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Forord 

 

Denne bilagsrapport indeholder fagbilag, der indgår som en del af den samlede miljøkonsekvens-

rapport for kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg – Nymindegab. 
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1.1 Indledning 

I det følgende beskrives metoden og resultaterne for beregning af forbruget af brændstofressour-

cer i forbindelse med kystbeskyttelse af otte forskellige sektioner af kystlinjen mellem Lodbjerg 

og Nymindegab, se Figur 1-1. Oplysninger om andet ressourceforbrug i forbindelse med projektet 

er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens Projektbeskrivelse i kapitel 3. 

 

 

Figur 1-1. Kyststrækningen fra Lodbjerg til Nymindegab er markeret med rød. Indvindingsområder beliggende i 

Nordsøen er markeret som skraveret polygoner. 

 

1.2 Opgørelse over brændstofforbrug 

Afsnittet beskriver forbruget af brændstoffer i forbindelse med kystbeskyttelse af strækningen 

mellem Lodbjerg og Nymindegab.  
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1.2.1 Scenarier 

Der er foretaget en beregning af olieforbruget der skal skønnes anvendt til sandfordringen. Der er 

foretaget beregning for følgende scenarier, der er baseret på eksemplerne på sandfodring i ho-

verrapportens afsnit 3.6: 

 

Scenarie 1 omfatter:  

• 1-4 sandfodringsskibe med laststørrelse 2.000 m3 opererer på den samme kampagne. Kam-

pagnen gennemføres enten som kystnær fodring eller strandfodring.  

• Kystnær fodring sker alene ved klapning.  

• Strandfodring sker ved indpumpning via bundliggende rørledninger. Antal af skibe er tilpas-

set, så der aldrig er ventetid ved pumperørledningerne, forventeligt 1-2 skibe.  

• På land arbejder to gravemaskiner med håndtering af rørledningen, og én gummiged suppor-

terer med flytning af rørledning og gennemfører afretning til sidst efter indpumpning. 

 

Scenarie 2 omfatter: 

• 1-2 sandfodringsskibe med laststørrelse 6.000 m3 opererer på den samme kampagne. Kam-

pagnen gennemføres enten som kystnær fodring eller strandfodring.  

• Kystnær fodring sker ved delvis rainbowing (op til 100% af lasten) og delvis klapning (50% 

af lasten).  

• Strandfodring sker ved indpumpning via bundliggende rørledninger.  

• På land arbejder to gravemaskiner med håndtering af rørledningen, og én gummiged suppor-

terer med flytning af rørledning og gennemfører afretning til sidst efter indpumpning. 

 

Scenarie 3 omfatter: 

• 1-2 sandfodringsskibe med laststørrelse 21.000 m3 opererer på den samme kampagne. Kam-

pagnen gennemføres enten som kystnær fodring eller strandfodring.  

• Kystnær fodring sker alene ved indpumpning igennem flyderørledninger. En mindre spray-

pontoon positionerer flyderørledningen.  

• Strandfodring sker ved indpumpning via flyderørledning til stranden.  

• På land arbejder to gravemaskiner med håndtering af rørledningen, og én gummiged suppor-

terer med flytning af rørledning.  

• Parallelt med indpumpning fordeler og afretter en dozer det indpumpede fyldsand. 

 

Scenarie 4 er kun aktuelt for strækningen fra Hvide Sande Havn og tre kilometer sydpå, og det 

omfatter: 

• Ét mindre sandfodringsskib med laststørrelse under 2.000 m3 (forventeligt Sandpumperen 

Træl med lastvolumen 390 m3). Fyldsandet indvindes i havneindsejlingen eller på nærlig-

gende revle og pumpes via fast installeret rørledning til depot umiddelbart syd for havnen.  

• Strandfodring sker efterfølgende ved tilkørsel over land, hvor en gummiged fylder løbende i 

alt fire dumpere, som transporterer sandet sydpå i en afstand på op til tre kilometer. 

 

1.2.2 Beregninger og antagelser 

Beregningen er foretaget på baggrund af skibsstørrelse og afstand mellem indvindingsområde og 

kysten.  

 

Sejladsdistancerne omfatter kun sejlads, mens sandfodringsskibene er i gang med sandfodrings-

aktiviteter. Sejlads, som følge af skibet skal have nye forsyninger, anden service, eller skibet lig-

ger til i havn, er ikke medtaget.  
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Der ses desuden bort fra den tid, der er anvendt til indvinding af sand. Således estimeres kun 

sejltid mellem indvindingsområde og kyststrækningen og tilbage igen samt losningstid, for der-

næst at kunne estimere forbruget af bunkerolie nødvendig for operationen. 

 

Tabel 1-1 opsummerer de forskellige strækninger og mængden af sand, der fodres via henholds-

vis strandfodring og kystnær fodring. Mængderne er opgivet i kubikmeter sand pr. år i perioden 

fra 2020 til 2024, og benævnes fodringsmængderne for scenarier givet den økonomiske ramme. 

 

Lodbjerg - Nyminde-

gab 2020-24 
Hovedstrækninger  

Strandfodring m3/år Kystnær  

fodring m3/år 

I alt  

 m3/år 

Agger Tange 220.000 310.000 530.000 

Harboøre Tange 180.000 260.000 440.000 

Vrist - Ferring 350.000 530.000 880.000 

Bovbjerg Klint 0  0  0  

Trans - Thorsminde 410.000 600.000 1.010.000 

Thorsminde - Husby 

Klitplantage 

230.000 350.000 580.000 

Husby Klitplantage - 

Søndervig 

120.000 180.000 300.000 

Ndr. Holmsland Tange 60.000 100.000 160.000 

Sdr. Holmsland Tange 670.000 1.010.000 1.680.000 

I alt 2.240.000 3.340.000 5.580.000 

Tabel 1-1. Sandfodringsbehov i perioden 2020-24. Tabellen viser de årlige gennemsnitsmængder på hoveds-

trækninger fordelt på strandfodring og kystnær fodring. Taget fra Tabel 3-2 i miljøkonsekvensrapporten for pro-

jektet. 

 

I tillæg til scenarierne givet for den økonomiske ramme, estimeres for den enkelte strækning en 

ekstremkampagne. I ekstremkampagnen skal der inden for et år fodres den mængde som angi-

vet i Tabel 1-2. Fodringen sker som både strandfodring og kystnær fodring. 

 

Sammenlignes Tabel 1-1 med Tabel 1-2 ses at totalmængden for den 5-årige periode svarer til 

mængden i ekstremkampagnen, med undtagelse af strækningerne Husby Klitplantage – Sønder-

vig og Ndr. Holmsland Tange. 

 

Hovedstrækninger Strandfodring 

m3/år 

Kystnær fodring  

m3/år 

Agger Tange 1.100.000 1.550.000 

Harboøre Tange 900.000 1.300.000 

Vrist - Ferring og Bov-

bjerg 

1.750.000 2.650.000 

Trans - Thorsminde 2.050.000 3.000.000 

Thorsminde – Husby Klit-

plantage 

1.150.000 1.750.000 

Husby Klitplantage – Søn-

dervig 

1.200.000 1.770.000 

Ndr. Holmsland Tange 600.000 900.000 

Sdr. Holmsland Tange 3.350.000 5.050.000 

Tabel 1-2. Mængderne pr. strækning for ”ekstremkampagnen”. Taget fra Tabel 3-4 i miljøkonsekvensrapporten 

for projektet. 
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Den relative fordeling af sand fra indvindingsområderne for hver enkel kystlinje stykke er gengi-

vet i Tabel 1-3. Denne fordeling er udgangspunktet, men pga. de forskellige skibsstørrelser, og 

deres dybgang, sammenholdt med vanddybden ved indvindingsområderne, er der i nogle af sce-

narierne anvendt en anden fordeling. Dette beskrives nærmere for hvert scenarie.  
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562-PA Thyborøn 80,5

% 

46,4

% 

      

562-AE Thyborøn 7,0% 0,9%       

562-AD Ferring  25,8

% 

100

% 

100

% 

88,5

% 

   

578-AA Husby 

Klint 
     100

% 

100

% 

87,0

% 

Thyborøn Havne-

indsejling 
4,7% 26,4

% 
      

Thyborøn Fyrlinier 7,9% 0,5%       

Thorsminde Hav-

neindsejling 

    11,5

% 

   

Hvide Sande Hav-

neindsejling 

       6,2% 

Hvide Sande Revle 

Nord 
       6,8% 

Tabel 1-3. Relative fordelinger for hver kystlinje af sandmængder. For kystnær fodring på Sdr. Holmsland 

Tange, er 100% taget fra 578-AA Husby Klint, se scenarie 4. 

 

Fra indvindingsområder til kyststrækningerne er der på et kort opmålt afstande i kilometer mel-

lem midten af indvindingsområdet og midten af den enkelte kyststrækning, se Tabel 1-4. Disse 

afstande antages at være den gennemsnitlige sejlafstand pr. tur mellem last og losning og om-

vendt. 
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Kyststrækning 
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Agger Tange 
11,5 

 
10 14,5 19 

     

Harboøre Tange 
9,5 

 
8 9 17,5 22 

    

Vrist - Ferring 

     
10 

    

Trans - Thorsminde 

     
11 

    

Thorsminde - Husby Klitplantage 

     
22 

 
12,5 

  

Husby Klitplantage - Søndervig 

      
11 

   

Ndr. Holmsland Tange 

      
9,5 

   

Sdr. Holmsland Tange 
      27  1 2 

Tabel 1-4. Gennemsnitlige sejlafstand, i kilometer, fra indvindingsområde til specifik kyststrækning. 

Skibene brugt på scenarierne 1 til 3 er kort gengivet i Tabel 1-5. I scenarie 4 bruges sandfod-

ringsskibet Træl, som har en lastkapacitet på 400 m3. Specifikationerne for Træl er oplistet i af-

snit 1.2.3, hvor scenarie 4 behandles. 

   
Sandfodringsskib 

2.000 m3 

Sandfodringsskib 

6.000 m3 

Sandfodringsskib 

21.000 m3 

Dybgang, fuld lastet 4,5 m 7,0 m 11,0 m 

Indvinding 60 min. 70 min. 110 min. 

Sejlhastighed 9 knob 10 knob 11,5 knob 

Splitning, effektiv 5 min. 5 min. - 

Rainbowing, effektiv 60 min. 60 min. 80 min. 

Rørledning, effektiv 80 min. 80 min. 110 min. 

Klargøring til indbyg-

ning/indvinding 

15 min. 15 min. 15 min. 

Maks. sandvolumen 

ombord, skibsmål 

1.400 4.500 16.800 

Tabel 1-5. Specifikationer på udvalgte skibsstørrelser. 

Generelt og uafhængig af skibsstørrelse er det estimeret, at 1 m³ opsuget vand plus sand vejer 

1,5 ton, at skibet kun kan fyldes 2/3 før maksimal dybgang nås og at kun 2/3 af det opsugede 

materiale er sand. At skibet evt. kun losser 90% af sin last, er indeholdt i at skibet kun kan laste 

2/3 før det opnår sin maksimale dybgang. Tørstofvolumen tilladt på sandfodringsskibene er vist i 

Tabel 1-6. 

 
Lastekapacitet (m3) Sandfodringsskib 

2.000 m3 

Sandfodringsskib 

6.000 m3 

Sandfodringsskib 

21.000 m3 

Tørstofsvolumen pr tur (m3) 889 2667 9333 

Tabel 1-6. Tørstofvolumen tilladt på sandfodringsskibene. 

 

Beregningerne for olieforbrug per time og emissioner per time, er gjort i Excel programmet 

”SHIP-DESMO” for Bulk Carrier, som er tilgængelig på danske rederiers hjemmeside. Programmet 

er tilpasset sandfodringsskibenes egenskaber, efter konsultation med programmets udvikler. 
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Olieforbruget fra sandfodringsskibet med en lastekapacitet på 21.000 m3 er beregnet ud fra to 

modelskibe på hhv. 18.000 m3 og 33.000 m3, herefter er der interpoleret imellem de to model-

skibe for at estimere en korrektionsfaktor for skibet på 21.000 m3 i forhold til modelskibet på 

18.000 m3. Denne korrektionsfaktor er fundet til at være 1.05. 

 

Sandfodringsskibenes forbrug pr. time ved tom og fuld, samt ved losning ses i Tabel 1-7. Forbru-

get ved losning er estimeret til at være 1,5 gange forbruget i fuld tilstand. 

 

Tilstand  2.000 m3  6.000 m3 21.000 m3 

Olieforbrug, tomt (kg/time) 141 312 940 

Olieforbrug, fuldt (kg/time) 128 267 905 

Olieforbrug, losning (kg/time) 192 401 1.357 

Tabel 1-7. Forbrug af olie pr. time for modelskibet i tom og fuld tilstand, samt ved losning. 

 

Der er et højere olieforbrug ved tom last, da det antages, at skibet sejler med 40 % ballast efter 

losning og tilbage til indvindingsområdet. Dette gøres for at sikre, at skibes skruer er under van-

dets overflade, hvilket ikke er den optimale tilstand for sejlads, da der er større modstand, når 

skibet sejler, hvilket medfører et øget olieforbrug i forhold til, når skibet har fuld last. Vejrforhol-

dene er altid antaget at være Beaufort 4.5. 

 

1.2.3 Resultater 

Overordnet er der opstillet tre scenarier med et fjerde scenarie der tolkes som en binding på de 

tre første scenarier. Fordi scenarie 4 indgår under scenarie 1, 2 og 3, beregnes dette scenarie 

først. Årsagen til at scenarie 4 indgår i de øvrige scenarier skyldes, at et skib på størrelse med 

Træl er det eneste skib af de skibe benævnt i scenarierne, der kan sejle i havneindsejlingen ved 

Hvide Sande og revlen nord for Hvide Sande Havn. Det er således eneste måde at indvinde sand 

fra områderne i og ved Hvide Sande Havn. 

 

Brændstofmængden til entreprenørmaskiner er begrænset i forhold til brændstofforbruget til 

skibe og derfor er ikke opgjort.  

 

Scenarie 4 

Det fremgår af scenarie 4, at Træl losser via en fast installeret rørledning til et depot syd for hav-

nen, og at Træl udelukkende udfører strandfodring. Derved behandler scenarie 4 ikke kystnær-

fodring, som sker ved brug af andre skibe. Det er således antaget for Sdr. Holmsland Tange at 

der i scenarie 4 hentes 13 % (6,2% + 6,8 %, jf. Tabel 1-3) af det nødvendige sand til strandfod-

ring via Træl. De resterende 87% af sandet kommer fra øvrige skibe som beregnes under scena-

rie 1, 2 og 3. Træl udfører ikke kystnærfodring, hvorfor 100 % af den kystnære fodring på Sdr. 

Holmsland Tange sker fra andre skibe end Træl. 

 

I scenarie 4 indgår således totalt 435.500 m³ sand (3.350.000 m3 * 13%) fordelt over fem år i 

perioden fra 2020-24 under den økonomiske ramme. I ekstremkampagnen indgår samme 

mængde sand, men det fordeles over et år. Dette har ikke nogen indflydelse for det nødvendige 

antal ture, da det er samme mængde sand der skal flyttes. Derfor er resultaterne for ”den økono-

miske ramme” og ”ekstremkampagnen” ens. 

 

Træl skal sejle fra den faste rørledningsinstallation og til havneindsejlingen ved Hvide Sande, 

dette antages at svare til en kilometer. Derudover skal Træl sejle fra den faste rørinstallation og 

op langs revlen nord for havnen, dette antages til at svare til to kilometer. Fordi det meste af 
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sejladsen foregår i og nær havneindsejlingen, samt at turene generelt er korte, antages det at 

Træl altid sejler med en hastighed på tre knob, som er hastighedsbegrænsningen i havnen. 

 

Træl, med sin begrænsede lastekapacitet på 390m³, ligger uden for det parameterrum af skibe 

der er estimeret forbrug og emissioner for. Disse har lastekapaciteter på hhv. 2.000, 6.000 og 

18.000 m³. Derfor, er Træls olieforbrug og tilsvarende emissioner lineært ekstrapoleret fra de tre 

modelskibe. Dette giver en korrektionsfaktor for Træl på 0,41 relativt til et skib med en lasteka-

pacitet på 2.000 m³. Olieforbrug for Træl er opsummeret i Tabel 1-8. 

  
Tomt Fuld Losning 

Olieforbrug (ton/time) 0,058 0,053 0,079 

Tabel 1-8. Olieforbrug for Træl. 

 

Fordi Træl laster fem gange mindre end et skib med en lastekapacitet på 2.000 m3, antages det 

at losning via rørledning effektivt tager 50 min, og ikke 80 min, som angivet i Tabel 1-5. 

 

Givet Træls hastighed og sejlafstande, samt fordelingen mellem indvending i indsejlingen og fra 

revlen bliver Træls tidsforbrug som angivet i Tabel 1-9 (bemærk, det er samme tidsforbrug for 

den økonomiske ramme for perioden 2020-24 og ekstremkampagnen). 

  
Tomt Fuld Losning 

Sejltid (timer) 672 672 2.041 

Tabel 1-9. Timeforbrug for Træl i den økonomiske ramme for perioden 2020-24, samt for ekstremkampagnen. 

 

Forbruget for Træl givet timeforbruget i Tabel 1-9 er beregnet som angivet i Tabel 1-10. Igen er 

dette forbrug gældende for begge scenarier. 

  
Tomt Fuld Losning Total 

Olieforbrug (ton) 39 35 161 236 

Tabel 1-10. Olieforbrug for Træl i den økonomiske ramme for perioden 2020-24, samt for ekstremkampagnen. 

 

Scenarie 1 

Et sandfodringsskib med lastekapacitet på 2.000 m³ kan operere ved alle indvindingsområder og 

fordelingen for sandmængder angivet i Tabel 1-3 er derfor brugt. Det bemærkes at de tilsammen 

13 % som indvindes til Sdr. Holmsland Tange (6,2 + 6,8 ved havneindsamlingen ved Hvide 

Sande og revlen nord for Hvide Sande) er behandlet i scenarie 4 ovenfor. Det antages at der fo-

retages både kystnær og strandfodring. 

 

Det totale forbrug, hvor scenarie 4 er indeholdt angivet i for scenariet for den økonomiske ramme 

i perioden 2020-24 samt ekstremkampagnen vist i Tabel 1-11. 
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Kyststrækning Olieforbrug 

(kg) 

Olieforbrug  

(kg)  

Ekstremkampagnen 

Agger Tange 1.196.307 1.196.307 

Harboøre Tange 940.653 940.653 

Vrist - Ferring 1.353.506 1.353.506 

Trans - Thorsminde 1.656.549 1.656.549 

Thorsminde - Husby Klitplantage 1.466.582 1.466.582 

Husby Klitplantage - Søndervig 489.632 972.720 

Ndr. Holmsland Tange 233.894 448.702 

Sdr. Holmsland Tange 5.080.248 5.080.248 

Totalt 12.417.372 13.115.267 

Tabel 1-11. Totalt forbrug og emission for den økonomiske ramme i perioden 2020-24 for scenarie 1 og for eks-

tremkampagnen for scenarie 1. Forskelle fra scenariet for den økonomiske ramme i perioden 2020-24 og eks-

tremkampagnen er markeret i rød kursiv. 

 

Scenarie 2 

Et sandfodringsskib med lastekapacitet på 6.000 m³ kan operere ved alle indvindingsområder og 

fordelingen for sandmængder angivet i Tabel 1-3 er derfor brugt. Det bemærkes at de tilsam-

men 13 % som indvindes til Sdr. Holmsland Tange og fodres som strandfodring (6,2 + 6,8 ved 

havneindsamlingen ved Hvide Sande og revlen nord for Hvide Sande) er behandlet i scenarie 4 

ovenfor. Det antages at der foretages både kystnær og strandfodring. 100% af kystnærfodring 

sker fra skibet på 6.000 m3. 

 

Et sandfodringsskib med lastekapacitet på 6.000 m³ har et forbrug som givet i Tabel 1-7.  

 

Det totale forbrug, hvor scenarie 4 er indeholdt angivet i for scenariet for den økonomiske ramme 

i perioden 2020-24 samt ekstremkampagnen vist i Tabel 1-12. Det er konservativt antaget, at al 

kystnær fodring sker ved rainbowing, der tager 60 min, i modsætning til klapning, der tager fem 

minutter jf. Tabel 1-5. 

 

Kyststrækning Olieforbrug 
(kg) 

Olieforbrug  
(kg)  

Ekstremkampagnen 

Agger Tange 1.001.702 1.001.702 

Harboøre Tange 799.212 799.212 

Vrist - Ferring 1.264.473 1.264.473 

Trans - Thorsminde 1.512.555 1.512.555 

Thorsminde - Husby Klitplantage 1.204.093 1.204.093 

Husby Klitplantage - Søndervig 448.827 889.279 

Ndr. Holmsland Tange 224.304 422.448 

Sdr. Holmsland Tange 4.099.350 4.099.350 

Totalt 10.554.516 11.193.111 

Tabel 1-12. Totalt forbrug og emission for den økonomiske ramme i perioden 2020-24 for scenarie 2 og for eks-

tremkampagnen for scenarie 2. Forskelle fra scenariet for den økonomiske ramme i perioden 2020-24 og eks-

tremkampagnen er markeret i rød kursiv. 

 

Scenarie 3 
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For scenarie 3 antages det at der foretages både kystnær og strandfodring. 

 

Et sandfodringsskib med lastekapacitet på 21.000 m³ har et forbrug som givet i Tabel 1-7. Skibet 

har en dybgang på 11 meter når det er lastet, hvilket betyder at skibet ikke kan besejle en række 

indvindingsområder i og omkring havne. Det betyder at skibet skal hente sit sand fra andre om-

råder der ligger længere fra kysten. Følgende indvindingsområder vurderes ikke at være tilgæn-

gelig for skibet brugt i dette scenarie: 

 

• Thyborøn havneindsejling 

• Fyrlinier ved Thyborøn Havn 

• Thorsminde havneindsejling. 

 

Sandmængderne der skulle flyttes fra disse områder til en kyststrækning flyttes, fordeles derfor 

jævnt på øvrige indvindingsområder for de berørte kyststrækninger. Dermed fås en ny relativ 

procentfordeling af indvinding fra forskellige områder og denne vises i Tabel 1-13. 
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562-PA  

Thyborøn 

86,6 

% 

59,9 

% 

      

562-AE  

Thyborøn 

13,3 

% 

14,4 

% 
      

562-AD  

Ferring 

 25,5 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

   

578-AA Husby 

Klint 

     100 

% 

100 

% 

87/1
00* 

% 

Tabel 1-13. Fordelingen fordeling af sand fra indvendingsområder, brugt i scenarie 3. Mængden til kystnær fod-

ring for Sdr. Holmsland Tange er opjusteret med 13%. *For Sdr. Holmsland Tange sker 87% af strandfodringen 
fra indvindingsområdet ved 578-AA Husby Klint, mens 100% af den kystnærefodring kommer fra dette indvin-

dingsområde. 

Det totale forbrug og emissioner for scenarie 3, hvor der bruges et sandfodringsskib med en la-

stekapacitet på 21.000 m3, hvor scenarie 4 er indeholdt er angivet i Tabel 1-14 for scenariet for 

den økonomiske ramme i perioden 2020-24 samt ekstremkampagnen.  
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Kyststrækning Olieforbrug 

(kg) 

Olieforbrug  

(kg)  

Ekstremkampagnen 

Agger Tange 1.160.160 1.160.160 

Harboøre Tange 942.570 942.570 

Vrist - Ferring 1.581.253 1.581.253 

Trans - Thorsminde 1.861.718 1.861.718 

Thorsminde - Husby Klitplantage 1.365.182 1.365.182 

Husby Klitplantage - Søndervig 552.986 1.094.911 

Ndr. Holmsland Tange 283.788 532.102 

Sdr. Holmsland Tange 4.354.669 4.354.669 

Totalt 12.102.325 12.892.565 

Tabel 1-14. Totalt forbrug og emission for den økonomiske ramme i perioden 2020-24 for scenarie 3 og for eks-

tremkampagnen for scenarie 3. Forskelle fra scenariet for den økonomiske ramme i perioden 2020-24 og eks-

tremkampagnen er markeret i rød kursiv. 
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 STØJ OG UNDERVANDSSSTØJ 

  



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 16/501 

 

2.1 Støj 

Støj defineres generelt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, forkortet dB. Der tages ved 

måling og beregning af støj hensyn til, hvordan det menneskelige øre opfatter lyd, kaldet A-

vægtning, og resultatet angives som normalt med enheden dB(A). Decibel er en logaritmisk en-

hed, og hvis to lige store støjniveauer adderes, vil det give et resultat, som er 3 dB(A) højere. 

 

Støj i forbindelse med kystbeskyttelse vil ofte være varierende, også over kortere tid. I løbet af et 

døgn kan en række aktiviteter foregå samtidig eller afløse hinanden, og det medfører variationer i 

støjen. Også over længere tid kan der være meget betydelige variationer, når projektaktivite-

terne går fra en fase til en anden, eller projektaktiviteter flytter sig i terrænet. Det er ikke mindst 

tilfældet ved kystbeskyttelse, hvor en del af arbejdet flytter sig langs stranden og derfor ofte kun 

optræder i kortere tid nær en bestemt bolig. Andre aktiviteter er mere knyttet til bestemte lokali-

teter og i længere tid, f.eks. oplagspladser.  

 

Endelig er det karakteristisk, at projektaktiviteter, og dermed støjen, er midlertidig og på et tids-

punkt ophører helt, når kystbeskyttelsen på en given strækning er færdig. 

 

2.2 Beregning af støj 

Kystbeskyttelse indebærer brug af en række maskiner og udstyr, der kan give anledning til gene-

rende støj i omgivelserne. I forbindelse med kystbeskyttelsen, vil støjfølsomme bygninger nær 

kysten udsættes for støjbelastning i forbindelse med indsejling og håndtering af sand på stran-

den.  

 

2.2.1 Støjkilder 

I projektbeskrivelsen beskrives fire mulige eksempler på sandfodring. Det er valgt i det følgende 

at tage udgangspunkt i det eksempel, der giver anledning til mest støj – dvs. et eksempel med 

strandfodring, hvor der både kommer støj fra skibe og entreprenørmaskine på land. Støjbelast-

ningen, der beskrives, vil derfor være den værste (worst-case), som naboer kan blive udsat for i 

forbindelse med kystbeskyttelse. 

 

Støjberegningerne anvender en beregningsmodel, hvori der indgår en række støjkilder. Støjkil-

derne er:  

 

• Rørledning og rørmunding fra sandfodringsskib på havet (verificeret af Rambøll ved strand-

fodring i Skagen, i efteråret 2018) 

• Gravemaskiner, dozer og frontlæsser på stranden 

 

Frontlæsser, dozer og gravemaskiner arbejder med fordeling af det indpumpede sand og flytter 

rør fra sandfodringsskibet langs stranden efter hver tømning af skib. Aktiviteterne forudsættes i 

drift i 100 % af tiden.  

 

Støjkilderne i Tabel 2-1 er enten oplyst som generelle tabelværdier for det givne typekøretøj, el-

ler målte kildestyrker. Den mest støjende situation i forbindelse med kystbeskyttelsen er valgt til 

fremvisning af støjbelastningen. Det forventes derfor ikke, at der vil være et højere støjniveau 

end det anviste af resultaterne.  

 
Type Effekt 

[LWA] 

Antal Total effekt fra typen 

[LWA] 

Caterpillar CAT374 

(Gravemaskine) 

108 2 111 

Caterpillar C9,3 227 kW 

(Dumper) 

108 1 108 
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Type Effekt 

[LWA] 

Antal Total effekt fra typen 

[LWA] 

CAT D8 LGP 245 kW 

(Buldozer) 

113 1 113 

Multipurpose vessel 108 1 108 

Self discharger / boxhold 111 1 111 

Pipelines 110 1 110 

TSHD Utrecht 

(Sandfordringsskib) 

110 1 110 

Fordelingsslanger  108 1 108 

I alt - - 119,2 

Tabel 2-1. Projektaktiviteter på kysten i forbindelse med kystbeskyttelse. 

 

2.2.2 Beregningsmetode 

Støjkilderne er derefter placeret i beregningsprogrammet SoundPLAN, som kan simulere støjni-

veauet. SoundPLAN indeholder Miljøstyrelsens foreskrevne metoder til beregning af støj fra indu-

stri, og er det i Danmark anvendte støjberegningsprogram. Der er opbygget en simpel bereg-

ningsmodel. Med den er der gennemført beregninger med helt fladt terræn og med en ti meter 

høj klit/skrænt langs kysten. En klit/skrænt vil have en støjdæmpende effekt på ca. 5 dB(A). Der 

er ikke taget hensyn til eventuel afskærmning fra bygninger.  

 

Overflader af terrænet er enten beregnet akustisk hårdt (vandoverflader) eller akustisk porøst 

(landoverflader). Siden støjen dæmpes af det porøse terræn, vil støjen være højere over vand-

overflader i støjudbredelseskortene.  

 

Bygninger ses grafisk på støjudbredelseskort, men er ikke medtaget i beregningsscenarierne. 

Eventuelle refleksioner og afskærmning fra bygningerne er derfor ikke med i undersøgelsen. Stø-

jens udbredelse præsenteres i en højde som ved almindelige opholdsarealer, 1,5 meter over ter-

ræn. 

 

Støjen samles i en arealkilde over et område på 50 meter i bredden og 100 meter i længden. Det 

forudsættes derfor, at der støjes ens over dette areal. Arealkilden flyttes herefter op langs kysten 

over hele kyststrækningen, hvor strandfodring er forventet. 

 

Ud fra de ovenstående forhold er der i SoundPLAN udregnet afstande, hvor støjens styrke fra 

kystbeskyttelsen er faldet til 70 dB(A), 60 dB(A), 50 dB(A) og 40 dB(A). De beregnede afstande 

kan ses af nedenstående tabel. 

 
Terræn Afstand fra strandfodringen, hvor støjen er faldet til… 

 70 dB(A) 60 dB(A) 50 dB(A) 40 dB(A) 

Fladt 70 meter 200 meter 520 meter 1.160 meter 

10 meter klit/skrænt 40 meter 120 meter 330 meter 800 meter 

Tabel 2-2. Afstande fra strandfodringen, hvor støjens styrke er faldet til hhv. 70 dB(A), 60 dB(A), 50 dB(A) og 

40 dB(A). 

 

Afstandene benyttes til at lave zoner omkring linjeføringen, hvor det forudsættes, at strandfodrin-

gen vil foregå. Zonerne er derfor ikke et udtryk for det støjniveau, som området vil udsættes for 

under hele strandfodringsaktiviteterne, med derimod et udtryk for støjniveauet på det tidspunkt, 
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hvor strandfodringen giver anledning til de mest støjende forhold på den aktuelle lokalitet. Når 

strandfodringsaktiviteterne flytter sig op langs kysten, vil støjbelastningen derfor blive lavere i 

det pågældende område. 

 

Samme fremgangsmåde er benyttet i en række gennemførte VVM-redegørelser for Vejdirektora-

tet og Banedanmark. Metoden er derfor gennemtestet i forbindelse med større projektaktiviteter, 

hvor projektaktiviteterne flyttes i forbindelse med byggeriet, i dette tilfælde strandfodringen. Et 

eksempel på dette er VVM-redegørelsen for Rute 54 Næstved-Rønnede eller VVM-redegørelsen 

for Ny Bane til Billund1.  

 

Afstandene benyttes også til at lave en optælling af, hvor mange boliger der kan blive belastet 

med støj over hhv. 40 dB(A) og 70 dB(A). På baggrund af en gennemgang af strækningen er det 

bestemt, hvor terræn er fladt, og hvor der er klit/skrænt, som kan virke støjafskærmende for de 

bagvedliggende boliger. 

 

Et eksempel på kort over støjens udbredelse kan ses af Figur 2-1 og Figur 2-2. Støjudbredelse for 

de forskellige hovedstrækninger fremgår af afsnit 2.4. 

 

 
1 VVM-redegørelse Rute 54, http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attach-

ments/922/Milj%C3%B8rapport%20N%C3%A6stved-R%C3%B8nnede.pdf 

VVM-redegørelse Ny Bane til Billund, https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Kommende-baneprojekter/Ny-bane-

til-Billund/dokumenter 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/922/Milj%C3%B8rapport%20N%C3%A6stved-R%C3%B8nnede.pdf
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/922/Milj%C3%B8rapport%20N%C3%A6stved-R%C3%B8nnede.pdf
https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Kommende-baneprojekter/Ny-bane-til-Billund/dokumenter
https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Kommende-baneprojekter/Ny-bane-til-Billund/dokumenter
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Figur 2-1. Eksempel på støjudbredelse på Agger Tange med fladt terræn. De strækningsrelaterede strandfod-

ringsaktiviteter flytter sig ad vejstrækningen. Yderkanten af hhv. helt lys blå og helt mørk blå område, afgræn-

ser de områder, der på et tidspunkt under strandfodringen kan blive udsat for støj over henholdsvis 40 dB(A) 

og 70 dB(A). 
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Figur 2-2. Eksempel på støjudbredelse på Agger Tange med ti meter klit. De strækningsrelaterede sandfod-

ringsarbejder flytter sig ad vejstrækningen. Yderkanten af hhv. helt lyst blå og helt mørkt blå område, afgræn-

ser de områder, der på et tidspunkt under sandfodringen kan blive udsat for støj over henholdsvis 40 dB(A) og 

70 dB(A). 

 

2.2.3 Impulser 

For visse typer projektaktiviteter kan der være risiko for, at støjen vil indeholde tydeligt hørbare 

impulser eller toner, der er ekstra generende. Den ekstra gene, der er knyttet til tydeligt hørbare 

impulser og toner, svarer til, at det målte eller beregnede støjniveau får et tillæg på 5 dB.  

Det er imidlertid først i en kontrolsituation under arbejdets udførelse, at det med sikkerhed kan 

konstateres, om fænomenerne indgår i støjen, og om støj fra andre kilder, f.eks. trafikstøj, ma-

skerer eventuelle impulser eller toner, så de ikke er tydeligt hørbare. 

 

I forbindelse med kystbeskyttelsen vil der dog med stor sandsynlighed ikke optræde tydeligt hør-

bare impulser i støjen, da der ikke indgår aktiviteter så som f.eks. ramning af spuns. I beregnin-

gerne af støjen fra kystbeskyttelsesarbejdet er der i denne undersøgelse ikke medtaget tillæg for 

toner og impulser. 
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2.2.4 Vibrationer 

Projektaktiviteter kan undertiden give anledning til mærkbare vibrationer, der kan være gene-

rende. Normalt kan vibrationer med en styrke under 72 dB(KB) ikke registreres af mennesker. 

Det vurderes, at de projektaktiviteter, der gennemføres, ikke vil give anledning til betydende vi-

brationer da sandfodringsaktiviteterne forbundet med anvendelse af skibe på havet og entrepre-

nørmaskiner på land og deres påvirkning af omgivelserne er velkendte og ikke indeholder meka-

nisk eller anden aktivitet, som giver anledning til vibrationer, som afviger fra normal skibstrafik. 

 

Det er dog ikke på samme måde som for støj på forhånd muligt at beregne, hvordan vibrationer 

spredes gennem jorden fra f.eks. arbejde på stranden til en bygning i omgivelserne. I denne un-

dersøgelse er vurderinger af risikoen for vibrationspåvirkninger derfor baseret på erfaringer fra 

andre tilsvarende projekter med lignende projektaktiviteter, da der på kysten anvendes velkendte 

entreprenørmaskiner, hvilket ikke anses for værende forbundet med risiko for vibrationsproble-

mer hos naboer til strandfodringsarbejdet. 

 

Vibrationer fra sandfodringsaktiviteterne forventes ikke at medføre væsentlige komfortgener for 

naboer til stranden. Ligeledes forventes aktiviteterne ikke at give anledning til bygningsskader. 

 

2.2.5 Lavfrekvent støj 

Lavfrekvent støj er den del af den totale støj, der ligger i frekvensområdet 10 – 160 Hz. Lavfre-

kvent støj vurderes indendørs i bygninger. Det forventes ikke, at arbejdet i forbindelse med den 

planlagte kystbeskyttelse vil omfatte støjkilder, der i særlig grad udsender lavfrekvent støj. Det 

vil derfor være totalstøjen (alle hørbare frekvenser), der er udslagsgivende for, om støj i det hele 

taget vil give anledning til væsentlige gerne. Det vil også være tilfældet på større afstand af støj-

kilderne, selvom støjen her kan opleves som mere lavfrekvent, fordi højfrekvent støj dæmpes 

mere end lavfrekvent støj over større afstand.  

 

2.3 Støjbelastning 

Kystbeskyttelsesaktiviteterne kan kategoriseres som anlægsarbejde. Der er i Danmark ikke fast-

sat generelle vejledende grænseværdier for støj fra anlægsarbejde, men det er almindelig praksis 

at vurdere støj fra anlægsarbejder i forhold til de kriterieværdier og almindelige arbejdstider, der 

fremgår af Tabel 2-3. Hvis kriterieværdierne overholdes, anses støjen fra anlægsarbejdet som 

ikke væsentlig. Det er praksis, at støjhensyn ved anlægsarbejde fortrinsvis tager sigte på at be-

grænse gener for helårsboliger og tilsvarende.  

 

Tidsrum Kriterieværdi for væsentlig støj 

Almindelig arbejdstid 

(dagperioden på hverdage, mandag til fredag kl. 

07 – 18) 
 

70 dB(A) 

 

Alle andre tidsrum 40 dB(A) 

 

Tabel 2-3. Kriterieværdier for væsentlig støj fra anlægsarbejde. Værdierne er det energiækvivalente, korrige-

rede, A-vægtede støjniveau, støjbelastningen, Lr i dB. Kriterieværdierne anvendes til vurdering af støj på faca-

den af helårsboliger og tilsvarende. 

 

Antallet af støjfølsomme bygninger og øvrige bygninger i 70 dB(A) zonen og i 40 dB(A) zonen er 

optalt og gengives i miljøkonsekvensrapportens kapitel 20 om Befolkning og menneskers sundhed 

samt i afsnit 2.4 i dette bilag. Derved vises de støjfølsomme ejendomme, som er støjbelastet, 

hvis arbejdet foregår inden for almindelig arbejdstid (boliger udsat for støj over 70 dB(A)), og 

hvis det foregår i andre tidsrum (boliger der er udsat for støj over 40 dB(A)). 
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Støjberegningerne er udført med en simplificeret udbredelsesmetode, som giver et udtryk for 

støjniveauet i ”worst case”. Det er beregnet i hvilken afstand fra strandfodringsaktiviteten, at 

støjniveauet er 40 dB(A) og 70 dB(A). Baseret på de beregnede afstande er antallet af boliger, 

som kan blive udsat for støj bestemt. 

 

Støjens karakter vil være domineret af entreprenørmaskinernes dieselmotorer samt situationer 

med markant støj som følge af et stort indhold af større sten i indpumpet sandmateriale eller for-

deling af eksisterende sand på stranden. Støjens karakter er typisk bredspektret uden betydende 

impulser eller toner i støjen. Det forventes ikke, at strandfodringsarbejdet vil omfatte støjkilder, 

der i særlig grad udsender lavfrekvent støj. Dog vil strandfodringsstøjen på større afstande ople-

ves mere lavfrekvent, da den højfrekvente del af støjen dæmpes ved absorption i luften.  

 

I forbindelse med sandfodringen vil arbejdet komme til at forgå i en koncentreret periode, hvor 

arbejdet vil kunne foregå hele døgnet. Arbejdet vil dog flytte sig langs kysten således, at det kun 

vil forgå samme sted i en afgrænset periode.  

 

2.4 Støjudbredelse 

Støjudbredelse i forbindelse med kystbeskyttelsen i perioden 2020-24 vil omfatte de samme støj-

kilder, som hidtil er forekommet på strækningen, herunder sandfodringsskibe, entreprenørmaski-

ner mv. For at vurdere støjbelastningen er støjudbredelsen beregnet for et worst-case scenarie, 

hvor udbredelsen af en belastning mellem 40-70dB(A) og over 70dB(A), i fladt terræn uden klit-

ter, er vist på støjudbredelseskort. Indenfor de beregnede støjkurver ligger der på strækningen 

en række bygninger, der er benævnt som ’støjfølsomme bygninger’. Støjfølsomme bygninger er 

nærmere bestemt bygninger til helårsbeboelse, sommer- og feriehuse, hvor det med rimelighed 

forventes, at der sker ophold til overnatning over flere døgn2. Hertil findes øvrige bygninger, som 

ikke er støjfølsomme. Det drejer sig om skure, carporte, lagerhaller, servicevirksomheder mv. 

(herunder hoteller og kolonihaver). 

 

En opgørelse over antallet af støjfølsomme bygninger med udgangspunkt i et helt fladt terræn 

langs hele strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab, fremgår af Tabel 2-5.  
 

Delstrækning > 70 dB 60 - 70 dB 50 - 60 dB 40-50 dB 
40-70 

dB 
I alt 

Agger Tange 0 3 110 215 328 328 

Harboøre Tange 0 72 463 401 936 936 

Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint 0 113 908 472 1.493 1.493 

Trans - Thorsminde 1 16 200 148 364 365 

Thorsminde - Husby Klitplantage 2 61 155 213 429 431 

Husby Klitplantage - Søndervig 0 10 352 349 711 711 

Ndr. Holmsland Tange 0 77 951 2.189 3.217 3.217 

Sdr. Holmsland Tange 0 61 1.203 1.205 2.469 2.469 

I alt 3 413 4.342 5.192 9.947 9.950 

Tabel 2-4. Opgørelse over antallet af støjfølsomme bygninger under antagelse af at terrænet er helt fladt langs 

hele kysten. 

 
2 Note: Kolonihavehuse er ikke medtaget i kategorien ’støjfølsomme bygninger’, da et kolonihavehus kan have mange 

forskellige udformninger, som ikke nødvendigvis bliver benyttet til overnatning i en længere periode. Hotel er heller ikke 

medtaget, da denne ligger i samme kategori (330) som restaurant, vaskeri, frisør osv. Et hotel kan også benyttes til en 

enkelt overnatning, hvorimod et sommerhusophold typisk strækker sig over flere dage. 
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Langs størstedelen af strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab findes klitter eller klinter, 

som har en støjafskærmende effekt. Størrelsen af den støjafskærmende effekt som klitrækken og 

det bagved liggende terræn giver, vil bl.a. være afhængig af højden af klitrækken og kote på det 

bagvedliggende terræn. Da dette varierer meget langs strækningen, vil den støjafskærmende ef-

fekt også være meget varierende. Det vurderes, at den støjafskærmende effekt af klitrækken og 

bagvedliggende terræn vil ligge mellem 0 og 10 dB(A), dvs. at de kan give en reduktion i støjen 

på mellem 0 og 10 dB(A). Ved at kigge på terrænforholdene ses det, at klitterne ofte er højere 

end ti meter. Der er derfor udført støjberegninger, hvor der er indregnet en ti meter høj klit, og 

hvor klitten vil have en støjdæmpende effekt på ca. 5 dB. Der er ikke taget hensyn til eventuel 

afskærmning fra bygninger. 

 

For den del af kyststrækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab, som er dækket af en ti meter 

høj klit eller klint, er der foretaget en opgørelse over antallet af støjfølsomme bygninger, som kan 

blive berørt af støj over 40 dB. Se Tabel 2-5.  
 

Delstrækning > 70 dB 60 - 70 dB 50 - 60 dB 40-50 dB 
40-70 

dB 
I alt 

Agger Tange 0 0 0 0 0 0 

Harboøre Tange 0 0 0 0 0 0 

Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint 0 0 48 95 143 143 

Trans - Thorsminde 0 1 105 176 282 282 

Thorsminde - Husby Klitplantage 0 17 59 103 179 179 

Husby Klitplantage - Søndervig 0 0 60 357 417 417 

Ndr. Holmsland Tange 0 6 335 1.358 1.699 1.699 

Sdr. Holmsland Tange 0 0 438 1.549 1.987 1.987 

I alt 0 24 1.045 3.638 4.707 4.707 

Tabel 2-5. Opgørelse over antallet af støjfølsomme bygninger som ligger bag en ti meter høj klit eller klint, og 

som kan blive påvirket af støj over 40 dB. 

Langs strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab er der dog flere strækninger, hvor klitten er 

lavere end ti meter. Støjen fra entreprenørmaskiner vil derfor kunne udbrede sig til støjfølsomme 

bygninger med de samme niveauer, som hvis terrænet var fladt. En opgørelse over antallet af 

disse støjfølsomme bygninger fremgår af Tabel 2-6. 

 

Delstrækning > 70 dB 60 - 70 dB 50 - 60 dB 
40-50 

dB 
40-70 dB I alt 

Agger Tange 0 3 110 215 328  328 

Harboøre Tange 0 72 463 401 936 936 

Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint 0 88 799 444 1.331 1.331 

Trans - Thorsminde 0 2 22 14 38 38 

Thorsminde - Husby Klitplantage 2 20 79 3 102 104 

Husby Klitplantage - Søndervig 0 7 125 50 182 182 

Ndr. Holmsland Tange 0 1 151 153 305 305 

Sdr. Holmsland Tange 0 0 0 0 0 0 

I alt 2 193 1.749 1.280 3.222 3.224 

Tabel 2-6. Opgørelse over antallet af støjfølsomme bygninger, som ikke ligger bag en ti meter høj klit, og som 

kan blive påvirket af støj over 40 dB. Støjniveauerne er beregnet med fladt terræn. 
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I det efterfølgende vises støjudbredelseskort for hver hovedstrækning, hvor der er indregnet en ti 

meter høj klit langs hele strækningen. Det skal således bemærkes, at støjudbredelsen, hvor der 

ikke er en ti meter høj klit, vil være større. Dvs. svarende til Tabel 2-6.  

 

2.4.1 Agger Tange 

Støjudbredelsen for Agger Tange fremgår af Figur 2-3 nedenfor. Støjfølsomme bygninger er mar-

keret med rød og øvrige bygninger er markeret med grå. 

 

 

Figur 2-3. Støjudbredelse fra arbejder i forbindelse med sandfodring på strækningen ved Agger Tange.3 

  

 
3 Note: Kortet er udarbejdet på baggrund af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) 
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2.4.2 Harboøre Tange 

Støjudbredelsen for Harboøre Tange fremgår af Figur 2-4 nedenfor. Støjfølsomme bygninger er 

markeret med rød og øvrige bygninger er markeret med grå. 

 

 

Figur 2-4. Støjudbredelse fra arbejder i forbindelse med sandfodring på strækningen ved Harboøre Tange.4 

  

 
4 Note: Kortet er udarbejdet på baggrund af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) 
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2.4.3 Vrist – Ferring og Bovbjerg Klint 

Støjudbredelsen for Vrist – Ferring og Bovbjerg Klint fremgår af Figur 2-5 nedenfor. Støjfølsomme 

bygninger er markeret med rød og øvrige bygninger er markeret med grå. 

 

 

 

Figur 2-5. Støjudbredelse fra arbejder i forbindelse med sandfodring på strækningen mellem Vrist og Bovbjerg 

Klint.5 

  

 
5 Note: Kortet er udarbejdet på baggrund af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) 
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2.4.4 Trans – Thorsminde 

Støjudbredelsen for Trans - Thorsminde fremgår af Figur 2-6 nedenfor. Støjfølsomme bygninger 

er markeret med rød og øvrige bygninger er markeret med grå. 

 

 

 

Figur 2-6. Støjudbredelse fra arbejder i forbindelse med sandfodring på strækningen mellem Trans og Thors-

minde.6 

  

 
6 Note: Kortet er udarbejdet på baggrund af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) 
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2.4.5 Thorsminde – Husby Klitplantage 

Støjudbredelsen for Thorsminde – Husby Klitplantage fremgår af Figur 2-7 nedenfor. Støjføl-

somme bygninger er markeret med rød og øvrige bygninger er markeret med grå. 

 

  

 

Figur 2-7. Støjudbredelse fra arbejder i forbindelse med sandfodring på strækningen mellem Thorsminde og 

Husby Klitplantage. 7 

  

 
7 Note: Kortet er udarbejdet på baggrund af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) 
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2.4.6 Husby Klitplantage – Søndervig 

Støjudbredelsen for Husby Klitplantage – Søndervig fremgår af Figur 2-8 nedenfor. Støjfølsomme 

bygninger er markeret med rød og øvrige bygninger er markeret med grå. 

 

 

 

Figur 2-8. Støjudbredelse fra arbejder i forbindelse med sandfodring på strækningen mellem Husby Klitplantage 

og Søndervig.8 

  

 
8 Note: Kortet er udarbejdet på baggrund af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) 
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2.4.7 Ndr. Holmsland Tange 

Støjudbredelsen for Ndr. Holmsland Tange fremgår af Figur 2-9 nedenfor. Støjfølsomme bygnin-

ger er markeret med blå og øvrige bygninger er markeret med grå. 

 

 

Figur 2-9. Støjudbredelse fra arbejder i forbindelse med sandfodring på strækningen ved Ndr. Holmsland 

Tange.9 

  

 
9 Note: Kortet er udarbejdet på baggrund af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) 
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2.4.8 Sdr. Holmsland Tange 

Støjudbredelsen for Ndr. Holmsland Tange fremgår af Figur 2-10 nedenfor. Støjfølsomme bygnin-

ger er markeret med blå og øvrige bygninger er markeret med grå. 

 

 

 

Figur 2-10. Støjudbredelse fra arbejder i forbindelse med sandfodring på strækningen ved Sdr. Holmsland 

Tange.10 

 

2.5 Beregning af undervandsstøj 

Der er udført en undersøgelse af undervands støjudbredelse for forskellige sandfodringsaktivite-

ter, som bliver brugt til at vurdere potentielle miljøpåvirkningers afstande fra aktiviteten til hav-

pattedyr.  

 

 
10 Note: Kortet er udarbejdet på baggrund af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) 
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Overordnet kan påvirkning af dyrene strække sig fra dyrenes evne til at opfatte støjen over ma-

skering af deres indbyrdes kommunikation til flugt og ultimativt midlertidigt eller permanent tab 

af høreevne. Undervandslyd kan måles som en ændring i tryk og beskrives som lydtryk. Under-

vandslyd kan måles med en trykfølsom enhed (hydrofon). På grund af lydtryksamplitudernes 

store rækkevidde er det praktisk at anvende en decibel (dB) logaritmisk skala for at kvantificere 

trykniveauer. Lydtrykniveau under vand i decibel (dB) er defineret i følgende ligning: 

 

Lydtrykniveau (SPL) = 20log10 (P/P0) [dB] 

 

P er trykket og P0 er referencen. Referencen er 1 mikropascal (μPa) til undervandslyd, som er 

forskellig for lydtrykniveauerne i luften. Af denne årsag kan lydtrykniveauer i vand og luft ikke 

sammenlignes direkte.  

 

Undervandslydniveauerne varierer i overensstemmelse med lydkildens tidssignatur og akustiske 

miljøforhold og kan defineres med hensyn til belastning, gennemsnit og/eller maksimalniveau. 

Følgende akustiske parametre bruges til at vurdere støjbelastningen fra de undervandslydkilder, 

som kan påvirke det identificerede lokale marinliv. 

 

2.5.1 Støjkilder 

Den primære støjkilde til undervandsstøj er indvindingsskibet, som også fungerer som sandfod-

ringsskib. Fartøjet vil indeholde en række støjkilder, som udstråler støj i havet: 

 

• Hovedmotor 

• Hjælpemaskiner 

• Sandpumper 

• Rørledning tilsluttet skib ved indpumpning til land 

 

Støjens karakter fra de ovennævnte støjkilder er typisk bredspektret og uden dominerende toner 

og impulsstøj. Hovedmotor og hjælpemaskiner er dieselmotorer som for anden skibstrafik og vil 

ikke være dominerende. Pumper til pumpning af sand er typisk radialpumper, som normalt ikke 

giver anledning til toner eller impulsstøj. Rørledning til indpumpning af sand vil normalt heller 

ikke være en kilde til kraftig støj. 

 

Støjkilderne fra klapning, rainbowing og pumpning er 500 Hz – 10 kHz. Støjkilderne er baseret på 

et Hollandsk studie af støj fra en Suction Hopper Dredger11. 

De målte undervandsstøj data var korrigeret til SEL, SEL PW og SEL HF værdier. For klapning er 

der brugt en ti minutters belastningstid og for rainbowing og pumpning og en ½ time belastnings-

tid. 

 

2.5.2 Anvendte akustiske parametre 

Følgende nøgleord bruges i dette dokument: 

 

Lydtrykniveau (SPL) - dette kvantificerer størrelsen af en lyd på et givet punkt og måles i decibel 

(dB). Som en relativ enhed citeres dB i forhold til 1 mikroPascal i undersøiske studier (dvs.: dB re 

1 μPa). 

 

Sound Exposure Level (SEL) - dette er et decibel-mål, som beskriver, hvor meget lydenergi en 

receptor (f.eks. et havpattedyr) har modtaget fra en begivenhed og normaliseres til et interval på 

 
11 Underwater noise of Trailing Suction Hopper Dredger at Maasvlakte 2: Analysis of source levels and background noise, 

2010, TNV, https://dredging.org/media/ceda/org/documents/resources/othersonline/uwn-tno-dv2010c335.pdf  
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et sekund (citeret i dB re 1 μPa 2 s). SEL kan betragtes som et logaritmisk mål for lydekspone-

ring, og dermed svarer en 3 dB(A) stigning i SEL til en fordobling af lydenergi. 

 

Kumulativ Sound Exposure Level (SEL (cum)) - dette er tidsintegrationen af det kvadrerede tryk i 

løbet af en lyd eller en række lyde. Dette muliggør at lyde af forskellig varighed og niveau, skal 

karakteriseres i forhold til total lydenergi (citeret i Pa 2 s). 

 

2.5.3 Beregningsmetode 

En konservativ formel til udregning af afstandsdæmpning (TL, dB) ved lav-vand udbredelse af un-

dervandsstøj af TL = 17 * LOG (R) + abs koefficient * (R). Her bruges en frekvensbaseret ab-

sorptionsfaktor til at beregne afstanden til de tærskelværdier (TTS og PTS), som er fastsat for 

marine pattedyr. 

  

De beregnede afstande er kumuleret over en times aktivitet, hvilket betyder, at sæler og marsvin 

skal opholde sig i denne afstand i hele tidsrummet for, at eksponeringsniveauet er korrekt. 

 

En ”worst case” antagelse om et stationært dyr er lavet, som inkluderer undvigende bevægelse af 

modtagere (dyr) med realistiske antagelser om responsgrænser og flugtadfærd. Modtager (dyr) 

bevægelse er modelleret som en bevægelse med en hastighed på 1,5 m/s. 

 

2.6 Udbredelse af undervandsstøj  

Baseret på internationalt anerkendte modeller er den beregnede undervandsstøj vurderet i for-

hold til havpattedyr, som er afhængig af deres hørelse til jagt på byttedyr. TTS og PTS er bereg-

net for marsvin og sæler. Det vurderes, at der ikke er væsentlig gene for havpattedyr. Beregnin-

gerne er ikke udført som ”worst case”, hvor dyrene forudsættes at være stationære, men vurde-

ringen inkluderer effekterne af, at dyrene søger væk fra sandfodringsskibene. 

 

2.6.1 Grænseværdier 

Påvirkning fra støj deles op i høreskader (midlertidig og permanent hørenedsættelse, hhv. TTS og 

PTS) og adfærdsforstyrrelser. TTS og PTS indtræder sandsynligvis ved lavere lydniveauer end alle 

andre typer af fysiologiske skader og kan derfor fungere som forsigtighedsbaserede kriterier for 

skader fra undervandsstøj. Baseret på omfattende eksperimentelle data er der konsensus om, at 

den samlet set bedste prædiktor for TTS og PTS er lydeksponeringsniveauet (SELcum), akkumu-

leret. 

 

Ifølge vejledningen fra National Marine Fisheries Service (NOAA) fra 2018 fremgår følgende 

grænser for kontinuert støj for hhv. TTS og PTS hos sæler og marsvin (Tabel 2-7). Marsvin er 

mest følsomme overfor støj, da de har de laveste grænser for TTS og PTS sammenlignet med sæ-

ler.  

 
Art TTS 

(dB re 1 µPa2s SEL cum) 

PTS 

(dB re 1 µPa2s SEL cum) 

Gråsæl og spættet sæl 
(PW pinnipedia) 

181 201 

Marsvin 

(HF-hvaler) 

153 173 

Tabel 2-7. Tærskelværdier for temporære (TTS) og permanente (PTS) grænser for hørenedsættelse for sæler 

og marsvin udsat for kontinuert undervandsstøj (dB re 1 µPa2s SEL cum). 

 

2.6.2 Resultater af beregning af undervandsstøj 

Ved en worst-case antagelse af, at sæler eller marsvin opholder sig stationært ved sandfodrings-

skibet, når sandfodringsaktiviteterne pågår, vil der for marsvin, som har størst følsomhed, være 
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tale om påvirkninger over grænsen for TTS inden for en afstand af optil 3.2000 meter og over 

grænsen for PTS inden for en afstand af optil 212 meter ved strandfodring, som giver den højeste 

lydpåvirkning. Afstandene vil være mindre for sæler (Tabel 2-8).  

 
Aktivitet Sæler TTS 

afstand (m) 

Sæler PTS 

afstand (m) 

Marsvin TTS 

afstand (m) 

Marsvin PTS 

afstand (m) 

Klapning 12 0 135 8 

Rainbowing 83 0 1.950 135 

Strandfodring 160 9 3.200 212 

Tabel 2-8. Påvirkningsafstande for grænser for TTS og PTS hos sæler og marsvin ved worst-case scenariet, 

hvor dyrene ikke antages at flygte væk fra støjen fra sandfodringsaktiviteterne og i stedet antages at være sta-

tionære.  

Det vil imidlertid være usandsynligt, at sæler eller marsvin forbliver ved sandfodringsskibet, når 

sandfodringsaktiviteterne pågår, og derfor vil en realistisk afstandsberegning indeholde en flugt-

respons for sæler og marsvin. Det antages derfor i afstandsberegningen, at sæler og marsvin 

svømmer væk fra støjkilden med en fart på 1,5 m/s. Når dyrene flygter, vil lydstyrken aftage 

med afstanden, og dermed vil dyrene nå udenfor en afstand, hvor de risikerer at pådrage sig 

temporære eller permanente høreskader (Tabel 2-9). 

 

Aktivitet Sæler TTS 

afstand (m) 

Sæler PTS 

afstand (m) 

Marsvin TTS 

afstand (m) 

Marsvin PTS 

afstand (m) 

Klapning 0 0 0 0 

Rainbowing 0 0 0 0 

Strandfodring 0 0 0 0 

Tabel 2-9. Påvirkningsafstande for grænser for TTS og PTS hos sæler og marsvin, hvor dyrene antages at flygte 

væk fra støjen fra sandfodringsaktiviteterne og ikke er stationære.  

Belastning af det marine miljø på grund af vibrationer fra skibe og deres specialudstyr til sandfod-

ring anses ikke for at være problematisk. I forbindelse med selve sandfodring og indpumpnings-

aktiviteten, som er beregnet, anses de forskellige sandfodringsmetoder heller ikke som værende 

belastende, hvad angår vibrationer i havet. 
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 SKIBSTRAFIK OG RISIKO FOR 
STØRRE ULYKKER 
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3.1 Risiko for katastrofer og større ulykker 

I det følgende beskrives jf. miljøvurderingslovens § 20 stk. 512 risikoen for katastrofer og større 

ulykker i forbindelse med kystbeskyttelsen, der primært består i risikoen for skibskollisioner eller 

grundstødninger med sandfodringsskibe, der kan medføre større olieudslip og personskade eller i 

værste fald dødsfald. Der er derfor gennemført en analyse af skibstrafikken og risikoen for større 

ulykker langs strækningen Lodbjerg – Nymindegab. 

 

3.1.1 Skibstrafikken langs Vestkysten 

Skibstrafikken langs Vestkysten er kortlagt på grundlag af AIS-data, der står for Automatic Iden-

tification Service. AIS-data indeholder bl.a. data for skibes navn, type, størrelse, position og fart, 

og data sendes cirka hvert tredje sekund fra det enkelte skib, så deres positioner løbende kan 

spores. Skibenes AIS-data lagres af Søfartsstyrelsen, så de senere kan anvendes som grundlag 

for kortlægning af skibstrafik i et givent område. Systemet er lovpligtigt for alle skibe over 300 

BRT (svarende til skibslængde på cirka 30m) og frivilligt for mindre skibe, men mange mindre 

skibe sender også AIS data. 

 

Figur 3-1 viser skibstrafikken langs Vestkysten fra Lodbjerg til Nymindegab, herunder den eksi-

sterende brug af sandfodringsskibe, baseret på en analyse af AIS-data for en ti måneders periode 

fra november 2017 til og med august 2018. Farveskalaen indikerer antallet af skibe der har pas-

seret igennem en enkelt celle i perioden (lyseblå er lavest intensitet og rød er højest intensitet). 

Hovedlinjen for skibstrafik langs Vestkysten ses tydeligt på figuren, ligesom den mere intensive 

trafik ved Thyborøn Kanal, Thorsminde Havn og Hvide Sande Havn, samt mellem sandindvin-

dingsområder og sandfodringsområder på kysten, træder tydeligt frem.  

 

 

Figur 3-1. Intensitetskort for skibstrafik for området ud for strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Gule polygo-

ner liggende i vandet, viser indvindingsområder for sand til sandfodring. 

Der er inkluderet data for seks sandfodringsskibe, der er benyttet til sandfodring af Vestkysten i 

dataperioden. Analysen viser, at sandfodringsskibene sejler systematisk mellem indvendingsom-

råderne og de relevante kyststrækninger, der sandfodres på, samt ind og ud af havne. Deres ru-

ter ligger for det meste i områder med meget lidt skibstrafik.  

 

Det tættest trafikerede område, hvor der er observeret sandfodringsskibe, er indvindingsområde 

562 PA, der ligger ca. 17 km vest for Agger Tange (se Figur 3-1) og sejlrenden i Thyborøn Havn. 

Begge steder er trafik-intensiteten målt til gennemsnitligt et skib i timen. Dog udgør 562 PA et 

 
12 Lovbekendtgørelse 2018-10-25 nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

Lodbjerg 

Nymindegab 

562 PA 
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større gennemsejlingsområde end indsejlingen til Thyborøn havn. Derfor er trafiktætheden igen-

nem 562 PA mindre, end den er igennem Thyborøn Havn. Sandfordringsskibe der sejler fra ind-

vendingsområderne (vist på Figur 3-1) til Agger Tange vil krydse trafikken ind og ud af Thyborøn 

Havn.  

 

 

Figur 3-2. Sandfodringsskibet Sif R, der er 80 meter langt og blandt de skibe, der har været brugt til den nuvæ-

rende kystbeskyttelse.13 

Der sejler i gennemsnit et skib hver anden time igennem indvendingsområde 562 PA. Trafikken 

igennem området er koncentreret til dets nordvestlige del. I alt 89 % af alt trafikken igennem 

området består af fragtskibe med længder fra 50 meter op til 250 meter. Den øvrige internatio-

nale trafik inkluderer også olietankskibe op til 200 meter lange.  

 

Den øvrige internationale skibstrafik, der sejler i et bredt bælte på 30 km fra mere end ti kilome-

ter ud for kysten, inkluderer de største containerskibe, der opereres i dag. Et eksempel er OOCL 

Germany, der er 400 meter langt og 59 meter bredt og vist i Figur 3-3. 

 

Den kystnære trafik, der sejler op langs kysten, i området mellem Lodbjerg og Nymindegab er 

væsentlig mindre intens, med gennemsnitligt ét til to skibe per døgn. Skibene er primært fiskere 

og lystbåde.  

 

 
13 www.MarineTraffic.com 

https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:265464/ship_name:SIF%20R#1324337
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Figur 3-3. Eksempel på karakteristisk international skibstrafik i dataområdet. Baltic Breezer.14 

Risiko for kollisioner 

Vurderingen af risici er her begrænset til vurdering af påvirkning fra sandfodringsskibene sejlads 

mellem indvindingsområderne og kysten samt sandfodringsaktiviteten ved kysten. Miljøpåvirknin-

gen og risici under indvinding af sand i indvindingsområder er allerede håndteret i særskilte mil-

jøkonsekvensvurderinger og godkendt af den daværende myndighed Naturstyrelsen15. Derfor er 

risici i forbindelse med selve sandindvindingen ikke nærmere beskrevet. 

 

Som beskrevet i forrige afsnit er der generelt kun lidt skibstrafik med mindre skibe i områderne 

mellem indvindingsområderne og kysten samt langs kysten. Der er derfor også gode muligheder 

for undvigemanøvrer i situationer, hvor et sandfodringsskib møder andre skibe, herunder også 

fiskerbåde og lystbåde. Ved Thyborøn Havn, hvor der er en trafikintensitet på omkring et skib i 

timen er det således, at sejlruterne for sandfodringsskibene (fra indvindingsområderne til kysten) 

krydser trafikken til og fra Thyborøn i åbent vand, hvor der er gode muligheder for at sejle uden 

om. Derudover reguleres interaktionen mellem sandfodringsskibene og den øvrige skibstrafik af 

de normale søfartsregler.  

 

Hvis der skulle ske en kollision mellem to skibe, fører det kun i enkelte tilfælde til et mindre ud-

slip af bunkerolie (MGO16) fra det ramte skib (bunkerolie er den olie, som et skib bruger til sin 

egen fremdrift). Egentlige tankskibe observeres kun i meget sjælden grad i området mellem 

sandindvindingsområderne og kysten, og en kollision med tankskibe er derfor meget usandsynlig. 

Analysen af AIS-data viser i øvrigt, at sandfodringsskibet ligger relativt stille mens sandfodringen 

foregår, og det agerer dermed forudsigeligt, når det mødes af et andet skib. 

 

 

 
14 www.vesselfinder.com 

15 Se eksempelvis ”Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-PA, Thyborøn”, Miljøministeriet 4. april 2014. 

16 Pr. 1. januar 2015 har EU's svovldirektiv 2012/33/EU medført krav om en betydelig reduktion i udledningen af svovl-

dioxid fra skibe, og det har haft stor betydning for skibsfarten i Nordeuropa. Direktivet påbyder, at skibe i Den Engelske 

Kanal, Nordsøen og Østersøen (det nordeuropæiske emissionskontrolområde) skal anvende bunkerolie Marine gas Oil 

(MGO) med et svovlindhold på højst 0,1 % eller bruge andre metoder til at opnå en tilsvarende effekt. 
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Risiko for grundstødning 

Sandfodringsskibene går kun tæt på kysten i godt vejr uden høje bølger eller kraftig vind, da de 

skal ligge på meget lav vanddybde, når sandfodringen sker. I tilfælde af, at et sandfodringsskib 

får motorstop, mens der foretages sandfodring, vil der derfor være gode forhold for opankring af 

skibet inden en grundstødning med kysten eller en høfde, og i de fleste tilfælde vil besætningen 

få startet motoren igen efter kort tid.  

 

Ved længere tids motorstop kan slæbebåde rekvireres til at slæbe sandfodringsskibet til havn, så 

motoren kan blive repareret. Desuden vil grundstødning mod havbunden i langt de fleste tilfælde 

ikke medføre væsentlige skader på skibets bund og sider, da havbunden i de fleste områder på 

strækningen Lodbjerg - Nymindegab består af sand. Grundstødning mod høfder kan i sjældne til-

fælde føre til udslip af bunkerolie fra sandfodringsskibet. 

 

Sandfodringsskibe er designet til at manøvre og operere på meget lavt vand, og grundstødning vil 

derfor generelt meget sjældent forekomme17.  

 

3.1.2 Samlet vurdering 

Risikoen fra større ulykker til søs vil derfor være acceptabel. Interaktionen mellem sandfodrings-

skibene og den øvrige skibstrafik vil foregå ifølge de normale søfartsregler. Det indebærer, at 

sandfodringsskibene er en del af den samlede skibstrafik i området, som følger de samme sø-

fartsregler. Dermed er de risici, der er forbundet med sejladsen, acceptable på samme måde som 

risici for den øvrige skibstrafik i danske og internationale farvande.  

 

3.1.3 Afbødning ved olieudslip 

Risikoen fra større ulykker under sandfodring, med udslip af bunkerolie, vil som resultat af oven-

stående være ubetydeligt. Hvis en ulykke til søs fører til udslip af bunkerolie, vil miljøskibe blive 

tilkaldt hurtigst muligt for at inddæmme ulykken og begrænse konsekvenserne af et olieudslip. 

Forsvaret råder over tre miljøskibe med base i Frederikshavn18, der vil træde til relativt hurtigt, 

hvis ulykken sker. 

 

 

  

 
17 Shallow water: a benchmark for hopper dredgers (with reference to ID24 of CEDA2005), A. de Jager, senior naval 

architect, IHC Holland Dredgers, Ports and Dredging, publiceret af IHC Holland, 2006, E166. 

18 https://www2.forsvaret.dk/viden-om/materiel/sovaernets_materiel/miljoskibe/Pages/Miljoeskibe.aspx 
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Start 2020
Slut 2024

Formodede kystlinjeudvikling
Nu, 2018
Start 2020
Slut 2024

Sdr. Lyngvig - Nr. Lyngvig
Ringkøbing-Skjern Kommune (7-8 / 8-1)

0 0,50,25 Km



¯

Skråningsbeskyttelse
Skråningsbeskyttelse
Kritisk minimumsbredde for konstruktions kollaps

Formodede klit/skræntudvikling
Start 2020
Slut 2024

Formodede kystlinjeudvikling
Nu, 2018
Start 2020
Slut 2024

Havrvig - Årgab
Ringkøbing-Skjern Kommune (8-2)

0 0,50,25 Km



¯

Skråningsbeskyttelse
Skråningsbeskyttelse
Kritisk minimumsbredde for konstruktions kollaps

Formodede klit/skræntudvikling
Start 2020
Slut 2024

Formodede kystlinjeudvikling
Nu, 2018
Start 2020
Slut 2024

Havrvig - Årgab
Ringkøbing-Skjern Kommune (8-3)

0 0,50,25 Km



¯

Skråningsbeskyttelse
Skråningsbeskyttelse
Kritisk minimumsbredde for konstruktions kollaps

Formodede klit/skræntudvikling
Start 2020
Slut 2024

Formodede kystlinjeudvikling
Nu, 2018
Start 2020
Slut 2024

Havrvig - Årgab
Ringkøbing-Skjern Kommune (8-4)

0 0,50,25 Km



¯

Skråningsbeskyttelse
Skråningsbeskyttelse
Kritisk minimumsbredde for konstruktions kollaps

Formodede klit/skræntudvikling
Start 2020
Slut 2024

Formodede kystlinjeudvikling
Nu, 2018
Start 2020
Slut 2024

Havrvig - Årgab
Ringkøbing-Skjern Kommune (8-5)

0 0,50,25 Km



¯

Skråningsbeskyttelse
Skråningsbeskyttelse
Kritisk minimumsbredde for konstruktions kollaps

Formodede klit/skræntudvikling
Start 2020
Slut 2024

Formodede kystlinjeudvikling
Nu, 2018
Start 2020
Slut 2024

Nymindegab - Skodsbjerge
Ringkøbing-Skjern Kommune (8-6)

0 0,50,25 Km



¯

Skråningsbeskyttelse
Skråningsbeskyttelse
Kritisk minimumsbredde for konstruktions kollaps

Formodede klit/skræntudvikling
Start 2020
Slut 2024

Formodede kystlinjeudvikling
Nu, 2018
Start 2020
Slut 2024

Nymindegab - Skodsbjerge
Ringkøbing-Skjern Kommune (8-7)

0 0,50,25 Km



¯

Skråningsbeskyttelse
Skråningsbeskyttelse
Kritisk minimumsbredde for konstruktions kollaps

Formodede klit/skræntudvikling
Start 2020
Slut 2024

Formodede kystlinjeudvikling
Nu, 2018
Start 2020
Slut 2024

Nymindegab - Skodsbjerge
Ringkøbing-Skjern Kommune (8-8)

0 0,50,25 Km



¯

Skråningsbeskyttelse
Skråningsbeskyttelse
Kritisk minimumsbredde for konstruktions kollaps

Formodede klit/skræntudvikling
Start 2020
Slut 2024

Formodede kystlinjeudvikling
Nu, 2018
Start 2020
Slut 2024

Nymindegab - Skodsbjerge
Ringkøbing-Skjern Kommune (8-9)

0 0,50,25 Km



¯

Skråningsbeskyttelse
Skråningsbeskyttelse
Kritisk minimumsbredde for konstruktions kollaps

Formodede klit/skræntudvikling
Start 2020
Slut 2024

Formodede kystlinjeudvikling
Nu, 2018
Start 2020
Slut 2024

Sdr. Holmslands Tange: Nymindegab
Ringkøbing-Skjern Kommune (8-10)

0 0,50,25 Km
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I dette bilag beskrives det eksisterende plangrundlag, med henblik på at vurdere, om projektet er 

i overensstemmelse med dette. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem projektet og 

plangrundlaget, vil det være en forudsætning for projekts realisering at det gældende 

plangrundlag ændres.  

 

1. HOVEDSTRÆKNING AGGER TANGE 

1.1 Kommuneplanen 

Et projekt skal være i overensstemmelse med den kommunale planlægning, før det kan 

realiseres. I det følgende vurderes det, om fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen 

Agger Tange er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 for Thisted Kommune1.  

 

1.1.1 Målsætninger  

Kommuneplanens målsætninger er gennemgået, og det vurderes, at fællesaftalen for 

kystbeskyttelse af hovedstrækningen Agger Tange er i overensstemmelse med kommuneplanens 

overordnede mål.  

 

1.1.2 Retningslinjer 

Kommuneplanens retningslinjer2 er gennemgået, og det vurderes, at følgende retningslinjer er 

relevante for projektet: 

 

• Beskyttede landskaber 

• Værdifulde geologiske områder 

• Kystnærhedszonen 

• Værdifulde kulturarvsområder 

• Grønt Danmarkskort 

• Internationale Beskyttelsesområder 

• Kystvande og badevande 

 

De relevante retningslinjer er citeret herunder og suppleres med en vurdering af, om projektet er 

i overensstemmelse med retningslinjerne til sidst i afsnittet.  

 

Retningslinjer 2.1.2 – beskyttede landskaber 

Beskyttede landskaber omfatter både bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende 

landskaber og uforstyrrede landskaber. Udpegningerne kan ses på Figur 1-1. 

 

”a) Bevaringsværdige landskaber skal friholdes for ny spredt bebyggelse, større tekniske anlæg, 

byudvikling, anlægsarbejder og større beplantning, der forringer landskabets bevaringsværdige 

karakter og oplevelse.” 

 

”d) I større sammenhængende landskaber skal visuelle og landskabelige sammenhæng sikres. De 

større sammenhængende landskaber skal friholdes for nye større tekniske anlæg og større 

byggerier, der slører de visuelle sammenhænge.” 

 

”e) Uforstyrrede landskaber skal friholdes for nye større tekniske anlæg og større byggerier.”  

 
”f) Uforstyrrede landskaber og deres omgivelser skal friholdes for stærkt lys fra permanent 

lysende eller belyste byggerier og anlæg samt friholdes for tekniske anlæg der støjer.” 3 

                                                   
1 Thisted Kommune, Kommuneplan 2017-2029, https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/8801 
2 Thisted Kommune, Kommuneplan 2017-2029, https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/8801 
3 Thisted Kommune, Kommuneplan 2017-2029, https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/8801 
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Figur 1-1. Bevaringsværdige landskaber udpeget i Kommuneplan 2017 for Thisted Kommune inden for 

hovedstrækningen Agger Tange. 

 

Retningslinjer 2.1.3 - Værdifulde geologiske områder 

”a) Bevaring af de værdifulde geologiske områder, deres indbyrdes overgange og sammenhænge 

skal sikres. De må som udgangspunkt ikke sløres af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, 

skovbeplantning eller kystsikring. 
b) Værdifulde geologiske kystprofiler skal bevares. Ligeledes skal værdifulde geologiske profiler, 

der afdækkes ved råstofgravning, søges bevaret. 

c) De værdifulde geologiske områder skal indgå i et sammenspil med naturen i Thy, når det 

gælder naturoplevelser, undervisning og forskning. 

d) Taler særlige samfundsmæssige interesser for, at der skal ske indgreb i de særlige geologiske 

interesseområder områderne skal efterlades, så deres forsknings- og undervisningsmæssige 
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værdi ikke forringes, for eksempel ved råstofgravning, skal indgrebene begrænses, og områderne 

skal efterlades, så deres forsknings- og undervisningsmæssige værdi ikke forringes.” 4 

 

 

Figur 1-2. Værdifulde geologiske områder udpeget i Kommuneplan 2017 for Thisted Kommune inden for 

hovedstrækningen Agger Tange. 

Retningslinjer 2.1.6 – Kystnærhedszonen 

”a) Kystnærhedszonen - uden for udviklingsområder - skal søges friholdt for bebyggelse og 

anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.” 5 

 

 

 

  

                                                   
4 Thisted Kommune, Kommuneplan 2017-2029, https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/8801 
5 Thisted Kommune, Kommuneplan 2017-2029, https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/8801 
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Figur 1-3. Kystnærhedszone udpeget i Kommuneplan 2017 for Thisted Kommune inden for hovedstrækningen 

Agger Tange. 

Retningslinjer 2.1.7– Værdifulde kulturarvsområder 

”a) Indenfor de særlige kulturhistoriske interesseområder, kulturarvsarealer og de 

bevaringsværdige bymiljøer, skal de kulturhistoriske værdier beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder 

og andre indgreb, der vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af ovennævnte værdier, bør ikke 

finde sted.” 6 

 

                                                   
6 Thisted Kommune, Kommuneplan 2017-2029, https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/8801 
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Figur 1-4. Værdifulde kulturarvsarealer udpeget i Kommuneplan 2017 for Thisted Kommune inden for 

hovedstrækningen Agger Tange. 

 

Retningslinjer 2.2.1 – Grønt Danmarkskort 

”a) Indenfor Grønt Danmarkskort skal de særlige naturområder bevares og søges forbedret, og 

det samlede naturnetværk skal søges udviklet. 
b) For de særlige værdifulde naturområder gælder, at der ikke kan tillades indgreb, der 

tilsidesætter beskyttelseshensynene i områderne. Beskyttelseshensynene kan kun tilsidesættes i 

det omfang særlige samfundsmæssige eller planlægningsmæssige hensyn taler for det, eller hvis 

det sker i forbindelse med projekter, der har til formål at forbedre naturtilstanden i et større 

område eller forbedre offentlighedens adgang. 

c) Indenfor de økologiske forbindelseslinjer må der ikke gennemføres projekter, der kan 

forhindre, at der på længere sigt sker en udbygning af forbindelseslinjerne eller tillades indgreb, 

som forringer forbindelseslinjernes formål. 

d) Arealer, udpeget som potentielle økologiske forbindelseslinjer eller potentielle naturområder, 

skal, som udgangspunkt, friholdes for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer 
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muligheden for at oprette nye naturområder eller etablere sammenhænge mellem eksisterende 

naturområder.” 7 

 

 

Figur 1-5. Grønt Danmarkskort (naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser) udpeget i Kommuneplan 

2017 for Thisted Kommune inden for hovedstrækningen Agger Tange. 

 

Retningslinjer 2.2.2 – Internationale beskyttelsesområder 

”a) I og udenfor Natura 2000-områder må der ikke planlægges eller tillades byggeri, anlæg eller 

aktiviteter, som kan indebære en forringelse af naturtyper eller leveforhold for arter på 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.” 8 

 

                                                   
7 Thisted Kommune, Kommuneplan 2017-2029, https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/8801 
8 Thisted Kommune, Kommuneplan 2017-2029, https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/8801 
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Figur 1-6. Internationale beskyttelsesområder udpeget i Kommuneplan 2017 for Thisted Kommune inden for 

hovedstrækningen Agger Tange. 

 

Retningslinjer 2.3.3 – Kystvande og badevande 

”a) Der skal sikres god adgang til kysterne mange steder, men samtidig opretholdes 

kyststrækninger uden væsentlige aktiviteter. Kystvandet skal have en kvalitet, som muliggør 

lystfiskeri, dykning, badning, vandsport og lignende fritidsaktiviteter.” 9 

 

                                                   
9 Thisted Kommune, Kommuneplan 2017-2029, https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/8801 
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Figur 1-7. Kystvande og badevande udpeget i Kommuneplan 2017 for Thisted Kommune inden for 

hovedstrækningen Agger Tange. 

 

Vurdering af retningslinjer ift. 0-alternativet 

Ved 0-alternativet vil der ikke foretages kystbeskyttelse, og kysten vil derfor erodere. Kystprofilet 

vil rykke ind i landet, som vist på Figur 1-1 til Figur 1-7. De udpegede områder til beskyttelse af 

bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser vil derfor indskrænkes over tid som følge af erosion, 

men den naturlige tilbagerykning vurderes at være minimal frem til 2024. 0-alternativet vurderes 

derved at være i overensstemmelse med retningslinjerne. Ved en fremtidig revision af 

kommuneplanerne, kan Thisted Kommune foretage en administrativ tilpasning af afgrænsningen 

af udpegningerne, så de tilrettes den reelle kystlinje. 

 

Vurdering af retningslinjer ift. projektet 

Som konsekvens af projektets realisering fastholdes kystprofilet, som det er i dag. 

Kommuneplanens retningslinjer varetager bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser på 

udpegede områder. Projektet hindrer, at kystlinjen eroderer, så de udpegede områder bevarer 
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deres nuværende afgrænsning, og retningslinjerne kan derfor administreres som hidtil, hvorfor 

det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med retningslinjerne. 

 

Retningslinjerne om internationale naturbeskyttelsesområder samt værdifulde geologiske 

interesseområder indeholder forhold, der kan påvirkes, selv om kystprofilet fastholdes. 

 

Der er udarbejdet en natura 2000-konsekvensvurdering for at sikre, at projektets aktiviteter ikke 

påvirker internationale beskyttelsesområder. Natura 2000-konsekvensvurderingen er vedlagt som 

bilag 15. 

 

Ifølge retningslinjen for værdifulde geologiske områder må der ikke ske anlægsarbejde eller 

foretages kystbeskyttelse inden for de geologiske interesseområder, der kan sløre områderne. 

Projektet medfører anlægsarbejde i form af sandfodring, men der etableres ikke hård 

kystbeskyttelse på strækningen, der kan sløre de geologiske overgange og sammenhænge. 

Formålet med sandfodring er at sikre, at kystens nuværende profil fastholdes, og at kysten 

bevarer dets nuværende udtryk, ligesom retningslinjen fastlægger. Sandfodringen har dog den 

konsekvens, at den naturlige kystdynamik hindres, men på baggrund af det ovenstående 

vurderes projektet at være i overensstemmelse med gældende retningslinje.  

 

En beskrivelse af selve påvirkningen af den enkelte retningslinje fremgår af de forskellige kapitler 

i miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Kapitel nr. og navn Retningslinje 

7. Landskab Beskyttede landskaber  

Værdifulde geologiske områder 

16. Natur på land Grønt danmarkskort  

Internationale beskyttelsesområder 

17. Kulturarv og historiske interesser Værdifulde kulturarvsområder 

20. Befolkning og menneskers sundhed Kystvande  

Badevande 

Tabel 1-1. Henvisninger til andre kapitler for vurdering af påvirkning af retningslinjer. 

 

1.1.3 Kommuneplanrammer 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Agger Tange er vurderet i forhold til de 

nærmeste beliggende kommuneplanrammer i Kommuneplan 2017 for Thisted Kommune10, der 

fremgår af Figur 1-8. 

   

                                                   
10 Thisted Kommune, Kommuneplan 2017-2029, https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/8801 
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Figur 1-8. Kommuneplanrammer inden for hovedstrækningen Agger Tange. 

 

Ramme-

område 

Anvendelse Vurdering ift. projektet Vurdering ift. 0-alternativet 

19.S.2 Sommerhusområde Rammeområdets areal 

bibeholdes, og anvendelserne er 

stadig mulige, hvorfor det 

vurderes, at der ikke skal 

foretages en ændring af 

rammen. 

Rammeområdets areal og 

aktiviteter fastholdes pga. 

skråningsbeskyttelse langs 

kysten, hvorfor det vurderes, at 

der ikke skal foretages en 

ændring af rammen. 

19.O.3 Offentlige formål 

19.B.10 Boligområde 

19.S.9 Sommerhusområde 

19.BE.11 Blandet bolig og erhverv 

19.R.12 Rekreativt område 

Tabel 1-2. Oversigt over rammeområder og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af kommuneplanrammerne. Til gengæld vil 0-

alternativet medfører en kysttilbagerykning, der potentielt kan påvirke anvendelsen af 

kommuneplanrammerne. Dette skyldes, at den naturlige kysttilbagerykning bremses af 
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skråningsbeskyttelse ud for Agger by. Skråningsbeskyttelsen forventes at fastholde kystlinjen 

frem mod 2024, som er den tidsramme, 0-alternativet omfatter.  

 

1.2 Lokalplaner 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Agger Tange er vurderet i forhold til de 

nærmest beliggende lokalplaner i Kommuneplan 2017, der fremgår af Figur 1-9 og Tabel 1-3.  

 

 

Figur 1-9. Lokalplaner inden for hovedstrækningen Agger Tange. 
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Lokalplan nr. Formål Vurdering ift. projektet 
Vurdering ift. 0-

alternativet 

3-12 m. 

ændringer11 

Lokalplanen har til formål at 

sikre de kulturhistoriske 

værdier i Agger og herunder 

bevare det særegne bymiljø 

samt udpegede eksisterende 

bygninger. 

Det vurderes, at projektet er 

i overensstemmelse med 

lokalplanernes formål, da 

der ikke ændres på arealer, 

anvendelser og aktiviteter 

inden for lokalplanernes 

afgrænsning. 

Det vurderes, at 0-

alternativet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanernes formål, 

da strandens areal 

fastholdes pga. 

skråningsbeskyttelse 

langs med kysten. 
5012 

Lokalplanen har til formål at 

udlægge området til hotel og 

restaurantionsformål. 

Tabel 1-3. Oversigt over lokalplaner og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af lokalplanerne. 0-alternativet vil medføre en 

kysttilbagerykning, der potentielt kan påvirke anvendelsen af lokalplanerne, idet værdier, såsom 

bygninger rykkes tættere på kysten. Der sker ingen naturlig kysttilbagerykning på strækningen 

ved Agger by, da byen er beskyttet af skråningsbeskyttelse, der fastholder kystlinjen frem mod 

2024, som er den tidsramme, 0-alternativet omfatter. Kysttilbagerykningen vurderes derfor ikke 

at kræve en dispensation fra lokalplanerne. 

 

1.3 Øvrige planforhold 

 

1.3.1 Råstofplan 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Agger Tange er omfattet af Råstofplan 

2016 for Region Nordjylland13. Sand til kystfodring indvindes dog på havet, hvorfor det vurderes, 

at der projektet er i overensstemmelse med Råstofplan 2016. 

 

1.3.2 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Agger Tange er omfattet af den regionale 

vækst- og udviklingsstrategi for Region Nordjylland, Mulighedernes Nordjylland14. 

 

Region Nordjylland har som mål ”at styrke Nordjyllands position som en attraktiv region for 

borgere, besøgende og erhvervsliv. Nordjyderne ønsker at bo i attraktive områder med rig natur, 

rent miljø og et godt kulturliv. De samme kvaliteter tiltrækker turister, og potentialet i dette skal 

udnyttes optimalt. Nordjylland skal være en tiltrækkende, grøn og ren region.” 

 

For at nå dette mål har regionen to initiativer: 

 

• ”Styrke de nordjyske muligheder for friluftsliv, kulturliv og oplevelser, så det fortsat kan 

bidrage positivt til bosætning, erhvervsudvikling, sammenhængskraft og livskvalitet. 

• Binde natur, kultur, turisme og erhvervsudvikling bedre sammen ved at styrke udviklingen af 

stedbundne potentialer.” 

 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Agger Tange er med til at opfylde 

initiativerne, da kystlinjen fastholdes, så det fortsat er muligt at benytte strandene til friluftsliv 

samt koble byen sammen med stranden, så områdets stedbundne potentiale kan udnyttes. 

 

                                                   
11 Thisted Kommune, Lokalplan nr. 3-12, https://dokument.plandata.dk/20_1054753_APPROVED_1209546643202.pdf 
12 Sydthy Kommune, Lokalplan nr. 50, https://dokument.plandata.dk/20_1076872_APPROVED_1205924482519.pdf 
13 Region Nordjylland, Råstofplan 2016, https://rn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/4248 
14 Region Nordjylland, Mulighedernes Nordjylland, Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018, 

http://publikationer.rn.dk/rn/312/ 
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0-alternativet vil modsat projektet ikke bidrage til opfyldelsen af initiativerne, da kystprofilet 

rykkes ind i landet, så en del af stranden vil forsvinde ud i havet. Den naturlige tilbagerykning er 

dog så minimal frem til 2024, at det stadig er muligt at benytte strandene til friluftsliv samt koble 

byen sammen med stranden, så områdets stedbundne potentiale kan udnyttes. 

 

1.3.3 Vandområdeplan for Jylland og Fyn 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Agger Tange er omfattet af 

vandområdeplan for Jylland og Fyn15, der fastlægger, at den samlede økologiske tilstand for 

kystvandet Nissum Fjord er ringe økologisk tilstand. Der må ikke ske forringelse af den aktuelle 

tilstand, og miljømålet for kystvandet er god økologisk tilstand. Miljøstyrelsen har udskudt 

tidsfristen for at opnå miljømålet. 

Kystvandet er vurderet i kapitel 19 om turisme og rekreation. 

 

1.3.4 Klimatilpasningsplan16  

Hovedstrækningen Agger Tange er omfattet af Thisted Kommunes Klimatilpasningsplan. I 

klimatilpasningsplanen er der udarbejdet et risikokort ud fra, hvor ofte et område bliver 

oversvømmet, og hvor store skaderne er, når det sker. 

 

Ved gennemførelse af 0-alternativet er dele af området omfattet af ”lav risiko” og et par enkelte 

punkter af områder af ”mellem risiko”. Der er et større område syd for Agger, hvor der vurderes 

at være en ”mellem risiko”.  

 

Ud fra risikokortet har Thisted Kommune udpeget en række risikoområder, der skal prioriteres. 

Der er ingen prioriterede risikoområder i nærheden af projektet eller 0-alternativet. Påvirkningen 

på projektet ift. klima vurderes i kapitel 11 om klima. 

 

1.4 Miljøbeskyttelsesmål 

Ifølge miljøvurderingsloven skal der redegøres for de miljøbeskyttelsesmål, der er relevante for 

planen og projektet, og det skal beskrives, hvordan der er taget hensyn til disse mål. Dette er 

blevet gjort løbende gennem miljøkonsekvensrapporten, de steder, hvor det vurderes relevant.  

  

                                                   
15 Miljøstyrelsen, Vandområdeplaner, http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-

2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/ 
16 Thisted Kommune, Klimatilpasning – Thisted Kommune, Kommuneplantillæg 13 – Kommuneplan 2010-2022, 

http://www.thisted.dk/OmKommunen/KommuneplanLokalplaner/Kommuneplan/~/media/OM_KOMMUNEN/Kommunepla

nLokalplaner/Kommuneplantillaeg/Klimatilpasningsplan/Klimatilpasningsplan%20komprimeret.ashx 

http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
http://www.thisted.dk/OmKommunen/KommuneplanLokalplaner/Kommuneplan/~/media/OM_KOMMUNEN/KommuneplanLokalplaner/Kommuneplantillaeg/Klimatilpasningsplan/Klimatilpasningsplan%20komprimeret.ashx
http://www.thisted.dk/OmKommunen/KommuneplanLokalplaner/Kommuneplan/~/media/OM_KOMMUNEN/KommuneplanLokalplaner/Kommuneplantillaeg/Klimatilpasningsplan/Klimatilpasningsplan%20komprimeret.ashx
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2. HOVEDSTRÆKNING HARBOØRE TANGE 

2.1 Kommuneplanen 

Et projekt skal være i overensstemmelse med den kommunale planlægning, før det kan 

realiseres. I det følgende vurderes det, om fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen 

Harboøre Tange er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune17.  

 

2.1.1 Målsætninger  

Kommuneplanens målsætninger er gennemgået, og det vurderes, at fællesaftalen for 

kystbeskyttelse af hovedstrækningen Harboøre Tange er i overensstemmelse med 

kommuneplanens overordnede mål.  

 

2.1.2 Retningslinjer 

Kommuneplanens retningslinjer18 er gennemgået, og det vurderes, at følgende retningslinjer er 

relevante for projektet: 

 

• Kulturhistoriske bevaringsværdier 

• Landskabelige bevaringsværdier  

• Geologiske bevaringsværdier 

• Natura 2000 områder 

• Fredede naturområder 

• Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser 

• Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser 

• Lavbundsarealer og potentielle vådområder 

• Vandløb, søer og kystvande 

• Kystnærhedszonen 

 

De relevante retningslinjer er citeret herunder og suppleres med en vurdering af, om projektet er 

i overensstemmelse med retningslinjerne til sidst i afsnittet.  

 

Retningslinjer – Kulturhistoriske bevaringsværdier 

”Indenfor områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer skal inddragelse af areal til 

formål, der kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier, så vidt muligt undgås. Nye anlæg 

og bebyggelse skal tilstræbes udformet og placeret således, at der ikke sker en forringelse af 

oplevelsen eller kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier. 

 

I landskabet i øvrigt bør der inden påbegyndelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer 

foretages en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til kulturhistoriske 

interesser.” 19 

 

                                                   
17 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
18 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
19 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 2-1. Særligt værdifulde kulturmiljøer udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Harboøre Tange. 

 

Retningslinjer – Landskabelige bevaringsværdier 

”Landskabelige værdier er primært de visuelle oplevelser, man kan få i landskabet.  

 

Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, 

beplantning, farver, fysisk struktur og udsigter. Alle landskaber har egne karakteristika, men 

nogle skiller sig ud pga. et særligt kraftigt udtryk af disse landskabselementer de 

landskabsområder er udpeget på kort.  

 

Områder med særlige landskabelige kendetegn eller værdier skal i videst muligt omfang 

beskyttes mod udvikling og forandring, der vil forringe områdets karakter.” 20 

 

                                                   
20 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 2-2. Landskabelige bevaringsværdier udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Harboøre Tange. 

 

Retningslinjer – Geologiske bevaringsværdier 

”Byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning mv. som kan sløre landskabets 

dannelsesformer i områder af særlig geologisk interesse, skal så vidt muligt undgås eller 

indpasses i landskabet.” 21 

                                                   
21 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 2-3. Geologiske bevaringsværdier udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Harboøre Tange. 

 

Retningslinjer – Natura 2000-områder 

”Der må kun gives tilladelser / dispensationer som virker for gennemførelsen af områdets Natura 

2000 plan og som understøtter naturgrundlaget.” 22 

 

                                                   
22 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 2-4. Natura 2000-områder udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Harboøre Tange. 

 

Retningslinjer - Fredede naturområder  

”I disse områder er målet, at områderne bevares i overensstemmelse med fredningen for 

området, herunder at et sjældent og alsidigt dyre-og planteliv bevares.” 23 

 

                                                   
23 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 2-5. Fredede naturområder udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Harboøre Tange. 

 

Retningslinjer - Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser  

”De økologiske forbindelser skal sikre sammenhængende naturområder og muligheder for 

vandring og spredning af arter af vilde dyr og planter. I disse områder skal anden lovgivning 

administreres, så spredning af flora og fauna stimuleres” 24 

 

                                                   
24 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 2-6. Naturbeskyttelse udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for hovedstrækningen 

Harboøre Tange. 

 

Retningslinjer – Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser 

Retningslinjen for naturområder med særlige beskyttelsesinteresser kan ses på Figur 2-6. 

 

”Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser (Natura 2000 områder, generelt beskyttede 

naturområder efter naturbeskyttelsesloven § 3 og fredede områder, herunder klitfredede arealer) 

skal bevares og forbedres som levesteder for det vilde plante-og dyreliv og med henblik på at 

bevare den biologiske mangfoldighed. Disse naturområder søges friholdt for indgreb i form af 

byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv.  

 

Naturplejeindsats o. lign. vil blive målrettet Natura 2000 områderne samt øvrige naturområder, 

som på baggrund af Lemvig Kommunes igangværende naturkvalitetsplanlægning, registreres som 

værende særligt biologisk værdifulde områder.” 25 

                                                   
25 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Retninglinjer – Lavbundsarealer og potentielle vådområder 

”De udpegede lavbundsarealer, som er potentielt egnede til at genetablere som vådområder, 

friholdes for bebyggelse m.v., der kan vanskeliggøre eller forhindre genetablering af vådområder. 

Indenfor de udpegede arealer, kan der således ikke gives tilladelse til byggeri og anlæg, som kan 

forhindre, at den naturlige hydrologi eller vandstand genskabes.” 26 

 

 

Figur 2-7. Lavbundsarealer udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for hovedstrækningen 

Harboøre Tange. 

 

Retningslinjer – Vandløb, søer og kystvande 

”På strækninger udpeget til badeformål gennemføres der badevandskontrol.  

 

Forureningskilder med væsentlige konsekvenser for badevandsforhold skal identificeres, 

overvåges og reguleres.” 27 

                                                   
26 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
27 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 2-8. Vandløb, søer og kystvande udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Harboøre Tange. 

 

Retningslinjer - Kystnærhedszonen 

”Det er af national interesse at de danske kyster bevares som åbne kyststrækninger. Der er 

derfor særlige regler i planloven for planlægning indenfor den i princippet tre kilometer brede 

kystnærhedszone. Planloven indeholder krav om, at kystområderne skal friholdes for bebyggelse 

og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten.” 28 

 

                                                   
28 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 2-9. Kystnærhedszonen udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for hovedstrækningen 

Harboøre Tange. 

Vurdering af retningslinjer ift. 0-alternativet 

Ved 0-alternativet vil der ikke foretages kystbeskyttelse, og kysten vil derfor erodere. Kystprofilet 

vil rykke ind i landet, som vist på Figur 2-1 til Figur 2-9. De udpegede områder til beskyttelse af 

bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser vil derfor indskrænkes over tid som følge af erosion, 

men den naturlige tilbagerykning vurderes at være minimal frem til 2024. 0-alternativet vurderes 

derved at være i overensstemmelse med retningslinjerne. 0-alternativet vurderes derved at være 

i overensstemmelse med retningslinjerne. Ved en fremtidig revision af kommuneplanerne, kan 

Lemvig Kommune foretage en administrativ tilpasning af afgrænsningen af udpegningerne, så de 

tilrettes den reelle kystlinje. 

 

Vurdering af retningslinjer ift. projektet 

Som konsekvens af projektets realisering fastholdes kystprofilet, som det er i dag. 

Kommuneplanens retningslinjer varetager bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser på 

udpegede områder. Projektet hindrer, at kystlinjen eroderer, så de udpegede områder bevarer 
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deres nuværende afgrænsning, og retningslinjerne kan derfor administreres som hidtil, hvorfor 

det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med retningslinjerne. 

 

Retningslinjerne om internationale naturbeskyttelsesområder samt værdifulde geologiske 

interesseområder indeholder forhold, der kan påvirkes, selv om kystprofilet fastholdes. 

 

Der er udarbejdet en naturkonsekvensvurdering for at sikre, at projektets aktiviteter ikke 

påvirker internationale beskyttelsesområder. Natura 2000-konsekvensvurderingen er vedlagt som 

bilag 15. 

 

Ifølge retningslinjen for værdifulde geologiske områder må der ikke ske anlægsarbejde eller 

foretages kystbeskyttelse inden for de geologiske interesseområder, der kan sløre områderne. 

Projektet medfører anlægsarbejde i form af sandfodring, men der etableres ikke hård 

kystbeskyttelse på strækningen, der kan sløre de geologiske overgange og sammenhænge. 

Formålet med sandfodring er at sikre, at kystens nuværende profil fastholdes, og at kysten 

bevarer dets nuværende udtryk, ligesom retningslinjen fastlægger. Sandfodringen har dog den 

konsekvens, at den naturlige kystdynamik hindres, men på baggrund af det ovenstående 

vurderes projektet at være i overensstemmelse med gældende retningslinje.  

 

En beskrivelse af selve påvirkningen af den enkelte retningslinje fremgår af de forskellige kapitler 

i miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Kapitel nr. og navn Retningslinje 

7. Landskab Landskabelige bevaringsværdier  

Geologiske bevaringsværdier 

16. Natur på land Natura 2000-områder 

Fredede naturområder 

Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser 

Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser 

Lavbundsarealer og potentielle vådområder 

17. Kulturarv og historiske interesser Kulturhistoriske bevaringsværdier 

20. Befolkning og menneskers sundhed Vandløb, søer og kystvande 

Tabel 2-1. Henvisninger til andre kapitler for vurdering af påvirkning af retningslinjer. 

 

2.1.3 Kommuneplanrammer 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Harboøre Tange er vurderet i forhold til de 

nærmeste rammeområder i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune, der fremgår af Figur 2-10 

29. 

 

                                                   
29 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 2-10. Kommuneplanrammer inden for hovedstrækningen Harboøre Tange. 

 

Ramme-

område 
Anvendelse Vurdering ift. projektet Vurdering ift. 0-alternativet 

10D 1.7 Offentlige formål 

Rammeområdets areal 

bibeholdes, og anvendelserne 

er stadig mulige, hvorfor det 

vurderes, at der ikke skal 

foretages en ændring af 

rammen. 

Rammeområdets areal og 

aktiviteter fastholdes pga. 

skråningsbeskyttelse langs 

kysten, hvorfor det vurderes, 

at der ikke skal foretages en 

ændring af rammen. 

10C 1.4 Centerformål 

10C 1.3 Centerformål 

10B 1.7 Boligområde 

10B 1.2 Boligområde 

10D 1.6 Offentlige formå 

10B 1.8 Boligområde 

10G 1.1 Rekreativt grønt område 

Tabel 2-2. Oversigt over rammeområder og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 
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Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af kommuneplanrammerne. Til gengæld vil 0-

alternativet medfører en kysttilbagerykning, der potentielt kan påvirke anvendelsen af 

kommuneplanrammerne. Der sker ingen naturlig kysttilbagerykning på strækningen ved 

Thyborøn by, da byen er beskyttet af skråningsbeskyttelse, der fastholder kystlinjen frem mod 

2024, som er den tidsramme 0-alternativet omfatter. Kysttilbagerykningen vurderes derfor ikke 

at kræve en ændring af kommuneplanrammerne.  

 

2.2 Lokalplaner 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Harboøre Tange er vurderet i forhold til de 

nærmeste lokalplaner i Kommuneplan 2017. En beskrivelse af de enkelte lokalplaner og behovet 

for ændringer fremgår af Figur 2-11 og Tabel 2-3.  

 

 

Figur 2-11. Lokalplaner inden for hovedstrækningen Harboøre Tange. 
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Lokalplan 

nr. 
Formål 

Vurdering ift. 

projektet 

Vurdering ift. 0-

alternativet 

18330 

Lokalplanens formål er at fastlægge 

lokalplanens retningslinjer for 

eksisterende og ny bebyggelses 

arkitektur og installationer i 

tilknytning til den samlede 

bebyggelse. 

Det vurderes, at 

projektet er i 

overensstemmelse 

med lokalplanernes 

formål, da der ikke 

ændres på arealer, 

anvendelser og 

aktiviteter inden for 

lokalplanernes 

afgrænsning. 

Det vurderes, at 0-

alternativet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanernes formål, 

da strandens areal 

fastholdes pga. 

skråningsbeskyttelse 

langs med kysten. 

2831 

Formålet med lokalplanen er at 

fastlægge retningslinjer for 

bymæssig anvendelse. Lokalplanen 

skal skabe grundlag for opførelse af 

et nyt kystcenter. 

2232 

Formålet med lokalplanen er at 

fastlægge retningslinjer for 

bymæssig anvendelse. Lokalplanen 

skal gøre det muligt at udvikle et 

ekstra havneområde og skabe 

grundlag for opførelse af et nyt 

kursus og kongreshotel. 

2033 

Formålet med lokalplanen er at 

fastlægge retningslinjer for 

opførelsen af et nyt boligbyggeri for 

blandet tæt lav og etagebebyggelse. 

3434 

Lokalplanens formål er at udlægge 

området til offentlige formål i form af 

plejehjem. Desuden sikrer 

lokalplanen, at der kan etableres en 

stiforbindelse for offentligheden til 

havdiget – stranden. 

Tabel 2-3. Oversigt over lokalplaner og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af lokalplanerne. Til gengæld vil 0-alternativet 

medfører en kysttilbagerykning, der potentielt kan påvirke anvendelsen af lokalplanerne, idet 

værdier, såsom bygninger rykkes tættere på kysten. Der sker ingen naturlig kysttilbagerykning 

på strækningen ved Thyborøn by, da byen er beskyttet af skråningsbeskyttelse, der fastholder 

kystlinjen frem mod 2024, som er den tidsramme 0-alternativet omfatter. Kysttilbagerykningen 

vurderes derfor ikke at kræve en dispensation fra lokalplanerne. 
  

                                                   
30 Lemvig Kommune, Lokalplan nr. 183, https://dokument.plandata.dk/20_2979240_1431940757195.pdf 
31 Thyborøn-Harboøre Kommune, Lokalplan nr. 28, 

https://dokument.plandata.dk/20_179950_APPROVED_1211271424454.pdf 
32 Thyborøn-Harboøre Kommune, Lokalplan nr. 22, 

https://dokument.plandata.dk/20_179945_APPROVED_1211270874155.pdf 
33 Thyborøn-Harboøre Kommune, Lokalplan nr.20, 
https://dokument.plandata.dk/20_179944_APPROVED_1211270747924.pdf 
34 Thyborøn-Harboøre Kommune, Lokalplan nr. 34, 

https://dokument.plandata.dk/20_1078121_DRAFT_1208260875988.pdf 
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2.3 Øvrige planforhold 

 

2.3.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Harboøre Tange er omfattet af den 

regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland35. 

Regionens vision er ”Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion.” 

 

Gennemføres fællesaftalen, fastholdes kystprofilet, hvorfor der ikke sker nogen påvirkning af de 

bygninger og værdier, der er langs kysten. Realiseres 0-alternativet, flyttes kystprofilet længere 

ind i landet, og der opstår risiko for, at bygninger går tabt, og mennesker mister private værdier.  

 

Fællesaftalen vurderes derfor at være i overensstemmelse med den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi, men hvis den ikke gennemføres, vil regionen miste en del af dets areal samt 

de værdier, der findes på det pågældende areal. Den naturlige tilbagerykning er dog så minimal 

frem til 2024, at tabet vurderes at være minimalt. 

 

2.3.2 Vandområdeplan for Jylland og Fyn 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Harboøre Tange er omfattet af 

vandområdeplan for Jylland og Fyn36, der fastlægger, at den samlede økologiske tilstand for 

kystvandet Nissum Fjord er ”moderat økologisk tilstand”. Der må ikke ske forringelse af den 

aktuelle tilstand, og miljømålet for kystvandet er god økologisk tilstand.  

Miljøstyrelsen har udskudt tidsfristen for at opnå miljømålet. 

Kystvandet er vurderet i kapitel 19 om turisme og rekreation. 

 

2.3.3 Råstofplan 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Harboøre Tange er omfattet af Råstofplan 

2016 for Region Midtjylland37. Sand til kystfodring indvindes dog på havet, hvorfor det vurderes, 

at der projektet er i overensstemmelse med Råstofplan 2016. 

 

2.3.4 Klimatilpasningsplan38 

Projektstrækningen er omfattet af Lemvig Kommunes Klimatilpasningsplan. I 

klimatilpasningsplanen er der udarbejdet et risikokort ud fra, hvor ofte et område bliver 

oversvømmet, og hvor store skaderne er, når det sker. 

 

Ifølge risikokortet er der risiko for oversvømmelse i og omkring Thyborøn by. Det er også her, 

Thisted Kommune har udpeget deres indsatsområder, der skal prioriteres i planlægningen for 

klimatilpasning. Der sker ingen naturlig kysttilbagerykning i forbindelse med 0-alternativet i 

Thyborøn by, da byen er beskyttet af skråningsbeskyttelse. Strækningen for 0-alternativet er 

dermed ikke omfattet af risikokortlægningen. Påvirkningen på projektet ift. klima vurderes i 

kapitel 11 om klima. 

 

2.4 Miljøbeskyttelsesmål 

Ifølge miljøvurderingsloven skal der redegøres for de miljøbeskyttelsesmål, der er relevante for 

planen og projektet, og det skal beskrives, hvordan der er taget hensyn til disse mål. Dette er 

blevet gjort løbende gennem miljøkonsekvensrapporten, de steder, hvor det vurderes relevant.  

  

                                                   
35 Region Midtjylland, Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025, https://www.rm.dk/siteassets/regional-

udvikling/vus/vakst--og-udviklingsstrategi-final-til-web.pdf 
36 Miljøstyrelsen, Vandområdeplaner, http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-

2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/ 
37 Region Midtjylland, Råstofplan 2016, http://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/ 
38 Lemvig Kommune, Klimatilpasningsplan 2014-2017, 

http://www.lemvig.dk/Files/Files/Teknik_Miljo/Planer%20og%20projekter/Klimatilpasningsplan/klimatilpasningsplan.pdf 

http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
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3. HOVEDSTRÆKNING VRIST – FERRING OG 

BOVBJERG KLINT 

3.1 Kommuneplanen 

Et projekt skal være i overensstemmelse med den kommunale planlægning, før det kan 

realiseres. I det følgende vurderes det, om fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen 

Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 for Lemvig 

Kommune39. 

 

3.1.1 Målsætninger 

Kommuneplanens målsætninger er gennemgået, og det vurderes, at fællesaftalen for 

kystbeskyttelse af hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint er i overensstemmelse med 

kommuneplanens overordnede mål.  

 

3.1.2 Retningslinjer 

Kommuneplanens retningslinjer er gennemgået, og det vurderes, at følgende retningslinjer er 

relevante for projektet: 

 

• Kulturhistoriske bevaringsværdier 

• Landskabelige bevaringsværdier  

• Geologiske bevaringsværdier 

• Fredede naturområder 

• Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser 

• Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser 

• Lavbundsarealer og potentielle vådområder 

• Vandløb, søer og kystvande 

• Kystnærhedszonen 

 

De relevante retningslinjer er citeret herunder og suppleres med en vurdering af, om projektet er 

i overensstemmelse med retningslinjerne til sidst i afsnittet.  

 

Retningslinjer – Kulturhistoriske bevaringsværdier 

”Indenfor områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer skal inddragelse af areal til 

formål, der kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier, så vidt muligt undgås. Nye anlæg 

og bebyggelse skal tilstræbes udformet og placeret således, at der ikke sker en forringelse af 

oplevelsen eller kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier. 

 

I landskabet i øvrigt bør der inden påbegyndelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer 

foretages en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til kulturhistoriske 

interesser.” 40 

 

                                                   
39 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
40 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 3-1. Særligt værdifulde kulturmiljøer udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint. 

 

Retningslinjer – Landskabelige bevaringsværdier 

”Landskabelige værdier er primært de visuelle oplevelser, man kan få i landskabet.  

 

Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, 

beplantning, farver, fysisk struktur og udsigter. Alle landskaber har egne karakteristika, men 

nogle skiller sig ud pga. et særligt kraftigt udtryk af disse landskabselementer de 

landskabsområder er udpeget på kort.  

 

Områder med særlige landskabelige kendetegn eller værdier skal i videst muligt omfang 

beskyttes mod udvikling og forandring, der vil forringe områdets karakter.” 41 

 

                                                   
41 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 3-2. Landskabelige bevaringsværdier udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint. 

 

Retningslinjer – Geologiske bevaringsværdier 

”Byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning mv. som kan sløre landskabets 

dannelsesformer i områder af særlig geologisk interesse, skal så vidt muligt undgås eller 

indpasses i landskabet.” 42 

 

 

                                                   
42 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 3-3. Geologiske bevaringsværdier udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint. 

 

Retningslinjer - Fredede naturområder  

”I disse områder er målet, at områderne bevares i overensstemmelse med fredningen for 

området, herunder at et sjældent og alsidigt dyre-og planteliv bevares.” 43 

 

                                                   
43 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 3-4. Fredede naturområder udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Vrist – Ferring Bovbjerg Klint. 

 

Retningslinjer - Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser  

”De økologiske forbindelser skal sikre sammenhængende naturområder og muligheder for 

vandring og spredning af arter af vilde dyr og planter. I disse områder skal anden lovgivning 

administreres, så spredning af flora og fauna stimuleres” 44 

 

                                                   
44 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 3-5. Naturbeskyttelse udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for hovedstrækningen 

Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint. 

 

Retningslinjer – Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser 

Retningslinjen for naturområder med særlige beskyttelsesinteresser kan ses på Figur 3-5. 

 

”Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser (Natura 2000områder, generelt beskyttede 

naturområder efter naturbeskyttelsesloven § 3 og fredede områder, herunder klitfredede arealer) 

skal bevares og forbedres som levesteder for det vilde plante-og dyreliv og med henblik på at 

bevare den biologiske mangfoldighed. Disse naturområder søges friholdt for indgreb i form af 

byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv.  

 

Naturplejeindsats o. lign. vil blive målrettet Natura 2000områderne samt øvrige naturområder, 

som på baggrund af Lemvig Kommunes igangværende naturkvalitetsplanlægning, registreres som 

værende særligt biologisk værdifulde områder.” 45 

                                                   
45 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Retninglinjer – Lavbundsarealer og potentielle vådområder 

”De udpegede lavbundsarealer, som er potentielt egnede til at genetablere som vådområder, 

friholdes for bebyggelse m.v., der kan vanskeliggøre eller forhindre genetablering af vådområder. 

Indenfor de udpegede arealer, kan der således ikke gives tilladelse til byggeri og anlæg, som kan 

forhindre, at den naturlige hydrologi eller vandstand genskabes.” 46 

 

 

Figur 3-6. Lavbundsarealer udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for hovedstrækningen 

Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint. 

 

Retningslinjer – Vandløb, søer og kystvande 

”På strækninger udpeget til badeformål gennemføres der badevandskontrol.  

 

Forureningskilder med væsentlige konsekvenser for badevandsforhold skal identificeres, 

overvåges og reguleres.” 47 

                                                   
46 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
47 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 3-7. Vandløb, søer og kystvande udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint. 

 

Retningslinjer - Kystnærhedszonen 

”Det er af national interesse at de danske kyster bevares som åbne kyststrækninger. Der er 

derfor særlige regler i planloven for planlægning indenfor den i princippet tre kilometer brede 

kystnærhedszone. Planloven indeholder krav om, at kystområderne skal friholdes for bebyggelse 

og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten.” 48 

 

                                                   
48 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 3-8. Kystnærhedszonen udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for hovedstrækningen 

Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint. 

 

Vurdering af retningslinjer ift. 0-alternativet 

Ved 0-alternativet vil der ikke foretages kystbeskyttelse, og kysten vil derfor erodere. Kystlinjen 

og derved kystprofilet vil rykke ind i landet, som vist på Figur 3-1 til Figur 3-8. De udpegede 

områder til beskyttelse af bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser vil derfor indskrænkes over 

tid som følge af erosion, men den naturlige tilbagerykning vurderes at være minimal frem til 

2024. 0-alternativet vurderes derved at være i overensstemmelse med retningslinjerne. Ved en 

fremtidig revision af kommuneplanerne, kan Lemvig Kommune foretage en administrativ 

tilpasning af afgrænsningen af udpegningerne, så de tilrettes den reelle kystlinje. 

 

Vurdering af retningslinjer ift. projektet 

Som konsekvens af projektets realisering fastholdes kystprofilet, som det er i dag på hovedparten 

af strækningen, bortset fra strækningen mellem Ferring og Bovbjerg. På strækningen mellem 
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Ferring og Bovbjerg sker der ikke sandfodring eller andre tiltag ved projektets realisering, hvilket 

bevirker, at kysten ved Bovbjerg vil have en tilbagerykning på under ½ meter om året.  

Kommuneplanens retningslinjer varetager bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser på 

udpegede områder. Projektet hindrer, at kystlinjen eroderer på hovedparten af strækningen, så 

de udpegede områder bevarer deres nuværende afgrænsning, og retningslinjerne kan derfor 

administreres som hidtil, hvorfor det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med 

retningslinjerne. På strækningen mellem Ferring og Bovbjerg vil de udpegede områder, der 

indeholder bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser, mindskes i deres fysiske udbredelse. 

Grundet dette er en naturlig udvikling, og der ved realisering af projektet ikke sker aktivitet i 

disse områder, vurderes projektet at være i overensstemmelse med retningslinjerne, der kan 

derved kan administreres som hidtil.  

 

Retningslinjen om værdifulde geologiske interesseområder indeholder forhold, der kan påvirkes, 

selv om kystprofilet fastholdes. 

 

Ifølge retningslinjen for værdifulde geologiske områder skal anlægsarbejde eller kystbeskyttelse 

inden for de geologiske interesseområder, der kan sløre områderne, så vidt muligt undgås. 

Projektet medfører anlægsarbejde i form af sandfodring, men der etableres ikke hård 

kystbeskyttelse på strækningen, der kan sløre de geologiske overgange og sammenhænge. 

Formålet med sandfodring er at sikre, at kystens nuværende profil fastholdes, og at kysten 

bevarer dets nuværende udtryk, ligesom retningslinjen fastlægger. Sandfodringen har dog den 

konsekvens, at den naturlige kystdynamik hindres, men på baggrund af det ovenstående 

vurderes projektet at være i overensstemmelse med gældende retningslinje.  

 

En beskrivelse af selve påvirkningen af den enkelte retningslinje fremgår af de forskellige kapitler 

i miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Kapitel nr. og navn Retningslinje 

7. Landskab Landskabelige bevaringsværdier  

Geologiske bevaringsværdier 

16. Natur på land Natura 2000-områder 

Fredede naturområder 

Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser 

Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser 

Lavbundsarealer og potentielle vådområder 

17. Kulturarv og historiske interesser Kulturhistoriske bevaringsværdier 

20. Befolkning og menneskers sundhed Vandløb, søer og kystvande 

Tabel 3-1. Henvisninger til andre kapitler for vurdering af påvirkning af retningslinjer. 

 

3.1.3 Kommuneplanrammer 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint er 

vurderet i forhold til de nærmeste rammeområder i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune, 

der fremgår af Figur 3-9 og Figur 3-10 samt Tabel 3-2. 
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Figur 3-9. Kommuneplanrammer inden for hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint. Nordlig del af 

hovedstrækning. 
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Figur 3-10. Kommuneplanrammer inden for hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint. Sydlig del af 

hovedstrækning. 

 

Rammeområde Anvendelse Vurdering ift. 

projektet 

Vurdering ift. 0-

alternativet 

8L 3.1 Blandet bolig og erhverv 

Rammeområdets areal 

bibeholdes, og 

anvendelserne er stadig 

mulige, hvorfor det 

vurderes, at der ikke skal 

foretages en ændring af 

ramme 

Rammeområdets areal 

og aktiviteter 

fastholdes pga. 

skråningsbeskyttelse 

langs kysten, hvorfor 

det vurderes, at der 

ikke skal foretages en 

ændring af rammen. 

8F 3.1 Sommerhusområde 

8F 3.3 Sommerhusområde 

3F 0.2 

 

Sommerhusområde 

 

8F 3.7 Sommerhusområde 

8Å 3.2 Rekreativt grønt område. Det vurderes, at 0-

alternativet er i 

overensstemmelse 

3L1 4.1 Område til offentlige 

formål. 
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3L1 1.1 Boligområde med rammeområdet, 

da den naturlige 

kysttilbagerykning er 

minimal inden for 0-

alternativets 

tidsramme. 

3L1 4.2 Offentlige formål samt 

serviceformål 

Tabel 3-2. Oversigt over rammeområder og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af kommuneplanrammerne. Til gengæld vil 0-

alternativet nogle steder medføre en kysttilbagerykning, der potentielt kan påvirke anvendelsen 

af kommuneplanrammerne. De steder, hvor der er skråningsbeskyttelse fastholdes kystlinjen 

frem mod 2024, og de steder, hvor der sker en naturlig kysttilbagerykning, er den så minimal 

inden for 0-alternativets tidsramme, at det vurderes, at der ikke kræves en ændring af 

kommuneplanrammerne. 

 

3.2 Lokalplaner 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint er 

vurderet i forhold til de nærmest beliggende lokalplaner i Kommuneplan 2017, der fremgår af 

Figur 3-11, Figur 3-12 og Tabel 3-3.  

 



 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

BILAGSRAPPORT | 42/92 

 

 

Figur 3-11. Lokalplaner inden for hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint. Nordlig del af 

hovedstrækningen. 
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Figur 3-12. Lokalplaner inden for hovedstrækningen Vrist – Ferring Bovbjerg Klint. Sydlig del af 

hovedstrækningen. 

 

Lokalplan 

nr. 
Formål Vurdering ift. projektet 

Vurdering ift. 0-

alternativet 

15149 

Lokalplanens formål er, at 

området anvendes til bolig- og 

erhvervsformål. Lokalplanen er 

med til at sikre, at områdets 

karakteristiske kulturmiljø 

fastholdes. 

Det vurderes, at projektet 

er i overensstemmelse 

med lokalplanernes 

formål, da der ikke 

ændres på arealer, 

anvendelser og aktiviteter 

inden for lokalplanernes 

afgrænsning. 

Det vurderes, at 0-

alternativet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanernes formål, 

da strandens areal 

fastholdes pga. 

skråningsbeskyttelse 

langs med kysten. 
1550 

Lokalplanens formål er at udlægge 

området til sommerhusområde. 

                                                   
49 Lemvig Kommune, Lokalplan nr. 151, https://dokument.plandata.dk/20_1374149_APPROVED_1324285389715.pdf 
50 Thyborøn Harboøre Kommune, Lokalplan nr. 15, 

https://dokument.plandata.dk/20_179939_APPROVED_1348757801245.pdf 
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14151 

Lokalplanen har til formål at sikre 

områdets anvendelse til 

sommerhusområde. Lokalplanen 

sikrer, at udbygningen af området 

tager hensyn til landskabet. 

8952 
Lokalplanens formål er at udlægge 

området til sommerhusområde. 

1653 

Lokalplanens formål er at udlægge 

området til sommerhusområde 

samt naturområde. 

Det vurderes, at 0-

alternativet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanernes formål, 

da den naturlige 

kysttilbagerykning er så 

minimal inden for 0-

alternativets tidsramme. 

121a54 

Lokalplanen har til formål at 

understrege det autentiske miljø i 

byen og bygge videre på de gode 

kvaliteter og at give vejledning for 

nybyggeri. 

Tabel 3-3. Oversigt over lokalplaner og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af lokalplanerne. Til gengæld vil 0-alternativet 

medføre en kysttilbagerykning, der kan påvirke anvendelsen af lokalplanerne, idet 

menneskeskabte værdier, såsom bygninger rykkes tættere på kysten og nogle vil styrte i havet.  

De steder, hvor der er skråningsbeskyttelse fastholdes kystlinjen frem mod 2024, og de steder, 

hvor der sker en naturlig kysttilbagerykning, er den så minimal inden for 0-alternativets 

tidsramme, at det vurderes, at der ikke kræves dispensationer fra lokalplanerne. 

 

3.3 Øvrige planforhold 

 

3.3.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint er 

omfattet af den regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland55. 

Regionens vision er ”Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion.” 

 

Gennemføres fællesaftalen, fastholdes kystprofilet, hvorfor der ikke sker nogen påvirkning af de 

bygninger og værdier, der er langs kysten. Realiseres 0-alternativet, flyttes kystprofilet længere 

ind i landet, og der opstår risiko for, at bygninger går tabt, og mennesker mister private værdier.  

 

Fællesaftalen vurderes derfor at være i overensstemmelse med den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi, men hvis den ikke gennemføres, vil regionen miste en del af dets areal samt 

de værdier, der findes på det pågældende areal. Den naturlige tilbagerykning er dog så minimal 

frem til 2024, at tabet vurderes at være minimalt. 

 

3.3.2 Vandområdeplan for Jylland og Fyn 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint er 

omfattet af vandområdeplan for Jylland og Fyn56, der fastlægger, at den samlede økologiske 

tilstand for kystvandet Nissum Fjord er moderat økologisk tilstand. Der må ikke ske forringelse af 

den aktuelle tilstand, og miljømålet for kystvandet er god økologisk tilstand.  

                                                   
51 Lemvig Kommune, Lokalplan nr. 141, https://dokument.plandata.dk/20_1205334_APPROVED_1279004835781.pdf 
52 Lemvig Kommune, Lokalplan nr. 89, https://dokument.plandata.dk/20_1079811_DRAFT_1210680884531.pdf 
53 Thyborøn Harboøre Kommune, Lokalplan nr. 16, 

https://dokument.plandata.dk/20_179940_APPROVED_1211269978210.pdf 
54 Lemvig Kommune, Lokalplan nr. 121A, https://dokument.plandata.dk/20_1106864_APPROVED_1316427945809.pdf 
55 Region Midtjylland, Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025, https://www.rm.dk/siteassets/regional-
udvikling/vus/vakst--og-udviklingsstrategi-final-til-web.pdf 
56 Miljøstyrelsen, Vandområdeplaner, http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-

2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/ 

http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
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Miljøstyrelsen har udskudt tidsfristen for at opnå miljømålet. Kystvandet er vurderet i kapitel 19 

om turisme og rekreation. 

 

3.3.3 Råstofplan 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint er 

omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland57. Sand til kystfodring indvindes dog på havet, 

hvorfor det vurderes, at der projektet er i overensstemmelse med Råstofplan 2016. 

 

3.3.4 Klimatilpasningsplan58 

Projektstrækningen er omfattet af Lemvig Kommunes Klimatilpasningsplan. I 

klimatilpasningsplanen er der udarbejdet et risikokort ud fra, hvor ofte et område bliver 

oversvømmet, og hvor store skaderne er, når det sker. 

 

Størstedelen af strækningen for 0-alternativet er ikke omfattet af risikokortlægningen. Den 

vestligste del af Nørre Vrist, Vejlby og Ferring er omfattet af 0-alternativet, der er omfattet af 

stor risiko og et par enkelte punkter af områder af større risiko.  

Ud fra risikokortet har Lemvig Kommune udpeget en række indsatsområder, der skal prioriteres. 

Der er ingen risikoområder i nærheden af projektet og 0-alternativet. Påvirkningen på projektet 

ift. klima vurderes i kapitel 11 om klima. 

 

3.4 Miljøbeskyttelsesmål 

Ifølge miljøvurderingsloven skal der redegøres for de miljøbeskyttelsesmål, der er relevante for 

planen og projektet, og det skal beskrives, hvordan der er taget hensyn til disse mål. Dette er 

blevet gjort løbende gennem miljøkonsekvensrapporten, de steder, hvor det vurderes relevant.  

  

                                                   
57 Region Midtjylland, Råstofplan 2016, http://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/ 
58 Lemvig Kommune, Klimatilpasningsplan 2014-2017, 

http://www.lemvig.dk/Files/Files/Teknik_Miljo/Planer%20og%20projekter/Klimatilpasningsplan/klimatilpasningsplan.pdf 
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4. HOVEDSTRÆKNING TRANS - THORSMINDE 

4.1 Kommuneplanen 

Et projekt skal være i overensstemmelse med den kommunale planlægning, før det kan 

realiseres. I det følgende vurderes det, om fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen 

Trans-Thorsminde er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune59 og 

Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune60.  

 

4.1.1 Målsætninger 

Lemvig og Holstebro kommunernes kommuneplaners målsætninger er gennemgået, og det 

vurderes, at fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Trans-Thorsminde er i 

overensstemmelse med kommuneplanernes overordnede mål.  

 

4.1.2 Retningslinjer for Lemvig Kommune 

Kommuneplanens retningslinjer61 er gennemgået, og det vurderes, at følgende retningslinjer er 

relevante for projektet:  

 

• Kulturhistoriske bevaringsværdier 

• Landskabelige bevaringsværdier  

• Geologiske bevaringsværdier 

• Natura 2000 områder 

• Fredede naturområder 

• Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser 

• Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser 

• Potentiel natur 

• Lavbundsarealer og potentielle vådområder 

• Vandløb, søer og kystvande 

• Kystnærhedszonen 

 

De relevante retningslinjer er citeret herunder og suppleres med en vurdering af, om projektet er 

i overensstemmelse med retningslinjerne til sidst i afsnittet.  

 

Retningslinje – Kulturhistoriske bevaringsværdier 

”Indenfor områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer skal inddragelse af areal til 

formål, der kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier, så vidt muligt undgås. Nye anlæg 

og bebyggelse skal tilstræbes udformet og placeret således, at der ikke sker en forringelse af 

oplevelsen eller kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier. 

 

I landskabet i øvrigt bør der inden påbegyndelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer 

foretages en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til kulturhistoriske 

interesser.” 62 

 

                                                   
59 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
60 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
61 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
62 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 4-1. Særligt værdifulde kulturmiljøer udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Trans-Thorsminde. 

 

Retningslinje – Landskabelige bevaringsværdier 

”Landskabelige værdier er primært de visuelle oplevelser, man kan få i landskabet.  

 

Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, 

beplantning, farver, fysisk struktur og udsigter. Alle landskaber har egne karakteristika, men 

nogle skiller sig ud pga. et særligt kraftigt udtryk af disse landskabselementer de 

landskabsområder er udpeget på kort.  

 

Områder med særlige landskabelige kendetegn eller værdier skal i videst muligt omfang 

beskyttes mod udvikling og forandring, der vil forringe områdets karakter.” 63 

 

                                                   
63 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 4-2. Landskabelige bevaringsværdier udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Trans-Thorsminde. 

 

Retningslinje – Geologiske bevaringsværdier 

”Byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning mv. som kan sløre landskabets 

dannelsesformer i områder af særlig geologisk interesse, skal så vidt muligt undgås eller 

indpasses i landskabet.” 64 

 

                                                   
64 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 4-3. Geologiske bevaringsværdier udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Trans-Thorsminde. 

 

Retningslinje - Fredede naturområder  

”I disse områder er målet, at områderne bevares i overensstemmelse medfredningen for 

området, herunder at et sjældent og alsidigt dyre-og planteliv bevares.” 65 

 

 

                                                   
65 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 4-4. Fredede naturområder udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Trans-Thorsminde. 

 

Retningslinje - Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser  

”De økologiske forbindelser skal sikre sammenhængende naturområder og muligheder for 

vandring og spredning af arter af vilde dyr og planter. I disse områder skal anden lovgivning 

administreres, så spredning af flora og fauna stimuleres” 66 

 

                                                   
66 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 4-5. Naturbeskyttelse udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for hovedstrækningen 

Trans-Thorsminde. 

 

Retningslinje – Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser 

”Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser (Natura 2000områder, generelt beskyttede 

naturområder efter naturbeskyttelsesloven § 3 og fredede områder, herunder klitfredede arealer) 

skal bevares og forbedres som levesteder for det vilde plante-og dyreliv og med henblik på at 

bevare den biologiske mangfoldighed. Disse naturområder søges friholdt for indgreb i form af 

byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv.  

 

Naturplejeindsats o. lign. vil blive målrettet Natura 2000områderne samt øvrige naturområder, 

som på baggrund af Lemvig Kommunes igangværende naturkvalitetsplanlægning, registreres som 

værende særligt biologisk værdifulde områder.” 67 

 

 

                                                   
67 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Retninglinjer – Potentiel natur  

”I disse områder skal administrationen af andre lovområder holdes op imod mulighederne for at 

området fremover kan blive et naturområde.” 68 

 

Retninglinje – Lavbundsarealer 

”De udpegede lavbundsarealer, som er potentielt egnede til at genetablere som vådområder, 

friholdes for bebyggelse m.v., der kan vanskeliggøre eller forhindre genetablering af vådområder. 

Indenfor de udpegede arealer, kan der således ikke gives tilladelse til byggeri og anlæg, som kan 

forhindre, at den naturlige hydrologi eller vandstand genskabes.” 69 

 

 

Figur 4-6. Lavbundsarealer udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for hovedstrækningen 

Trans-Thorsminde. 

 

 

                                                   
68 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
69 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Retningslinje – Vandløb, søer og kystvande 

”På strækninger udpeget til badeformål gennemføres der badevandskontrol.  

 

Forureningskilder med væsentlige konsekvenser for badevandsforhold skal identificeres, 

overvåges og reguleres.” 70 

 

 

Figur 4-7. Vandløb, søer og kystvande udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for 

hovedstrækningen Trans-Thorsminde. 

 

Retningslinje - Kystnærhedszonen 

”Det er af national interesse at de danske kyster bevares som åbne kyststrækninger. Der er 

derfor særlige regler i planloven for planlægning indenfor den i princippet tre kilometer brede 

kystnærhedszone. Planloven indeholder krav om, at kystområderne skal friholdes for bebyggelse 

og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten.” 71 

                                                   
70 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
71 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
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Figur 4-8. Kystnærhedszonen udpeget i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune inden for hovedstrækningen 

Trans-Thorsminde. 

 

Vurdering af retningslinjer ift. 0-alternativet 

Ved 0-alternativet vil der ikke foretages kystbeskyttelse, og kysten vil derfor erodere. Kystlinjen 

og derved kystprofilet vil rykke ind i landet, som vist på Figur 4-1 til Figur 4-8. De udpegede 

områder til beskyttelse af bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser vil derfor indskrænkes over 

tid som følge af erosion, men den naturlige tilbagerykning vurderes at være minimal frem til 

2024. 0-alternativet vurderes derved at være i overensstemmelse med retningslinjerne. Ved en 

fremtidig revision af kommuneplanerne, kan Lemvig Kommune foretage en administrativ 

tilpasning af afgrænsningen af udpegningerne, så de tilrettes den reelle kystlinje. 

 

Vurdering af retningslinjer ift. projektet 

så de udpegede områder bevarer deres nuværende afgrænsning, og retningslinjerne kan derfor 

administreres som hidtil, hvorfor det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med 

retningslinjerne. 
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Retningslinjerne om internationale naturbeskyttelsesområder samt værdifulde geologiske 

interesseområder indeholder forhold, der kan påvirkes, selv om kystprofilet fastholdes. 

 

Der er udarbejdet en naturkonsekvensvurdering for at sikre, at projektets aktiviteter ikke 

påvirker internationale beskyttelsesområder. Natura 2000-konsekvensvurderingen er vedlagt som 

bilag 15. 

 

Ifølge retningslinjen for værdifulde geologiske områder skal anlægsarbejde eller kystbeskyttelse 

inden for de geologiske interesseområder, der kan sløre områderne, så vidt muligt undgås. 

Projektet medfører anlægsarbejde i form af sandfodring, men der etableres ikke hård 

kystbeskyttelse på strækningen, der kan sløre de geologiske overgange og sammenhænge. 

Formålet med sandfodring er at sikre, at kystens nuværende profil fastholdes, og at kysten 

bevarer dets nuværende udtryk, ligesom retningslinjen fastlægger. Sandfodringen har dog den 

konsekvens, at den naturlige kystdynamik hindres, men på baggrund af det ovenstående 

vurderes projektet at være i overensstemmelse med gældende retningslinje.  

 

En beskrivelse af selve påvirkningen af den enkelte retningslinje fremgår af de forskellige kapitler 

i miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Kapitel nr. og navn Retningslinje 

7. Landskab Landskabelige bevaringsværdier  

Geologiske bevaringsværdier 

16. Natur på land Natura 2000-områder 

Fredede naturområder 

Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser 

Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser 

Lavbundsarealer og potentielle vådområder 

17. Kulturarv og historiske interesser Kulturhistoriske bevaringsværdier 

20. Befolkning og menneskers sundhed Vandløb, søer og kystvande 

Tabel 4-1. Henvisninger til andre kapitler for vurdering af påvirkning af retningslinjer. 

 

4.1.3 Retningslinjer for Holstebro Kommune 

Kommuneplanens retningslinjer72 er gennemgået, og det vurderes, at følgende retningslinjer er 

relevante for projektet: 

 

• Kulturmiljø 

• Friluftsliv - Badevand 

• Bevaringsværdige landskaber 

• Større sammenhængende landskaber 

• Landskabskarakterområde, Klitlandskab Vesterhavet 

• Kystnærhedszonen 

 

De relevante retningslinjer er citeret herunder og suppleres med en vurdering af, om projektet er 

i overensstemmelse med retningslinjerne til sidst i afsnittet.  

 

Retningslinje – Kulturmiljø 

”1. I beskyttelsesområder omkring kirker må byggeri, tilplantning og lignende ikke skæmme 

kirker og deres omgivelser.” 

 

                                                   
72 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 



 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

BILAGSRAPPORT | 56/92 

 

”3. I landskabet i øvrigt herunder bl.a. de kulturmiljøer, der fremgår af kortbilaget, bør der inden 

igangsættelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer foretages en konkret vurdering af, 

om indgrebet er i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser.” 73 

 

 

Figur 4-9. Kulturmiljø udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden for hovedstrækningen 

Trans-Thorsminde. 

 

Retningslinje – Friluftsliv - Badevand 

”2. Badevandsmålsatte områder skal leve op til badevandsdirektivets skærpede krav om 

”Tilfredsstillende kvalitet” 74 

 

                                                   
73 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
74 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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Figur 4-10. Badestrand udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden for hovedstrækningen 

Trans-Thorsminde. 

 

Retningslinje – Bevaringsværdige landskaber 

”1. De landskabelige interesser tillægges særlig vægt og de særligt karakteristiske 

landskabselementer i de enkelte landskabskarakterområder skal bevares og forbedres. 

2. Landskabet skal friholdes for større byggerier og anlæg, der kan forringe landskabets karakter. 

3. Der kan etableres større byggerier og anlæg, under forudsætning af at de understøtter 

landskabets karakter. 

4. Etablering af andre bygninger og tekniske anlæg, der kan forringe landskabets karakter, skal 

så vidt muligt undgås.” 75 

 

                                                   
75 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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Figur 4-11. Bevaringsværdige landskaber udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden for 

hovedstrækningen Trans-Thorsminde. 

 

Retningslinje – Større sammenhængende landskaber 

”1. Beskyttelse og udvikling af særlige landskabsværdier skal prioriteres, herunder synlighed eller 

oplevelse af landskabernes geologiske og kulturhistoriske fortælling, særlige naturværdi eller 

værdi som rekreativt landskab. 

2. Landskaberne skal så vidt muligt friholdes for større tekniske anlæg, hvis anlægget vurderes at 

få betydelig negativ indvirkning ind i de bevaringsværdige landskaber. 

3. Ved planlægning for og sagsbehandling af bebyggelse og anlæg skal der ske en tilpasning i 

forhold til de bevaringsværdige landskaber, ud fra et hensyn til, hvordan disse visuelt kan påvirke 

landskabsoplevelsen ind i de bevaringsværdige landskaber. 

4. Udviklingen skal sikre bevarelse og forbedring af de spredte landskabers 

sammenhængskraft.”76 

 

                                                   
76 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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Retningslinje – Landskabskarakterområde, Klitlandskab Vesterhavet 

”1. Planlægning og sagsbehandling skal tage udgangspunkt i landskabskarakteren, der er 

defineret af strand, klitlandskab, klithede og klitplantage. 

2. Byggeri og anlæg skal vurderes på baggrund af områdets landskabskarakter og 

anbefalinger.”77 

 

 

Figur 4-12. Landskabskarakterområder udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden for 

hovedstrækningen Trans-Thorsminde. 

 

Retningslinje – Kystnærhedszonen 

”1. I Kystnærhedszonen må der kun etableres ny bebyggelse og anlæg, som er afhængig af en 

kystnær placering. Det skal sikres, at åbne kyster fortsat kan udgøre landskabelige helheder, 

hvor natur og landskab har høj prioritet.  

                                                   
77 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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4. I kystnærhedszonen skal sammenhængende uberørte kystområder af landskabelige grunde 

friholdes for ny bebyggelse og anlæg, bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse.” 78 

 

 

Figur 4-13. Kystnærhedszonen udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden for 

hovedstrækningen Trans-Thorsminde. 

 

Vurdering af retningslinjer ift. 0-alternativet 

Ved 0-alternativet vil der ikke foretages kystbeskyttelse, og kysten vil derfor erodere. Kystlinjen 

og derved kystprofilet vil rykke ind i landet, som vist på Figur 4-9 til Figur 4-13. De udpegede 

områder til beskyttelse af bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser vil derfor indskrænkes over 

tid som følge af erosion, men den naturlige tilbagerykning vurderes at være minimal frem til 

2024. 0-alternativet vurderes derved at være i overensstemmelse med retningslinjerne. Ved en 

fremtidig revision af kommuneplanerne, kan Holstebro Kommune foretage en administrativ 

tilpasning af afgrænsningen af udpegningerne, så de tilrettes den reelle kystlinje. 

 

                                                   
78 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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Vurdering af retningslinjer ift. projektet 

så de udpegede områder bevarer deres nuværende afgrænsning, og retningslinjerne kan derfor 

administreres som hidtil, hvorfor det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med 

retningslinjerne. 

 

En beskrivelse af selve påvirkningen af den enkelte retningslinje fremgår af de forskellige kapitler 

i miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Kapitel nr. og navn Retningslinje 

7. Landskab Bevaringsværdige landskaber 

Større sammenhængende landskaber 

Landskabskarakterområde, Klitlandskab Vesterhavet 

17. Kulturarv og historiske interesser Kulturmiljø 

20. Befolkning og menneskers sundhed Friluftsliv – badevand 

Tabel 4-2. Henvisninger til andre kapitler for vurdering af påvirkning af retningslinjer. 

 

4.1.4 Kommuneplanrammer 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Trans-Thorsminde er vurderet i forhold til 

de nærmeste rammeområder i Kommuneplan 2017 for Lemvig Kommune79 og Kommuneplan 

2017 for Holstebro Kommune80, der fremgår af Figur 4-14, Figur 4-15 og Tabel 4-3. 

 

                                                   
79 Lemvig Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3553393_1515093917255.pdf 
80 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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Figur 4-14. Kommuneplanrammer inden for hovedstrækningen Trans-Thorsminde. Nordlig del af del strækning. 
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Figur 4-15. Kommuneplanrammer inden for hovedstrækningen Trans-Thorsminde. Sydlig del af del strækning. 

 

Ramme-

område 
Anvendelse Vurdering ift. projektet Vurdering ift. 0-alternativet 

Lemvig Kommune 

4F 0.2 Sommerhusområde 
Rammeområdets areal 

bibeholdes, og 

anvendelserne er stadig 

mulige, hvorfor det 

vurderes, at der ikke skal 

foretages en ændring af 

rammen. 

Det vurderes, at 0-alternativet er i 

overensstemmelse med rammeområdet, 

da den naturlige kysttilbagerykning er 

minimal inden for 0-alternativets 

tidsramme. 

4F 0.1 Sommerhusområde 

Det vurderes, at 0-alternativet er i 

overensstemmelse med rammeområdet, 

da den naturlige kysttilbagerykning ikke 

sker inden for rammeområdets 

afgrænsning. 
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Holstebro Kommune 

10.B.02 Boligområde Rammeområdets areal 

bibeholdes, og 

anvendelserne er stadig 

mulige, hvorfor det 

vurderes, at der ikke skal 

foretages en ændring af 

rammen. 

Det vurderes, at 0-alternativet er i 

overensstemmelse med rammeområdet, 

da den naturlige kysttilbagerykning ikke 

sker inden for rammeområdets 

afgrænsning. 

10.O.03 

Område til offentlige 

formål i form af 

museum. 

Tabel 4-3. Oversigt over rammeområder og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af kommuneplanrammerne. Til gengæld vil 0-

alternativet nogle steder medføre en kysttilbagerykning, der potentielt kan påvirke anvendelsen 

af kommuneplanrammerne. De steder, hvor der er skråningsbeskyttelse fastholdes kystlinjen 

frem mod 2024, og de steder, hvor der sker en naturlig kysttilbagerykning, er den så minimal 

inden for 0-alternativets tidsramme, at det vurderes, at der ikke kræves en ændring af 

kommuneplanrammerne. 

 

4.2 Lokalplaner 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Trans - Thorsminde er vurderet i forhold til 

de nærmeste lokalplaner. En beskrivelse af de enkelte lokalplaner og behovet for ændringer 

fremgår af Figur 4-16, Figur 4-17 og Tabel 4-4.  
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Figur 4-16. Lokalplaner inden for hovedstrækningen Trans-Thorsminde. Nordlig del af hovedstrækning. 
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Figur 4-17. Lokalplaner inden for hovedstrækningen Trans-Thorsminde. Sydlig del af hovedstrækning. 

 

Lokalplan 

nr. 

Formål Vurdering ift. projektet Vurdering ift. 0-alternativet 

Lemvig Kommune 

13681 Lokalplanens formål er 

at udlægge området til 

sommerhusområde, 

mens områdets 

landskabelige karakter 

bevares. 

Det vurderes, at projektet 

er i overensstemmelse med 

lokalplanens formål, da der 

ikke ændres på arealer, 

anvendelser og aktiviteter 

inden for lokalplanens 

afgrænsning. 

Det vurderes, at 0-alternativet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanen, da den naturlige 

kysttilbagerykning ikke sker inden 

for lokalplanens afgrænsning. 

Holstebro Kommune 

                                                   
81 Lemvig Kommune, Lokalplan nr. 136, https://dokument.plandata.dk/20_1372220_APPROVED_1309786373410.pdf 
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5682 Lokalplanens formål er 

at muliggøre en fortsat 

udbygning af 

Strandingsmuseet St. 

George i form af et 15 

meter højt tårn samt 

udvidelse af museets 

faciliteter. 

Det vurderes, at projektet 

er i overensstemmelse med 

lokalplanens formål, da der 

ikke ændres på arealer, 

anvendelser og aktiviteter 

inden for lokalplanens 

afgrænsning. 

Det vurderes, at 0-alternativet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanen, da den naturlige 

kysttilbagerykning ikke sker inden 

for lokalplanens afgrænsning. 

Tabel 4-4. Oversigt over lokalplaner og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af lokalplanerne. Til gengæld vil 0-alternativet 

medfører en kysttilbagerykning, der potentielt kan påvirke anvendelsen af lokalplanerne, idet 

værdier, såsom bygninger rykkes tættere på kysten. Det vurderes dog, at kysttilbagerykningen 

ikke vil kræve en dispensation eller ændring af lokalplanerne, da den naturlige kysttilbagerykning 

ikke sker inden for lokalplanernes afgrænsning. 

 

4.3 Øvrige planforhold 

 

4.3.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Trans-Thorsminde er omfattet af den 

regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland83. 

Regionens vision er ”Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion.” 

 

Gennemføres fællesaftalen, fastholdes kystprofilet, hvorfor der ikke sker nogen påvirkning af de 

bygninger og værdier, der er langs kysten. Realiseres 0-alternativet, flyttes kystprofilet længere 

ind i landet, og der opstår risiko for, at bygninger går tabt, og mennesker mister private værdier. 

 

Fællesaftalen vurderes derfor at være i overensstemmelse med den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi, men hvis den ikke gennemføres, vil regionen miste en del af dets areal samt 

de værdier, der findes på det pågældende areal. Den naturlige tilbagerykning er dog så minimal 

frem til 2024, at tabet vurderes at være minimalt. 

 

4.3.2 Vandområdeplan for Jylland og Fyn 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Trans-Thorsminde er omfattet af 

vandområdeplan for Jylland og Fyn84, der fastlægger, at den samlede økologiske tilstand for 

kystvandet Nissum Fjord er moderat økologisk tilstand. Der må ikke ske forringelse af den 

aktuelle tilstand, og miljømålet for kystvandet er god økologisk tilstand.  

Miljøstyrelsen har udskudt tidsfristen for at opnå miljømålet. 

Kystvandet er vurderet i kapitel 19 om turisme og rekreation. 

 

4.3.3 Råstofplan 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen Trans-Thorsminde er omfattet af 

Råstofplan 2016 for Region Midtjylland85. Sand til kystfodring indvindes dog på havet, hvorfor det 

vurderes, at der projektet er i overensstemmelse med Råstofplan 2016. 

 

                                                   
82 Ulfborg-Vemb Kommune, Lokalplan nr. 56, 

https://dokument.plandata.dk/20_1073309_APPROVED_1202849244628.pdf 
83 Region Midtjylland, Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025, https://www.rm.dk/siteassets/regional-

udvikling/vus/vakst--og-udviklingsstrategi-final-til-web.pdf 
84 Miljøstyrelsen, Vandområdeplaner, http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-

2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/ 
85 Region Midtjylland, Råstofplan 2016, http://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/ 

http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
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4.3.4 Klimatilpasningsplan for Lemvig Kommune86 

Projektstrækningen er omfattet af Lemvig Kommunes Klimatilpasningsplan. I 

klimatilpasningsplanen er der udarbejdet et risikokort ud fra, hvor ofte et område bliver 

oversvømmet, og hvor store skaderne er, når det sker. 

 

Størstedelen af strækningen for 0-alternativet er ikke omfattet af risikokortlægningen. Der findes 

enkelte alene stående kvadrater langs den østlige side af Thorsmindevej, der er omfattet af 0-

alternativet, der er omfattet af ”stor risiko” til ”maksimal risiko”.  

Ud fra risikokortet har Thisted Kommune udpeget en række indsatsområder, der skal prioriteres. 

Der er ingen risikoområder i nærheden af projektet og 0-alternativet. Påvirkningen på projektet 

ift. klima vurderes i kapitel 11 om klima. 

 

4.3.5 Klimatilpasningsplan for Holstebro Kommune87 

Projektstrækningen er omfattet af Holstebro Kommunes Klimatilpasningsplan. I 

klimatilpasningsplanen er der udarbejdet et risikokort88 ud fra, hvor ofte et område bliver 

oversvømmet, og hvor store skaderne er, når det sker. 

 

Den nordlige del af Thorsminde er omfattet af risiko på alle tre niveauer for oversvømmelse pga. 

grundvandsstigninger. Der er desuden en risiko i forbindelse med oversvømmelse fra Vesterhavet 

ved Thorsminde Havn samt en risiko for oversvømmelse fra Nissum Fjord og på 

regnvandskloakker i byen. Den største risiko for oversvømmelser opstår som følge af 

grundvandsstigninger. Påvirkningen på projektet ift. klima vurderes i kapitel 11 om klima. 

 

4.4 Miljøbeskyttelsesmål 

Ifølge miljøvurderingsloven skal der redegøres for de miljøbeskyttelsesmål, der er relevante for 

planen og projektet samt beskrives, hvordan der er taget hensyn til disse mål. Dette er blevet 

gjort løbende gennem miljøkonsekvensrapporten, de steder, hvor det vurderes relevant.  

  

                                                   
86 Lemvig Kommune, Klimatilpasningsplan 2014-2017, 

http://www.lemvig.dk/Files/Files/Teknik_Miljo/Planer%20og%20projekter/Klimatilpasningsplan/klimatilpasningsplan.pdf 
87 Holstebro Kommune, Klimatilpasningsplan 2014, https://www.holstebro.dk/borger/natur-og-miljoe/klimatilpasning 
88 Holstebro Kommune, Klimatilpasning, 

http://holstebro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1ccbb9190ebd44738b249a6dbb3f0dcc 
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5. HOVEDSTRÆKNING THORSMINDE – HUSBY 

KLITPLANTAGE 

5.1 Kommuneplanen 

Et projekt skal være i overensstemmelse med den kommunale planlægning, før det kan 

realiseres. I det følgende vurderes det, om fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen 

Thorsminde - Husby Klitplantage er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 for Holstebro 

Kommune89. 

 

5.1.1 Målsætninger  

Kommuneplanens målsætninger er gennemgået, og det vurderes, at fællesaftalen for 

kystbeskyttelse for hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage er i overensstemmelse 

med kommuneplanens overordnede mål.  

 

5.1.2 Retningslinjer 

Kommuneplanens retningslinjer90 er gennemgået, og det vurderes, at følgende retningslinjer er 

relevante for projektet: 

 

• Kulturmiljø 

• Friluftsliv - Badevand 

• Natur (beskyttede områder og Natura 2000)  

• Bevaringsværdige landskaber 

• Større sammenhængende landskaber 

• Landskabskarakterområde 

• Kystnærhedszone 

 

De relevante retningslinjer er citeret herunder og suppleres med en vurdering af, om projektet er 

i overensstemmelse med retningslinjerne til sidst i afsnittet.  

 

Retningslinjer – Kulturmiljø 

”3. I landskabet i øvrigt herunder bl.a. de kulturmiljøer, der fremgår af kortbilaget, bør der inden 

igangsættelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer foretages en konkret vurdering af, 

om indgrebet er i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser. 91 

 

 

 

                                                   
89 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
90 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
91 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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Figur 5-1. Kulturhistoriske bevaringsværdier udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden for 

hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage. 

 

Retningslinjer – Friluftsliv - Badevand 

”2. Badevandsmålsatte områder skal leve op til badevandsdirektivets skærpede krav om 

”Tilfredsstillende kvalitet”92 

 

                                                   
92 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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Figur 5-2. Badestrand ift. retningslinjen badevand udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden 

for hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage. 

 

Retningslinjer – Natur 

”1. Alle områder, der er registreret som beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens § 3, samt 

enkelte andre naturtyper, er målsat i tre kategorier: 

A-målsatte områder rummer enestående naturværdier, herunder sjældne dyre- og plantearter 

samt meget velbevarede naturtyper. 

B-målsatte områder rummer store naturværdier både i form af arter og naturtyper. 

C-målsatte områder omfatter de øvrige, målsatte naturområder.  

De målsatte naturområder er vist på kortbilaget. 

2. Gennem administrationen af lovgivning og støttemuligheder samt aktiv indsats for naturpleje 

og naturgenopretning sikres, at målsætningerne for naturområderne opfyldes.  

Det betyder for de A-målsatte områder, at der gøres en særlig indsats for at videreudvikle 

naturværdierne, og at ændringer af husdyrhold skal foretages på en sådan måde, at der ikke sker 

en væsentlig forøgelse af næringsstofbelastningen på kvælstoffølsomme naturtyper. 
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I A- og B-målsatte områder betyder det, at der kun gives dispensation til tilstandsændringer, der 

understøtter naturgrundlaget, at det sikres at enge, strandenge, overdrev samt hedearealer 

holdes lysåbne gennem pleje, samt at naturarealerne ikke omlægges. 

Det betyder for de C–målsatte områder, at der kun i særlige tilfælde gives tilladelse til 

tilstandsændringer, som ikke understøtter naturgrundlaget, samt at lysåbne naturarealer søges 

sikret imod tilgroning. For B- og C-målsatte naturområder søges forøgelser af 

næringsstofbelastningen minimeret.” 

 

”5. I Natura 2000-områderne foregår kommunens administration og planlægningsarbejde samt 

kommunens aktive naturindsats i overensstemmelse med de statslige Natura 2000-planer samt 

de kommunale Natura 2000-handleplaner. 

6. I Natura 2000-områderne foregår kommunens administration og planlægningsarbejde i 

overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter samt i overensstemmelse 

med Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.” 93 

 

                                                   
93 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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Figur 5-3. Natur udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden for hovedstrækningen 

Thorsminde – Husby Klitplantage. 

 

Retningslinjer – Bevaringsværdige landskaber 

”1. De landskabelige interesser tillægges særlig vægt og de særligt karakteristiske 

landskabselementer i de enkelte landskabskarakterområder skal bevares og forbedres. 

2. Landskabet skal friholdes for større byggerier og anlæg, der kan forringe landskabets karakter. 

3. Der kan etableres større byggerier og anlæg, under forudsætning af at de understøtter 

landskabets karakter.” 

”6. Etablering af andre bygninger og tekniske anlæg, der kan forringe landskabets karakter, skal 

så vidt muligt undgås.” 94 

 

                                                   
94 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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Figur 5-4. Bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber udpeget i Kommuneplan 2017 

for Holstebro Kommune inden for hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage. 

 

Retningslinjer – Større sammenhængende landskaber 

”1. Beskyttelse og udvikling af særlige landskabsværdier skal prioriteres, herunder synlighed eller 

oplevelse af landskabernes geologiske og kulturhistoriske fortælling, særlige naturværdi eller 

værdi som rekreativt landskab. 

2. Landskaberne skal så vidt muligt friholdes for større tekniske anlæg, hvis anlægget vurderes at 

få betydelig negativ indvirkning ind i de bevaringsværdige landskaber. 

3. Ved planlægning for og sagsbehandling af bebyggelse og anlæg skal der ske en tilpasning i 

forhold til de bevaringsværdige landskaber, ud fra et hensyn til, hvordan disse visuelt kan påvirke 

landskabsoplevelsen ind i de bevaringsværdige landskaber. 

4. Udviklingen skal sikre bevarelse og forbedring af de spredte landskabers 

sammenhængskraft.”95 

 

                                                   
95 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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Retningslinjer – Landskabskarakterområde 

”1.Planlægning og sagsbehandling skal tage udgangspunkt i landskabskarakteren, der er 

defineret af strand, klitlandskab, klithede og klitplantage. 

2. Byggeri og anlæg skal vurderes på baggrund af områdets landskabskarakter og 

anbefalinger.”96 

 

 

Figur 5-5. Landskabskarakterområder udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden for 

hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage. 

 

Retningslinjer - Kystnærhedszone 

”1. I Kystnærhedszonen må der kun etableres ny bebyggelse og anlæg, som er afhængig af en 

kystnær placering. Det skal sikres, at åbne kyster fortsat kan udgøre landskabelige helheder, 

hvor natur og landskab har høj prioritet.” 

                                                   
96 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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”4. I kystnærhedszonen skal sammenhængende uberørte kystområder af landskabelige grunde 

friholdes for ny bebyggelse og anlæg, bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse.” 97 

 

 

Figur 5-6. Kystnærhedszone udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden for 

hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage. 

Vurdering af retningslinjer ift. 0-alternativet 

Ved 0-alternativet vil der ikke foretages kystbeskyttelse, og kysten vil derfor erodere. Kystlinjen 

og derved kystprofilet vil rykke ind i landet, som vist på Figur 5-1 til Figur 5-6. De udpegede 

områder til beskyttelse af bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser vil derfor indskrænkes over 

tid som følge af erosion, men den naturlige tilbagerykning vurderes at være minimal frem til 

2024. 0-alternativet vurderes derved at være i overensstemmelse med retningslinjerne. Ved en 

fremtidig revision af kommuneplanerne, kan Holstebro Kommune foretage en administrativ 

tilpasning af afgrænsningen af udpegningerne, så de tilrettes den reelle kystlinje. 

 

 

                                                   
97 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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Vurdering af retningslinjer ift. projektet 

Som konsekvens af projektets realisering fastholdes kystprofilet, som det er i dag på hovedparten 

af strækningen, bortset fra strækningen ved Husby klitplantage. På strækningen ved Husby 

klitplantage sker der ikke sandfodring eller andre tiltag ved projektets realisering, hvilket 

bevirker, at kysten ved Husby klitplantage vil have en tilbagerykning på godt én meter om året.  

 

Kommuneplanens retningslinjer varetager bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser på 

udpegede områder. Projektet hindrer, at kystlinjen eroderer på hovedparten af strækningen, 

hvorved de udpegede områder bevarer deres nuværende afgrænsning, og retningslinjerne kan 

administreres som hidtil. På strækningen ved Husby klitplantage vil de udpegede områder, der 

indeholder bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser, mindskes i deres fysiske udbredelse. 

Grundet dette er en naturlig udvikling, og der ved realisering af projektet ikke sker aktivitet i 

disse områder, vurderes projektet at være i overensstemmelse med retningslinjerne, der kan 

derved kan administreres som hidtil.  

 

Retningslinjerne om internationale naturbeskyttelsesområder indeholder flora og fauna, der kan 

påvirkes, selv om kystprofilet fastholdes. Der er udarbejdet en naturkonsekvensvurdering for at 

sikre, at projektets aktiviteter ikke påvirker internationale beskyttelsesområder. Natura 2000-

konsekvensvurderingen er vedlagt som bilag 15. 

 

En beskrivelse af selve påvirkningen af den enkelte retningslinje fremgår af de forskellige kapitler 

i miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Kapitel nr. og navn Retningslinje 

7. Landskab Bevaringsværdige landskaber 

Større sammenhængende landskaber 

Landskabskarakterområde, Klitlandskab Vesterhavet 

16. Natur på land Natur (beskyttede områder samt Natura 2000) 

17. Kulturarv og historiske interesser Kulturmiljø 

20. Befolkning og menneskers sundhed Friluftsliv – badevand 

Tabel 5-1. Henvisninger til andre kapitler for vurdering af påvirkning af retningslinjer. 

 

5.1.3 Kommuneplanrammer 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage er 

vurderet i forhold til de nærmeste rammeområder i Kommuneplan 2017 for Holstebro 

Kommune98, der fremgår af Figur 5-7, Figur 5-8 og Tabel 5-2. 

 

                                                   
98 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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Figur 5-7. Kommuneplanrammer inden for hovedstrækningen Thorsminde – Husby. Nordlig del af 

hovedstrækning. 
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Figur 5-8. Kommuneplanrammer inden for hovedstrækningen Thorsminde – Husby. Sydlig del af 

hovedstrækning. 
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Ramme-

område 
Anvendelse Vurdering ift. projektet Vurdering ift. 0-alternativet 

10.E.01 Erhvervsområde Rammeområdets areal 

bibeholdes, og anvendelserne 

er stadig mulige, hvorfor det 

vurderes, at der ikke skal 

foretages en ændring af 

rammen. 

Det vurderes, at 0-alternativet er i 

overensstemmelse med 

rammeområdet, da den naturlige 

kysttilbagerykning ikke forhindrer 

udnyttelsen af erhvervsområdet til 

trods for, at rammeområdet 

reduceres i den sydlige ende. 

 

31.S.01 Sommerhusområde 

Det vurderes, at 0-alternativet er i 

overensstemmelse med 

rammeområdet, da den naturlige 

kysttilbagerykning ikke sker inden 

for rammeområdets afgrænsning. 

Tabel 5-2. Oversigt over rammeområder og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af kommuneplanrammerne. Til gengæld vil 0-

alternativet nogle steder medføre en kysttilbagerykning, der potentielt kan påvirke anvendelsen 

af kommuneplanrammerne. De steder, hvor der sker en naturlig kysttilbagerykning forhindrer det 

ikke en udnyttelse af de enkelte rammeområder, selvom en enkelt ramme reduceres i størrelse. 

Det vurderes, at der ikke kræves en ændring af kommuneplanrammerne. 

 

5.2 Lokalplaner 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage er 

vurderet i forhold til de nærmeste lokalplaner i Kommuneplan 2017. En beskrivelse af de enkelte 

lokalplaner og behovet for ændringer fremgår af Figur 5-9, Figur 5-10 og Tabel 5-3.  

 



 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

BILAGSRAPPORT | 81/92 

 

 

Figur 5-9. Lokalplaner inden for hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage, nordlig del af 

hovedstrækning. 
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Figur 5-10. Lokalplaner inden for hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage. Sydlig del af 

hovedstrækning. 

 

Lokalplan 

nr. 
Formål Vurdering ift. projektet 

Vurdering ift. 0-

alternativet 

113499 

Lokalplanens formål er at sikre, 

at havnearealerne vest for 

Klitvej-Vesterhavsgade, syd for 

slusen, kan udbygges på en 

hensigtsmæssig måde, samt at 

udbygningen af havnearealerne 

sker under hensyntagen til de 

omgivende landskaber, havet 

og til boligområdet øst for 

Vesterhavsgade 

Det vurderes, at 

projektet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanernes formål, da 

der ikke ændres på 

arealer, anvendelser og 

aktiviteter inden for 

lokalplanens 

afgrænsning. 

Det vurderes, at 0-

alternativet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanens formål, da den 

naturlige kysttilbagerykning 

er så minimal inden for 0-

alternativets tidsramme. 

                                                   
99 Holstebro Kommune, Lokalplan nr. 1134, https://dokument.plandata.dk/20_9415940_1535449282584.pdf 
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45100 

Lokalplanens formål er at 

udlægge området til 

sommerhusområde samt at 

sikre adgang til strandarealet. 

Det vurderes, at 0-

alternativet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanerne, da den 

naturlige kysttilbagerykning 

ikke sker inden for 

lokalplanernes afgrænsning. 

58101 

Lokalplanens formål er at 

fastlægge bestemmelse om, at 

der ikke etableres sommerhuse 

over 250 m2 bruttoetageareal 

eksklusive garager og udhuse 

på samtlige ejendomme i Vester 

Husby sommerhusområde. 

Tabel 5-3. Oversigt over lokalplaner og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af lokalplanerne. Til gengæld vil 0-alternativet 

medfører en kysttilbagerykning, der kan påvirke anvendelsen af lokalplanerne, idet værdier, 

såsom bygninger rykkes tættere på kysten. De steder, hvor der er skråningsbeskyttelse 

fastholdes kystlinjen frem mod 2024, og de steder, hvor der sker en naturlig kysttilbagerykning, 

er den så minimal inden for 0-alternativets tidsramme, at det vurderes, at der ikke kræves 

dispensationer fra lokalplanerne. 

 

5.3 Øvrige planforhold 

 

5.3.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Thorsminde - Husby Klitplantage er 

omfattet af den regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland102. 

Regionens vision er ”Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion.” 

 

Gennemføres fællesaftalen, fastholdes kystprofilet, hvorfor der ikke sker nogen påvirkning af de 

bygninger og værdier, der er langs kysten. Realiseres 0-alternativet, flyttes kystprofilet længere 

ind i landet, og der opstår risiko for, at bygninger går tabt, og mennesker mister private værdier. 

 

Fællesaftalen vurderes derfor at være i overensstemmelse med den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi, men hvis den ikke gennemføres, vil regionen miste en del af dets areal samt 

de værdier, der findes på det pågældende areal. Den naturlige tilbagerykning er dog så minimal 

frem til 2024, at tabet vurderes at være minimalt. 

 

5.3.2 Vandområdeplan for Jylland og Fyn 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage er 

omfattet af vandområdeplan for Jylland og Fyn103, der fastlægger, at den samlede økologiske 

tilstand for kystvandet Nissum Fjord er ”moderat økologisk tilstand”. Der må ikke ske forringelse 

af den aktuelle tilstand, og miljømålet for kystvandet er ”god økologisk tilstand”.  

Miljøstyrelsen har udskudt tidsfristen for at opnå miljømålet. 

Kystvandet er vurderet i kapitel 9 om vand. 

 

                                                   
100 Ulfborg-Vemb Kommune, Lokalplan nr. 45, 

https://dokument.plandata.dk/20_1073298_APPROVED_1202849210192.pdf 
101 Ulfborg-Vemb Kommune, Lokalplan nr. 45, 58, 

https://dokument.plandata.dk/20_1073332_APPROVED_1202849299830.pdf 
102 Region Midtjylland, Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025, https://www.rm.dk/siteassets/regional-
udvikling/vus/vakst--og-udviklingsstrategi-final-til-web.pdf 
103 Miljøstyrelsen, Vandområdeplaner, http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-

2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/ 

http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
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5.3.3 Råstofplan 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage er 

omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland104. Sand til kystfodring indvindes dog på 

havet, hvorfor det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med Råstofplan 2016. 

 

5.3.4 Klimatilpasningsplan105 

Projektstrækningen er omfattet af Holstebro Kommunes Klimatilpasningsplan. I 

klimatilpasningsplanen er der udarbejdet et risikokort106 ud fra, hvor ofte et område bliver 

oversvømmet, og hvor store skaderne er, når det sker. 

 

Den største risiko sker ved oversvømmelse pga. Nissum Fjord, hvor den sydlige del af 

Thorsminde Tange er omfattet af ”lav risiko” langs med kysterne, mens den centrale del af 

tangen er omfattet af ”mellem risiko”. 

 

Påvirkningen på projektet ift. klima vurderes i kapitel 11 om klima. 

 

5.4 Miljøbeskyttelsesmål 

Ifølge miljøvurderingsloven skal der redegøres for de miljøbeskyttelsesmål, der er relevante for 

planen og projektet, og det skal beskrives, hvordan der er taget hensyn til disse mål. Dette er 

blevet gjort løbende gennem miljøkonsekvensrapporten, de steder, hvor det vurderes relevant.  

  

                                                   
104 Region Midtjylland, Råstofplan 2016, http://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/ 
105 Holstebro Kommune, Klimatilpasningsplan 2014, https://www.holstebro.dk/borger/natur-og-miljoe/klimatilpasning 
106 Holstebro Kommune, Klimatilpasning, 

http://holstebro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1ccbb9190ebd44738b249a6dbb3f0dcc 
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6. HOVEDSTRÆKNING HUSBY KLITPLANTAGE - 

SØNDERVIG 

I kapitlet redegøres der for det eksisterende plangrundlag, med henblik på at vurdere, om 

projektet er i overensstemmelse med dette. I tilfælde af, at der ikke er overensstemmelse 

mellem projektet og plangrundlaget, vil det være en forudsætning for projekts realisering at 

ændre i det gældende plangrundlag.  

 

6.1 Kommuneplanen 

Et projekt skal være i overensstemmelse med den kommunale planlægning, før det kan 

realiseres. I det følgende vurderes det, om fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen 

Husby Klitplantage - Søndervig er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 for Holstebro 

Kommune107 og Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune108.  

 

6.1.1 Målsætninger  

Kommuneplanens målsætninger er gennemgået, og det vurderes, at fællesaftalen for 

kystbeskyttelse for hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig er i overensstemmelse med 

kommuneplanens overordnede mål.  

 

6.1.2 Retningslinjer for Holstebro Kommune 

Kommuneplanens retningslinjer109 er gennemgået, og det vurderes, at følgende retningslinjer er 

relevante for projektet: 

 

• Natur  

• Friluftsliv - Badevand 

• Bevaringsværdige landskaber 

• Større sammenhængende landskaber 

• Landskabskarakterområde 

• Kystnærhedszone 

 

De relevante retningslinjer er citeret herunder og suppleres med en vurdering af, om projektet er 

i overensstemmelse med retningslinjerne til sidst i afsnittet.  

 

Retningslinjer – Natur 

”1. Alle områder, der er registreret som beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens § 3, samt 

enkelte andre naturtyper, er målsat i tre kategorier: 

A-målsatte områder rummer enestående naturværdier, herunder sjældne dyre- og plantearter 

samt meget velbevarede naturtyper. 

B-målsatte områder rummer store naturværdier både i form af arter og naturtyper. 

C-målsatte områder omfatter de øvrige, målsatte naturområder.  

De målsatte naturområder er vist på kortbilaget. 

2. Gennem administrationen af lovgivning og støttemuligheder samt aktiv indsats for naturpleje 

og naturgenopretning sikres, at målsætningerne for naturområderne opfyldes.  

Det betyder for de A-målsatte områder, at der gøres en særlig indsats for at videreudvikle 

naturværdierne, og at ændringer af husdyrhold skal foretages på en sådan måde, at der ikke sker 

en væsentlig forøgelse af næringsstofbelastningen på kvælstoffølsomme naturtyper. 

                                                   
107 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://www.holstebro.dk/politik-indflydelse/planlaegning-by-og-
land/kommuneplan-og-andre-planer 
108 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
109 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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I A- og B-målsatte områder betyder det, at der kun gives dispensation til tilstandsændringer, der 

understøtter naturgrundlaget, at det sikres at enge, strandenge, overdrev samt hedearealer 

holdes lysåbne gennem pleje, samt at naturarealerne ikke omlægges. 

Det betyder for de C–målsatte områder, at der kun i særlige tilfælde gives tilladelse til 

tilstandsændringer, som ikke understøtter naturgrundlaget, samt at lysåbne naturarealer søges 

sikret imod tilgroning. For B- og C-målsatte naturområder søges forøgelser af 

næringsstofbelastningen minimeret.” 

 

”5. I Natura 2000-områderne foregår kommunens administration og planlægningsarbejde samt 

kommunens aktive naturindsats i overensstemmelse med de statslige Natura 2000-planer samt 

de kommunale Natura 2000-handleplaner. 

6. I Natura 2000-områderne foregår kommunens administration og planlægningsarbejde i 

overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter samt i overensstemmelse 

med Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.” 110 

 

                                                   
110 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 



 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

BILAGSRAPPORT | 87/92 

 

 

Figur 6-1. Naturbeskyttelsesområder udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden for 

hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig. 

 

Retningslinjer – Friluftsliv - Badevand 

”2. Badevandsmålsatte områder skal leve op til badevandsdirektivets skærpede krav om 

”Tilfredsstillende kvalitet”111 

 

 

                                                   
111 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526 
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Figur 6-2. Badestrande udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden for hovedstrækningen 

Husby Klitplantage - Søndervig. 

 

Retningslinjer – Bevaringsværdige landskaber 

”1. De landskabelige interesser tillægges særlig vægt og de særligt karakteristiske 

landskabselementer i de enkelte landskabskarakterområder skal bevares og forbedres. 

2. Landskabet skal friholdes for større byggerier og anlæg, der kan forringe landskabets karakter. 

3. Der kan etableres større byggerier og anlæg, under forudsætning af at de understøtter 

landskabets karakter.” 

”6. Etablering af andre bygninger og tekniske anlæg, der kan forringe landskabets karakter, skal 

så vidt muligt undgås.” 112 
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Figur 6-3. Bevaringsværdige landskaber udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden for 

hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig. 

 

Retningslinjer – Større sammenhængende landskaber 

”1. Beskyttelse og udvikling af særlige landskabsværdier skal prioriteres, herunder synlighed eller 

oplevelse af landskabernes geologiske og kulturhistoriske fortælling, særlige naturværdi eller 

værdi som rekreativt landskab. 

2. Landskaberne skal så vidt muligt friholdes for større tekniske anlæg, hvis anlægget vurderes at 

få betydelig negativ indvirkning ind i de bevaringsværdige landskaber. 

3. Ved planlægning for og sagsbehandling af bebyggelse og anlæg skal der ske en tilpasning i 

forhold til de bevaringsværdige landskaber, ud fra et hensyn til, hvordan disse visuelt kan påvirke 

landskabsoplevelsen ind i de bevaringsværdige landskaber. 

4. Udviklingen skal sikre bevarelse og forbedring af de spredte landskabers 

sammenhængskraft.”113 
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Figur 6-4. Større sammenhængende landskaber udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden 

for hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig. 

 

Retningslinjer – Landskabskarakterområde 

”1.Planlægning og sagsbehandling skal tage udgangspunkt i landskabskarakteren, der er 

defineret af strand, klitlandskab, klithede og klitplantage. 

2. Byggeri og anlæg skal vurderes på baggrund af områdets landskabskarakter og 

anbefalinger.”114 

 

Retningslinjer - Kystnærhedszone 

”1. I Kystnærhedszonen må der kun etableres ny bebyggelse og anlæg, som er afhængig af en 

kystnær placering. Det skal sikres, at åbne kyster fortsat kan udgøre landskabelige helheder, 

hvor natur og landskab har høj prioritet.” 
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”4. I kystnærhedszonen skal sammenhængende uberørte kystområder af landskabelige grunde 

friholdes for ny bebyggelse og anlæg, bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse.” 115 

 

 

Figur 6-5. Kystnærhedszone udpeget i Kommuneplan 2017 for Holstebro Kommune inden for 

hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig. 

Vurdering af retningslinjer ift. 0-alternativet 

Ved 0-alternativet vil der ikke foretages kystbeskyttelse, og kysten vil derfor erodere. Kystlinjen 

og derved kystprofilet vil rykke ind i landet, som vist på Figur 6-1 til Figur 6-5. De udpegede 

områder til beskyttelse af bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser vil derfor indskrænkes over 

tid som følge af erosion, men den naturlige tilbagerykning vurderes at være minimal frem til 

2024. 0-alternativet vurderes derved at være i overensstemmelse med retningslinjerne. Ved en 

fremtidig revision af kommuneplanerne, kan Holstebro Kommune foretage en administrativ 

tilpasning af afgrænsningen af udpegningerne, så de tilrettes den reelle kystlinje. 

 

Vurdering af retningslinjer ift. projektet 
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Som konsekvens af projektets realisering fastholdes kystprofilet, som det er i dag på hovedparten 

af strækningen, bortset fra strækningen ved Husby Klit, Nord. På strækningen ved Husby Klit, 

Nord sker der ikke sandfodring eller andre tiltag ved projektets realisering, hvilket bevirker, at 

kysten ved Husby Klit, Nord vil have en tilbagerykning på godt ca. 1½ meter om året.  

 

Kommuneplanens retningslinjer varetager bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser på 

udpegede områder. Projektet hindrer, at kystlinjen eroderer på hovedparten af strækningen, 

hvorved de udpegede områder bevarer deres nuværende afgrænsning, og retningslinjerne kan 

administreres som hidtil. På strækningen ved Husby Klit, Nord vil de udpegede områder, der 

indeholder bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser, mindskes i deres fysiske udbredelse. 

Grundet dette er en naturlig udvikling, og der ved realisering af projektet ikke sker aktivitet i 

disse områder, vurderes projektet at være i overensstemmelse med retningslinjerne, der kan 

derved kan administreres som hidtil.  

 

Retningslinjerne om internationale naturbeskyttelsesområder indeholder flora og fauna, der kan 

påvirkes, selv om kystprofilet fastholdes. Der er udarbejdet en naturkonsekvensvurdering for at 

sikre, at projektets aktiviteter ikke påvirker internationale beskyttelsesområder. Natura 2000-

konsekvensvurderingen er vedlagt som bilag 15. 

 

En beskrivelse af selve påvirkningen af den enkelte retningslinje fremgår af de forskellige kapitler 

i miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Kapitel nr. og navn Retningslinje 

7. Landskab Bevaringsværdige landskaber 

Større sammenhængende landskaber 

Landskabskarakterområde, Klitlandskab Vesterhavet 

16. Natur på land Natur (beskyttede områder samt Natura 2000) 

20. Befolkning og menneskers sundhed Friluftsliv – badevand 

Tabel 6-1. Henvisninger til andre kapitler for vurdering af påvirkning af retningslinjer. 

 

6.1.3 Retningslinjer for Ringkøbing-Skjern Kommune 

Kommuneplanens retningslinjer116 er gennemgået, og det vurderes, at følgende retningslinjer er 

relevante for projektet: 

 

• Kulturarv og kulturmiljøer  

• Natur 

• Grønt Danmarkskort 

• Landskab 

• Kystnærhedszone 

• Lavbundsarealer 

• Geologi 

 

De relevante retningslinjer er citeret herunder og suppleres med en vurdering af, om projektet er 

i overensstemmelse med retningslinjerne til sidst i afsnittet.  

 

Retningslinje – Kulturarv og kulturmiljøer 

”2. Ved planlægning i områder angivet på kortet skal de kulturhistoriske interesser tillægges 

særlig opmærksomhed. Der skal foretages en vurdering af, hvordan planlægningen for området 

skal tilrettelægges, så der ikke sker en forringelse af oplevelsen, kvaliteten og forståelsen af 
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kulturmiljøet, og der skal vises særlige hensyn over for bevaringsværdier og bevaringsværdige 

sammenhænge.” 

”5. Områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer fremgår ligeledes af kortet. Inden for 

disse områder skal det så vidt muligt undgås at inddrage areal til formål, der kan forringe de 

bærende kulturhistoriske værdier. Det skal tilstræbes, at eventuelle nye anlæg og bebyggelser 

bliver udformet og placeret, så der vises særlige hensyn over for de bestående bevaringsværdier 

og sammenhænge, og at der ikke sker en forringelse af oplevelsen, kvaliteten eller forståelsen af 

de bærende kulturhistoriske værdier.” 117 

 

 

Figur 6-6. Kulturarv og kulturmiljøer udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig. 

 

Retningslinje – Natur 

”1. Naturbeskyttelsesområderne (se kort) skal have et alsidigt plante- og dyreliv 
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2. Lovgivning og støttemuligheder skal administreres, så det sikres, at målsætningerne for 

naturbeskyttelsesområderne kan opfyldes. For områderne betyder det, at: 

A-målsætning: 

• Der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne 

• Der kun gives dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der understøtter naturgrund-

laget 

• Det understøttes, at enge, strandenge og overdrev afgræsses/slås, og at hedearealer 

holdes lysåbne gennem pleje 

• Der accepteres ikke forøget kvælstofnedfald på de ammoniakfølsomme A-målsatte 

arealer ud over de grænser, der kan fastsættes i overensstemmelse med gældende 

lovgivning på husdyrområdet 

• Der kun må gødskes på naturarealerne i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre 

afgræsning til gavn for naturværdierne 

• Naturarealerne ikke må omlægges 

• Forstyrrende aktiviteter og støj fra motorbaner, skydebaner, jetski og lignende skal 

undgås på forstyrrelsesfølsomme lokaliteter for eksempel vigtige fuglelokaliteter 

• Nedfaldet af næringsstoffer på de A-målsatte arealer bør nedbringes 

B-målsætning: 

• Der kun gives dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der understøtter 

naturgrundlaget 

• Det understøttes, at enge, strandenge og overdrev afgræsses/slås, samt at hedearealer 

holdes lysåbne gennem pleje 

• Der kun må gødskes på naturarealerne i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre 

afgræsning til gavn for naturværdierne 

• Naturarealerne ikke må omlægges 

• Forstyrrende aktiviteter og støj fra motorbaner, skydebaner, jetski og lignende skal 

undgås på forstyrrelsesfølsomme lokaliteter for eksempel vigtige fuglelokaliteter. 

C-målsætning: 

• Der kun i særlige tilfælde gives tilladelse til tilstandsændringer, som ikke understøtter 

naturgrundlaget 

• Lysåbne naturarealer søges sikret imod tilgroning 

• Egekrat er C målsatte, medmindre andet fremgår af kortet 

• Beskyttet natur, der på kortet ikke er målsat, er C-målsat. 

 

3. For A-, B- og C-målsatte naturbeskyttelsesområder søges forøgelser af 

næringsstofbelastningen minimeret 

 

4.a Potentielle naturområder skal søges udviklet, så de understøtter områdets natur og 

naturindholdet øges.” 

 

”6. Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) skal udviklingen 

gå mod gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter.” 118 
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Figur 6-7. Natur udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for hovedstrækningen 

Husby Klitplantage - Søndervig. 

 

Retningslinje - Grønt Danmarkskort 

”1. Inden for områder i Grønt Danmarkskort vil Kommunen arbejde for at skabe mere og bedre 

natur og sikre, at uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres. 

2. Inden for Grønt Danmarkskort skal indsatsen for at sikre optimale levesteder for vilde planter 

og dyr have en særlig prioritet. 

3. Inden for Grønt Danmarkskort vil naturforbedringer, der kan understøtte klimahensyn og 

vandmiljøet blive prioriteret højt.” 119 
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Figur 6-8. Grønt Danmarkskort udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig. 

 

Retningslinje – Landskab 

”1. I bevaringsværdige landskabsområder (se kort) tillægges landskabelige værdier særlig stor 

vægt, hvorfor ønsker om etablering af byggeri og anlæg samt ændringer af arealanvendelse, der 

kan forringe landskabets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende. 

 

2. Inden for de overordnede landskabstyper (se kort med landskabstolkning) skal etablering og 

tilpasningen af byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen så vidt muligt ske under 

hensyntagen til landskabets karakteristika.” 120 
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Figur 6-9. Landskabstolkning udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig. 

 

Retningslinje – Kystnærhedszone 

”1. I kystnærhedszonen, må der som udgangspunkt kun inddrages nye arealer i byzone og 

planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig og/eller 

funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. I planlægningen skal offentlighedens adgang til 

kysten sikres. 

2. I kystnærhedszonen må der kun etableres ny bebyggelse og anlæg, som er afhængig af en 

kystnær placering. Det skal sikres, at åbne kyster fortsat kan udgøre landskabelige helheder, 

hvor natur og landskab har høj prioritet. 

3. I kystnærhedszonen skal de sammenhængende, uberørte kystområder, af landskabelige 

grunde friholdes for ny bebyggelse og anlæg. Undtaget er jordbrugs- og fiskerimæssig 

bebyggelse.” 121 
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Figur 6-10. Kystnærhedszone udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig. 

 

Retningslinje – Lavbundsarealer 

”1. Lavbundsarealer og arealer, som potentielt er egnede til vådområder er udpeget på kortet.  

2. De udpegede lavbundsarealer, som er potentielt egnede til vådområder, friholdes fra 

bebyggelse, der vil kunne vanskeliggøre eller forhindre etablering af vådområder. Der kan ikke 

meddeles landzonetilladelse til byggeri og anlæg med videre, som kan forhindre, at det naturlige 

vandstandsniveau kan genskabes i disse lavbundsarealer. Byggeri og anlæg, der er nødvendigt 

for jordbrugets drift, er ikke omfattet.”122 
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Figur 6-11. Lavbundsarealer udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig. 

 

Retningslinje – Geologi 

”1. Inden for områder med nationale geologiske interesser skal hensynet til geologien tillægges 

stor vægt, så landskabsformer og blottede profiler, som afspejler landskabets opbygning og de 

geologiske processer, bevares og beskyttes. Gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, 

skovplantning, terrænopfyldning og lignende, som slører eller ødelægger landskabets 

dannelsesformer, skal undgås. 

2. Inden for det nationale kystlandskab Holmsland Klit - Ringkøbing Fjord skal det sikres, at de 

naturlige kyst- og vandløbsdynamiske processer i videst muligt omfang kan forløbe frit, og at de 

geologiske landskabsformer fremtræder åbent.” 

 

”7. Offentligheden bør så vidt muligt sikres adgang til og indsigt i geologisk interessante 

områder.” 123 
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Figur 6-12. Geologi udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for hovedstrækningen 

Husby Klitplantage - Søndervig. 

Vurdering af retningslinjer ift. 0-alternativet 

Ved 0-alternativet vil der ikke foretages kystbeskyttelse, og kysten vil derfor erodere. Kystlinjen 

og derved kystprofilet vil rykke ind i landet, som vist på Figur 6-6 til Figur 6-12. De udpegede 

områder til beskyttelse af bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser vil derfor indskrænkes over 

tid som følge af erosion, men den naturlige tilbagerykning vurderes at være minimal frem til 

2024. 0-alternativet vurderes derved at være i overensstemmelse med retningslinjerne. Ved en 

fremtidig revision af kommuneplanerne, kan Ringkøbing Skjern Kommune foretage en 

administrativ tilpasning af afgrænsningen af udpegningerne, så de tilrettes den reelle kystlinje. 

 

Vurdering af retningslinjer ift. projektet 

Som konsekvens af projektets realisering fastholdes kystprofilet, som det er i dag. 

Kommuneplanens retningslinjer varetager bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser på 
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udpegede områder. Projektet hindrer, at kystlinjen eroderer, så de udpegede områder bevarer 

deres nuværende afgrænsning, og retningslinjerne kan derfor administreres som hidtil.  

 

Retningslinjerne om internationale naturbeskyttelsesområder samt værdifulde geologiske 

interesseområder indeholder forhold, der kan påvirkes, selv om kystprofilet fastholdes. 

 

Der er udarbejdet en naturkonsekvensvurdering for at sikre, at projektets aktiviteter ikke 

påvirker internationale beskyttelsesområder. Natura 2000-konsekvensvurderingen er vedlagt som 

bilag 15. 

 

Ifølge retningslinjen for værdifulde geologiske områder skal hensynet til geologien tillægges stor 

vægt. Projektet medfører anlægsarbejde i form af sandfodring, men der etableres ikke hård 

kystbeskyttelse på strækningen, der kan sløre de geologiske overgange og sammenhænge. 

Formålet med sandfodring er at sikre, at kystens nuværende profil fastholdes, og at kysten 

bevarer dets nuværende udtryk, ligesom retningslinjen fastlægger. Sandfodringen har dog den 

konsekvens, at den naturlige kystdynamik hindres, men på baggrund af det ovenstående 

vurderes projektet at være i overensstemmelse med gældende retningslinje.  

 

En beskrivelse af selve påvirkningen af den enkelte retningslinje fremgår af de forskellige kapitler 

i miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Kapitel nr. og navn Retningslinje 

7. Landskab Landskab 

Geologi 

16. Natur på land Grønt Danmarkskort,  

Natur  

Lavbundsarealer 

17. Kulturarv og historiske interesser Kulturarv og kulturmiljø 

Tabel 6-2. Henvisninger til andre kapitler for vurdering af påvirkning af retningslinjer. 

 

6.1.4 Kommuneplanrammer 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig er 

vurderet i forhold til de nærmeste rammeområder i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern 

Kommune124, der fremgår af Figur 6-13 og Tabel 6-3. 
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Figur 6-13. Kommuneplanrammer inden for hovedstrækningen Husby Klitplantage – Søndervig. 

  

Ramme-

område 
Anvendelse 

Vurdering ift. 

projektet 
Vurdering ift. 0-alternativet 

51so004 Sommerhusområde 

Rammeområdets areal 

bibeholdes, og 

anvendelserne er 

stadig mulige, hvorfor 

det vurderes, at der 

ikke skal foretages en 

ændring af rammen. 

Det vurderes, at 0-alternativet er i 

overensstemmelse med rammeområdet, 

da den naturlige kysttilbagerykning ikke 

forhindrer udnyttelsen af 

sommerhusområdet til trods for, at 

rammeområdet reduceres i den sydlige 

ende. 

51so005 Sommerhusområde 
Det vurderes, at 0-alternativet er i 

overensstemmelse med rammeområdet, 

da den naturlige kysttilbagerykning ikke 
00la066 

Landområde i form af 

egnskarakteristiske 

fjord- og klitgårde 
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22so001 Sommerhusområde 
sker inden for rammeområdets 

afgrænsning. 

22rf002 Rekreativt grønt område 

Det vurderes, at 0-alternativet er i 

overensstemmelse med rammeområdet, 

da den naturlige kysttilbagerykning ikke 

forhindrer udnyttelsen af det rekreative 

grønne område til trods for, at 

rammeområdet reduceres i minimalt 

omfang 

Tabel 6-3. Oversigt over rammeområder og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af kommuneplanrammerne. Til gengæld vil 0-

alternativet nogle steder medføre en kysttilbagerykning, der potentielt kan påvirke anvendelsen 

af kommuneplanrammerne. De steder, hvor der sker en naturlig kysttilbagerykning forhindrer det 

ikke en udnyttelse af de enkelte rammeområder, selvom to rammer reduceres i størrelse. Det 

vurderes, at der ikke kræves en ændring af kommuneplanrammerne. 

 

6.2 Lokalplaner 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig er 

vurderet i forhold til de nærmeste lokalplaner. En beskrivelse af de enkelte lokalplaner og 

behovet for ændringer fremgår af Figur 6-14 og Tabel 6-4.  
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Figur 6-14 Lokalplaner inden for hovedstrækningen Husby Klitplantage – Søndervig. 

 

Lokalplan 

nr. 
Formål 

Vurdering ift. 

projektet 

Vurdering ift. 0-

alternativet 

Holstebro Kommune 

58125 

Lokalplanens formål er at 

fastlægge bestemmelse om, at 

der kan etableres 

sommerhuse. 

Det vurderes, at 

projektet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanernes formål, da 

der ikke ændres på 

arealer, anvendelser og 

aktiviteter inden for 

lokalplanernes 

afgrænsning. 

Det vurderes, at 0-

alternativet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanernes formål, da den 

naturlige kysttilbagerykning 

ikke forhindrer udnyttelsen af 

sommerhusområdet til trods 

for, at lokalplanområdet 

reduceres i den sydlige ende. 

                                                   
125 Ulfborg-Vemb Kommune, Lokalplan nr. 45, 58, 

https://dokument.plandata.dk/20_1073332_APPROVED_1202849299830.pdf 
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Ringkøbing-Skjern Kommune 

04.023126 

Formålet med lokalplanen er at 

fastsætte anvendelsen til 

sommerhuse og campingplads, 

samt indenfor afgrænsede 

arealer, helårsbeboelse og 

visse former for erhverv. 

Det vurderes, at 

projektet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanernes formål, da 

der ikke ændres på 

arealer, anvendelser og 

aktiviteter inden for 

lokalplanernes 

afgrænsning. 

Det vurderes, at 0-

alternativet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanerne, da den 

naturlige kysttilbagerykning 

ikke sker inden for 

lokalplanernes afgrænsning. 

04.006127 

Lokalplanens formål er at 

sikre, at områdets anvendelse 

fastlægges til 

sommerhusbebyggelse. 

04.048128 

Lokalplanen er en bevarende 

lokalplan for vestjyske 

klitgårde og omfatter ni 

klitgårde, spredt liggende i 

klitlandskabet. 

62129 

Lokalplanens formål er at sikre 

at områdets anvendelse 

fastlægges til 

sommerhusbebyggelse. 

68130 

Lokalplanens formål er at 

sikre, at områdernes 

anvendelse fastlægges til 

sommerhusbebyggelse. 

25b131 

Lokalplanen er udarbejdet for 

at sikre, at områdernes 

anvendelse fastlægges til 

sommerhusbebyggelse. 

Tabel 6-4 Oversigt over lokalplaner og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af lokalplanerne. Til gengæld vil 0-alternativet 

medfører en kysttilbagerykning, der kan påvirke anvendelsen af lokalplanerne, idet værdier, 

såsom bygninger rykkes tættere på kysten. De steder, hvor der er skråningsbeskyttelse 

fastholdes kystlinjen frem mod 2024, og de steder, hvor der sker en naturlig kysttilbagerykning, 

er den så minimal inden for 0-alternativets tidsramme, at det vurderes, at der ikke kræves 

dispensationer fra lokalplanerne. 

 

6.3 Øvrige planforhold 

 

6.3.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig er 

omfattet af den regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland132. 

Regionens vision er ”Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion.” 

                                                   
126 Ringkøbing Kommune, Lokalplan nr. 04.023, 

https://dokument.plandata.dk/20_1056845_APPROVED_1297692319857.pdf 
127 Ringkøbing Kommune, Lokalplan nr. 04.006, 
https://dokument.plandata.dk/20_1057063_APPROVED_1193226464435.pdf 
128 Ringkøbing Kommune, Lokalplan nr. 04.048, 

https://dokument.plandata.dk/20_1054848_APPROVED_1192011624082.pdf 
129 Holmsland Kommune, Lokalplan nr. 62, https://dokument.plandata.dk/20_1036779_APPROVED_1177670150954.pdf 
130 Holmsland Kommune, Lokalplan nr. 68, https://dokument.plandata.dk/20_1036794_APPROVED_1177921040111.pdf 
131 Holmsland Kommune, Lokalplan nr. 25 B, 
https://dokument.plandata.dk/20_1036723_APPROVED_1177587802263.pdf 
132 Region Midtjylland, Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025, https://www.rm.dk/siteassets/regional-

udvikling/vus/vakst--og-udviklingsstrategi-final-til-web.pdf 
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Gennemføres fællesaftalen, fastholdes kystprofilet, hvorfor der ikke sker nogen påvirkning af de 

bygninger og menneskabte værdier, der er langs kysten. Realiseres 0-alternativet, flyttes 

kystprofilet længere ind i landet, og der opstår risiko for, at bygninger går tabt, og mennesker 

mister private værdier.  

Fællesaftalen vurderes derfor at være i overensstemmelse med den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi, men hvis den ikke gennemføres, vil regionen miste en del af dets areal samt 

de værdier, der findes på det pågældende areal. Den naturlige tilbagerykning er dog så minimal 

frem til 2024, at tabet vurderes at være minimalt. 

 

6.3.2 Vandområdeplan for Jylland og Fyn 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig er 

omfattet af vandområdeplan for Jylland og Fyn133, der fastlægger, at den samlede økologiske 

tilstand for kystvandet Nissum Fjord er” moderat økologisk tilstand”. Der må ikke ske forringelse 

af den aktuelle tilstand, og miljømålet for kystvandet er ”god økologisk tilstand”.  

Miljøstyrelsen har udskudt tidsfristen for at opnå miljømålet. 

Kystvandet er vurderet i kapitel 19 om turisme. 

 

6.3.3 Råstofplan 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig er 

omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland134. Sand til kystfodring indvindes dog på 

havet, hvorfor det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med Råstofplan 2016. 

 

6.3.4 Klimatilpasningsplan for Holstebro Kommune135 

Projektstrækningen er omfattet af Holstebro Kommunes Klimatilpasningsplan. I 

klimatilpasningsplanen er der udarbejdet et risikokort ud fra, hvor ofte et område bliver 

oversvømmet, og hvor store skaderne er, når det sker. 

 

Hovedstrækningen er ikke omfattet af risikokortlægningen. Påvirkningen på projektet ift. klima 

vurderes i kapitel 11 om klima. 

 

6.3.5 Klimatilpasningsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune136 

Projektstrækningen er omfattet af Ringkøbing-Skjern Kommunes Klimatilpasningsplan. I 

klimatilpasningsplanen er der udarbejdet et risikokort ud fra, hvor ofte et område bliver 

oversvømmet, og hvor store skaderne er, når det sker. 

 

I Klimatilpasningsplanen er der udpeget otte byer, hvor der er lavet risikokort for. Ingen af 

byerne er placeret i nærheden til projektet eller 0-alternativet. Påvirkningen på projektet ift. 

klima vurderes i kapitel 11 om klima. 

 

6.4 Miljøbeskyttelsesmål 

Ifølge miljøvurderingsloven skal der redegøres for de miljøbeskyttelsesmål, der er relevante for 

planen og projektet, og det skal beskrives, hvordan der er taget hensyn til disse mål. Dette er 

blevet gjort løbende gennem miljøkonsekvensrapporten, de steder, hvor det vurderes relevant.  

  

                                                   
133 Miljøstyrelsen, Vandområdeplaner, http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-

2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/ 
134 Region Midtjylland, Råstofplan 2016, http://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/ 
135 Holstebro Kommune, Klimatilpasningsplan 2014, https://www.holstebro.dk/borger/natur-og-miljoe/klimatilpasning 
136 Ringkøbing-Skjern Kommune, Klimatilpasningsplan 2017-2029, 

https://www.rksk.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fBorger%2fNatur-park-

vandlob%2fKlima%2fKlimatilpasningsplan+2017-2029.PDF 

http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
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7. HOVEDSTRÆKNING NDR. HOLMSLAND TANGE 

7.1 Kommuneplanen 

Et projekt skal være i overensstemmelse med den kommunale planlægning, før det kan 

realiseres. I det følgende vurderes det, om fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen 

Ndr. Holmsland Tange er i overensstemmelse Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern 

Kommune137.  

 

7.1.1 Målsætninger  

Kommuneplanens målsætninger er gennemgået, og det vurderes, at fællesaftalen for 

kystbeskyttelse for hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange er i overensstemmelse med 

kommuneplanens overordnede mål.  

 

7.1.2 Retningslinjer 

Kommuneplanens retningslinjer138 er gennemgået, og det vurderes, at følgende retningslinjer er 

relevante for projektet: 

 

• Kulturarv og kulturmiljøer  

• Natur 

• Grønt Danmarkskort 

• Landskab 

• Kystnærhedszone 

• Geologi 

 

De relevante retningslinjer er citeret herunder og suppleres med en vurdering af, om projektet er 

i overensstemmelse med retningslinjerne til sidst i afsnittet.  

 

Retningslinjer – Kulturarv og kulturmiljøer 

”2. Ved planlægning i områder angivet på kortet skal de kulturhistoriske interesser tillægges 

særlig opmærksomhed. Der skal foretages en vurdering af, hvordan planlægningen for området 

skal tilrettelægges, så der ikke sker en forringelse af oplevelsen, kvaliteten og forståelsen af 

kulturmiljøet, og der skal vises særlige hensyn over for bevaringsværdier og bevaringsværdige 

sammenhænge.” 

”5. Områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer fremgår ligeledes af kortet. Inden for 

disse områder skal det så vidt muligt undgås at inddrage areal til formål, der kan forringe de 

bærende kulturhistoriske værdier. Det skal tilstræbes, at eventuelle nye anlæg og bebyggelser 

bliver udformet og placeret, så der vises særlige hensyn over for de bestående bevaringsværdier 

og sammenhænge, og at der ikke sker en forringelse af oplevelsen, kvaliteten eller forståelsen af 

de bærende kulturhistoriske værdier.” 139 

 

                                                   
137 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
138 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
139 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 



 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

BILAGSRAPPORT | 108/92 

 

 

Figur 7-1. Kulturarv og kulturmiljøer udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange. 

Retningslinje – Natur 

”1. Naturbeskyttelsesområderne (se kort) skal have et alsidigt plante- og dyreliv 

2. Lovgivning og støttemuligheder skal administreres, så det sikres, at målsætningerne for 

naturbeskyttelsesområderne kan opfyldes. For områderne betyder det, at: 

A-målsætning: 

• Der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne 

• Der kun gives dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der understøtter naturgrund-

laget 

• Det understøttes, at enge, strandenge og overdrev afgræsses/slås, og at hedearealer 

holdes lysåbne gennem pleje 

• Der accepteres ikke forøget kvælstofnedfald på de ammoniakfølsomme A-målsatte 

arealer ud over de grænser, der kan fastsættes i overensstemmelse med gældende 

lovgivning på husdyrområdet 
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• Der kun må gødskes på naturarealerne i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre 

afgræsning til gavn for naturværdierne 

• Naturarealerne ikke må omlægges 

• Forstyrrende aktiviteter og støj fra motorbaner, skydebaner, jetski og lignende skal 

undgås på forstyrrelsesfølsomme lokaliteter for eksempel vigtige fuglelokaliteter 

• Nedfaldet af næringsstoffer på de A-målsatte arealer bør nedbringes 

B-målsætning: 

• Der kun gives dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der understøtter 

naturgrundlaget 

• Det understøttes, at enge, strandenge og overdrev afgræsses/slås, samt at hedearealer 

holdes lysåbne gennem pleje 

• Der kun må gødskes på naturarealerne i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre 

afgræsning til gavn for naturværdierne 

• Naturarealerne ikke må omlægges 

• Forstyrrende aktiviteter og støj fra motorbaner, skydebaner, jetski og lignende skal 

undgås på forstyrrelsesfølsomme lokaliteter for eksempel vigtige fuglelokaliteter. 

C-målsætning: 

• Der kun i særlige tilfælde gives tilladelse til tilstandsændringer, som ikke understøtter 

naturgrundlaget 

• Lysåbne naturarealer søges sikret imod tilgroning 

• Egekrat er C målsatte, medmindre andet fremgår af kortet 

• Beskyttet natur, der på kortet ikke er målsat, er C-målsat. 

 

3. For A-, B- og C-målsatte naturbeskyttelsesområder søges forøgelser af 

næringsstofbelastningen minimeret 

 

4.a Potentielle naturområder skal søges udviklet, så de understøtter områdets natur og 

naturindholdet øges.” 140 

 

                                                   
140 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
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Figur 7-2. Naturbeskyttelsesområder udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange. 

 

Retningslinje – Grønt Danmarkskort 

”1. Inden for områder i Grønt Danmarkskort vil Kommunen arbejde for at skabe mere og bedre 

natur og sikre, at uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres. 

2. Inden for Grønt Danmarkskort skal indsatsen for at sikre optimale levesteder for vilde planter 

og dyr have en særlig prioritet. 

3. Inden for Grønt Danmarkskort vil naturforbedringer, der kan understøtte klimahensyn og 

vandmiljøet blive prioriteret højt.” 141 

 

                                                   
141 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
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Figur 7-3. Grønt Danmarkskort udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange. 

 

Retningslinje – Landskab 

”1. I bevaringsværdige landskabsområder (se kort) tillægges landskabelige værdier særlig stor 

vægt, hvorfor ønsker om etablering af byggeri og anlæg samt ændringer af arealanvendelse, der 

kan forringe landskabets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende. 

 

2. Inden for de overordnede landskabstyper (se kort med landskabstolkning) skal etablering og 

tilpasningen af byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen så vidt muligt ske under 

hensyntagen til landskabets karakteristika.” 142 

 

                                                   
142 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
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Figur 7-4. Landskab udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange. 

 

Retningslinje – Kystnærhedszone 

”1. I kystnærhedszonen, må der som udgangspunkt kun inddrages nye arealer i byzone og 

planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig og/eller 

funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. I planlægningen skal offentlighedens adgang til 

kysten sikres. 

2. I kystnærhedszonen må der kun etableres ny bebyggelse og anlæg, som er afhængig af en 

kystnær placering. Det skal sikres, at åbne kyster fortsat kan udgøre landskabelige helheder, 

hvor natur og landskab har høj prioritet. 

3. I kystnærhedszonen skal de sammenhængende, uberørte kystområder, af landskabelige 

grunde friholdes for ny bebyggelse og anlæg. Undtaget er jordbrugs- og fiskerimæssig 

bebyggelse.” 143 

 

                                                   
143 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
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Figur 7-5. Kystnærhedszone udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange. 

 

Retningslinje – Geologi 

”1. Inden for områder med nationale geologiske interesser skal hensynet til geologien tillægges 

stor vægt, så landskabsformer og blottede profiler, som afspejler landskabets opbygning og de 

geologiske processer, bevares og beskyttes. Gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, 

skovplantning, terrænopfyldning og lignende, som slører eller ødelægger landskabets 

dannelsesformer, skal undgås. 

2. Inden for det nationale kystlandskab Holmsland Klit - Ringkøbing Fjord skal det sikres, at de 

naturlige kyst- og vandløbsdynamiske processer i videst muligt omfang kan forløbe frit, og at de 

geologiske landskabsformer fremtræder åbent.” 

 

”7. Offentligheden bør så vidt muligt sikres adgang til og indsigt i geologisk interessante 

områder.” 144 

                                                   
144 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
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Figur 7-6. Geologi udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for hovedstrækningen 

Ndr. Holmsland Tange. 

Vurdering af retningslinjer ift. 0-alternativet 

Ved 0-alternativet vil der ikke foretages kystbeskyttelse, og kysten vil derfor erodere. Kystlinjen 

og derved kystprofilet vil rykke ind i landet, som vist på Figur 7-1 til Figur 7-6. De udpegede 

områder til beskyttelse af bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser vil derfor indskrænkes over 

tid som følge af erosion, men den naturlige tilbagerykning vurderes at være minimal frem til 

2024. 0-alternativet vurderes derved at være i overensstemmelse med retningslinjerne. Ved en 

fremtidig revision af kommuneplanerne, kan Ringkøbing-Skjern Kommune foretage en 

administrativ tilpasning af afgrænsningen af udpegningerne, så de tilrettes den reelle kystlinje. 

 

Vurdering af retningslinjer ift. projektet 

Som konsekvens af projektets realisering fastholdes kystprofilet ved Søndervig, som det er i dag. 

På strækningen Klegod til Sdr. Lyngvig sker der ikke sandfodring eller andre tiltag ved projektets 

realisering, hvilket bevirker, at kysten vil have en tilbagerykning på ca. en meter pr. år ved 
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Klegod og under ½ meter pr. år ved Nr. Lyngvig. Derudover vil der ske en kystfremgang på ca. 

en meter pr. år ved Sdr. Lyngvig. 

 

Kommuneplanens retningslinjer varetager bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser på 

udpegede områder. Da de udpegede områder enten bevarer deres nuværende afgrænsning eller 

der sker en naturlig udvikling i områder, hvor der ikke ved realisering af projektet sker aktivitet, 

vurderes projektet at være i overensstemmelse med retningslinjerne, der kan derved kan 

administreres som hidtil.  

 

Retningslinjen om værdifulde geologiske interesseområder indeholder forhold, der kan påvirkes, 

selv om kystprofilet fastholdes. Ifølge retningslinjen må der ikke graves eller foretages 

terrænopfyldning inden for de geologiske interesseområder, der kan sløre områderne. Projektet 

medfører anlægsarbejde i form af sandfodring, men der etableres ikke hård kystbeskyttelse på 

strækningen, der kan sløre de geologiske overgange og sammenhænge. Formålet med 

sandfodring er at sikre, at kystens nuværende profil fastholdes, og at kysten bevarer dets 

nuværende udtryk, ligesom retningslinjen fastlægger. Sandfodringen har dog den konsekvens, at 

den naturlige kystdynamik hindres, men på baggrund af det ovenstående vurderes projektet at 

være i overensstemmelse med gældende retningslinje.  

 

En beskrivelse af selve påvirkningen af den enkelte retningslinje fremgår af de forskellige kapitler 

i miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Kapitel nr. og navn Retningslinje 

7. Landskab Landskab  

Geologi 

16. Natur på land Grønt Danmarkskort  

Natur 

17. Kulturarv og historiske interesser Kulturarv og kulturmiljø 

Tabel 7-1. Henvisninger til andre kapitler for vurdering af påvirkning af retningslinjer. 

 

7.1.3 Kommuneplanrammer 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange er vurderet i 

forhold til de nærmeste rammeområder i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune145, 

der fremgår af Figur 7-7 og Tabel 7-2. 

 

                                                   
145 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
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Figur 7-7 Kommuneplanrammer inden for hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange. 

 

Ramme-

område 
Anvendelse 

Vurdering ift. 

projektet 
Vurdering ift. 0-alternativet 

46so011146 Sommerhusområde 

Rammeområdets areal 

bibeholdes, og 

anvendelserne er stadig 

mulige, hvorfor det 

vurderes, at der ikke 

skal foretages en 

ændring af rammen. 

Det vurderes, at 0-alternativet 

er i overensstemmelse med 

rammeområdet, da den naturlige 

kysttilbagerykning ikke sker 

inden for rammeområdets 

afgrænsning. 

46ce002 Centerområde 

25so006 Sommerhusområde Det vurderes, at 0-alternativet 

er i overensstemmelse med 

lokalplanens formål, da den 

naturlige kysttilbagerykning ikke 

34rf001 Rekreativt grønt område 

00ta076 
Tekniske anlæg i form af 

fire vindmøller. 

                                                   
146 Ringkøbing-Skjern Kommune, Tillæg nr. 02, https://dokument.plandata.dk/12_3699002_1509619995306.pdf 
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forhindrer udnyttelsen af 

området til trods for, at klitterne 

flyttes længere ind mod land. 

23er074 Erhvervsområde 

Det vurderes, at 0-alternativet 

er i overensstemmelse med 

rammeområdet, da strandens 

areal fastholdes pga. ydermolen 

på Hvide Sande Havn. 

Tabel 7-2. Oversigt over rammeområder og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af kommuneplanrammerne. Til gengæld vil 0-

alternativet nogle steder medføre en kysttilbagerykning, der potentielt kan påvirke anvendelsen 

af kommuneplanrammerne. De steder, hvor der sker en naturlig kysttilbagerykning forhindrer det 

ikke en udnyttelse af de enkelte rammeområder, selvom to rammer reduceres i størrelse. Det 

vurderes, at der ikke kræves en ændring af kommuneplanrammerne. 

 

7.2 Lokalplaner 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange er vurderet i 

forhold til de nærmeste lokalplaner i Kommuneplan 2017, der fremgår af Figur 7-8 og Tabel 7-3.  
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Figur 7-8 Lokalplaner inden for hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange. 

 

Lokalplan 

nr. 
Formål 

Vurdering ift. 

projektet 
Vurdering ift. 0-alternativet 

370147 

Formålet med lokalplanen er 

at udlægge området til 

centerformål, sommerhuse 

og feriebebyggelse. Desuden 

skal klithedelandskabet og 

naturen i størst muligt 

omfang bevares. 

Det vurderes, at 

projektet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanernes formål, 

da der ikke ændres på 

arealer, anvendelser og 

aktiviteter inden for 

lokalplanens 

afgrænsning. 

Det vurderes, at 0-alternativet 

er i overensstemmelse med 

lokalplanens formål, da 

strandens areal fastholdes pga. 

skråningsbeskyttelse langs med 

kysten. 

53148 
Lokalplanens formål er at 

sikre at anvendelsen 

Det vurderes, at 0-alternativet 

er i overensstemmelse med 

                                                   
147 Ringkøbing-Skjern Kommune, Lokalplan nr. 370, https://dokument.plandata.dk/20_2965278_1447332906262.pdf 
148 Holmsland Kommune, Lokalplan nr. 53, https://dokument.plandata.dk/20_1036770_APPROVED_1177663757305.pdf 
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fastlægges til 

sommerhusbebyggelse. 

lokalplanen, da den naturlige 

kysttilbagerykning ikke sker 

inden for lokalplanens 

afgrænsning. 
2B149 

Lokalplanens formål er at 

sikre, at anvendelsen 

fastlægges til 

sommerhusbebyggelse. 

294b150 

Lokalplanens formål er at 

fastlægge anvendelsen til 

opstilling af vindmøller. 

Det vurderes, at 0-alternativet 

er i overensstemmelse med 

lokalplanens formål, da den 

naturlige kysttilbagerykning ikke 

forhindrer udnyttelsen af 

vindmølleområdet til trods for, 

at klitterne rykkes længere ind i 

land. 

302151 

Lokalplanens formål er at 

muliggøre etablering af et nyt 

kajanlæg samt to nye 

ydermoler samt en 

oplagsplads. 

Lokalplanen skal sikre, at 

kyst- og klitlandskaber 

påvirkes så lidt som muligt 

samt offentlighedens adgang 

til klitterne og kysten vest for 

havnearealet med mulighed 

for ophold og rekreative 

aktiviteter. 

Det vurderes, at 0-alternativet 

er i overensstemmelse med 

lokalplanens formål, da 

strandens areal fastholdes pga. 

ydermolen på Hvide Sande 

Havn. 

Tabel 7-3 Oversigt over lokalplaner og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af lokalplanerne. Til gengæld vil 0-alternativet 

medfører en kysttilbagerykning, der kan påvirke anvendelsen af lokalplanerne, idet værdier, 

såsom bygninger rykkes tættere på kysten. De steder, hvor der er skråningsbeskyttelse 

fastholdes kystlinjen frem mod 2024, og de steder, hvor der sker en naturlig kysttilbagerykning, 

er den så minimal inden for 0-alternativets tidsramme, at det vurderes, at der ikke kræves 

dispensationer fra lokalplanerne. 

 

7.3 Øvrige planforhold 

 

7.3.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange er omfattet af den 

regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland152. 

Regionens vision er ”Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion.” 

 

Gennemføres fællesaftalen, fastholdes kystprofilet, hvorfor der ikke sker nogen påvirkning af de 

bygninger og værdier, der er langs kysten. Realiseres 0-alternativet, flyttes kystprofilet længere 

ind i landet, og der opstår risiko for, at bygninger går tabt, og mennesker mister private værdier.  

                                                   
149 Holmsland Kommune, Lokalplan nr. 2B, https://dokument.plandata.dk/20_1036672_APPROVED_1177507177975.pdf 
150 Ringkøbing-Skjern Kommune, Lokalplan nr. 294b, 

https://dokument.plandata.dk/20_1363526_APPROVED_1293021076853.pdf 
151 Ringkøbing-Skjern Kommune, Lokalplan nr. 302, 
https://dokument.plandata.dk/20_1364183_APPROVED_1296136302858.pdf 
152 Region Midtjylland, Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025, https://www.rm.dk/siteassets/regional-

udvikling/vus/vakst--og-udviklingsstrategi-final-til-web.pdf 
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Fællesaftalen vurderes derfor at være i overensstemmelse med den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi, men hvis den ikke gennemføres, vil regionen miste en del af dets areal samt 

de værdier, der findes på det pågældende areal. Den naturlige tilbagerykning er dog så minimal 

frem til 2024, at tabet vurderes at være minimalt. 

 

7.3.2 Vandområdeplan for Jylland og Fyn 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange er omfattet af 

vandområdeplan for Jylland og Fyn153, der fastlægger, at den samlede økologiske tilstand for 

kystvandet Nissum Fjord er moderat økologisk tilstand. Der må ikke ske forringelse af den 

aktuelle tilstand, og miljømålet for kystvandet er god økologisk tilstand.  

Miljøstyrelsen har udskudt tidsfristen for at opnå miljømålet. 

Kystvandet er vurderet i kapitel 19 om turisme og rekreation. 

 

7.3.3 Råstofplan 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange er omfattet af 

Råstofplan 2016 for Region Midtjylland154. Sand til kystfodring indvindes dog på havet, hvorfor 

det vurderes, at der projektet er i overensstemmelse med Råstofplan 2016. 

 

7.3.4 Klimatilpasningsplan155 

Projektstrækningen er omfattet af Ringkøbing-Skjern Kommunes Klimatilpasningsplan. I 

klimatilpasningsplanen er der udarbejdet et risikokort ud fra, hvor ofte et område bliver 

oversvømmet, og hvor store skaderne er, når det sker. 

 

I Klimatilpasningsplanen er der udpeget otte byer, hvor der er lavet risikokort for. Hvide Sande er 

udpeget og er placeret i nærheden til projektet og 0-alternativet. I Hvide Sande er der i høj grad 

en lav risiko og enkelte områder en højere risiko. Påvirkningen på projektet ift. klima vurderes i 

kapitel 11 om klima. 

 

7.4 Miljøbeskyttelsesmål 

Ifølge miljøvurderingsloven skal der redegøres for de miljøbeskyttelsesmål, der er relevante for 

planen og projektet, og det skal beskrives, hvordan der er taget hensyn til disse mål. Dette er 

blevet gjort løbende gennem miljøkonsekvensrapporten, de steder, hvor det vurderes relevant.  

 

  

                                                   
153 Miljøstyrelsen, Vandområdeplaner, http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-

2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/ 
154 Region Midtjylland, Råstofplan 2016, http://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/ 
155 Ringkøbing-Skjern Kommune, Klimatilpasningsplan 2017-2029, 

https://www.rksk.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fBorger%2fNatur-park-

vandlob%2fKlima%2fKlimatilpasningsplan+2017-2029.PDF 

http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
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8. HOVEDSTRÆKNING SDR. HOLMSLAND TANGE 

8.1 Kommuneplanen 

Et projekt skal være i overensstemmelse med den kommunale planlægning, før det kan 

realiseres. I det følgende vurderes det, om fællesaftalen for kystbeskyttelse af hovedstrækningen 

Sdr. Holmsland Tange er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern 

Kommune156.  

 

8.1.1 Målsætninger  

Kommuneplanens målsætninger er gennemgået, og det vurderes, at fællesaftalen for 

kystbeskyttelse for hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange er i overensstemmelse med 

kommuneplanens overordnede mål.  

 

8.1.2 Retningslinjer 

Kommuneplanens retningslinjer157 er gennemgået, og det vurderes, at følgende retningslinjer er 

relevante for projektet: 

 

• Kulturarv og kulturmiljøer  

• Natur 

• Grønt Danmarkskort 

• Landskab 

• Kystnærhedszone 

• Geologi 

 

De relevante retningslinjer er citeret herunder og suppleres med en vurdering af, om projektet er 

i overensstemmelse med retningslinjerne til sidst i afsnittet.  

 

Retningslinje – Kulturarv og kulturmiljøer 

”2. Ved planlægning i områder angivet på kortet skal de kulturhistoriske interesser tillægges 

særlig opmærksomhed. Der skal foretages en vurdering af, hvordan planlægningen for området 

skal tilrettelægges, så der ikke sker en forringelse af oplevelsen, kvaliteten og forståelsen af 

kulturmiljøet, og der skal vises særlige hensyn over for bevaringsværdier og bevaringsværdige 

sammenhænge.” 

”5. Områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer fremgår ligeledes af kortet. Inden for 

disse områder skal det så vidt muligt undgås at inddrage areal til formål, der kan forringe de 

bærende kulturhistoriske værdier. Det skal tilstræbes, at eventuelle nye anlæg og bebyggelser 

bliver udformet og placeret, så der vises særlige hensyn over for de bestående bevaringsværdier 

og sammenhænge, og at der ikke sker en forringelse af oplevelsen, kvaliteten eller forståelsen af 

de bærende kulturhistoriske værdier.” 158 

 

                                                   
156 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
157 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
158 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
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Figur 8-1. Kulturarv og kulturmiljøer udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange. 

 

Retningslinje – Natur 

”1. Naturbeskyttelsesområderne (se kort) skal have et alsidigt plante- og dyreliv 

2. Lovgivning og støttemuligheder skal administreres, så det sikres, at målsætningerne for 

naturbeskyttelsesområderne kan opfyldes. For områderne betyder det, at: 

A-målsætning: 

• Der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne 

• Der kun gives dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der understøtter naturgrund-

laget 

• Det understøttes, at enge, strandenge og overdrev afgræsses/slås, og at hedearealer 

holdes lysåbne gennem pleje 

• Der accepteres ikke forøget kvælstofnedfald på de ammoniakfølsomme A-målsatte 

arealer ud over de grænser, der kan fastsættes i overensstemmelse med gældende 

lovgivning på husdyrområdet 
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• Der kun må gødskes på naturarealerne i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre 

afgræsning til gavn for naturværdierne 

• Naturarealerne ikke må omlægges 

• Forstyrrende aktiviteter og støj fra motorbaner, skydebaner, jetski og lignende skal 

undgås på forstyrrelsesfølsomme lokaliteter for eksempel vigtige fuglelokaliteter 

• Nedfaldet af næringsstoffer på de A-målsatte arealer bør nedbringes 

B-målsætning: 

• Der kun gives dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der understøtter 

naturgrundlaget 

• Det understøttes, at enge, strandenge og overdrev afgræsses/slås, samt at hedearealer 

holdes lysåbne gennem pleje 

• Der kun må gødskes på naturarealerne i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre 

afgræsning til gavn for naturværdierne 

• Naturarealerne ikke må omlægges 

• Forstyrrende aktiviteter og støj fra motorbaner, skydebaner, jetski og lignende skal 

undgås på forstyrrelsesfølsomme lokaliteter for eksempel vigtige fuglelokaliteter. 

C-målsætning: 

• Der kun i særlige tilfælde gives tilladelse til tilstandsændringer, som ikke understøtter 

naturgrundlaget 

• Lysåbne naturarealer søges sikret imod tilgroning 

• Egekrat er C målsatte, medmindre andet fremgår af kortet 

• Beskyttet natur, der på kortet ikke er målsat, er C-målsat. 

 

3. For A-, B- og C-målsatte naturbeskyttelsesområder søges forøgelser af 

næringsstofbelastningen minimeret 

 

4.a Potentielle naturområder skal søges udviklet, så de understøtter områdets natur og 

naturindholdet øges.” 

 

”6. Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) skal udviklingen 

gå mod gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter.” 159 

 

                                                   
159 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
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Figur 8-2. Naturbeskyttelsesområder udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange. 

 

Retningslinje – Grønt Danmarkskort 

”1. Inden for områder i Grønt Danmarkskort vil Kommunen arbejde for at skabe mere og bedre 

natur og sikre, at uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres. 

2. Inden for Grønt Danmarkskort skal indsatsen for at sikre optimale levesteder for vilde planter 

og dyr have en særlig prioritet. 

3. Inden for Grønt Danmarkskort vil naturforbedringer, der kan understøtte klimahensyn og 

vandmiljøet blive prioriteret højt.” 160 

 

                                                   
160 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
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Figur 8-3. Grønt Danmarkskort udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange. 

 

Retningslinje – Landskab 

”1. I bevaringsværdige landskabsområder (se kort) tillægges landskabelige værdier særlig stor 

vægt, hvorfor ønsker om etablering af byggeri og anlæg samt ændringer af arealanvendelse, der 

kan forringe landskabets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende. 

 

2. Inden for de overordnede landskabstyper (se kort med landskabstolkning) skal etablering og 

tilpasningen af byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen så vidt muligt ske under 

hensyntagen til landskabets karakteristika.” 161 

 

                                                   
161 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
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Figur 8-4. Landskabstolkning udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange. 

 

Retningslinje – Kystnærhedszone 

”1. I kystnærhedszonen, må der som udgangspunkt kun inddrages nye arealer i byzone og 

planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig og/eller 

funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. I planlægningen skal offentlighedens adgang til 

kysten sikres. 

2. I kystnærhedszonen må der kun etableres ny bebyggelse og anlæg, som er afhængig af en 

kystnær placering. Det skal sikres, at åbne kyster fortsat kan udgøre landskabelige helheder, 

hvor natur og landskab har høj prioritet. 

3. I kystnærhedszonen skal de sammenhængende, uberørte kystområder, af landskabelige 

grunde friholdes for ny bebyggelse og anlæg. Undtaget er jordbrugs- og fiskerimæssig 

bebyggelse.” 162 

 

                                                   
162 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
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Figur 8-5. Kystnærhedszone udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 

hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange. 

 

Retningslinje – Geologi 

”1. Inden for områder med nationale geologiske interesser skal hensynet til geologien tillægges 

stor vægt, så landskabsformer og blottede profiler, som afspejler landskabets opbygning og de 

geologiske processer, bevares og beskyttes. Gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, 

skovplantning, terrænopfyldning og lignende, som slører eller ødelægger landskabets 

dannelsesformer, skal undgås. 

2. Inden for det nationale kystlandskab Holmsland Klit - Ringkøbing Fjord skal det sikres, at de 

naturlige kyst- og vandløbsdynamiske processer i videst muligt omfang kan forløbe frit, og at de 

geologiske landskabsformer fremtræder åbent.” 

 

”7. Offentligheden bør så vidt muligt sikres adgang til og indsigt i geologisk interessante 

områder.” 163 

                                                   
163 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
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Figur 8-6. Geologiske bevaringsværdier udpeget i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune inden 

for hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange. 

Vurdering af retningslinjer ift. 0-alternativet 

Ved 0-alternativet vil der ikke foretages kystbeskyttelse, og kysten vil derfor erodere. Kystlinjen 

og derved kystprofilet vil rykke ind i landet, som vist på Figur 8-1 til Figur 8-6. De udpegede 

områder til beskyttelse af bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser vil derfor indskrænkes over 

tid som følge af erosion, men den naturlige tilbagerykning vurderes at være minimal frem til 

2024. 0-alternativet vurderes derved at være i overensstemmelse med retningslinjerne. Ved en 

fremtidig revision af kommuneplanerne, kan Ringkøbing-Skjern Kommune foretage en 

administrativ tilpasning af afgrænsningen af udpegningerne, så de tilrettes den reelle kystlinje. 

 

Vurdering af retningslinjer ift. projektet 

Som konsekvens af projektets realisering fastholdes kystprofilet, som det er i dag på hovedparten 

af strækningen, bortset fra strækningen ved Gl. Bjerregård og Nymindegab, hvor der sker en 

mindre kystfremgang på henholdsvis ca. en meter og under ½ meter pr år.  
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Kommuneplanens retningslinjer varetager bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser på 

udpegede områder. Projektet hindrer, at kystlinjen eroderer på strækningen, hvorved de 

udpegede områder bevarer deres nuværende afgrænsning, og retningslinjerne kan administreres 

som hidtil. På strækningen ved Gl. Bjerregård og Nymindegab, hvor der ske en kystfremgang, er 

dette ligeledes i overensstemmelse med retningslinjerne.  

 

Retningslinjen om værdifulde geologiske interesseområder indeholder forhold, der kan påvirkes, 

selv om kystprofilet fastholdes. Ifølge retningslinjen må der ikke graves eller foretages 

terrænopfyldning inden for de geologiske interesseområder, der kan sløre områderne. Projektet 

medfører anlægsarbejde i form af sandfodring, men der etableres ikke hård kystbeskyttelse på 

strækningen, der kan sløre de geologiske overgange og sammenhænge. Formålet med 

sandfodring er at sikre, at kystens nuværende profil fastholdes, og at kysten bevarer dets 

nuværende udtryk, ligesom retningslinjen fastlægger. Sandfodringen har dog den konsekvens, at 

den naturlige kystdynamik hindres, men på baggrund af det ovenstående vurderes projektet at 

være i overensstemmelse med gældende retningslinje.  

 

En beskrivelse af selve påvirkningen af den enkelte retningslinje fremgår af de forskellige kapitler 

i miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Kapitel nr. og navn Retningslinje 

7. Landskab Landskab  

Geologi 

16. Natur på land Grønt Danmarkskort  

Natur 

17. Kulturarv og historiske interesser Kulturarv og kulturmiljø 

Tabel 8-1. Henvisninger til andre kapitler for vurdering af påvirkning af retningslinjer. 

 

8.1.3 Kommuneplanrammer 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Sdr. Holmsland er vurderet i forhold til de 

nærmeste rammeområder i Kommuneplan 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune164, der fremgår 

af Figur 8-7 og Tabel 8-2. 

 

                                                   
164 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4022 
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Figur 8-7. Kommuneplanrammer inden for hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange. 

 

Ramme-

område 
Anvendelse Vurdering ift. projektet Vurdering ift. 0-alternativet 

23er074 Erhvervsområde 

Rammeområdets areal 

bibeholdes, og 

anvendelserne er stadig 

mulige, hvorfor det 

vurderes, at der ikke skal 

foretages en ændring af 

rammen. 

Rammeområdets areal og 

aktiviteter fastholdes langs 

kysten, hvorfor det vurderes, 

at der ikke skal foretages en 

ændring af rammen. 

23er055 Erhvervsområde 

23bo056 Boligområde 

23so061 Sommerhusområde 

58so012165 Sommerhusområde 

58rf002 Rekreativt område 

58so001 Sommerhusområde 

58so013166 Sommerhusområde 

58so004 Sommerhusområde 

                                                   
165 Ringkøbing-Skjern Kommune, Tillæg nr. 02, https://dokument.plandata.dk/12_3699002_1509619995306.pdf 
166 Ringkøbing-Skjern Kommune, Tillæg nr. 02, https://dokument.plandata.dk/12_3699002_1509619995306.pdf 
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58rf005 Rekreativt område 

58so006 Sommerhusområde 

58so003 Sommerhusområde 

58so007 Sommerhusområde 

02so005 Sommerhusområde 

02so010 Sommerhusområde 

58ta009 

Tekniske anlæg i form af 

offentligt tilgængeligt 

stifærdselsareal. 

58rf008 Rekreativt område 

15so002 Sommerhusområde 

15rf006 rekreativt grønt område 

15rf009 Rekreativt grønt område 

02so009167 Sommerhusområde 

02rf006 Rekreativt område 

Tabel 8-2. Oversigt over rammeområder og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af kommuneplanrammerne. Til gengæld vil 0-

alternativet medfører en kysttilbagerykning, der potentielt kan påvirke anvendelsen af 

kommuneplanrammerne. Der sker ingen naturlig kysttilbagerykning på strækningen ved den 

sydlige del af Holmsland Tange, dermed fastholdes kystlinjen frem mod 2024, som 0-alternativet 

omfatter. Kysttilbagerykningen vurderes derfor ikke at kræve en ændring af 

kommuneplanrammerne. 

 

8.2 Lokalplaner 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange er vurderet i 

forhold til de nærmest beliggende lokalplaner i Kommuneplan 2017, der fremgår af Figur 8-8 og 

Tabel 8-3.  

 

                                                   
167 Ringkøbing-Skjern Kommune, Tillæg nr. 02, https://dokument.plandata.dk/12_3699002_1509619995306.pdf 
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Figur 8-8. Lokalplaner inden for hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange. 

 

Lokalplan 

nr. 
Formål 

Vurdering ift. 

projektet 

Vurdering ift. 0-

alternativet 

302168 

Lokalplanens formål er at 

muliggøre etablering af et nyt 

kajanlæg samt to nye ydermoler 

og en oplagsplads. 

Det vurderes, at 

projektet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanernes formål, 

da der ikke ændres på 

arealer, anvendelser og 

aktiviteter inden for 

Det vurderes, at 0-

alternativet er i 

overensstemmelse med 

lokalplanernes formål, da 

strandens areal fastholdes 

langs med kysten. 
12169 

Lokalplanen er udarbejdet, for at 

sikre at området udlægges til 

bebyggelse med 

havnevirksomheder. 

                                                   

168 Ringkøbing-Skjern Kommune, Lokalplan nr. 302, 

https://dokument.plandata.dk/20_1364183_APPROVED_1296136302858.pdf 
169 Holmsland Kommune, Lokalplan nr. 12, https://dokument.plandata.dk/20_1036700_APPROVED_1177579777187.pdf 
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79170 

Formålet med lokalplanen er at 

sikre betingelserne for en fortsat 

effektiv fiskerihavn samt at skabe 

grundlag for funktionelle og 

æstetiske forbedringer i 

havneområdet i Hvide Sande. 

lokalplanernes 

afgrænsning. 

75171 

Lokalplanen er udarbejdet for at 

sikre, at områdets anvendelse 

fastlægges til 

sommerhusbebyggelse. 

56172 

Lokalplanen er udarbejdet for at 

sikre, at områdernes anvendelse 

fastlægges til 

sommerhusbebyggelse og 

campingpladser. 

65173 

Lokalplanen er udarbejdet for at 

sikre at områdets anvendelse 

fastlægges til 

sommerhusbebyggelse. 

Tabel 8-3 Oversigt over lokalplaner og vurdering i forhold til projektet og 0-alternativet. 

Projektet vil ikke i sig selv kræve ændringer af lokalplanerne. Til gengæld vil 0-alternativet 

medfører en kysttilbagerykning, der potentielt kan påvirke anvendelsen af lokalplanerne, idet 

værdier, såsom bygninger rykkes tættere på kysten. Der sker ingen naturlig kysttilbagerykning 

på den sydlige Holmsland Tange, da den er beskyttet af skråningsbeskyttelse, der fastholder 

kystlinjen frem mod 2024, som 0-alternativet omfatter. Kysttilbagerykningen vurderes derfor ikke 

at kræve en dispensation fra lokalplanerne. 

 

8.3 Øvrige planforhold 

 

8.3.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange er omfattet af den 

regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland174. 

Regionens vision er ”Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion.” 

 

Gennemføres fællesaftalen, fastholdes kystprofilet, hvorfor der ikke sker nogen påvirkning af de 

bygninger og værdier, der er langs kysten. Realiseres 0-alternativet, flyttes kystprofilet længere 

ind i landet, og der opstår risiko for, at bygninger går tabt, og mennesker mister private værdier.  

Fællesaftalen vurderes derfor at være i overensstemmelse med den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi, men hvis den ikke gennemføres, vil regionen miste en del af dets areal samt 

de værdier, der findes på det pågældende areal. Den naturlige tilbagerykning er dog så minimal 

frem til 2024, at tabet vurderes at være minimalt. 

 

8.3.2 Vandområdeplan for Jylland og Fyn 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange er omfattet af 

vandområdeplan for Jylland og Fyn175, der fastlægger, at den samlede økologiske tilstand for 

                                                   
170 Ringkøbing-Skjern Kommune, Lokalplan nr. 79, https://dokument.plandata.dk/20_1036815_1412674787847.pdf 
171 Holmsland Kommune, Lokalplan nr. 75, https://dokument.plandata.dk/20_1036810_APPROVED_1177926212184.pdf 
172 Holmsland Kommune, Lokalplan nr. 56, https://dokument.plandata.dk/20_1036773_APPROVED_1177665237158.pdf 
173 Holmsland Kommune, Lokalplan nr. 65, https://dokument.plandata.dk/20_1036810_APPROVED_1177926212184.pdf 
174 Region Midtjylland, Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025, https://www.rm.dk/siteassets/regional-
udvikling/vus/vakst--og-udviklingsstrategi-final-til-web.pdf 
175 Miljøstyrelsen, Vandområdeplaner, http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-

2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/ 

http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
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kystvandet Nissum Fjord er moderat økologisk tilstand. Der må ikke ske forringelse af den 

aktuelle tilstand, og miljømålet for kystvandet er god økologisk tilstand.  

Miljøstyrelsen har udskudt tidsfristen for at opnå miljømålet. 

Kystvandet er vurderet i afsnit 18 om turisme. 

 

8.3.3 Råstofplan 

Fællesaftalen for kystbeskyttelse for hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange er omfattet af 

Råstofplan 2016 for Region Midtjylland176. Sand til kystfodring indvindes dog på havet, hvorfor 

det vurderes, at der projektet er i overensstemmelse med Råstofplan 2016. 

 

8.3.4 Klimatilpasningsplan177 

Projektstrækningen er omfattet af Ringkøbing-Skjern Kommunes Klimatilpasningsplan. I 

klimatilpasningsplanen er der udarbejdet et risikokort ud fra, hvor ofte et område bliver 

oversvømmet, og hvor store skaderne er, når det sker. 

 

I Klimatilpasningsplanen er der udpeget otte byer, hvor der er lavet risikokort for. Ingen af 

byerne er placeret i nærheden til projektet eller 0-alternativet. Påvirkningen på projektet ift. 

klima vurderes i kapitel 11 om Klima. 

 

8.4 Miljøbeskyttelsesmål 

Ifølge miljøvurderingsloven skal der redegøres for de miljøbeskyttelsesmål, der er relevante for 

planen og projektet, og det skal beskrives, hvordan der er taget hensyn til disse mål. Dette er 

blevet gjort løbende gennem miljøkonsekvensrapporten, de steder, hvor det vurderes relevant. 

                                                   
176 Region Midtjylland, Råstofplan 2016, http://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/ 
177 Ringkøbing-Skjern Kommune, Klimatilpasningsplan 2017-2029, 

https://www.rksk.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fBorger%2fNatur-park-

vandlob%2fKlima%2fKlimatilpasningsplan+2017-2029.PDF 
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 LANDSKABSANALYSE 
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6.1.1 Metode 

Kystlandskaberne langs Jyllands Vestkyst udgør Danmarks mest dynamiske, oprindelige og til ti-

der uberørte landskaber, som har væsentlig lokal, regional og national betydning for befolknin-

gen. Samtidig er der i århundreder kæmpet for at bremse klitterne og sandflugten således, at 

kystlinjen bevares, og det bagvedliggende landskab kan opretholde dets nuværende arealanven-

delse. Projektet indebærer en fortsat kystbeskyttelse af strækningen Lodbjerg – Nymindegab.  

 

Landskabet er kortlagt og beskrevet ved en kystlandskabsanalyse, som er tilpasset det konkrete 

projekts skala, omfang og rummelighed. I det følgende beskrives den metodiske tilgang til kyst-

landskabsanalysen. 

 

Kystlandskabsanalysemetode 

Den valgte kystlandskabsanalyse tager afsæt i to analysemetoder, som er henholdsvis den stats-

ligt anbefalede landskabskaraktermetode19 og den engelske seascape metode20. Begge metoder 

forholder sig til karakteren af det konkrete landskab, hvor forskellen mellem metoderne bl.a. er 

analyserammens arealmæssige udstrækning. Ved landskabskarakteranalysen er fokus på karak-

terisering af landskaber på land, mens fokus ved seascape er på karakterisering af det undersøi-

ske landskab og det tilgrænsende det kystnære landskab.  

 

De to metoder indeholder grundlæggende samme strukturer, systematik og principper for at vur-

dere landskabskarakter21, der betegner det særlige samspil mellem et landskabsområdes natur-

grundlag, kulturgrundlag (arealanvendelse) samt de særlige rumlige og visuelle forhold, som ken-

detegner området og adskiller det fra de omkringliggende landskaber22. Kombinationen af de to 

metoder er valgt for at rumme hele projektets potentielle influensområde på land og på havbun-

den. Med udgangspunkt i de to metoder er der udvalgt metodiske delelementer, som tilsammen 

er tilpasset og udgør den valgte kystlandskabsmetode, der er vurderet tilstrækkelig til det kon-

krete kystbeskyttelsesprojekts formål, omfang, detaljering og rummelighed.  

 

Den valgte og gennemførte kystlandskabsanalyse består overordnet set af tre faser, som fremgår 

af den efterfølgende tekstboks. 

 

 

 
19 Miljøministeriet, Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, https://naturstyrelsen.dk/publikatio-

ner/2007/maj/vejledning-om-landskabsinteresserne-i-kommuneplanlaegningen/  

20 Natural England, An Approach to Seascape Character Assessment, Natural England Commissioned Report NECR105, 

11. Oktober 2012 

21 Natural England, An Approach to Seascape Character Assessment, Natural England Commissioned Report NECR105, 

11. Oktober 2012 

22 Stahlsmidt, Per & Nellemann, Vibeke, Metoder til landskabsanalyse, Kortlægning af stedets karakter og potentiale, 

2009, Forlaget Grønt Miljø 

Fase 1 – Skrivebordskortlægning: Systematisk kortlægning af naturgeografisk og kul-

turgeografisk grundlag samt rumlig-visuelle forhold. Derudover er der gennemført en ind-

ledende grænsedragning af karakterområderne. 

 

Fase 2 - Feltkortlægning: Verificering af karakterområdernes grænser og fotoregistre-

ring af karakterområderne og deres landskabselementer. Derudover var fokus på de rum-

lige-visuelle forhold set fra kysten og det bagvedliggende landskab. 

 

Fase– Landskabsbeskrivelse: Systematisk og ensartet beskrivelse af de afgrænsede 

karakterområder ud til seks meters dybdekurven på havbunden.  

 

 

https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2007/maj/vejledning-om-landskabsinteresserne-i-kommuneplanlaegningen/
https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2007/maj/vejledning-om-landskabsinteresserne-i-kommuneplanlaegningen/
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Kystlandskabsanalysen har ved det forudgående arbejde resulteret i, at der er afgrænset syv ka-

rakterområder langs strækningen Lodbjerg - Nymindegab. De syv karakterområder er beskrevet 

med ensartet detaljering og skala. Derudover beskrives karakterområderne under de enkelte ho-

vedstrækninger, hvor de landskabelige helheder og sammenhænge forekommer. Landskabsbe-

skrivelserne udgør et velegnet grundlag for de efterfølgende objektive vurderinger af projektets 

indvirkning på kystlandskabet.  

 

 

Figur 6-1. Landskabskarakterområder langs strækningen Lodbjerg - Nymindegab. 

 

Analysegrundlag 

Karakterområderne er kortlagt og beskrevet på baggrund af bl.a.: 

 

• Danmarks Miljøportal, Arealinformation 

• Kommuneplaner 

• Per Smed landskabskort for Nordjylland 
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• Jordartskort23 

• Trap Danmark online 

• Luftfotos, skråfotos og topografiske kort samt højdemodeller 

• Fredningskendelser 

• Kystlandskabsanalyse 

 

6.2 Hovedstrækning 1 – Agger Tange 

Kystlandskabsanalysens skrivebordsanalyse og feltarbejde har vist, at kystlandskabet langs ho-

vedstrækningen Agger Tange består af én landskabelig helhed, betegnet karakterområde 1, hvis 

udstrækning langs hovedstrækningen fremgår af Tabel 6-1  

 

Statione-

ring 

Karakterområde 

1-10,8 Karakterområde 1 – Agger Tange 

Tabel 6-1. Afgrænset karakterområde langs hovedstrækning 1. 

 

Afgrænsning af karakterområdet fremgår af Figur 6-2.  

 

 

Figur 6-2. Afgrænsning af karakterområde 1 langs 

hovedstrækningen Agger Tage. 

 

Figur 6-3. Afgrænsning af karakterområde 1 på 

landskabskort med landskabsdannelser24. 

I de følgende afsnit 6.2.1 til 6.2.3 beskrives grundlaget for den konkrete afgrænsning af karakter-

området, og afsnittene er systematisk opbygget til beskrivelse af de undersøgte delelementer fra 

den anvendte kystlandskabskarakteranalyse. Beskrivelsen af karakterområdet opsummeres i af-

snit 6.2.4. 

 

6.2.1 Naturgeografisk grundlag 

Det naturgeografiske grundlag for landskabet langs hovedstrækningen Agger Tange er beskrevet 

i Tabel 6-2. Karakterområdets geomorfologi fremgår af Figur 6-3. 

 

 
23 Geus, Kort over Danmark, Jordartskort, http://data.geus.dk/geusmap/?lang=da&mapname=denmark#baslay=base-

MapDa&optlay=&extent=-256238.42592592584,5850989.583333333,1371238.4259259258,6599010.416666667  

24 Per Smed, Landskabskort over Danmark, Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget 

http://data.geus.dk/geusmap/?lang=da&mapname=denmark#baslay=baseMapDa&optlay=&extent=-256238.42592592584,5850989.583333333,1371238.4259259258,6599010.416666667
http://data.geus.dk/geusmap/?lang=da&mapname=denmark#baslay=baseMapDa&optlay=&extent=-256238.42592592584,5850989.583333333,1371238.4259259258,6599010.416666667
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0-10,8 Agger Tange er en sandodde dannet af materiale, som havet har transporteret langs 

og på tværs af kysten og aflejret i området ved tangen. Agger Tange udgøres af et 

sammenhængende ekstensivt bånd af klitlandskaber langs kysten. Agger Tange ad-

skiller sammen med Harboøre Tange Limfjorden fra Vesterhavet. Mod vest grænser 

tangen op mod Vesterhavet og mod øst Krik Vig i Limfjorden. 

 

Tangen er udsat for stadige forandringer forårsaget af strøm- og vindforhold. På 

trods af kystbeskyttelse nedbrydes vestsiden af Agger Tange, mens sandbankerne 

endnu vokser på østsiden25. Det vurderes, at kystlinjen ved Agger er rykket ca. 

1.200 meter tilbage siden år 1790, og at Agger Tange er rykket ca. to kilometer ind i 

fjorden.26 På nuværende tidspunkt er den årlige kysttilbagerykning på ca. én til fire 

meter pr. år  

 

Den vestlige del af Agger Tange består af kuperede klitter og klitheder og er en så-

kaldt udligningskyst, hvor der enten sker nedbrydning eller aflejring af materiale, 

hvilket bevirker, at kystfremspring slides af. Bag den få hundrede meter brede klit-

hede, på tangens østvendte læside, ligger lagunesøer omgivet af flade strandenge og 

rørskov. Området er generelt sparsomt beplantet, men væksten af tagrør, pil og hav-

torn på tangens strandenge reguleres ved græsning med køer.27  

 

På tangens østlige side er der i tidens løb opstået nyt land. Tangens oprindelige øst-

vendte kyst havde et uregelmæssigt forløb, fordi havgennemløb, bl.a. i forbindelse 

med stormfloder, dannede sandtunger af materiale, som havvandet havde skyllet ind 

i fjorden28.  

 

Harboøre Tange og Agger Tange er adskilt af Thyborøn Kanal. Kanalen blev i første 

omgang dannet under en stormflod i 1825, hvilket førte til Agger Kanal beliggende 

nogle kilometer nord for den nuværende kanal. Med årene sandende kanalen til. Un-

der en ny stormflod i 1862 blev Thyborøn Kanal dannet og er siden blevet holdt kun-

stigt åben. Åbningen af tangen har betydet, at store mængder sediment skiftevis er 

blevet ført ind og ud af i fjorden fra Vesterhavet, i form af fænomenet flod og ebbe 

delta. Flod deltaen er i høj grad synligt, hvor sediment er blevet aflejret som sand-

banker bestående af marint sand og ler på tangens læside. Som følge af den stærke 

strøm i Vesterhavet er ebbe deltaen, som burde være synlig på tangernes vestlige 

side, skyllet bort.29. 

 

Nord for Agger ligger en lavvandet sø, Flade Sø, der er omgivet af strandenge og 

landtangen opbygget af strandvolde. Flade Sø og Ørum Sø var oprindelig en del af 

Krik Vig og Hvidbjerg Å-system, der som følge af sandflugt blev afskåret fra vigen og 

i første omgang omdannet til én sammenhængende sø. Flade Sø er en brakvandssø 

 
25 https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/agger-tange-og-flade-soe/historie/ 

26 Geologi, nyt fra GEUS. Nordsøen efter istiden - udforskning af Jyske Rev. Tema nr. 3, december 2003  

27 Thisted Kommune, Baggrundsrapport for landskabsudpegninger, https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/me-

dia/824134/baggrundsrapport-for-landskabsudpegninger.pdf 

28 https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2009/mar/harbooere-og-agger-tange/ 

29 https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/thy/omraadeplaner/agger-tange-og-fjordholmene/ 
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eller en saltsø, hvilket betyder, at saltindholdet i søen er over 0,5 promille, som er 

grænsen mellem ferskvandssøer og brakvandssøer30. 

Strandplanet er karakteriseret ved en brændingsrevle på omkring seks meters vand-

dybde og en strandrevle længere inde mod land. Størrelsen og beliggenheden af rev-

ler kan variere igennem året og fra år til år (Figur 6-4).  

 

 

Figur 6-4 Kystprofil ved Agger Tange, opmålt i 2016. 

 

Tabel 6-2. Beskrivelse af naturgeografisk grundlag i karakterområde 1. 

 

6.2.2 Kulturgeografisk grundlag 

Det kulturgeografiske grundlag for det afgrænsede karakterområde 1 er beskrevet i Tabel 6-3. 

 

Kulturgeografi Beskrivelse 

Arealanvendelse I karakterområde 1 karakteriserer nærheden til Vesterhavet områdets pri-

mære arealanvendelse, som udgøres af et sammenhængende ekstensivt 

bånd af klitlandskab langs kysten med en enkelt by, Agger. Vesterhavet 

og vestenvindens indvirkning på tangen har med de naturlige dynamikker 

formet landskabet og naturindholdet samt haft afgørende betydning for 

arealanvendelsens mønstre og strukturer i landskabet, herunder placering 

af bebyggelse og grønne landskabselementer. I 1600-tallet var tangen 

opdyrket i et vist omfang, hvor de lokale bønder bidrog til øget sandflugt i 

16 og 1700-tallet ved at hugge skovene ned, høste klitgræsser til vinter-

foder og lade får og kreaturer græsse i klitterne. 

 

Agger Tange er under stadig nedbrydning og er derfor beskyttet af høfder 

og sandfodring.31 I dag ligger Flade Sø bag et beskyttende havdige, og de 

to søer er adskilt af en vej og et sikringsdige kaldet Roddenbjerg Dige. 

 

 
30 http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/NotatAgger171220.pdf 

31 Naturstyrelsen, Seværdigheder på Agger Tange og ved Flade Sø ttps://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/natur-

guider/agger-tange-og-flade-soe/sevaerdigheder/ 
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Kulturgeografi Beskrivelse 

Flade Sø er oprindeligt en del af Krik Vig og Hvidbjerg Å-system, men har 

været præget af kraftig menneskelig påvirkning de sidste 150 år og er 

derfor af flere omgange forsøgt omlagt og drænet.  

 

Bebyggelse Områdets bebyggelse præges af spredte ejendomme samt byen Agger.  

Karakterområdets to beboelsesejendomme nordøst for Flade Sø er for-

trinsvis knyttet til jordbrugsmæssig anvendelse. Byen Agger er placeret 

syd for Flade Sø og er et gammelt fiskeleje karakteriseret ved, at havet 

æder af kysten, hvorfor kystlinjen ved Agger gennem tiden er rykket flere 

kilometer mod øst. Den vestlige del af byen er derfor forsvundet i havet, 

hvorfor bl.a. Agger Kirke blev flyttet mod øst i 1838.32 Som følge af Ag-

gers kystnære placering og udfordringerne ved erosion, stod Vandbyg-

ningsvæsnet for kystbeskyttelse omkring Agger. I den forbindelse blev De 

Sorte Huse bygget, som bl.a. indeholdt små værksteder.33 

 

Agger er kendt helt tilbage til 1319.34  

 

I den sydlige del af tangen ved færgelejet er der placeret et enkelt hus i 

form af Svanholmhus, der er Nationalpark Thys besøgs- og velkomstcen-

ter. 

 

Infrastruktur På Agger Tange forløber den gennemgående vej, Aggervej, der er place-

ret oven på fjorddiget ud mod Krik Vig, der fungerer som dæmning, der 

sikrer Limfjorden mod nye gennembrud af den smalle tange. Dæmningen 

stod færdig i 1958 og er primært opført af opgravet sand fra Krik Vig.35 

Aggervej forbinder færgelejet i syd med Agger i nord, hvor fra vejen for-

binder Agger Tange med resten af Thisted Kommune.  

 

Kystbeskyttelse Kystbeskyttelsen ved Agger Tange består af fire dele: Høfder, forstærket 

klit, bølgebrydere og sandfodring foran bølgebryderne. Sandfodring gen-

tages med jævne mellemrum.  

 

I 2017 færdiggjorde Kystdirektoratet en ny kystbeskyttelsesløsning ved at 

etablere en tilbagetrukket klit, nye bølgebrydere og sandfodring. Løsnin-

gen er etableret nord for høfde 96, som er den sidste høfde på Agger 

Tange. Baggrunden for den nye kystbeskyttelse er, at kysten nord for 

høfde 96 er påvirket af læsideerosion, fordi sedimenttransportretningen 

går mod nord. Sedimenttransporten resulterer i, at kysten rykker tilbage. 

Den tidligere kystbeskyttelse bestod af en skråningsbeskyttelse, men et 

forstejlet kystprofil og en manglende strand foran skråningsbeskyttelsen 

bevirkede, at bølgerne ramte skråningsbeskyttelsen, som til sidst blev un-

dermineret og faldt sammen. Derfor blev skråningsbeskyttelsen, 

 
32 Naturstyrelsen, Seværdigheder på Agger Tange og ved Flade Sø ttps://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/natur-

guider/agger-tange-og-flade-soe/sevaerdigheder 

33 Visit Agger, De Sorte Huse, http://visitagger.dk/oplevelser/sevaerdigheder/de-sorte-huse/  

34 Naturstyrelsen, Historie - Agger Tange og Flade Sø https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/agger-

tange-og-flade-soe/historie/ 

35 Natur Rådgivningen, Nationalpark Thy, LandskabshistoriskGID-analyse, november 2017, https://national-

parkthy.dk/media/230963/1landskabshistorisk-gis-analyse.pdf 

 

http://visitagger.dk/oplevelser/sevaerdigheder/de-sorte-huse/
https://nationalparkthy.dk/media/230963/1landskabshistorisk-gis-analyse.pdf
https://nationalparkthy.dk/media/230963/1landskabshistorisk-gis-analyse.pdf
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Kulturgeografi Beskrivelse 

bestående af 6.000 t blokke, fjernet og erstattet af den nye kystbeskyttel-

sesløsning.36  

Sandfodring og sand fra den eroderede klit bevirker, at bølgerne bliver 

bremset allerede ude i havet, fordi havbundens hældning, ved sandfodrin-

gen, gøres fladere og vanddybden lavere ind mod land. Herefter stopper 

bølgebryderne mere af kraften i bølgerne, og til sidst ligger klitten som en 

ekstra sikkerhed.  

 

Flade Sø ligger bag den nye kystbeskyttelse. Omkring søen er der yderli-

gere etableret diger, som kan beskytte mod højvande i tilfælde af særlig 

kraftig storm.37 

 

Den resterende del af Agger Tange er beskyttet af høfder, som er etable-

ret med en gennemsnitlig afstand på 375 meter op gennem 1900-tallet38.  

Tabel 6-3. Kulturgeografisk grundlag for karakterområde 1 mellem st. 1-10,8. 

 

Figur 6-5 viser forskellige nøgleelementer fra den kulturgeografiske analyse. 

 

 

Agger Tanges lavbeliggende, ekstensive arealer med 

store søer. 

 

Det lave klitlandskab og høfder langs Vestkysten. 

 

Klitter og rekreativ sti på kystbeskyttelsesdige langs 

ekstensive arealer ved Flade Sø. 

 

Langs fotoets baggrund anes Agger By; N.th. ses 

mod nord langs kystbeskyttelsesdiget og Flade Sø. 

 
36 http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/NotatAgger171220.pdf 

37 http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/NotatAgger171220.pdf 

38 http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8669133b3f4842b7a9a19fb24b08ffd5 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 51/501 

 

Figur 6-5. Fotos af kulturgeografiske nøgleelementer inden for karakterområde 1. 

 

6.2.3 Rumlig-visuelle forhold 

I Tabel 6-4 beskrives de karaktergivende rumlige forhold og særlige visuelle oplevelsesmulighe-

der langs hovedstrækning Agger Tange.  

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

1-10,8 Fra stranden forekommer ingen visuel sammenhæng på tværs af klitterne til 

det bagvedliggende landskab. Fra den flade, homogene strand er der derimod 

vide udsigter på langs af kysten. Fra toppen af klitterne forekommer vide ud-

sigter ud over havet, til stranden, på langs af kysten og til de bagvedliggende 

områder.  

 

Området opleves generelt åbent og enkelt uden bebyggelse og høj beplant-

ning. Desuden er der kun klitterne ud mod havet til at variere terrænet. Ka-

rakterområdet fremstår visuelt roligt, men ved kig fra nord mod syd er der en 

betydelig visuel uro fra de tekniske anlæg i form af havneanlæg og vindmøller 

i horisonten ved Thyborøn. 

 

Fra både havdige og fjorddige er der vide udsigter over havet, Limfjorden og 

morænelandskaberne mod nord og øst. 

Tabel 6-4. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 1 mellem st. 1-10,8. 

 

 

Diget adskiller Flade Sø med Vesterhavet. 

 

Landskabet er åbent og enkelt, men med visuel uro 

set mod syd mod Thyborøn. 

Figur 6-6. Rumlig-visuelle forhold ved karakterområde 1.  

 

6.2.4 Opsummerende beskrivelse af landskabskarakter 

På baggrund af den udførte kystlandskabsanalyse opsummeres beskrivelsen af kystlandskabet 

langs hovedstrækning Agger Tange samlet set til: 

 

Karakterområde 1 karakteriseres som en flad sandtange, der sammen med Harboøre Tange (ka-

rakterområde 2) adskiller Limfjorden fra Vesterhavet. Den vestlige del af tangen består af brede, 

forholdsvis stenede strande med mange høfder og et lavt klitlandskab. Høfdernes volumen og 

tætte, repetative lineære mønster langs tangens vestkyst udgør et markant karakteristisk træk. 

Under store dele af klitlandskabet findes kystbeskyttelsesdiger, som med bevoksning overvejende 

er indpasset i landskabet. Hovedparten af tangen består af ekstensive, afgræssede arealer med 

buske og store søer. Langs den østlige kant af tangen findes den nordsydgående Aggervej, som 

forløber mellem havnen på tangens sydligste spids og Agger by. De eneste bygninger på tangen 
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findes i Agger by, som ligger mellem selve tangen og Flade Sø samt et besøgscenter ved færgele-

jet. Søen udgør karakterområdets nordligste vandelement. Langs søens vestlige grænse findes en 

smal strand og et meget smalt klitlandskab. Sidstnævnte er opbygget omkring et kystbeskyttel-

sesdige.  

 

 

Figur 6-7. Agger Tange set fra nordvest. Høfdernes 

ses som fremtrædende karakteristika langs tangens 

vestkyst. Agger by ses til venstre på fotoet39. 

  

Figur 6-8. Agger Tange set fra sydvest. Høfden i for-

grunden ses den sydligste høfde på tangen. Til højre 

for stranden ses tangens ekstensive arealer og store 

søer40. 

 

  

 
39 Kystdirektoratet, 2018, Luftfoto fra Hunderup.  

40 Kystdirektoratet, 2018, Luftfoto fra Hunderup. 
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6.3 Hovedstrækning 2 – Harboøre Tange 

Kystlandskabsanalysens skrivebordsanalyse og feltarbejde har vist, at kystlandskabet langs ho-

vedstrækningen Agger Tange består af dele af én landskabelig helhed, betegnet karakterområde 

2, hvis udstrækning langs hovedstrækningen fremgår af Tabel 6-5. 

 

Statione-

ring 

Karakterområde 

12 – 22,7 Karakterområde 2 – Harboøre Tange 

Tabel 6-5. Afgrænset karakterområde langs hovedstrækning Harboøre Tange.  

Afgrænsning af karakterområdet fremgår af Figur 6-9. 

 

 

Figur 6-9. Afgrænsning af karakterområde 2 for Har-

boøre Tange langs hovedstrækning Harboøre Tange.  

 

Figur 6-10. Afgrænsning af karakterområde 2 på 

landskabskort med landskabsdannelser41. 

I afsnit 6.3.1 til 6.3.3 beskrives grundlaget for den konkrete afgrænsning af karakterområdet, og 

afsnittene er systematisk opbygget til beskrivelse af de undersøgte delelementer fra den an-

vendte kystlandskabskarakteranalyse. Beskrivelsen af karakterområdet opsummeres i afsnit 

6.3.4. 

 

6.3.1 Naturgeografisk grundlag 

Det naturgeografiske grundlag for landskabet langs hovedstrækning 2 er for karakterområdet 

analyseret og beskrevet i Tabel 6-6. Karakterområdets geomorfologi fremgår af Figur 6-10. 

 

Stationering Beskrivelse 

12 – 22,7 Harboøre Tange er en ca. ti kilometer lang, smal sandodde fra Thyborøn til 

Harboøre dannet af materialer, som havet har transporteret langs og på 

tværs af kysten og aflejret. Materialerne er aflejret på et landskab, hvor den 

vestlige del af tangen består af et smalt klitlandskab med kystbeskyttelsesdi-

ger og høfder, mens den østlige del af tangen består af marint forland fra 

stenalderen afbrudt af store laguner, jf. Figur 6-10. Tangerne er udsat for 

stadige forandringer forårsaget af strøm og vindforhold. På trods af kystbe-

skyttelse eroderes vestsiden af Harboøre Tange med en gennemsnitlig årlig 

 
41 Per Smed, Landskabskort over Danmark, Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget 
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Stationering Beskrivelse 

kysttilbagerykning på ca. to meter. Sammen med Agger Tange mod nord ad-

skiller karakterområdet Limfjorden fra Vesterhavet. Mod vest grænser tangen 

op mod Vesterhavet og mod øst Krik Vig i Limfjorden.  

 

Kysten fremtræder med en relativt bred strand med brede høfder langs en 

lav, smal klitrække, der er dækket af hjælme. Den centrale del af tangen 

rummer ekstensive, varierede naturarealer, store laguner, strandenge, rør-

skov, krat og rekreative stier. Området rummer Plet Enge Vildtreservat. 

 

 

Tangens ekstensive naturarealer med en gennemgående rekreativ sti set mod syd.  

Harboøre Tange og Agger Tange er adskilt af Thyborøn Kanal. Kanalen blev i 

første omgang dannet under en stormflod i 1825, hvilket førte til Agger Kanal 

beliggende få kilometer nord for den nuværende kanal. Med årene sandende 

kanalen til. Under en ny stormflod i 1862 blev Thyborøn Kanal dannet og er 

siden blevet holdt kunstigt åben. Åbningen af tangen har betydet, at store 

mængder sediment skiftevis er blevet ført ind og ud af i fjorden fra Vesterha-

vet, i form af fænomenet flod og ebbe delta. Flod deltaen er i høj grad syn-

ligt, hvor sediment er blevet aflejret som sandbanker bestående af marint 

sand og ler på tangens læside. Som følge af den stærke strøm i Vesterhavet 

er ebbe deltaen, som burde være synlig på tangernes vestlige side, skyllet 

bort.42. 

 

Strandplanet er karakteriseret ved en brændingsrevle omkring seks meters 

vanddybde og en strandrevle længere inde på det indre strandplan. Størrel-

sen og beliggenheden af disse revler kan variere igennem året og fra år til år 

(Figur 6-11). 

 
42 https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/thy/omraadeplaner/agger-tange-og-fjordholmene/ 
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Stationering Beskrivelse 

 

Figur 6-11 Kystprofil opmålt i 2017 ved Harboøre Tange syd. 

Tabel 6-6. Beskrivelse af naturgeografisk grundlag i karakterområde 2. 

 

6.3.2 Kulturgeografisk grundlag 

Det kulturgeografiske grundlag for det afgrænsede karakterområde 2 er beskrevet i Tabel 6-7. 

 

Kulturgeografi Beskrivelse 

Arealanvendelse Landskabets arealanvendelse karakterises af nærheden til Vesterhavet, og 

tangen er kystbeskyttet for at beskytte de bagvedliggende arealer, herun-

der områdets eneste by Thyborøn, hvis erhverv historisk set har haft fo-

kus på havneaktiviteter. Vesterhavets og vestenvindens indvirkning på 

tangen har med de naturlige dynamikker formet landskabet og naturind-

holdet, men områdets arealanvendelse er i høj grad også formet af men-

neskets indgriben.  

 

Hovedparten af den centrale del af tangen fremtræder med lavtliggende 

ekstensive arealer og store, lavvandede saltvands- og brakvandslaguner. 

De ekstensive arealer består desuden af strandenge, klitarealer, rørskov, 

krat og diger. Arealet var tidligere en del af Nissum Bredning, men efter 

etablering af en fjorddæmning med vej og jernbane, blev arealet lukket 

inde.43 Området rummer i dag væsentlige naturinteresser, hvilket har be-

tydning for områdets anvendelse. I dag reguleres vandstanden i lagu-

nerne via en sluse i engfuglenes yngletid for ikke at oversvømme reder og 

unger og for at sikre muligheden for at finde føde i træktiden. Resten af 

året står slusen så vidt muligt åben.44 De ekstensive arealer er opdelt af 

nordsyd-gående veje og stier. De nordsyd-gående elementer har ligeledes 

en afgørende betydning for landskabets mønstre. 

 

Thyborøn udgør som nævnt områdets eneste by, der anlagt i læ af tan-

gens østbøjede krumodde. Byen fremtræder beliggende lavt i terrænet og 

omgivet af kystbeskyttelse. Særligt set fra syd og vest er det primært by-

ens hustage, som ses over det omgivende terræn. Byen karakteriseres 

endvidere af en række tekniske elementer og havneområdet, som for-

stærker byens forbindelse til havet.  

 
43 Naturstyrelsen, Harboøre Tange, https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/engfugle/harbooere-

tange/ 

44 Naturstyrelsen, Harboøre Tange, https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/engfugle/harbooere-

tange/ 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 56/501 

 

Kulturgeografi Beskrivelse 

 

Centralt langs tangens østside ligger Cheminova på Rønland. Fabrikken 

blev etableret i 1953, hvor der blev produceret insekt- og plantegifte. Fa-

brikken forurenede jorden, hvilket betød, at Rønlands husmænd solgte 

deres jord til fabrikken, hvilket dermed havde betydning for landskabets 

arealanvendelse og fremtræden45. Cheminova fremtræder i dag med mar-

kante røde bygninger.  

 

Langs tangen østside findes et område med store vindmøller i form af et 

testområde for fremtidens kystnære vindmøller, der på sigt skal placeres 

seks til otte kilometer ude i Vesterhavet. 

Bebyggelse Bebyggelsen inden for karakterområdet er centreret omkring Thyborøn by 

samt på Rønland, hvor virksomheden Cheminova er placeret. Der findes 

ingen bebyggelse i det åbne land. 

 

Thyborøn ligger på den nordligste del af Harboøre Tange helt ud til Ve-

sterhavet og ud til udmundingen af Limfjorden, Thyborøn Kanal. Byen er 

kun forbundet med resten af Lemvig Kommune med et kystdige, et jern-

banedige og en landevej, hvorfor byen fremstår som en ø mellem Vester-

havet og Limfjorden.46 

 

Thyborøn startede som et område, hvor fiskere boede med udsejling fra 

stranden. I 1901 blev der bygget en anløbsmole, men det var først i 

1914, da havnen blev bygget, at tilflytningen til Thyborøn steg. Indtil 

1899 kunne Thyborøn kun tilgås med båd, men i 1899 kom jernbanen til, 

så det blev nemmere at fragte varer og personer til Thyborøn. Vejen til 

Thyborøn kom dog først langt senere, hvorfor Thyborøn i høj grad har 

været isoleret.47 Byen er karakteriseret ved én families-huse i boligområ-

der vest og sydvest for havnen. Langs Vesterhavsgade er husene ældre 

og velholdte, men uden tilhørende haver pga. manglende plads. Endvi-

dere findes der parcelhuse, hvor der er plads til små haver. 48 

 

Cheminova er placeret på Rønland syd for Thyborøn, hvor den har været 

placeret siden 1953. Virksomheden er en global virksomhed, der primært 

producerer landbrugskemikalier. Virksomheden er karakteriseret ved et 

teknisk præg med fabriksbygninger, skorstene, siloer og master.  

Infrastruktur På Harboøre Tange forløber den gennemgående vej, Harboørevej/Thybo-

rønvej, der er placeret oven på placeret på et tilbagetrukket kystbeskyt-

telsesdige49 den østlige del af tangen. Vejen forbinder Thyborøn i nord 

med Harboøre i syd. Langs med vejen forløber jernbanen, Lemvigbanen, 

der kører Vemb – Lemvig – Thyborøn, og som ligeledes er placeret på 

kystbeskyttelsesdiget.  

 

 
45 Kulturstyrelsen, 1001 fortællinger, Cheminova, http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/cheminova  

46 Visit Vestjylland, Thyborøn, https://www.visitnordvestjylland.dk/lemvig/thyboroen 

47 Thisted Amtsavis d. 30. juli 1930, Da beboerne flyttede væk, og der kun var 7 huse tilbage. – Byen uden vejforbin-

delse med omverdenen. – Sandet som ferskvandsbeholder, http://www.arkivthy.dk/images/Sydthy/Artikler/Thyborn.pdf 

48 Visit Vestjylland, Thyborøn, https://www.visitnordvestjylland.dk/lemvig/thyboroen 

49 Trap Danmark, Trap 5 online, Harboør Sogn, www. trap5.dk 
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Kulturgeografi Beskrivelse 

I den vestlige del af tangen forløber Vesterhavsgade, der ligeledes går på 

tværs af tangen ved Cheminova. Vesterhavsgade har tidligere fungeret 

som adgangsvejen til Thyborøn syd fra, hvor der ligeledes har været en 

jernbane. Jernbanen er i dag lavet om til en sti. 

Kystbeskyttelse Kystbeskyttelsen ved Harboøre Tange består af høfder, skråningsbeskyt-

telse og sandfodring. De første høfder blev bygget i 1875, hvilket fortsatte 

i næsten 60 år,50 indstil der var etableret en næsten ubrudt række af høf-

der fra Bovbjerg til Agger. Formålet var at stabilisere de svage sandtan-

ger. Kystbeskyttelsen langs tangerne ved Thyborøn Kanal blev forudsæt-

ningen for fiskerihavnen og byens handels- og industricenter.51 

 

Høfderne var dog ikke tilstrækkeligt til at standse kysttilbagerykningen, 

hvormed der blev udført forlængelse af enkelte høfder og anlagt diger til 

beskyttelse mod oversvømmelse. Hertil blev der anlagt skråningsbeskyt-

telse, som har til formål at sikre mod erosion af klitterne. Siden 1982 er 

der primært gennemført kystbeskyttelse i form af sandfodring, hvilket har 

kunne stoppe kystlinjetilbagerykningen. 52 53  

Tabel 6-7. Kulturgeografisk grundlag for karakterområde 2 mellem st. 12 – 22,7. 

 

Figur 6-12 viser forskellige nøgleelementer fra den kulturgeografiske analyse.  

 

 

Markante, brede høfder langs tangens vestkyst. På 

stranden ses bunkeranlæg. 

 

Bunkeranlæg udgør markante kulturhistoriske ele-

menter.  

 
50 Naturstyrelsen, Historie – Harboøre Tange, https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-

tange/historie/  

51 Miljøstyrelsen, Harboøre – og Agger Tange, https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2009/mar/harboo-

ere-og-agger-tange/  

52 Naturrum Thyborøn, Havnen, sikkerhedsdæmning og afvanding, http://www.naturrumthyboroen.dk/kystsikring.htm  

53 Naturrum Thyborøn, Kystbeskyttelse, http://www.naturrumthyboroen.dk/kystbeskyttelse.htm  

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-tange/historie/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-tange/historie/
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2009/mar/harbooere-og-agger-tange/
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2009/mar/harbooere-og-agger-tange/
http://www.naturrumthyboroen.dk/kystsikring.htm
http://www.naturrumthyboroen.dk/kystbeskyttelse.htm
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Den lavtliggende havneby Thyborøn set mod nordøst 

fra kystbeskyttelsesdiget. 

 

Thyborøn ses til højre på fotoet omgivet af højere 

beliggende diger. Til højre ses naturområde og vind-

møller langs tangens østside.  

 

Virksomheden Cheminovas store bygningsvolumener 

set mod sydøst fra Harboørevej. 

 

Den østlige del af Harboøre Tange består af et dæm-

ningsanlæg med vej og bane. 

Figur 6-12. Fotos af kulturgeografiske nøgleelementer inden for karakterområde 2.  

 

6.3.3 Rumlig-visuelle forhold 

I Tabel 6-8 beskrives de karaktergivende rumlige forhold og særlige visuelle oplevelsesmulighe-

der langs hovedstrækning 2.  

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

12 – 22,7 Fra stranden forekommer ingen visuel sammenhæng på tværs af klitterne til 

det bagvedliggende landskab. Fra det flade, homogene strande er derimod 

vide udsigter på langs af kysten, som i begrænset omfang brydes af områdets 

brede høfder, der er placeret med et regelmæssigt interval langs kystlinjen. 

Fra toppen af klitterne forekommer vide udsigter ud over havet, til stranden, 

på langs af kysten og til Thyborøn og de bagvedliggende ekstensive naturom-

råder.  

 

Landskabet er i markant omfang opdelt af linjeformede, nordsyd-gående ele-

menter, såsom diger, vejanlæg og VLTJ-jernbanen på en højbanedæmning. 

Sidstnævnte er rumbegrænsende mod vest set fra dele af Harboørevej/Thybo-

rønvej, da det ikke er muligt at se på tværs af dæmningen. Samtidig medfører 

det rumskabende element og de parallelle, lige infrastrukturanlæg, at trafikan-

ter på vejen har en forstærket sigtelinje på den flade tange. 
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Syd for Thyborøn fremstår den centrale del af karakterområdet generelt åbent, 

lavt og enkelt uden bebyggelse og høj beplantning. Mod vest afgrænses det 

lave, åbne område af klitrækken ud mod havet. Set fra den sydlige del af ka-

rakterområdet forstyrres den visuelle ro i landskabet af det markante antropo-

gene præg langs tangens østside og nordspids. I de områder tilfører havnean-

lægget ved Thyborøn, vindmøllerne i Limfjorden og Cheminova betydelig visuel 

uro. Den visuelle uro fra tekniske anlæg forstærkes særligt i den nordlige del 

af tangen, hvor bl.a. oplevelsen af teknisk præg er særlig tydelig, da der sær-

ligt i dette område findes høje tekniske anlæg, hvilket kan fornemmes på Figur 

6-12. Cheminova udgør på grund af dens store bygningsvolumener og røde 

farve et fikspunkt langs tangen.  

Tabel 6-8. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 2 mellem st. 12 – 22,7. 

 

 

Thyborøn bys lave placering omkranset af diger.  

 

Udsigten fra toppen af klitten syd for Thyborøn. 

Figur 6-13. Rumlig-visuelle forhold ved karakterområde 2.  

 

6.3.4 Opsummerende beskrivelse af landskabskarakter 

På baggrund af den udførte kystlandskabsanalyse opsummeres beskrivelsen af kystlandskabet 

langs hovedstrækning 2 samlet set til: 

 

Karakterområde 2 karakteriseres af en flad sandtange, der sammen med Agger Tange (karakter-

område 1) adskiller Limfjorden fra Vesterhavet. Den vestlige del af tangen består af et smalt klit-

landskab med kystbeskyttelsesdiger og høfder, mens den østlige del af tangen består af marint 

forland fra stenalderen. Den centrale del af tangen rummer ekstensive, regulerede naturarealer, 

store laguner og rekreative stier. Karakterområdet har i væsentligt omfang antropogent præg, og 

landskabet er markant opdelt af linjeformede elementer såsom diger, vejanlæg og VLTJ-jernba-

nen på høj banedæmning. En del af elementerne følges parallelt på tangen. I den nordlige del af 

tangen findes Thyborøn, og langs den østlige grænse ligger Cheminova, som sammen med de lin-

jeformede elementer tilfører det flade landskab et tydeligt teknisk præg. Langs østsiden af tangen 

findes en række vindmøller i Nissum Bredning, som forstærker landskabets urolige og tekniske 

karakter. Thyborøn er lavtbeliggende med sammensat arkitektur og præget af nærheden til hav-

nen. Omkring byen findes markant kystbeskyttelse.  
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Figur 6-14. Harboøre Tange set fra syd langs kystdi-

get og de markante høfder. Øst for diget ses de lavt-

liggende ekstensive naturområder, og langs nord-

spidsen anes Thyborøns fremtrædende placering54. 

  

Figur 6-15. Thyborøn Tange set fra nord. Dele af 

Thyborøn by ses på luftfotos forgrund. Byen ligger 

meget lavt og er massivt omgivet af diger og høf-

der.55. 

 

  

 
54 Kystdirektoratet, 2018, Luftfoto fra Hunderup, Harboøre Tange set fra syd mod nord 

55 Kystdirektoratet, 2018, Luftfoto fra Hunderup, Harboøre Tange set fra nord mod syd 
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6.4 Hovedstrækning 3 – Vrist – Ferring og Bovbjerg Klint 

Kystlandskabsanalysens skrivebordsanalyse og feltarbejde har vist, at kystlandskabet langs ho-

vedstrækningen Vrist – Ferring og Bovbjerg Klint består af dele af tre landskabelige helheder – 

karakterområde 2 til 4, hvis udstrækning langs hovedstrækningen fremgår af Tabel 6-9. 

 

Statione-

ring 

Karakterområde 

12 – 22,7 Karakterområde 2 – Harboøre Tange 

22,7 – 31,8 Karakterområde 3 – Sammenhængende, smalt klitlandskab ved Vejlby. 

31,8 – 37,4 Karakterområde 4 – Sammensat istidslandskab omkring Bovbjerg Klint 

Tabel 6-9. Afgrænsende karakterområder langs hovedstrækning Vrist – Ferring og Bovbjerg Klint.  

 

Afgrænsning af de tre karakterområder fremgår desuden af Figur 6-16, Figur 6-18 og Figur 6-20. 

 

 

Figur 6-16. Afgrænsning af karakterområde 2 for 

Harboøre Tange langs hovedstrækning Vrist – Fer-

ring og Bovbjerg Klint.  

 

Figur 6-17. Afgrænsning af karakterområde 2 på 

landskabskort med landskabsdannelser56. 

 

 
56 Per Smed, Landskabskort over Danmark, Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget 
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Figur 6-18. Afgrænsning af karakterområde 3 for 

Sammenhængende, smalt klitlandskab ved Vejlby. 

 

Figur 6-19. Afgrænsning af karakterområde 3 på 

landskabskort med landskabsdannelser57.  

 

Figur 6-20. Afgrænsning af karakterområde 4 for et 

sammensat istidslandskab omkring Bovbjerg Klint. 

 

Figur 6-21. Afgrænsning af karakterområde 4 på 

landskabskort med landskabsdannelser58.  

 

I de følgende afsnit 6.4.1 til 6.4.3 beskrives grundlaget for den konkrete afgrænsning af karakter-

områderne, og afsnittene er systematisk opbygget i beskrivelsen af de undersøgte delelementer 

fra den anvendte kystlandskabskarakteranalyse. Beskrivelsen af karakterområderne opsummeres 

i afsnit 6.4.4.  

6.4.1 Naturgeografisk grundlag 

Det naturgeografiske grundlag for landskabet langs hovedstrækning Vrist – Ferring og Bovbjerg 

Klint er for de tre karakterområder analyseret og beskrevet i Tabel 6-10 til Tabel 6-12. Karakter-

områdernes geomorfologi fremgår af Figur 6-17, Figur 6-19 og Figur 6-21. 

 

 
57 Per Smed, Landskabskort over Danmark, Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget 

58 Per Smed, Landskabskort over Danmark, Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget 
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Stationering Beskrivelse 

12 – 22,7 Harboøre Tange er en ca. ti kilometer lang, smal sandodde fra Thyborøn til 

Harboøre dannet af materialer, som havet har transporteret langs og på 

tværs af kysten og aflejret. Materialerne er aflejret på et landskab, hvor 

den vestlige del af tangen består af et smalt klitlandskab med kystbeskyt-

telsesdiger og høfder, mens den østlige del af tangen består af marint for-

land fra stenalderen afbrudt af store laguner, jf. Figur 6-10. Tangerne er 

udsat for stadige forandringer forårsaget af strøm og vindforhold. På trods 

af kystbeskyttelse eroderes vestsiden af Harboøre Tange med en gennem-

snitlig årlig kysttilbagerykning på ca. to meter. Sammen med Agger Tange 

mod nord adskiller karakterområdet Limfjorden fra Vesterhavet. Mod vest 

grænser tangen op mod Vesterhavet og mod øst Krik Vig i Limfjorden.  

 

Kysten fremtræder med en relativt bred strand med brede høfder langs en 

lav, smal klitrække, der er dækket af hjælme. Den centrale del af tangen 

rummer ekstensive, varierede naturarealer, store laguner, strandenge, rør-

skov, krat og rekreative stier. Området rummer Plet Enge Vildtreservat. 

 

 

Tangens ekstensive naturarealer med en gennemgående rekreativ sti set mod syd.  

Harboøre Tange og Agger Tange er adskilt af Thyborøn Kanal. Kanalen blev 

i første omgang dannet under en stormflod i 1825, hvilket førte til Agger 

Kanal beliggende få kilometer nord for den nuværende kanal. Med årene 

sandende kanalen til. Under en ny stormflod i 1862 blev Thyborøn Kanal 

dannet og er siden blevet holdt kunstigt åben. Åbningen af tangen har be-

tydet at store mængder sand er blevet ført ind i fjorden fra Vesterhavet, og 

er blevet aflejret som sandbanker på tangens læside59. 

 

Strandplanet er karakteriseret ved en brændingsrevle omkring seks meters 

vanddybde og en strandrevle længere inde på det indre strandplan. Størrel-

sen og beliggenheden af disse revler kan variere igennem året og fra år til 

år (Figur 6-11). 

 
59 https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/thy/omraadeplaner/agger-tange-og-fjordholmene/ 
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Stationering Beskrivelse 

 

Figur 6-22 Kystprofil opmålt i 2017 ved Harboøre Tange syd. 

 

Tabel 6-10. Beskrivelse af naturgeografisk grundlag i karakterområde 2. 

 

Stationering Beskrivelse 

22,7 - 32,5 Karakterområde 3 er et overvejende smalt, lavt og sammenhængende klit-

landskab bestående af saltvandssand- og grus (Figur 6-19), som strækker 

sig fra Langerhuse (ved Harboøre) til Ferring (nord for Bovbjerg Fyr). Mod 

syd afgrænses det er moræneaflejringerne ved Bovbjerg Klint. 

 

Langs kysten findes forstrand og et klitlandskab, hvor sidstnævnte frem-

træder relativt fladt og homogent med få, spredte toppe, der stikker op 

over de øvrige klitter. Den sydligste del af området er et meget smalt klit-

landskab mellem havet og Ferring Sø, hvor landskabet er beskyttet mod 

havets dynamiske indvirkning ved høfder og kystbeskyttelsesdiger. Digerne 

fremtræder som en del af klitlandskabet. Kystbeskyttelsesdigerne har desu-

den betydning for landskabets udtryk, og det smalle landskab er dermed 

opdelt af forstrand og lave klitter vest for diget samt lave, ekstensive area-

ler langs Ferring Sø øst for diget. 

 

 

Det lave og homogene klitlandskab mellem Vesterhavet og Ferring Sø.  
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Stationering Beskrivelse 

Den gennemsnitlige årlige kysttilbagerykning langs strækningen mellem 

Langerhuse og Ferring varierer mellem ca. én meter og fire meter. Erosio-

nen er størst ved Vejby og lavest ved Ferring Dige. 

 

Strandplanet er karakteriseret ved en brændingsrevle omkring seks meters 

vanddybde og en strandrevle længere inde på det indre strandplan. Størrel-

sen og beliggenheden af disse revler kan variere igennem året og fra år til 

år. 

 

Figur 6-23 Kystprofil opmålt i 2017 ved Langerhuse. 

 

Tabel 6-11. Beskrivelse af naturgeografisk grundlag i karakterområde 3. 

Stationering Beskrivelse 

31,8 – 37,4 Karakterområde 4 ved Bovbjerg Fyr, fra Ferring til Fjaltring, rummer et me-

get sammensat istidslandskab, der strækker sig fra kysten ind i landet, og 

som bl.a. består af en markant kystklint og et bagvedliggende storbakket 

morænelandskab fra sidste istid med randmoræner og dødisrelief (Tabel 

6-12). Bovbjerg Klint er dannet ved erosion af et op mod 41 meter høj, 

sammensat istidslandskab af moræneler fra sidste istid. Havet har tidligere 

gjort store indhug i kysten, så der er dannet en stejl kystklint. Klintprofilet 

ud mod kysten er ca. seks kilometer langt, og jorden er opdyrket helt ud til 

kanten af klinten. Der, hvor kystklinten er skredet ned på forstranden, vok-

ser der græs. Selve forstranden udgøres af sandstrand med sten. 

 

Kystklinten og det sammensatte istidslandskab udgør de bærende elemen-

ter i afgrænsningen af karakterområdet. Langs kysten findes markant hård 

kystbeskyttelse, som skal sikre den høje kystklit, som indeholder et profil-

snit gennem Weichsel istidens hovedopholdslinje. Et omfattende høfdebyg-

geri fra 1875-1933 har i store træk formået at sikre kysten, og den gen-

nemsnitlige årlige kysttilbagerykning ved Bovbjerg er op til ca. 0,5 meter 

pr. år. 

 

Hovedopholdslinjen markerer grænsen for isen under hovedfremstødet i 

Weichsel istiden (23.000-21.000 år siden) og er et landskabselement, der 

kan spores i store dele af Jylland. I kystklinten er det dog muligt, som det 

eneste sted i Danmark, at se et tværsnit af overgangen mellem morænens 

stenede lerlag og hedeslettens sand- og grusaflejringer præsenteret af de 
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Stationering Beskrivelse 

sidste tre istider: Elster, Saale og Weichsel60. Ved Bovbjerg Fyr er jordla-

gene foldet op og danner flager, som hælder mod syd, svarende til et istryk 

fra nord. Flagerne er opstået foran isen, der som en bulldozer har bevæget 

sig mod Hovedopholdslinjen. Efterfølgende er flagerne blevet overskredet af 

isen, som har efterladt et morænedække.61 

 

 

Den erosionspåvirkede klit ved Bovbjerg Fyr.  

Langs kysten fremtræder landskabet med en smal forstrand med høfder. 

Den markante græsklædte kystklint hæver sig over forstranden og bærer 

tydelige præg af kysterosion. Samtidig ses langs klinten markante erosions-

kløfter, som oprindeligt er dannet ved store skred, men hvor strømmende 

vand (udsivende grundvand eller drænvand) har eroderet dybt i sedimen-

terne. 

 

Strandplanet er karakteriseret ved en brændingsrevle omkring seks meters 

vanddybde, og der kan forekomme en strandrevle længere inde på det in-

dre strandplan. Størrelsen og beliggenheden af disse revler kan dog variere 

igennem året og fra år til år (Figur 6-24). 

 

 
60 Geopark Vestjylland, 1 Bovbjerg profilet, 12. juni 2016, https://www.geoparkvestjylland.dk/sites/default/files/asp/ge-

oparkvestjylland/Dokumenter/Faerdige_beskrivelser/bovbjerg_profilet.pdf  

61 http://www.bovbjergfyr.dk/landskab/stranden-klinten3.html 

https://www.geoparkvestjylland.dk/sites/default/files/asp/geoparkvestjylland/Dokumenter/Faerdige_beskrivelser/bovbjerg_profilet.pdf
https://www.geoparkvestjylland.dk/sites/default/files/asp/geoparkvestjylland/Dokumenter/Faerdige_beskrivelser/bovbjerg_profilet.pdf
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Stationering Beskrivelse 

 

Figur 6-24 Kystprofil i 2017 ved Bovbjerg. 

 

Tabel 6-12. Beskrivelse af naturgeografisk grundlag i karakterområde 4. 

 

6.4.2 Kulturgeografisk grundlag 

Det kulturgeografiske grundlag for de tre karakterområder er beskrevet i Tabel 6-13 til Tabel 

6-15.  

 

Kulturgeografi Beskrivelse 

Arealanvendelse Inden for karakterområde 2 karakteriseres landskabets arealanvendelse 

af nærheden til Vesterhavet, og tangen er kystbeskyttet for at beskytte 

de bagvedliggende arealer, herunder områdets eneste by Thyborøn, hvis 

erhverv historisk set har haft fokus på havneaktiviteter. Vesterhavets og 

vestenvindens indvirkning på tangen har med de naturlige dynamikker 

formet landskabet og naturindholdet, men områdets arealanvendelse er 

i høj grad også formet af menneskets indgriben.  

 

Hovedparten af den centrale del af tangen fremtræder med lavtliggende 

ekstensive arealer og store, lavvandede saltvands- og brakvandslagu-

ner. De ekstensive arealer består desuden af strandenge, klitarealer, 

rørskov, krat og diger. Arealet var tidligere en del af Nissum Bredning, 

men efter etablering af en fjorddæmning med vej og jernbane, blev are-

alet lukket inde.62 Området rummer i dag væsentlige naturinteresser, 

hvilket har betydning for områdets anvendelse. I dag reguleres vand-

standen i lagunerne via en sluse i engfuglenes yngletid for ikke at over-

svømme reder og unger og for at sikre muligheden for at finde føde i 

træktiden. Resten af året står slusen så vidt muligt åben.63 De eksten-

sive arealer er opdelt af nordsydgående veje og stier. De nordsydgående 

elementer har ligeledes en afgørende betydning for landskabets møn-

stre. 

 

 
62 Naturstyrelsen, Harboøre Tange, https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/engfugle/harbooere-

tange/ 

63 Naturstyrelsen, Harboøre Tange, https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/engfugle/harbooere-

tange/ 
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Kulturgeografi Beskrivelse 

Thyborøn udgør som nævnt områdets eneste by, der anlagt i læ af tan-

gens østbøjede krumodde. Byen fremtræder beliggende lavt i terrænet 

og omgivet af kystbeskyttelse. Særligt set fra syd og vest er det pri-

mært byens hustage, som ses over det omgivende terræn. Byen karak-

teriseres endvidere af en række tekniske elementer og havneområdet, 

som forstærker byens forbindelse til havet.  

 

Centralt langs tangens østside ligger Cheminova på Rønland. Fabrikken 

blev etableret i 1953, hvor der blev produceret insekt- og plantegifte. 

Fabrikken forurenede jorden, hvilket betød, at Rønlands husmænd 

solgte deres jord til fabrikken, hvilket dermed havde betydning for land-

skabets arealanvendelse og fremtræden64. Cheminova fremtræder i dag 

med markante røde bygninger, hvor der beskæftiges mange fra lokalbe-

folkningen.  

 

Langs tangen østside findes et område med store vindmøller i form af et 

testområde for fremtidens kystnære vindmøller, der på sigt skal place-

res seks til otte kilometer ude i Vesterhavet. 

 

Bebyggelse Bebyggelsen inden for karakterområdet er centreret omkring Thyborøn 

by samt på Rønland, hvor virksomheden Cheminova er placeret. Der fin-

des ingen bebyggelse i det åbne land. 

 

Thyborøn ligger på den nordligste del af Harboøre Tange helt ud til Ve-

sterhavet og ud til udmundingen af Limfjorden, Thyborøn Kanal. Byen er 

kun forbundet med resten af Lemvig Kommune med et kystdige, et 

jernbanedige og en landevej, hvorfor byen fremstår som en ø mellem 

Vesterhavet og Limfjorden.65 

 

Thyborøn startede som et område, hvor fiskere boede med udsejling fra 

stranden. I 1901 blev der bygget en anløbsmole, men det var først i 

1914, da havnen blev bygget, at tilflytningen til Thyborøn steg. Indtil 

1899 kunne Thyborøn kun tilgås med båd, men i 1899 kom jernbanen 

til, så det blev nemmere at fragte varer og personer til Thyborøn. Vejen 

til Thyborøn kom dog først langt senere, hvorfor Thyborøn i høj grad har 

været isoleret.66 Byen er karakteriseret ved énfamilies-huse i boligområ-

der vest og sydvest for havnen. Langs Vesterhavsgade er husene ældre 

og velholdte, men uden tilhørende haver pga. manglende plads. Endvi-

dere findes der parcelhuse, hvor der er plads til små haver. 67 

 

Cheminova er placeret på Rønland syd for Thyborøn, hvor den har været 

placeret siden 1953. Virksomheden er en global virksomhed, der pri-

mært producerer landbrugskemikalier. Virksomheden er karakteriseret 

ved et teknisk præg med fabriksbygninger, skorstene, siloer og master.  

 
64 Kulturstyrelsen, 1001 fortællinger, Cheminova, http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/cheminova  

65 Visit Vestjylland, Thyborøn, https://www.visitnordvestjylland.dk/lemvig/thyboroen 

66 Thisted Amtsavis d. 30. juli 1930, Da beboerne flyttede væk, og der kun var 7 huse tilbage. – Byen uden vejforbin-

delse med omverdenen. – Sandet som ferskvandsbeholder, http://www.arkivthy.dk/images/Sydthy/Artikler/Thyborn.pdf 

67 Visit Vestjylland, Thyborøn, https://www.visitnordvestjylland.dk/lemvig/thyboroen 
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Kulturgeografi Beskrivelse 

Infrastruktur På Harboøre Tange forløber den gennemgående vej, Harboørevej/Thy-

borønvej, der er placeret oven på placeret på et tilbagetrukket kystbe-

skyttelsesdige68 den østlige del af tangen. Vejen forbinder Thyborøn i 

nord med Harboøre i syd. Langs med vejen forløber jernbanen, Lemvig-

banen, der kører Vemb – Lemvig – Thyborøn, og som ligeledes er place-

ret på kystbeskyttelsesdiget.  

 

I den vestlige del af tangen forløber Vesterhavsgade, der ligeledes går 

på tværs af tangen ved Cheminova. Vesterhavsgade har tidligere funge-

ret som adgangsvejen til Thyborøn syd fra, hvor der ligeledes har været 

en jernbane. Jernbanen er i dag lavet om til en sti. 

 

Kystbeskyttelse Kystbeskyttelsen ved Harboøre Tange består af høfder, skråningsbe-

skyttelse og sandfodring. De første høfder blev bygget i 1875, hvilket 

fortsatte i næsten 60 år,69 indstil der var etableret en næsten ubrudt 

række af høfder fra Bovbjerg til Agger. Formålet var at stabilisere de 

svage sandtanger. Kystbeskyttelseen langs tangerne ved Thyborøn Ka-

nal blev forudsætningen for fiskerihavnen og byens handels- og industri-

center.70 

 

Høfderne var dog ikke tilstrækkeligt til at standse kysttilbagerykningen, 

hvormed der blev udført forlængelse af enkelte høfder og anlagt diger til 

beskyttelse mod oversvømmelse. Hertil blev der anlagt skråningsbeskyt-

telse, som har til formål at sikre mod erosion af klitterne. Siden 1982 er 

der primært gennemført kystbeskyttelse i form af sandfodring, hvilket 

har kunne stoppe kysttilbagerykningen. 71 72  

Tabel 6-13. Kulturgeografisk grundlag for karakterområde 2 mellem st. 12 – 22,7. 

Figur 6-25 viser forskellige nøgleelementer fra den kulturgeografiske analyse.  

 

 

Markante, brede høfder langs tangens vestkyst. På 

stranden ses bunkeranlæg. 

 

Bunkeranlæg udgør markante kulturhistoriske ele-

menter.  

 
68 Trap Danmark, Trap 5 online, Harboør Sogn, www. trap5.dk 

69 Naturstyrelsen, Historie – Harboøre Tange, https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-

tange/historie/  

70 Miljøstyrelsen, Harboøre – og Agger Tange, https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2009/mar/harboo-

ere-og-agger-tange/  

71 Naturrum Thyborøn, Havnen, sikkerhedsdæmning og afvanding, http://www.naturrumthyboroen.dk/kystsikring.htm  

72 Naturrum Thyborøn, Kystbeskyttelse, http://www.naturrumthyboroen.dk/kystbeskyttelse.htm  

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-tange/historie/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-tange/historie/
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2009/mar/harbooere-og-agger-tange/
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2009/mar/harbooere-og-agger-tange/
http://www.naturrumthyboroen.dk/kystsikring.htm
http://www.naturrumthyboroen.dk/kystbeskyttelse.htm
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Den lavtliggende havneby Thyborøn set mod nordøst 

fra kystbeskyttelsesdiget. 

 

Thyborøn ses til højre på fotoet omgivet af højere 

beliggende diger. Til højre ses naturområde og 

vindmøller langs tangens østside.  

 

Virksomheden Cheminovas store bygningsvolumener 

set mod sydøst fra Harboørevej. 

 

Den østlige del af Harboøre Tange består af et 

dæmningsanlæg med vej og bane. 

Figur 6-25. Fotos af kulturgeografiske nøgleelementer inden for karakterområde 2.  

 

Kulturgeografi Beskrivelse 

Arealanvendelse Arealanvendelsen i karakterområde 3 er homogen og knyttet til nærheden 

til Vesterhavet, hvis indvirkning på det naturgeografiske grundlag har 

skabt det sammenhængende klitlandskab, hvortil der findes rekreative og 

naturmæssige værdier. På læsiden af klitlandskabet findes sommerhus-

områder.  

 

Langs og på tværs af området findes rekreative stier, hvilket særligt gør 

sig gældende i det smalle landskab mellem Vesterhavet og Ferring Sø, 

hvor rekreative stier bl.a. forløbet på toppen af kystbeskyttelsesdiget, og 

hvor stierne forbinder Vejlby Strand og Ferring Strand. 

 

Bebyggelse I karakterområdet findes sommerhusområder, som udgør områdets domi-

nerende bebyggelsestype. Sommerhusområderne er placeret langs i et 

relativt fladt landskab på læsiden af klitrækkerne, hvor områderne vest 

for vejen Vejlby Klit og Lemvigbanen har et naturgroet præg, mens områ-

derne øst for vejen fremtræder med en reguleret bebyggelsesstruktur. 

Der findes ingen bebyggelse i det smalle landskab mellem Vesterhavet og 

Ferring Sø. I den sydligste spids af karakterområdet findes en del af som-

merhusområdet Ferring Strand. 
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Kulturgeografi Beskrivelse 

I Sønder Vrist findes omkring Strandvejen en række helårsejendomme, 

som tilfører landskabet en anden arkitektur og bebyggelsesstruktur.  

 

Infrastruktur Karakterområdets primære infrastruktur udgøres af sommerhusområder-

nes veje og stier. Derudover forløber en del af vejen Strandvej parallelt 

med og øst for Lemvigbanen.  

 

I den nordlige halvdel af karakterområdet forløber Lemvigbanen, der kø-

rer Vemb – Lemvig – Thyborøn. Banen er placeret i den fladeste del af ka-

rakterområdet, hvor banen fortrinsvis udgør områdets østligste grænse, 

og hvor den mod øst grænser op til et opdyrket, fladt jordbrugslandskab.  

  

Kystbeskyttelse Kysterosion har langs hovedstrækningen betydet, at de sidste 100 år er 

kysten ved Vrist og Langerhuse rykket ca. 200 meter tilbage. Det er især 

under en storm, at kysten og klitterne forsvinder i havet; og det er obser-

veret, at en 30 meter bred klit er skyllet bort under en storm. De natur-

lige klitter efterhånden forsvundet i havet. I 1892-1920 blev anlagt høfde 

30-34. En kraftig storm skabte i 1981 store oversvømmelser inde i landet, 

og derefter blev etableret fast skråningsbeskyttelse og bølgebrydere langs 

dele af hovedstrækningen. Efterfølgende er indført sandfodring. Årlig 

sandfodring ved Vrist og Langerhuse har standset den naturlige tilbage-

rykning af kysten og har givet en mere naturlig kyst til gavn for både lo-

kalbefolkningen og egnens gæster73. 

 

I årene 1875-1883 har staten udført etableret høfde 1 – 12 foran Ferring 

Sø, hvor høfderne skal forhindre oversvømmelse og tab af bygninger og 

landbrugsjord. Høfderne mindsker erosionen af kysten, men kan ikke 

standse den helt. Udover høfderne er etableret fast skråningsbeskyttelse. 

Siden 1988 er kystfodret med sand ved Ferring Sø og Vejlby Klit, hvilket 

har standset den naturlige tilbagerykning af kysten og erosion af det 

smalle landskab mellem sø og hav74. 

Tabel 6-14. Kulturgeografisk grundlag for karakterområde 3 mellem st. 22,7 – 31,8. 

 

  

 
73 Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse ved Vrist og Langerhuse, opdateret 1.3.2017, http://omkystdirektora-

tet.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-vrist-og-langerhuse.html  

74 Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse ved Ferring Sø og Vejlby Klit, opdateret 30.09.2011, http://omkystdirektora-

tet.kyst.dk/pages/webside.asp?articleGuid=61785  
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Det lavtliggende sommerhusområde Ferring Strand 

set mod syd fra rekreativ sti på kystbeskyttelsesdi-

get. 

Det homogene kystlandskab ved sommerhusområ-

det Ferring Strand, der ses til højre på fotoet. 

 

Rekreativ sti set mod nord fra det smalle landskab 

på kystbeskyttelsesdiget mellem klitrækker og Fer-

ring Sø. 

 

Kystbeskyttelse i den sydlige del af karakterområdet 

med høfder og fast skråningsbeskyttelse. 

Figur 6-26. Fotos af kulturgeografiske nøgleelementer inden for karakterområde 3.  

 

Kulturgeografi Beskrivelse 

Arealanvendelse Langs kysten i karakterområde 4 bærer landskabet kraftigt præg af kyst-

erosion. På klinten forekommer en tydelig rekreativ anvendelse, som om-

handler klinten og Bovbjerg Fyr som udsigtspunkt, færdsel på den erosi-

onspåvirkede kystklint til stranden og færdsel på rekreative stier langs ky-

sten.  

 

Øst for klinten findes et storbakket landskab, hvis primære areanvendelse 

er knyttet til jordbrugserhvervet, og der findes mange, spredte landbrugs-

ejendomme med store markflader med begrænset beplantning. Landska-

bet fremtræder relativt træløst, og der er primært beplantning omkring 

ejendommenes bygninger. Markstrukturen er på grund af det sammen-

satte terræn meget varieret. På markfladerne findes søer og vandløb.  

 

Inden for karakterområdet findes en række fortidsminder, som udgør væ-

sentlige landskabselementer på markfladerne, og som vidner tidligere bo-

sætningsforhold i området.  

 

Bebyggelse Karakterområdets primære bebyggelsestype er landbrugsejendomme og 

husmandssteder, som ligger relativt tæt i morænelandskabet. Ejendom-

mene er hovedsageligt placeret langs vejene.  

I den nordlige del af karakterområdet findes landsbyen Ferring, som lig-

ger ved overgangen mellem morænelandskabet i dette karakterområde 

og det fladere landskab nord for. Ferring fremstår med ensartet bygnings-

højder. Ferring Kirke udgør et centralt element i landsbyen, hvor den ro-

manske kirkes gavle, efter nordvestjysk skik, vender nord/syd i et forsøg 

på at få den stride vind til at glide lettere hen over taget uden at volde 

skade. 

 

I den sydlige del af området ligger Trans Kirke, som er en ca. 900 år 

gammel kampestenskirke, som har en fremtrædende placering langs ky-

sten. Kirke er kun omgivet af spredte ejendomme, og den ligger dermed 
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Kulturgeografi Beskrivelse 

med en solitær placering. En gang lå kirken midt i dens sogn, men kyst-

erosion har igennem tiden fjernet halvdelen af sognet.  

 

I den sydlige del af karakterområdet findes ligeledes Trans ferieby, der er 

et lille sommerhusområde, og som udgør områdets eneste sommerhus-

område.  

 

Et centralt element i karakterområdet er Bovbjerg Fyr fra 1877, som med 

dets højde, fremtrædende placering på den høje klint og arkitektur udgør 

et pejlemærke fra det omkringværende landskab. Fyret er rødmalet, såle-

des at det fra havet ikke kan forveksles med de hvidkalkede kirker i Fer-

ring og Trans75.  

 

Infrastruktur Inden for karakterområdet i nærområdet til kysten primært nordsyd-gå-

ende mindre veje, som bl.a. forbinder Ferring og Trans. Området rummer 

en række rekreative stier, hvilket bl.a. er en asfalteret sti langs toppen af 

klinten.  

 

Kystbeskyttelse Historisk set har kyststrækningen været udsat for kraftig kysterosion. Ky-

sten er i dag beskyttet af kystbeskyttelse (høfder), og erosionen er afta-

get betydeligt. Anlæg af høfderne blev påbegyndt i 1909, hvor høfderne 

blev etableret ved at hejse materialerne ned ad klinten, da forstranden 

var eroderet væk76. Havet har nu aflejret så meget sand imellem høf-

derne, at der er dannet en forstrand, som forstærkes ved sandfodring.  

Tabel 6-15. Kulturgeografisk grundlag for karakterområde 4 mellem st. 31,8 – 37,4. 

 

Bovbjerg Fyr på kanten af den markante klit og en 

østvest-gående randmoræne. 

 

Ferring by på toppen af den nordlige del af klinten. 

Kirken udgør med dets placering og farve et frem-

trædende element ved byen. 

  

 
75 Kulturstyrelsen, 1001 fortællinger – Bovbjerg Fyr, http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/bovbjerg-fyr  

76 Trap Danmark, Trap online 5, Ferring Sogn, https://trap5.dk/sogn/ferring-sogn-vandfuld-herred/#v_22_p_0241 

http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/bovbjerg-fyr
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Trans Kirke i den sydlige del af området. Høfder langs den smalle strand og markante klint. 

Figur 6-27. Fotos af kulturgeografiske nøgleelementer inden for karakterområde 4.  

 

6.4.3 Rumlig-visuelle forhold 

I Tabel 6-16 - Tabel 6-19 beskrives de karaktergivende rumlige forhold og særlige visuelle ople-

velsesmuligheder langs hovedstrækning 3. 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

12 – 22,7 Fra stranden forekommer i karakterområde 2 ingen visuel sammenhæng på 

tværs af klitterne til det bagvedliggende landskab. Fra det flade, homogene 

strande er derimod vide udsigter på langs af kysten, som i begrænset omfang 

brydes af områdets brede høfder, der er placeret med et regelmæssigt interval 

langs kystlinjen. Fra toppen af klitterne forekommer vide udsigter ud over ha-

vet, til stranden, på langs af kysten og til Thyborøn og de bagvedliggende eks-

tensive naturområder.  

 

Landskabet er i markant omfang opdelt af linjeformede, nordsydgående ele-

menter, såsom diger, vejanlæg og VLTJ-jernbanen på en højbanedæmning. 

Sidstnævnte er rumbegrænsende mod vest set fra dele af Harboørevej/Thybo-

rønvej, da det ikke er muligt at se på tværs af dæmningen. Samtidig medfører 

det rumskabende element og de parallelle, lige infrastrukturanlæg, at trafikan-

ter på vejen har en forstærket sigtelinje på den flade tange. 

 

Syd for Thyborøn fremstår den centrale del af karakterområdet generelt åbent, 

lavt og enkelt uden bebyggelse og høj beplantning. Mod vest afgrænses det 

lave, åbne område af klitrækken ud mod havet. Set fra den sydlige del af ka-

rakterområdet forstyrres den visuelle ro i landskabet af det markante antropo-

gene præg langs tangens østside og nordspids. I de områder tilfører havnean-

lægget ved Thyborøn, vindmøllerne i Limfjorden og Cheminova betydelig visuel 

uro. Den visuelle uro fra tekniske anlæg forstærkes særligt i den nordlige del 

af tangen, hvor bl.a. oplevelsen af teknisk præg er særlig tydelig, da der sær-

ligt i dette område findes høje tekniske anlæg, hvilket kan fornemmes på Figur 

6-12. Cheminova udgør på grund af dens store bygningsvolumener og røde 

farve et fikspunkt langs tangen.  

Tabel 6-16. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 2. 

 

 

Thyborøn bys lave placering omkranset af diger.  

 

Udsigten fra toppen af klitten syd for Thyborøn. 

Figur 6-28. Rumlig-visuelle forhold i karakterområde 2.  
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Statione-

ring 

Beskrivelse 

22,7 – 31,8 Mellem forstranden og de lavere beliggende arealer øst for klitrækken, herun-

der ekstensive arealer langs Ferring Sø, forekommer ingen visuel sammen-

hæng. Klitrækken med varieret antroponent præg udgør en tydelig rumlig af-

grænsning i det smalle karakterområde. Fra toppen af klitrækken forekommer 

vidde udsiger over havet og det bagvedliggende åbne landskab. Derudover fo-

rekommer vide udsigter på begge sider langs af klitrækken. 

Tabel 6-17. Rumlig-visuelle forhold i karakterområde 3 mellem st. 22,7 – 31,8. 

 

 

Vest for Ferring Sø ses mod nord over ekstensive 

arealer. Til venstre på fotoet ses kystbeskyttelsesdi-

get med rekreativ sti, som skaber en visuel lukket 

grænse mod kysten. 

 

Udsigt langs vestsiden af klitrækken, hvor stranden 

opleves rumlig opdelt af kystbeskyttelseselementer 

på langs og på tværs af stranden. 

Tabel 6-18. Rumlig-visuelle forhold i karakterområde 3 mellem st. 22,7 – 31,8. 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

31,8 – 37,5 Fra stranden opleves en tydelig rumlig afgrænsning af kystlandskabet, da den 

høje klint fremtræder visuelt som en mur og hindrer indsigt til det bagvedlig-

gende jordbrugslandskab. Langs stranden er udsigt langs kysten.  

 

Fra toppen af kystklinten er vide udsigter over havet, stranden og på langs af 

kysten. Der er særligt store udsigtsmuligheder fra området omkring Bovbjerg 

Fyr, som også er et yndet udsigtsmål og som rummer forskellige rekreative 

udsigtsmuligheder.  

Det relativt åbne jordbrugslandskab, som ligger øst for klinten, er jævnt sti-

gende mod kystklinten, og det er ikke muligt at fornemme den markante klint 

fra de opdyrkede markflader. 

Tabel 6-19. Rumlig-visuelle forhold i karakterområde 4 mellem st. 31,8 – 37,4. 
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Vide udsigter fra den markante kystklint uden be-

voksning. Bovbjerg Fyr ses til højre på fotoet. 

 

Bovbjerg Fyr udgør et markant landemærke på den 

høje kystklint.  

 

Rekreativ sti udgør sigtelinje langs kystklintens flade 

top set mod Ferring, hvor kirken ligeledes udgør et 

orienteringspunkt. 

 

Åbne, opdyrkede jordbrugslandskab med spredte 

fortidsminder øst for klinten.  

Tabel 6-20. Rumlig-visuelle forhold i karakterområde 4 mellem st. 31,8 – 37,4. 

6.4.4 Opsummerende beskrivelse af landskabskarakter 

På baggrund af den udførte kystlandskabsanalyse opsummeres beskrivelsen af kystlandskabet 

langs hovedstrækning 3 samlet set til: 

 

Mellem st. 12 – 22,7 karakteriseres landskabet som den sydligste spids af en flad sandtange (ka-

rakterområde 2), der sammen med Agger Tange (karakterområde 1) adskiller Limfjorden fra Ve-

sterhavet. Den vestlige del af tangen består af et smalt klitlandskab med kystbeskyttelsesdiger 

og høfder, mens den østlige del af tangen består af marint forland fra stenalderen. Den centrale 

del af tangen rummer ekstensive, regulerede naturarealer, store laguner og rekreative stier. Ka-

rakterområdet har i væsentligt omfang antropogent præg, og landskabet er markant opdelt af lin-

jeformede elementer såsom diger, vejanlæg og VLTJ-jernbanen på høj banedæmning. En del af 

elementerne følges parallelt på tangen. I den nordlige del af tangen findes Thyborøn, og langs 

den østlige grænse ligger Cheminova, som sammen med de linjeformede elementer tilfører det 

flade landskab et tydeligt teknisk præg. Langs østsiden af tangen findes en række vindmøller i 

Nissum Bredning, som forstærker landskabets urolige og tekniske karakter. Thyborøn er lavt be-

liggende med sammensat arkitektur og præget af nærheden til havnen. Omkring byen findes 

markant kystbeskyttelse. 
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Figur 6-29. Harboøre Tange set fra syd langs kystdi-

get og de markante høfder. Øst for diget ses de lavt-

liggende ekstensive naturområder, og langs nord-

spidsen anes Thyborøns fremtrædende placering77. 

  

Figur 6-30. Thyborøn Tange set fra nord. Dele af 

Thyborøn by ses på luftfotos forgrund. Byen ligger 

meget lavt og er massivt omgivet af diger og høf-

der.78. 

Mellem st. 22,7 – 31,8 karakteriseres landskabet som et sammenhængende klitlandskab bestå-

ende af saltvandssand- og grus (karakterområde 3). Langs kysten findes kystbeskyttelsesdiger 

og høfder. Den sydlige del af karakterområdet er en smal tange mellem Ferring Sø og Vesterha-

vet, hvor landskabet lokalt fra vest er opbygget af en smal strand, høfder, hård kystbeskyttelse, 

dige med klitudtryk og en rekreativ sti på ekstensive arealer langs søen. I den nordlige del findes 

store sommerhusområder, som udgør et væsentligt nøgleelement. Den nordlige del af området 

forløber desuden VLTJ-banen. 

 

 

Figur 6-31. Det smalle klitlandskab i karakterområde 

3 set fra nordvest. I forgrunden ses Vejlby Klit med 

bagvedliggende sommerhusområder. Ferring Sø ses 

centralt på luftfotoet79. 

  

Figur 6-32. Det smalle klitlandskab set fra syd. I for-

grunden ses den smalle tange mellem Vesterhavet 

og Ferring Sø, der er sikret ved høfder, skråningsbe-

skyttelse og diger80. 

Mellem st. 31,8 – 37,4 karakteriseres landskabet som et meget sammensat istidslandskab, som 

bl.a. består af en markant kystklint, randmoræne og et bagvedliggende storbakket dødislandskab 

fra sidste istid (karakterområde 4). Langs kysten findes markant hård kystbeskyttelse, der skal 

sikre den høje kystklit, som indeholder et profilsnit gennem Weichsel istidens hovedopholdslinje. 

På toppen af klinten udgør det røde Bovbjerg Fyr et fremtrædende landskabselement på randmo-

rænen. Det bagved- og højtliggende jordbrugslandskab fremtræder med store markflader med 

jorddiger, vandhuller og spredte fortidsminder. Landskabets bebyggelse karakteriseres af spredte 

 
77 Kystdirektoratet, 2018, Luftfoto fra Hunderup, Harboøre Tange set fra syd mod nord 

78 Kystdirektoratet, 2018, Luftfoto fra Hunderup, Harboøre Tange set fra nord mod syd 

79 Kystdirektoratet, Hunderup Luftfoto, 29. august 2008, Vejlby Klit 

80 Kystdirektoratet, Hunderup Luftfoto, 29. august 2008, Ferring Sø 
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landbrugsejendomme og husmandssteder, som er omkranset af beplantning, der udgør det træ-

løse landskabs primære grønne elementer.  

 

 

Figur 6-33. Markant kystklint ved Bovbjerg Fyr set 

fra nordvest. Fyret udgør et fremtrædende vartegn i 

det åbne og sammensatte istidslandskab. Langs ky-

sten ses de tæt placerede høfder81. 

  

Figur 6-34. Kystklinten set fra syd, hvor høfderne 

udgør et fremtrædende træk. Centralt på luftfotoet 

ses Trans Kirke.82. 

 

  

 
81 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 29. august 2008, Bovbjerg Klint 

82 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 19. juni 2007, Trans Kirke 
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6.5 Hovedstrækning 4 – Trans – Thorsminde 

Kystlandskabsanalysens skrivebordsanalyse og feltarbejde har vist, at kystlandskabet langs ho-

vedstrækningen Trans - Thorsminde består af dele af tre landskabelige helheder – karakterom-

råde 4 til 6, hvis udstrækning langs hovedstrækningen fremgår af Tabel 6-21. 

 

Statione-

ring 

Karakterområde 

31,8 – 37,4 Karakterområde 4 – Sammensat istidslandskab omkring Bovbjerg Klint 

37,4 – 41,6 Karakterområde 5 – Kyst- og jordbrugslandskab på bakkeø omkring Fjaltring 

41,6 – 56,4 Karakterområde 6 – Thorsminde Tange mellem Vesterhavet og Nissum Fjord 

Tabel 6-21. Afgrænsende karakterområder langs hovedstrækning Trans - Thorsminde.  

Afgrænsning af de tre karakterområder fremgår desuden af Figur 6-35, Figur 6-37 og Figur 6-39. 

 

 

Figur 6-35. Afgrænsning af karakterområde 4 for et 

sammensat istidslandskab omkring Bovbjerg Klint. 

 

Figur 6-36. Afgrænsning af karakterområde 4 på 

landskabskort med landskabsdannelser83. 

 
83 Per Smed, Landskabskort over Danmark, Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget 
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Figur 6-37. Afgrænsning af karakterområde 5 for et 

kyst- og jordbrugslandskab på bakkeø ved Fjaltring. 

 

Figur 6-38. Afgrænsning af karakterområde 5 på 

landskabskort med landskabsdannelser84. 

 

Figur 6-39. Afgrænsning af karakterområde 6 for 

Thorsminde tangen mellem Vesterhavet og Nissum 

Fjord/Bøvling Fjord. 

 

Figur 6-40. Afgrænsning af karakterområde 6 på 

landskabskort med landskabsdannelser85. 

I de følgende afsnit 6.5.1 til 6.5.3 beskrives grundlaget for den konkrete afgrænsning af karakter-

områderne, og afsnittene er systematisk opbygget i beskrivelsen af de undersøgte delelementer 

fra den anvendte kystlandskabskarakteranalyse. Beskrivelsen af karakterområderne opsummeres 

i afsnit 6.5.4. 

 

6.5.1 Naturgeografisk grundlag 

Det naturgeografiske grundlag for landskabet langs hovedstrækning Trans - Thorsminde er for de 

tre karakterområder analyseret og beskrevet i Tabel 6-22 til Tabel 6-12. Karakterområdernes 

geomorfologi fremgår af Figur 6-36, Figur 6-38 og Figur 6-40. 

 
84 Per Smed, Landskabskort over Danmark, Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget 

85 Per Smed, Landskabskort over Danmark, Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget 
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Stationering Beskrivelse 

31,8 – 37,4 Karakterområde 4 ved Bovbjerg Fyr, fra Ferring til Fjaltring, rummer et me-

get sammensat istidslandskab, der strækker sig fra kysten ind i landet, og 

som bl.a. består af en markant kystklint og et bagvedliggende storbakket 

morænelandskab fra sidste istid med randmoræner og dødisrelief (Tabel 

6-12). Bovbjerg Klint er dannet ved erosion af et op mod 41 meter høj, 

sammensat istidslandskab af moræneler fra sidste istid. Havet har tidligere 

gjort store indhug i kysten, så der er dannet en stejl kystklint. Klintprofilet 

ud mod kysten er ca. seks kilometer langt, og jorden er opdyrket helt ud til 

kanten af klinten. Der, hvor kystklinten er skredet ned på forstranden, vok-

ser der græs. Selve forstranden udgøres af sandstrand med sten. 

 

Kystklinten og det sammensatte istidslandskab udgør de bærende elemen-

ter i afgrænsningen af karakterområdet. Langs kysten findes markant hård 

kystbeskyttelse, som skal sikre den høje kystklit, som indeholder et profil-

snit gennem Weichsel istidens hovedopholdslinje. Et omfattende høfdebyg-

geri fra 1875-1933 har i store træk formået at sikre kysten, og den gen-

nemsnitlige årlige kysttilbagerykning ved Bovbjerg er op til ca. 0,5 meter 

pr. år. 

Hovedopholdslinjen markerer grænsen for isen under hovedfremstødet i 

Weichsel istiden (23.000-21.000 år siden) og er et landskabselement, der 

kan spores i store dele af Jylland. I kystklinten er det dog muligt, som det 

eneste sted i Danmark, at se et tværsnit af overgangen mellem morænens 

stenede lerlag og hedeslettens sand- og grusaflejringer præsenteret af de 

sidste tre istider: Elster, Saale og Weichsel86. Ved Bovbjerg Fyr er jordla-

gene foldet op og danner flager, som hælder mod syd, svarende til et istryk 

fra nord. Flagerne er opstået foran isen, der som en bulldozer har bevæget 

sig mod Hovedopholdslinjen. Efterfølgende er flagerne blevet overskredet af 

isen, som har efterladt et morænedække.87 

 

 
86 Geopark Vestjylland, 1 Bovbjerg profilet, 12. juni 2016, https://www.geoparkvestjylland.dk/sites/default/files/asp/ge-

oparkvestjylland/Dokumenter/Faerdige_beskrivelser/bovbjerg_profilet.pdf  

87 http://www.bovbjergfyr.dk/landskab/stranden-klinten3.html 

https://www.geoparkvestjylland.dk/sites/default/files/asp/geoparkvestjylland/Dokumenter/Faerdige_beskrivelser/bovbjerg_profilet.pdf
https://www.geoparkvestjylland.dk/sites/default/files/asp/geoparkvestjylland/Dokumenter/Faerdige_beskrivelser/bovbjerg_profilet.pdf
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Stationering Beskrivelse 

 

Den erosionspåvirkede klit ved Bovbjerg Fyr.  

Langs kysten fremtræder landskabet med en smal forstrand med høfder. 

Den markante græsklædte kystklint hæver sig over forstranden og bærer 

tydelige præg af kysterosion. Samtidig ses langs klinten markante erosions-

kløfter, som oprindeligt er dannet ved store skred, men hvor strømmende 

vand (udsivende grundvand eller drænvand) har eroderet dybt i sedimen-

terne. 

 

Strandplanet er karakteriseret ved en brændingsrevle omkring seks meters 

vanddybde, og der kan forekomme en strandrevle længere inde på det in-

dre strandplan. Størrelsen og beliggenheden af disse revler kan dog variere 

igennem året og fra år til år (Figur 6-24). 

 

 

Figur 6-41 Kystprofil i 2017 ved Bovbjerg. 

 

Tabel 6-22. Beskrivelse af naturgeografisk grundlag i karakterområde 4. 
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Stationering Beskrivelse 

37,4-41,6 Karakterområde 5 strækker sig fra to kilometer nord for Fjaltring Ferieby til 

to kilometer syd for Fjaltering Feriby og består primært af et smalt klitland-

skab langs kysten, men i den nordlige del af området findes en græsbe-

klædt klint. Det bagvedliggende landskab er opdelt af en nordlig del, som er 

et morænelandskab fra næstsidste istid (bakkeø) og en sydlig del, som er 

en smeltevandslette. Langs kysten findes marint sand og grus, mens i mo-

rænelandskabet findes overvejende smeltevandssand og -ler. Moræneland-

skabet fremtræder jævnt bakket, mens hedesletten fremtræder flad og 

hælder mod Dybe Å. Langs karakterområdet nordlige grænse findes ved 

Trans det område, hvor isen fra sidste istid stansede (karakterområde 4). 

Hovedopholdslinjens grænse, terræn og landskabsmønstre har været afgø-

rende for afgrænsning af karakterområderne på denne hovedstrækning.  

 

 

Kystlandskabet i karakterområdets nordlige del, hvor det lave klitlandskab beskyttes 

af forskellig hård kystbeskyttelse. 

I karakterområdet udgør vandløb karaktergivende elementer. Vandløbene 

forløber på skrå ud til kysten. Dybe Å løber i bunden af en markant ådal 

med stejle skråninger. Udover vandløbene findes en del søer og vandhuller i 

området. 

 

Strandplanet er karakteriseret ved en brændingsrevle omkring seks meters 

vanddybde og en strandrevle længere inde på det indre strandplan. Størrel-

sen og beliggenheden af disse revler kan dog variere igennem året og fra år 

til år (Figur 6-42). 
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Stationering Beskrivelse 

 

Figur 6-42 Kystprofil opmålt i 2017 ved Fjaltring 

Tabel 6-23. Beskrivelse af naturgeografisk grundlag i karakterområde 5. 

 

Stationering Beskrivelse 

41,6 – 56,4 Karakterområde 6, Thorsmindetangerne, er en smal nord-sydgående strim-

mel land, en tange, fra Fjaltring Ferieby til Fjand Badeby som overvejende 

består af to naturgeografiske landskabstyper: strandvoldskyst med for-

strand og et bagvedliggende marint forland i form af et drænet engareal. 

Tangens vestlige del udgøres af strandvoldskysten, mens den østlige del 

fremtræder med flade, ekstensive og drænede engarealer.  

 

Tangen, strandvoldskysten og det marine forland, er dannet som resultat af 

havets bølger og et materialeoverskud ved en kombination af sediment-

transport på langs og tværs af kysten, og består derfor hovedsageligt af va-

rierende kornstørrelser indenfor sandfraktionen. Strandvolde observeres på 

forstranden som små langstrakte volde. Strandvoldende er i området op til 

kote 10.  

 

Kysteroderet strandvoldskyst med forstrand. 
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Stationering Beskrivelse 

 

Repræsentativt foto af drænede engarealer langs fjorden; her set fra Bøvlingbjerg.  

Karakterområdet er midt på strækningen delt af indløbet til Thorsminde, 

hvor indsejlingskanalen bliver kunstigt udgravet. Havnen i Thorsminde er 

beskyttet af bølgebrydere. Som følge af øget erosion af tangerne ved 

Thorsminde i karakterområdet blev der fra 1941-1947 bygget et dige fra 

bagved klitterne fra Fjand til Fjaltring. 

 

Tangen fungerer desuden som naturligt dige for det bagvedliggende – mod 

øst – fjord-, eng- og marskområde i Nissum Fjord. 

 

Strandplanet ud for den sydlige del af Thorsmindetangen er karakteriseret 

ved en brændingsrevle omkring seks meters vanddybde og en strandrevle 

længere inde på det indre strandplan. Størrelsen og beliggenheden af disse 

revler kan dog variere igennem året og fra år til år (Figur 6-43). 

 

 

Figur 6-43 Kystprofil opmålt i 2017 ved Thorsminde syd. 

 

Tabel 6-24. Beskrivelse af naturgeografisk grundlag i karakterområde 6. 
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6.5.2 Kulturgeografisk grundlag 

Det kulturgeografiske grundlag for de tre karakterområder er beskrevet i Tabel 6-25 til Tabel 

6-27. 

 

Kulturgeografi Beskrivelse 

Arealanvendelse Langs kysten i karakterområde 4 bærer landskabet kraftigt præg af kyst-

erosion. På klinten forekommer en tydelig rekreativ anvendelse, som om-

handler klinten og Bovbjerg Fyr som udsigtspunkt, færdsel på den erosi-

onspåvirkede kystklint til stranden og færdsel på rekreative stier langs ky-

sten.  

 

Øst for klinten findes et storbakket landskab, hvis primære areanvendelse 

er knyttet til jordbrugserhvervet, og der findes mange, spredte landbrugs-

ejendomme med store markflader med begrænset beplantning. Landska-

bet fremtræder relativt træløst, og der er primært beplantning omkring 

ejendommenes bygninger. Markstrukturen er på grund af det sammen-

satte terræn meget varieret. På markfladerne findes søer og vandløb.  

 

Inden for karakterområdet findes en række fortidsminder, som udgør væ-

sentlige landskabselementer på markfladerne, og som vidner tidligere bo-

sætningsforhold i området.  

 

Bebyggelse Karakterområdets primære bebyggelsestype er landbrugsejendomme og 

husmandssteder, som ligger relativt tæt i morænelandskabet. Ejendom-

mene er hovedsageligt placeret langs vejene.  

 

I den nordlige del af karakterområdet findes landsbyen Ferring, som lig-

ger ved overgangen mellem morænelandskabet i dette karakterområde 

og det fladere landskab nord for. Ferring fremstår med ensartet bygnings-

højder. Ferring Kirke udgør et centralt element i landsbyen, hvor den ro-

manske kirkes gavle, efter nordvestjysk skik, vender nord/syd i et forsøg 

på at få den stride vind til at glide lettere hen over taget uden at volde 

skade. 

 

I den sydlige del af området ligger Trans Kirke, som er en ca. 900 år 

gammel kampestenskirke, som har en fremtrædende placering langs ky-

sten. Kirke er kun omgivet af spredte ejendomme, og den ligger dermed 

med en solitær placering. En gang lå kirken midt i dens sogn, men kyst-

erosion har igennem tiden fjernet halvdelen af sognet.  

 

I den sydlige del af karakterområdet findes ligeledes Trans ferieby, der er 

et lille sommerhusområde, og som udgør områdets eneste sommerhus-

område.  

 

Et centralt element i karakterområdet er Bovbjerg Fyr fra 1877, som med 

dets højde, fremtrædende placering på den høje klint og arkitektur udgør 

et pejlemærke fra det omkringværende landskab. Fyret er rødmalet, 
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Kulturgeografi Beskrivelse 

således at det fra havet ikke kan forveksles med de hvidkalkede kirker i 

Ferring og Trans88.  

Infrastruktur Inden for karakterområdet i nærområdet til kysten primært nordsyd-gå-

ende mindre veje, som bl.a. forbinder Ferring og Trans. Området rummer 

en række rekreative stier, hvilket bl.a. er en asfalteret sti langs toppen af 

klinten.  

Kystbeskyttelse Historisk set har kyststrækningen været udsat for kraftig kysterosion. Ky-

sten er i dag beskyttet af kystbeskyttelse (høfder), og erosionen er afta-

get betydeligt. Anlæg af høfderne blev påbegyndt i 1909, hvor høfderne 

blev etableret ved at hejse materialerne ned ad klinten, da forstranden 

var eroderet væk89. Havet har nu aflejret så meget sand imellem høf-

derne, at der er dannet en forstrand, som forstærkes ved sandfodring.  

Tabel 6-25. Kulturgeografisk grundlag for karakterområde 4 mellem st. 31,8 – 37,4. 

 

Bovbjerg Fyr på kanten af den markante klit og en 

østvestgående randmoræne. 

 

Ferring by på toppen af den nordlige del af klinten. 

Kirken udgør med dets placering og farve et frem-

trædende element ved byen. 

 

Trans Kirke i den sydlige del af området. 

 

Høfder langs den smalle strand og markante klint. 

Figur 6-44. Fotos af kulturgeografiske nøgleelementer inden for karakterområde 4.  

Kulturgeografi Beskrivelse 

Arealanvendelse I karakterområde 5 findes langs kysten en smal strand, som støder op til 

en lav kystklint mod nord og et smalt, lavt klitlandskab mod syd.  

Langs det smalle klitlandskab og den lave kystklint ligger et jordbrugs-

landskab med store ejendomme med store, regulære markflader, der vid-

ner om god bonitet. Landskabet fremtræder relativt træløst, og beplant-

ning er salt- og vindpåvirket. Den primære beplantning er knyttet til 

 
88 Kulturstyrelsen, 1001 fortællinger – Bovbjerg Fyr, http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/bovbjerg-fyr  

89 Trap Danmark, Trap online 5, Ferring Sogn, https://trap5.dk/sogn/ferring-sogn-vandfuld-herred/#v_22_p_0241 

http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/bovbjerg-fyr
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Kulturgeografi Beskrivelse 

ejendommens haver. Landskabet fremtræder meget åbent og med få 

rumskabende elementer. Ejendommene er primært placeret langs vejene. 

Jordbrugslandskabets mønstre er udover ejendomsstrukturen defineret af 

en række vandløb, som løber på skrå til kysten. Markstrukturen i landska-

bet har været stabil, hvilket ses ved sammenligning mellem nyere luftfo-

tos og høje målebordsblade90. De høje målebordblade er topografiske 

kort, som blev produceret i mellem 1842-1899. Kortene blev udarbejdet 

til militærbrug.  

 

I den nordlige del af karakterområdet ligger Fjaltring Ferieby, som udgør 

områdets eneste sommerhusområde. Langs kysten opleves et rekreativt 

præg, som særligt er fokuseret omkring høfde Q, hvor der bl.a. afholdes 

forskellige former for arrangementer samt er bade- og surfmuligheder. 

 

Bebyggelse Karakterområdets primære bebyggelsestype er store landbrugsejen-

domme, som fortrinsvis ligger langs vejene og langs de større vandløb. I 

området findes en del egnskarakteristiske strandgårde, hvilke bl.a. ses 

langs Rubjergvej.  

 

Centralt i området findes byen Fjaltring i det flade, åbne jordbrugsland-

skab. Byen mest fremtrædende element er Fjaltring Kirke. Den hvide 

kirke er fra 1100-tallet, og har et højt spir fra 1700-tallet. En gang lå kir-

ken midt i dens sogn, men kysterosion har gennem tiden fjernet halvde-

len af sognet.  

 

Infrastruktur I den afgrænsede del af karakterområdet forløber Thorsmindevej. Derud-

over findes en række mindre veje, hvoraf en del er befæstet med grus. 

  

Kystbeskyttelse Langs hovedstrækningen har været stor erosion af kysten samtidig med, 

at der blev skabt nye klitter, som dermed reducerede landbrugsarealerne. 

I 1934 blev høfde Q ved Fjaltring anlagt, og nord for denne høfde blev i 

1959-1962 etableret høfderne L-P. Efter høfderne ved Fjaltring blev byg-

get opstod stor læsideerosion af kysten syd for høfde Q, op til ti meter om 

året. For at beskytte kysten blev der derfor i 1980´erne bygget bølgebry-

dere og skråningsbeskyttelse på strækningen, samtidig med at sandfod-

ringen blev taget i brug91. 

Tabel 6-26. Kulturgeografisk grundlag for karakterområde 5 mellem hovedstrækningens st. 37,4 – 41,6. 

 

 
90 Danmarks Miljøportal, Arealinformation. 

91 Kystdirektoratet, Kysterne, Kystbeskyttelse ved Fjaltring, http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-fjaltring.html 
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Jordbrugslandskab syd for Fjaltring med store, åbne 

markflader og egnskarakteristisk bebyggelse. I bag-

grunden ses lave kystklitter. 

 

Fjaltring set fra syd i det åbne jordbrugslandskab 

bagved den lave klitrække (tv. på foto). 

 

Fjaltring by set fra vest, hvor kirken udgør et var-

tegn i det åbne landskab. 

 

Høfde Q. 

Figur 6-45. Fotos af kulturgeografiske nøgleelementer inden for karakterområde 5.  

 

Kulturgeografi Beskrivelse 

Arealanvendelse I karakterområde 6 karakteriserer nærheden til Vesterhavet og Nissum 

Fjord den smalle tanges arealanvendelse, som i høj grad er forbundet 

med menneskers regulering af den naturlig kystdynamik. Fra vest mod 

øst består tangens landskab af sandstrand, en smal klitrække, dige, lan-

devej 181 og flade, ekstensive strandenge langs fjorden. Langs kysten og 

den smalle klitrække er i 1941-194992 opført et dige bevokset med græs-

ser, der visuelt fremtræder som en del af den smalle klitrække, og som 

bl.a. sikrer adgangen til fiskerihavnen Thorsminde93 og begrænser kysttil-

bagerykningen.  

 

På de flade strandenge findes søer og drængrøfter, hvor de østvest-gå-

ende grøfter vidner om afvanding af engene. Igennem tiden har der desu-

den været storstilede planer for landindvinding og tørlægning af Nissum 

Fjord og Bøvling Fjord. Når vinterstorme presser på fra vest, kan fjordens 

vand stiger op over engene og op til den gennemgående landevej 181. 

Strandengene fremtræder afgræssede og med aflange markstrukturer 

mellem fjorden og landevejen. Bevoksning er meget sparsom. 

 

 
92 Kystdirektoratet, Kysterne, Kystbeskyttelse ved Thorsminde, http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-thors-

minde.html 

93 Trap Danmark, Trap 5 online, Sønder Nissum Sogn 
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Kulturgeografi Beskrivelse 

Bebyggelse Inden for karakterområdet findes ganske få spredte bygninger i det åbne 

land, som hovedsageligt er knyttet til afgrænsning af engene. Derimod 

findes centralt på tangen fiskerihavnen Thorsminde, hvor der er et udløb 

med sluseanlæg fra Nissum Fjord til fiskefartøjer94. Sluseanlægget fra 

1931 blev omdrejningspunkt for en udvikling af Thorsminde, da der i dag 

rummer en moderne fiskerihavn, der leverer en betydelig del af de danske 

konsumfisk. Thorsminde havnebassin er beliggende bagved den smalle 

klitrække, og der er langs byen kystbeskytte med både ni kilometer fast 

skråningsbeskyttelse og bølgebrydere95.  

 

Infrastruktur Øst for kystbeskyttelsesdiget forløber landevej 181 - Klitvej/Vesterhavs-

gade/ Torsmindevej, der som et linjeformet element opdeler klitlandska-

bet med strandengene. Vejen er med dens nuværende forløb etableret i 

1941-1949, samtidig med diget, og skaber forbindelse på langs af tangen. 

Vejen tilsandes med fygesand fra klitterne, hvilket giver anledning til tra-

fikale problemer. Sandet afgraves og udlægges på stranden op mod klit-

forkanten. 

 

Kystbeskyttelse Klitterne på Thorsminde tangerne beskytter området omkring Nissum 

Fjord mod oversvømmelse under en storm. Før i tiden har Vesterhavets 

bølger og strøm eroderet ca. to meter strand og klit om året, og efterhån-

den var klitterne på tangerne blevet så smalle, at der var risiko for gen-

nembrud under en storm. Derfor blev der i 1941-49 bygget et dige bag 

klitterne på tangerne fra syd for Fjaltring til Fjand.  

 

I november 1981 skete en kraftig storm, som oversvømmede klitterne og 

det bagvedliggende landskab samt Thorsminde. Efter stormen blev et dige 

lige syd for indsejlingen til Thorsminde og på tangerne forstærket med ni 

kilometer skråningsbeskyttelse. Syd for indsejlingen er der endvidere an-

lagt bølgebrydere for at mindske læsideerosion. 

 

Indsejlingen til Thorsminde Havn sander jævnligt til. Sandet fjernes og 

transporteres til stranden syd for Thorsminde. Sandfodringen har standset 

tilbagerykningen af kysten ved Søndre Thorsminde Tange96. 

Tabel 6-27. Kulturgeografisk grundlag for karakterområde 6 mellem hovedstrækningens st. 41,6 – 56,4. 

 

 
94 Trap Danmark, Trap 5 online, Sønder Nissum Sogn 

95 Kystdirektoratet, Kysterne, Kystbeskyttelse ved Thorsminde, http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-thors-

minde.html  

96 Kystdirektoratet, Kysterne, Kystbeskyttelse ved Thorsminde, http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-thors-

minde.html 
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Toppen af diget mellem kysten og strandengene. 

Landevej 181 forløber ved foden af diget. 

 

Overgangen mellem diget (tv.), landevejen og 

strandengene set mod nord. 

 

 

Thorsminde fiskerihavn, som er omkranset af kyst-

beskyttelse. 

 

Fast kystbeskyttelse omkring Thorsminde fiskeri-

havn. 

Figur 6-46. Fotos af kulturgeografiske nøgleelementer inden for karakterområde 6.  

 

6.5.3 Rumlig-visuelle forhold 

I Tabel 6-28 til Tabel 6-31 beskrives de karaktergivende rumlige forhold og særlige visuelle ople-

velsesmuligheder langs hovedstrækning 4. 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

31,8 – 37,4 Fra stranden opleves en tydelig rumlig afgrænsning af kystlandskabet, da den 

høje klint fremtræder visuelt som en mur og hindrer indsigt til det bagvedlig-

gende jordbrugslandskab. Langs stranden er udsigt langs kysten.  

 

Fra toppen af kystklinten er vide udsigter over havet, stranden og på langs af 

kysten. Der er særligt store udsigtsmuligheder fra området omkring Bovbjerg 

Fyr, som også er et yndet udsigtsmål og som rummer forskellige rekreative 

udsigtsmuligheder.  

 

Det relativt åbne jordbrugslandskab, som ligger øst for klinten, er jævnt sti-

gende mod kystklinten, og det er ikke muligt at fornemme den markante klint 

fra de opdyrkede markflader. 

Tabel 6-28. Rumlig-visuelle forhold i karakterområde 4 mellem st. 31,8 – 37,4. 
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Vide udsigter fra den markante kystklint uden be-

voksning. Bovbjerg Fyr ses til højre på fotoet. 

 

Bovbjerg Fyr udgør et markant landemærke på den 

høje kystklint.  

 

Rekreativ sti udgør sigtelinje langs kystklintens flade 

top set mod Ferring, hvor kirken ligeledes udgør et 

orienteringspunkt. 

 

Åbne, opdyrkede jordbrugslandskab med spredte 

fortidsminder øst for klinten.  

Tabel 6-29. Rumlig-visuelle forhold i karakterområde 4 mellem st. 31,8 – 37,4. 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

37,4 – 41,6 Langs kysten findes begrænset visuelt samspil på tværs af den lave klitrække. 

Langs de dele af strækningen, hvor der er fast skråningsbeskyttelse, forstær-

kes afgrænsningen mellem strand og bagvedliggende landskab. Samspillet 

med de øvrige faste kystbeskyttelseselementer tilfører i høj grad kystlandska-

bet et antropogent præg, hvor de lave klitter har et begrænset naturligt ud-

tryk.  

 

I det meget åbne jordbrugslandskabet opleves meget få rumskabende elemen-

ter, som primært er terræn omkring vandløb og den lave klitrække langs ky-

sten. 

Tabel 6-30. Rumlig-visuelle forhold i karakterområde 5 mellem st. 37 – 41,8. 
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Kystlandskabets lave klitter og eroderede strand set 

fra høfde Q.  

 

Stor landbrugsejendom i det åbne jordbrugsland-

skab på smeltevandssletten. 

Figur 6-47. Rumlig-visuelle forhold i karakterområde 5 mellem st. 37,4 – 41,6. 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

41,6 – 56,4 Fra stranden og toppen af diget er der vide udsigter langs tangens kystlinje, 

hvilket ses på Figur 6-48. Udsynet langs tangens kystlinje brydes omkring 

Thorsminde by. Fra toppen af diget er der endvidere vide udsiger til stranden-

gene og Nissum Fjord. Diget udgør derimod en lukket afgrænsning på langs af 

tangen, som hindrer visuelle udsyn til og fra kysten, hvilket ses på Figur 6-46. 

Samtidig medfører diget som rumskabende element, at trafikanter på landevej 

181 har en forstærket sigtelinje langs diget den flade tange. 

Tabel 6-31. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 6 mellem hovedstrækningens st. 41,6 – 56,4. 

 

 

Udsyn langs tangens strand og smalle klitrække set 

mod syd. 

 

Udsyn fra diget og klitrækkens top over stranden-

gene med drængrøfter og Nissum Fjord. 

Figur 6-48. Rumlig-visuelle forhold ved karakterområde 6. 

 

6.5.4 Opsummerende beskrivelse af landskabskarakter 

På baggrund af den udførte kystlandskabsanalyse opsummeres beskrivelsen af kystlandskabet 

langs hovedstrækning Trans - Thorsminde samlet set til: 

 

Mellem st. 31,8 – 37,4 karakteriseres landskabet som et meget sammensat istidslandskab (ka-

rakterområde 4), som bl.a. består af en markant kystklint, randmoræne og et bagvedliggende 

storbakket dødislandskab fra sidste istid. Langs kysten findes markant hård kystbeskyttelse, som 

skal sikre den høje kystklit, som indeholder et profilsnit gennem Weichsel istidens hovedopholds-

linje. På toppen af klinten udgør det røde Bovbjerg Fyr et fremtrædende landskabselement på 
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randmorænen. Det bagved- og højtliggende jordbrugslandskab fremtræder med store markflader 

med jorddiger, vandhuller og spredte fortidsminder. Landskabets bebyggelse karakteriseres af 

spredte landbrugsejendomme og husmandssteder, som er omkranset af beplantning, der udgør 

landskabets primære grønne elementer.  

 

 

Figur 6-49. Markant kystklint ved Bovbjerg Fyr set 

fra nordvest. Fyret udgør et fremtrædende vartegn i 
det åbne og sammensatte istidslandskab. Langs ky-

sten ses de tæt placerede høfder97. 

  

Figur 6-50. Kystklinten set fra syd, hvor høfderne 

udgør et fremtrædende træk. Centralt på luftfotoet 

ses Trans Kirke.98 

Mellem st. 37,4 – 41,6 karakteriseres landskabet som et kyst- og jordbrugslandskab (karakter-

område 5). Langs kysten findes et smalt. lavt klitlandskab med markant kystbeskyttelse, såsom 

høfde Q. Det smalle klitlandskab grænser mod øst op til et åbent, bølget jordbrugsmoræneland-

skab fra næstsidste istid (bakkeø) med store markflader og meget begrænset beplantning og be-

voksning. Naturgrundlaget har afgørende betydning for jordbrugslandskabets fremtræden, hvor 

boniteten har muliggjort store ejendomme, der fortrinsvis er placeret langs vejene. Jordbrugs-

landskabets mønstre er udover terræn og ejendomsstrukturen defineret af en række vandløb.  

 

 

Figur 6-51. Den nordlige del af karakterområde 5 

med kyst- og jordbrugslandskab, som er sikret med 

høfder. Centralt på luftfotoet ses en klynge af byg-

ninger, der er Fjaltring Ferieby99. 

  

Figur 6-52. Luftfotoets forgrund udgøres af høfde Q. 

Til venstre for høfden ses skråningsbeskyttelse, 

mens til højre ses bølgebrydere langs det lave, 

smalle klitlandskab. Bagved klitlandskabet ses det 

træløse jordbrugslandskab på en bakkeø. 

Mellem st. 41,6 – 56,4 karakteriseres landskabet som en smal tange (karakterområde 6), der be-

står af en strandvoldskyst og et bagvedliggende marint forland, som er opdelt af et dige og en 

landevej. De linjeformede og nordsyd-gående elementer opdeler visuelt det smalle klitlandskab 

og de ekstensive, afgræssede strandenge langs Nissum Fjord. Centralt på tangen findes fiskeri-

havnebyen Thorsminde, som igennem tiden er kystbeskyttet med fast skråningsbeskyttelse, bøl-

gebrydere og sandfodring. 

 

 
97 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 29. august 2008, Bovbjerg Klint 

98 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 19. juni 2007, Trans Kirke 

99 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 29. august 2008, Bovbjerg Klint 
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Figur 6-53. Centralt på Thorsminde Tange ligger 

Thorsminde by. Byen har strukturerede bebyggel-

sesmønstre langs den gennemgående vej og hav-
nen. Luftfotoet viser desuden den tydelige opdeling 

af tangen i en strandvoldskyst og ekstensive arealer 

langs Nissum Fjord100. 

  

Figur 6-54. Thorsminde Tange med den skarpe visu-

elle opdeling af landskabet af kystbeskyttelsesdige 

og landevej. De lineære elementer står i kontrast til 

strandvoldskysten og strandengene, som begge un-

dergår en dynamisk udvikling og dermed får bløde 

landskabsformer101. 

  

 
100 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 19. juni 2007, Thorsminde 

101 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 19. juni 2007, Ndr. Thorsminde Tange 
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6.6 Hovedstrækning 5 – Thorsminde – Husby Klitplantage 

Kystlandskabsanalysens skrivebordsanalyse og feltarbejde har vist, at kystlandskabet langs ho-

vedstrækningen Thorsminde - Husby består af dele af t0 landskabelige helheder – karakterom-

råde 6 og 7, hvis udstrækning langs hovedstrækningen fremgår af Tabel 6-32. 

 

Statione-

ring 

Karakterområde 

41,6 – 56,4 Karakterområde 6 – Thorsminde Tange mellem Vesterhavet og Nissum Fjord 

56,4-114,4 Karakterområde 7 – Sammenhængende klitlandskab mellem Husby Klit og Ny-

mindegab 

Tabel 6-32. Afgrænsende karakterområder langs hovedstrækning Thorsminde – Husby Klitplantage.  

Afgrænsning af de to karakterområder fremgår desuden af Figur 6-55 og Figur 6-57. 

 

 

Figur 6-55. Afgrænsning af karakterområde 6 for 

Thorsminde tangen mellem Vesterhavet og Nissum 

Fjord/Bøvling Fjord. 

 

Figur 6-56. Afgrænsning af karakterområde 6 på 

landskabskort med landskabsdannelser102. 

 
102 Per Smed, Landskabskort over Danmark, Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget 
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Figur 6-57. Afgrænsning af karakterområde 7 for et sammenhængende klitlandskab mellem Husby Klit og Ny-

mindegab. 
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Figur 6-58. Afgrænsning af karakterområde 7 på landskabskort med landskabsdannelser103. 

I de følgende afsnit 6.6.1 til 6.6.3 beskrives grundlaget for den konkrete afgrænsning af karakter-

områderne, og afsnittene er systematisk opbygget i beskrivelsen af de undersøgte delelementer 

 
103 Per Smed, Landskabskort over Danmark, Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget 
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fra den anvendte kystlandskabskarakteranalyse. Beskrivelsen af karakterområderne opsummeres 

i afsnit 6.6.4. 

 

6.6.1 Naturgeografisk grundlag 

Det naturgeografiske grundlag for landskabet langs hovedstrækning 5 er for de to karakterområ-

der analyseret og beskrevet i Tabel 6-33 til Tabel 6-34. Karakterområdernes geomorfologi frem-

går af Figur 6-56 og Figur 6-58. 

 

Stationering Beskrivelse 

41,6 – 56,4 Karakterområde 6, Thorsmindetangerne, er en smal nord-sydgående strim-

mel land, en tange, fra Fjaltring Ferieby til Fjand Badeby som overvejende 

består af to naturgeografiske landskabstyper: strandvoldskyst med forstrand 

og et bagvedliggende marint forland i form af et drænet engareal. Tangens 

vestlige del udgøres af strandvoldskysten, mens den østlige del fremtræder 

med flade, ekstensive og drænede engarealer.  

 

Tangen, strandvoldskysten og det marine forland, er dannet som resultat af 

havets bølger og et materialeoverskud ved en kombination af sedimenttrans-

port på langs og tværs af kysten, og består derfor hovedsageligt af varie-

rende kornstørrelser indenfor sandfraktionen. Strandvolde observeres på for-

stranden som små langstrakte volde. Strandvoldende er i området op til kote 

10.  

 

Kysteroderet strandvoldskyst med forstrand. 
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Stationering Beskrivelse 

 

Repræsentativt foto af drænede engarealer langs fjorden; her set fra Bøvlingbjerg.  

Karakterområdet er midt på strækningen delt af indløbet til Thorsminde, hvor 

indsejlingskanalen bliver kunstigt udgravet. Havnen i Thorsminde er beskyt-

tet af bølgebrydere. Som følge af øget erosion af tangerne ved Thorsminde i 

karakterområdet blev der fra 1941-1947 bygget et dige fra bagved klitterne 

fra Fjand til Fjaltring. 

 

Tangen fungerer desuden som naturligt dige for det bagvedliggende – mod 

øst – fjord-, eng- og marskområde i Nissum Fjord. 

 

Strandplanet ud for den sydlige del af Thorsmindetangen er karakteriseret 

ved en brændingsrevle omkring seks meters vanddybde og en strandrevle 

længere inde på det indre strandplan. Størrelsen og beliggenheden af disse 

revler kan dog variere igennem året og fra år til år (Figur 6-43). 

 

 

Figur 6-59 Kystprofil opmålt i 2017 ved Thorsminde syd. 

 

Tabel 6-33. Beskrivelse af naturgeografisk grundlag i karakterområde 6. 
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Statio-

nering 

Beskrivelse 

56,4-

114,4 

Karakterområde 7 er et langt, smalt nord-sydgående landskab, fra Fjand Badeby til 

Nymindegab som overvejende består af to naturgeografiske landskabstyper: 

strandvoldskyst med forstrand og marint forland overlejret af et klitlandskab104 105. I 

den sydlige del af karakterområdet udgør det den vestlige del af en tange, som er 

betegnet Holmsland Tange.  

 

Tangen, strandvoldskysten og det marine forland er dannet som et resultat af ha-

vets bølger og et stort materialeoverskud fra de glaciale smeltevandsaflejringer106, 

der er omlejret ved en kombination af sedimenttransport på langs og tværs af ky-

sten. Sedimentet består hovedsageligt af varierende kornstørrelser inden for sand-

fraktionen107.  

 

Ifølge geologiske undersøgelser, udført af GEUS (Danmarks og Grønlands Geologi-

ske Undersøgelse), fremgår det, at den nordlige del af Holmsland Klit er dannet i 

forbindelse med overskylsprocesser108. Dette indikerer en kystnormal sediment-

transport, og dermed at Holmsland Klit oprindeligt er dannet som en barriereø. Det 

formodes, at de forhold, som forefindes ved den nordlige del af Holmsland Klit, også 

er gældende for den sydlige del. Således er Sønderklit og Tippeland opstået som 

barriereøer. Senere er den kystparallelle strøm blevet dominerende og har styret de 

kystmorfologiske processer, så Holmsland Klit er blevet omformet til en tange. Tan-

gens historiske tilvækst kan følges som en række fremspring ind i landet, der tolkes 

som krumoddespidser109.  

 

På forstranden observeres strandvolde som lave, langstrakte volde. Strandvoldende 

kan blive flere meter høje i områder med stor bølgeenergi. Når strandvoldene når 

en vis størrelse, vil de ikke længere bliver oversvømmet, og æoliske110 processer vil 

flytte sediment med den fremherskende vindretning. Et område med flyvesand og 

et rigt relief med mange småbakker og stejle skrænter bliver dannet øst for kystlin-

jen 111. Klitternes maksimale størrelse når en højde på ca. 25 meter. Området er 

således et klitlandskab, som overlejrer det marine forland i størstedelen af karak-

terområdet. Klitlandskabet består, med enkelte undtagelser, ikke længere af aktive 

klitter, da det er dækket af vegetation, som holder på sedimentet. I området om-

kring Skodbjerge ved stationering 99-105 findes aktive klitter, hvor der på ortofotos 

ses en fortsat tydelig transport af sedimenter ind i landet.  

 

 
104 Smed, Per., 1981, Landskabskort over Danmark. Bind 2, Midtjylland 

105 GEUS,2015, Danmark Digitale Jordartskort 1:25000, version 4 

106 Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen, 2004, Kystlandskabet – udpegning af de Danmark nationale interesse-

områder – Geologi – Geomorfologi – Kystdynamik 

107 GEUS,2015, Danmark Digitale Jordartskort 1:25000, version 4 

108 Anthony, D. & Møller, I.: The Geological Architecture and Development of the Holmsland Barrier and Ringkøbing 

Fjord Area, Danish North Sea Coast. Geografisk Tidsskrift 2002, vol. 102, København 

109 Trap Danmark, Trap 5 online, Holmsland Klit Sogn 

110 Æolisk geomorfologi er, landskaber dannet af vinden, herunder klitter. 

111 GEUS,2015, Danmark Digitale Jordartskort 1:25000, version 4 
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Statio-

nering 

Beskrivelse 

Karakterområdet er midt på Holmsland Tange delt af indløbet til Hvide Sande, hvor 

indsejlingskanalen løbende bliver kunstigt udgravet for at holde kanalen åben112. 

Havnen i Hvide Sande er beskyttet af bølgebrydere.  

 

Selve Holmsland Tange fungerer desuden som naturligt dige for det bagvedliggende 

fjord-, eng- og marskområde øst for karakterområdet. 

 

Umiddelbart syd for Hvide Sande er kystbeskyttelse nødvendig for at undgå over-

svømmelse, og der er etableret bølgebrydere. Realisering af indsejling til Hvide 

Sande medførte læsideerosion syd for byen til Årgab, og kraftig kystilbagerykning 

betød, at der i 1973 blev påbegyndt sandfodring. Derudover blev der i 1983-1989 

ved Årgab anlagt 17 bølgebrydere. 

 

Den gennemsnitlige årlige kysttilbagerykning langs strækningen varierer fra nul til 

fire meter. Erosionen er størst ved Årgab syd for Hvide Sande. Ved Sdr. Lyngvig, 

Gl. Bjerregård og Nymindegab er en kystfremrykning på ca. 0,5-1 meter pr. år. 

 

Strandplanet er karakteriseret ved en brændingsrevle omkring 5-6 meters vand-

dybde og en strandrevle længere inde på det indre strandplan (Figur 6-60). Størrel-

sen og beliggenheden af disse revler kan dog variere igennem året og fra år til år. 

 

 

Figur 6-60. Kystprofil opmålt i 2017 ved Skodbjerge. 

 

Tabel 6-34. Beskrivelse af naturgeografisk grundlag i karakterområde 7. 

 

6.6.2 Kulturgeografisk grundlag 

Det kulturgeografiske grundlag for de to karakterområder er beskrevet i Tabel 6-35 og Tabel 

6-36. 

 

Kulturgeografi Beskrivelse 

Arealanvendelse I karakterområde 6 karakteriserer nærheden til Vesterhavet og Nissum 

Fjord den smalle tanges arealanvendelse, som i høj grad er forbundet 

 
112 Hvide Sande Havn, 2016, https://hvidesandehavn.dk/pressemeddelelse/hvide-sande-havn-aarsrapport-2016/, be-

søgt: 14/12/2018 
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Kulturgeografi Beskrivelse 

med menneskers regulering af den naturlig kystdynamik. Fra vest mod 

øst består tangens landskab af sandstrand, en smal klitrække, dige, lan-

devej 181 og flade, ekstensive strandenge langs fjorden. Langs kysten og 

den smalle klitrække er i 1941-1949113 opført et dige bevokset med græs-

ser, der visuelt fremtræder som en del af den smalle klitrække, og som 

bl.a. sikrer adgangen til fiskerihavnen Thorsminde114 og begrænser kyst-

tilbagerykningen.  

 

På de flade strandenge findes søer og drængrøfter, hvor de østvestgående 

grøfter vidner om afvanding af engene. Igennem tiden har der desuden 

været storstillede planer for landindvinding og tørlægning af Nissum Fjord 

og Bøvling Fjord. Når vinterstorme presser på fra vest, kan fjordens vand 

stiger op over engene og op til den gennemgående landevej 181. Strand-

engene fremtræder afgræssede og med aflange markstrukturer mellem 

fjorden og landevejen. Bevoksning er meget sparsom. 

 

Bebyggelse Inden for karakterområdet findes ganske få spredte bygninger i det åbne 

land, som hovedsageligt er knyttet til afgrænsning af engene. Derimod 

findes centralt på tangen fiskerihavnen Thorsminde, hvor der er et udløb 

med sluseanlæg fra Nissum Fjord til fiskefartøjer115. Sluseanlægget fra 

1931 blev omdrejningspunkt for en udvikling af Thorsminde, da der i dag 

rummer en moderne fiskerihavn, der leverer en betydelig del af de danske 

konsumfisk. Thorsminde havnebassin er beliggende bagved den smalle 

klitrække, og der er langs byen kystbeskyttet med både ni kilometer fast 

skråningsbeskyttelse og bølgebrydere116.  

 

Infrastruktur Øst for kystbeskyttelsesdiget forløber landevej 181 - Klitvej/Vesterhavs-

gade/ Torsmindevej, der som et linjeformet element opdeler klitlandska-

bet med strandengene. Vejen er med dens nuværende forløb etableret i 

1941-1949, samtidig med diget, og skaber forbindelse på langs af tangen. 

Vejen tilsandes med fygesand fra klitterne, hvilket giver anledning til tra-

fikale problemer. Sandet afgraves og udlægges på stranden op mod klit-

forkanten. 

 

Kystbeskyttelse Klitterne på Thorsminde tangerne beskytter området omkring Nissum 

Fjord mod oversvømmelse under en storm. Før i tiden har Vesterhavets 

bølger og strøm eroderet ca. to meter strand og klit om året, og efterhån-

den var klitterne på tangerne blevet så smalle, at der var risiko for gen-

nembrud under en storm. Derfor blev der i 1941-49 bygget et dige bag 

klitterne på tangerne fra syd for Fjaltring til Fjand.  

 

I november 1981 skete en kraftig storm, som oversvømmede klitterne og 

det bagvedliggende landskab samt Thorsminde. Efter stormen blev et dige 

 
113 Kystdirektoratet, Kysterne, Kystbeskyttelse ved Thorsminde, http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-thors-

minde.html 

114 Trap Danmark, Trap 5 online, Sønder Nissum Sogn 

115 Trap Danmark, Trap 5 online, Sønder Nissum Sogn 

116 Kystdirektoratet, Kysterne, Kystbeskyttelse ved Thorsminde, http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-thors-

minde.html  
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Kulturgeografi Beskrivelse 

lige syd for indsejlingen til Thorsminde og på tangerne forstærket med ni 

kilometer skråningsbeskyttelse. Syd for indsejlingen er der endvidere an-

lagt bølgebrydere for at mindske læsideerosion. 

 

Indsejlingen til Thorsminde Havn sander jævnligt til. Sandet fjernes og 

transporteres til stranden syd for Thorsminde. Sandfodringen har standset 

tilbagerykningen af kysten ved Søndre Thorsminde Tange117. 

Tabel 6-35. Kulturgeografisk grundlag for karakterområde 6 mellem st. 41,6 – 56,4. 

 

 

Toppen af diget mellem kysten og strandengene. 

Landevej 181 forløber ved foden af diget. 

 

Overgangen mellem diget (tv.), landevejen og strand-

engene set mod nord. 

 

 

Thorsminde fiskerihavn, som er omkranset af 

kystbeskyttelse. 

 

Fast kystbeskyttelse omkring Thorsminde fiskerihavn. 

Figur 6-61. Fotos af kulturgeografiske nøgleelementer inden for karakterområde 6.  

 

Kulturgeografi Beskrivelse 

Arealanvendelse I karakterområde 7 karakteriserer nærheden til Vesterhavet områdets pri-

mære arealanvendelse, som udgøres af et sammenhængende ekstensivt 

bånd af klitlandskaber langs kysten med spredte sommerhusområder og 

enkelte byer.  

 

Vesterhavets og vestenvindens indvirkning på tangen har med de natur-

lige dynamikker formet landskabet og naturindholdet samt haft afgørende 

betydning for arealanvendelsens mønstre og strukturer i landskabet, 

 
117 Kystdirektoratet, Kysterne, Kystbeskyttelse ved Thorsminde, http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-thors-

minde.html 
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herunder placering af bebyggelse og grønne landskabselementer. Bebyg-

gelse er igennem tiden placeret i flade landskaber på læsiden af klitterne, 

hvor arealerne tidligere bestod af hede118. I området findes meget få be-

plantninger, søer og vandløb. I den sydlige del af karakterområdet regule-

res opvækst af rosa rugosa ved afgræsning. Igennem hele området findes 

en række bakketoppe, som er betegnet bjerge.  

 

Bebyggelse Områdets bebyggelse præges af spredte ejendomme og sommerhusom-

råder samt byerne Hvide Sande og Søndervig.  

 

Karakterområdets få, spredte beboelsesejendomme er fortrinsvis knyttet 

til jordbrugsmæssig anvendelse og nærheden til havet og fjorden. Der fin-

des enkelte karakteristiske enkeltgårde, som var knyttet til hedeopdyrk-

ningens pionerområder. Derudover forekommer primært vejbebyggelser. 

I den sydlige del af området findes enligt beliggende husmandssteder 

med røde tegl og stråtag, hvis arkitektur, materialer, farver og placering 

vidner om indpasning til det omgivende landskab.  

 

I klitlandskabet findes en række sommerhusområder, der fortrinsvis er 

placeret i sammenhængende bånd i landskaber med fladt hedelandskab 

eller mindre klitter. Beplantning er begrænset i området, og sommerhus-

områderne har på trods af placeringen imellem klitterne en overvejende 

tydelig fremtræden. Sommerhusene udgør et fremherskende karakter-

træk i området, da der igennem hele området findes hyppige klynger af 

sommerhuse, der fortrinsvis er placeret i tilknytning til den gennemgå-

ende landevej, og hvorfra de er udbygget ud mod kysten. Langs Vestky-

sten har grupper af sommerhuse karakter af sommerkolonier eller ferie-

byer, som sætter et meget kraftigt præg på arealanvendelsen af karakter-

områdets lokale landskab, hvilket særligt gør sig gældende i sommerhalv-

året.  

 

Midt på tangen ligger byen Hvide Sande, som er omkranset af klitter og 

med dens fiskerihavn udgør et centralt knudepunkt i kystlandskabet. Byen 

opstod ved, at der efter flere forsøg i 1929-30 med sluser blev skabt for-

bindelse mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Sluseanlægget regule-

rer vandstanden i fjorden og er sikret mod tilsanding af en læmole. Efter 

etablering af slusen blev Hvide Sande Havn anlagt i 1933-34 og hører i 

dag til en af landets største fiskerihavne119. Etablering af havnen har haft 

afgørende betydning for nærområdets udvikling, og byen fremtræder i 

dag som en moderne havneby. Før etablering af havnen boede fiskerne i 

fiskerboder i klitterne, hvis lyng- og tangklædte tage gik helt ned til jor-

den. Fiskerne indvirkede på klitlandskabet ved deres forbrug af hjelme og 

marehalm til brændsel og foder, hvilket forstærkede sandflugt i områ-

det120. 

 
118 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Høje målebordsblade 1842-1899, http://kort.plandata.dk/spatialmap?  

119 Trap Danmark, Trap 5 online, Holmsland Klit Sogn 

120 Trap Danmark, Trap 5 online, Holmsland Klit Sogn 
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Udvikling af Hvide Sande før (øverst: højt målebordsblad 1842-1899121) og efter 

gennembrud af tangen med en sluse (nederst: topografisk kort)122. 

Ud for nordspidsen af Ringkøbing Fjord og ved toppen af Holmsland Klit 

ligger byen Søndervig. Byen har bl.a. udviklet sig med udgangspunkt i ba-

destedet Søndervig123 og fremtræder i dag som en badeby med et mar-

kant fokus på turisme.  

 

Langs kysten ligger bunkere som spredte kulturhistoriske landskabsele-

menter. Bunkernes fremtræden i landskabet er under kraftig indvirkning 

fra den dynamiske kystudvikling, og både havvand og sand ændrer over 

tid de kulturhistoriske elementers visuelle fremtræden i kystlandskabet.  

 

Infrastruktur Igennem Holmsland Tange forløber en gennemgående vej (Sønder Klitvej 

og Holmsland Klitvej), der danner forbindelse mellem Søndervig over 

Hvide Sande til Nymindegab. Den gennemgående vej følger overordnet 

set karakterområdets østlige grænse på tangen. Vejens forløb er 

 
121 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Høje målebordsblade 1842-1899, http://kort.plandata.dk/spatialmap? 

121 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Topografisk kort, http://kort.plandata.dk/spatialmap? 
122 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Topografisk kort, http://kort.plandata.dk/spatialmap? 

123 Trap Danmark, Trap 5 online, Nysogn Sogn 
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naturgroet og formet af det markante klitlandskabs natur- og kulturgeo-

grafiske forhold, og hvor den fortrinsvis er placeret på flade tidligere he-

deområder124. Vejen er efterfølgende reguleret til et mere lige og gen-

nemgående bindeled mellem områdets funktioner, men vejen har fortsat 

et naturgroet præg på tangen.  

Kystbeskyttelse Holmsland Tangen beskytter området omkring Ringkøbing Fjord mod 

oversvømmelse under en storm. Langs hovedparten af tangen er klitterne 

så stærke, at der ikke er risiko for gennembrud under en storm, men lige 

syd for Hvide Sande er kystbeskyttelse nødvendig for at undgå oversvøm-

melse, og der er etableret bølgebrydere.  

 

Realisering af indsejling til Hvide Sande medførte læsideerosion syd for 

byen til Årgab, og kraftig kystilbagerykning betød, at der i 1973 blev på-

begyndt sandfodring. Derudover blev der i 1983-1989 ved Årgab anlagt 

17 bølgebrydere. 

Tabel 6-36. Kulturgeografisk grundlag for karakterområde 7 mellem st. 56,4-114,4. 

 

 

Enligt beliggende husmandssted i klitlandskabet. 

 

Karaktergivende sommerhusområde ved Skodbjerg 

omgivet af høje hvidklitter. 

 

 

Bunkeranlæg udgør kulturhistoriske landskabsele-

menter på stranden. 

 

Graffiti-bemalet bunkeranlæg ved vand- og vindero-

derede tværklitter.  

 

Figur 6-62. Fotos af kulturgeografiske nøgleelementer inden for karakterområde Thorsminde – Husby Klitplan-

tage.  

6.6.3 Rumlig-visuelle forhold 

I Tabel 6-37 til Tabel 6-40 beskrives de karaktergivende rumlige forhold og særlige visuelle ople-

velsesmuligheder langs hovedstrækning 5. 

 
124 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Høje målebordsblade 1842-1899, http://kort.plandata.dk/spatialmap? 
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Statione-

ring 

Beskrivelse 

41,6 – 56,4 Fra stranden og toppen af diget er der vide udsigter langs tangens kystlinje, 

hvilket ses på Figur 6-48. Udsynet langs tangens kystlinje brydes omkring 

Thorsminde by. Fra toppen af diget er der vide udsigter til strandengene og 

Nissum Fjord. Diget udgør derimod en lukket afgrænsning på langs af tangen, 

som hindrer visuelle udsyn til og fra kysten, hvilket ses på Figur 6-61. Samti-

dig medfører diget som rumskabende element, at trafikanter på landevej 181 

har en forstærket sigtelinje langs diget den flade tange. 

Tabel 6-37. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 6 mellem st. 41,6 – 56,4. 

 

 

Udsyn langs tangens strand og smalle klitrække set 

mod syd. 

 

Udsyn fra diget og klitrækkens top over stranden-

gene med drængrøfter og Nissum Fjord. 

Figur 6-63. Rumlig-visuelle forhold ved karakterområde 6. 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Fra stranden forekommer ingen visuel sammenhæng på tværs af klitterne til 

det bagvedliggende landskab. Fra det flade, homogene strande er derimod 

vide udsigter på langs af kysten.  

Tabel 6-38. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 7 mellem st. 56,4-114,4. 

 

  

Figur 6-64. Ingen visuel sammenhæng mellem strand og bagvedliggende landskab - Udsigt til stranden (tv.) og 

indsigt fra stranden til det bagvedliggende landskab (th.) er ikke mulig i klitlandskabet.  
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Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Fra toppen af klitterne forekommer vide udsigter ud over havet, til stranden, 

på langs af kysten og til de bagvedliggende karakterområder. Ved Skodbjerge 

findes eksempelvis markante, voluminøse klitter, hvorfra der forekommer vide 

udsigter over kystlandskabet og mod Tipperne og Hvide Sande.  

Tabel 6-39. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 7 mellem st. 56,4-114,4. 

 

  

Figur 6-65. Vidde udsigter fra klitterne – Udsigt på langs af kysten set mod syd fra klit ved Skodbjerg (tv.) og 

udsigt mod bagvedliggende landskab set mod syd øst fra klit ved Skodbjerg (th.). 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Ved st. 86,8 ligger Lyngvig Fyr, som er et 38 meter højt fyrtårn fra 1906, som 

udgør et markant visuelt pejlemærke i klitlandskabet. Fra fyret findes vide ud-

sigter over det omgivende landskab, og i klart vejr kan der fra tårnets top ses 

til Blåvandshuk Fyr i syd (ca. 55 km i fugleflugt) og Bovbjerg Fyr i nord (ca. 52 

km i fugleflugt). 

Tabel 6-40. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 7 mellem st. 56,4-114,4. 

 

  

Figur 6-66. Lyngvig Fyr som visuelt vartegn og udsigtspunkt. 

 

6.6.4 Opsummerende beskrivelse af landskabskarakter 

På baggrund af den udførte kystlandskabsanalyse opsummeres beskrivelsen af kystlandskabet 

langs hovedstrækning 5 samlet set til: 

 

Mellem st. 41,6 – 56,4 karakteriseres landskabet som en smal tange (karakterområde 6), der be-

står af en strandvoldskyst og et bagvedliggende marint forland, som er opdelt af et dige og en 
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landevej. De linjeformede og nordsydgående elementer opdeler visuelt det smalle klitlandskab og 

de ekstensive, afgræssede strandenge langs Nissum Fjord. Centralt på tangen findes fiskerihav-

nebyen Thorsminde, som igennem tiden er kystbeskyttet med fast skråningsbeskyttelse, bølge-

brydere og sandfodring. 

 

 

Figur 6-67. Centralt på Thorsminde Tange ligger 

Thorsminde by. Byen har strukturerede bebyggel-

sesmønstre langs den gennemgående vej og hav-

nen. Luftfotoet viser desuden den tydelige opdeling 

af tangen i en strandvoldskyst og ekstensive arealer 

langs Nissum Fjord125. 

  

Figur 6-68. Thorsminde Tange med den skarpe visu-

elle opdeling af landskabet af kystbeskyttelsesdige 

og landevej. De lineære elementer står i kontrast til 

strandvoldskysten og strandengene, som begge un-

dergår en dynamisk udvikling og dermed får bløde 

landskabsformer126. 

Mellem st. 56,4-114,4 karakteriseres landskabet af et langt sammenhængende bånd af strande 

og klitrækker i varieret skala og bredde (karakterområde 7). Naturgrundlaget har historiske set 

og i dag afgørende betydning for arealanvendelsen af landskabet, og der forekommer inden for 

karakterområdet en høj grad af konvergens mellem karakterområdets natur- og kulturgrundlag. 

Derudover har placering af bebyggelse og infrastruktur en moderat grad af naturgroet oprindelse. 

I landskabet forekommer få, spredte ejendomme, mange sommerhusområder og to byer, hvor 

Hvide Sande er skabt ved i markant omfang at gennembryde landskabets naturgrundlag, og der-

ved skabe nye visuelle, landskabelige og funktionelle sammenhænge. Klitterne fremtræder pri-

mært med klitbevoksning, såsom marehalm, hjælme og græsser. Langs indersiden af tværklit-

terne fremtræder landskabet med lave klitter med lyng, marehalm, græsser og meget spredt be-

voksning. 

 

 

Figur 6-69. Kystlandskabet ved Hovvig set fra nord-

vest, hvor der ses en tydelig konvergens mellem na-

turgeografiske grundlag (klitlandskabet) og kultur-

geografisk grundlag (rekreative sommerhusområ-
der). Derudover ses den tydelige grænse mellem to 

særegne karakterområder127. 

  

Figur 6-70. Luftfotoet viser kystlandskabet omkring 

Hvide Sande set fra syd mod nord. Byen ses øverst 

på fotoet, hvor den omkranser havnen og slusen til 

Ringkøbing Fjord. Langs stranden ses strandfodring 
ved Årgab, hvor læsideerosion fra havnens indsejling 

nødvendiggør hyppig strandfodring128. 

 

 
125 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 19. juni 2007, Thorsminde 

126 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 19. juni 2007, Ndr. Thorsminde Tange 

127 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 29. august 2008, Hovvig 

128 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 29. august 2008, Fodring Årgab 
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Figur 6-71. Holmsland Tange set fra nordvest ved 

Tingodden. Luftfotoet viser områdets brede strande 

med bølgebrydere og det bagvedliggende sparsomt 

bevoksede klitlandskab med store sommerhusområ-

der. Fotoets horisont udgøres af Ringkøbing Fjord129. 

  

Figur 6-72. Kystlandskab ved Nymindegab med 

brede strande og klitter, og hvor store, bagvedlig-

gende sommerhusområder udgør et fremtrædende 

træk i området130. 

 

  

 
129 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 28. august 2008, Tingodden 

130 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 28. august 2008, Nymindegab 
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6.7 Hovedstrækning 6 – Husby Klitplantage – Søndervig 

Kystlandskabsanalysens skrivebordsanalyse og feltarbejde har vist, at kystlandskabet langs ho-

vedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig består af dele af én landskabelig helhed, beteg-

net karakterområde 7, hvis udstrækning langs hovedstrækningen fremgår af Tabel 6-41.  

 

Statione-

ring 

Karakterområde 

56,4-114,4 Karakterområde 7 – Sammenhængende klitlandskab mellem Husby Klit og Ny-

mindegab 

Tabel 6-41. Afgrænset karakterområde langs hovedstrækning 6. 

Afgrænsning af karakterområdet fremgår af Figur 6-73 og Figur 6-74.  

 

 

Figur 6-73. Afgrænsning af karakterområde 7 for et sammenhængende klitlandskab mellem Husby Klit og Ny-

mindegab. 
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Figur 6-74. Afgrænsning af karakterområde 7 på landskabskort med landskabsdannelser131. 

I de følgende afsnit 6.7.1 til 6.7.3 beskrives grundlaget for den konkrete afgrænsning af karakter-

området, og afsnittene er systematisk opbygget i beskrivelsen af de undersøgte delelementer fra 

 
131 Per Smed, Landskabskort over Danmark, Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget 
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den anvendte kystlandskabskarakteranalyse. Beskrivelsen af karakterområdet opsummeres i af-

snit 6.7.4. 

 

6.7.1 Naturgeografisk grundlag 

Det naturgeografiske grundlag for landskabet langs hovedstrækning 6 er for karakterområdet 

analyseret og beskrevet i Tabel 6-42. Karakterområdernes geomorfologi fremgår af Figur 6-74. 

 

Statio-

nering 

Beskrivelse 

56,4-

114,4 

Karakterområde 7 er et langt, smalt nord-sydgående landskab, fra Fjand Badeby 

til Nymindegab som overvejende består af to naturgeografiske landskabstyper: 

strandvoldskyst med forstrand og marint forland overlejret af et klitlandskab132 133. 

I den sydlige del af karakterområdet udgør det den vestlige del af en tange, som 

er betegnet Holmsland Tange.  

Tangen, strandvoldskysten og det marine forland er dannet som et resultat af ha-

vets bølger og et stort materialeoverskud fra de glaciale smeltevandsaflejringer134, 

der er omlejret ved en kombination af sedimenttransport på langs og tværs af ky-

sten. Sedimentet består hovedsageligt af varierende kornstørrelser inden for 

sandfraktionen135.  

 

Ifølge geologiske undersøgelser, udført af GEUS (Danmarks og Grønlands Geologi-

ske Undersøgelse), fremgår det, at den nordlige del af Holmsland Klit er dannet i 

forbindelse med overskylsprocesser136. Dette indikerer en kystnormal sediment-

transport, og dermed at Holmsland Klit oprindeligt er dannet som en barriereø. 

Det formodes, at de forhold, som forefindes ved den nordlige del af Holmsland 

Klit, også er gældende for den sydlige del. Således er Sønderklit og Tippeland op-

stået som barriereøer. Senere er den kystparallelle strøm blevet dominerende og 

har styret de kystmorfologiske processer, så Holmsland Klit er blevet omformet til 

en tange. Tangens historiske tilvækst kan følges som en række fremspring ind i 

landet, der tolkes som krumoddespidser137.  

 

På forstranden observeres strandvolde som lave, langstrakte volde. Strandvol-

dende kan blive flere meter høje i områder med stor bølgeenergi. Når strandvol-

dene når en vis størrelse, vil de ikke længere bliver oversvømmet, og æoliske138 

processer vil flytte sediment med den fremherskende vindretning. Et område med 

flyvesand og et rigt relief med mange småbakker og stejle skrænter bliver dannet 

øst for kystlinjen 139. Klitternes maksimale størrelse når en højde på ca. 25 meter. 

Området er således et klitlandskab, som overlejrer det marine forland i størstede-

len af karakterområdet. Klitlandskabet består, med enkelte undtagelser, ikke læn-

gere af aktive klitter, da det er dækket af vegetation, som holder på sedimentet. I 

 
132 Smed, Per., 1981, Landskabskort over Danmark. Bind 2, Midtjylland 

133 GEUS,2015, Danmark Digitale Jordartskort 1:25000, version 4 

134 Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen, 2004, Kystlandskabet – udpegning af de Danmark nationale interesse-

områder – Geologi – Geomorfologi – Kystdynamik 

135 GEUS,2015, Danmark Digitale Jordartskort 1:25000, version 4 

136 Anthony, D. & Møller, I.: The Geological Architecture and Development of the Holmsland Barrier and Ringkøbing 

Fjord Area, Danish North Sea Coast. Geografisk Tidsskrift 2002, vol. 102, København 

137 Trap Danmark, Trap 5 online, Holmsland Klit Sogn 

138 Æolisk geomorfologi er, landskaber dannet af vinden, herunder klitter. 

139 GEUS,2015, Danmark Digitale Jordartskort 1:25000, version 4 
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Statio-

nering 

Beskrivelse 

området omkring Skodbjerge ved stationering 99-105 findes aktive klitter, hvor 

der på ortofotos ses en fortsat tydelig transport af sedimenter ind i landet.  

 

Karakterområdet er midt på Holmsland Tange delt af indløbet til Hvide Sande, 

hvor indsejlingskanalen løbende bliver kunstigt udgravet for at holde kanalen 

åben140. Havnen i Hvide Sande er beskyttet af bølgebrydere.  

 

Selve Holmsland Tange fungerer desuden som naturligt dige for det bagvedlig-

gende fjord-, eng- og marskområde øst for karakterområdet. 

 

Umiddelbart syd for Hvide Sande er kystbeskyttelse nødvendig for at undgå over-

svømmelse, og der er etableret bølgebrydere. Realisering af indsejling til Hvide 

Sande medførte læsideerosion syd for byen til Årgab, og kraftig kystilbagerykning 

betød, at der i 1973 blev påbegyndt sandfodring. Derudover blev der i 1983-1989 

ved Årgab anlagt 17 bølgebrydere. 

 

Den gennemsnitlige årlige kysttilbagerykning langs strækningen varierer fra nul til 

fire meter. Erosionen er størst ved Årgab syd for Hvide Sande. Ved Sdr. Lyngvig, 

Gl. Bjerregård og Nymindegab er en kystfremrykning på ca. 0,5-1 meter pr. år. 

 

Strandplanet er karakteriseret ved en brændingsrevle omkring 5-6 meters vand-

dybde og en strandrevle længere inde på det indre strandplan (Figur 6-60). Stør-

relsen og beliggenheden af disse revler kan dog variere igennem året og fra år til 

år. 

 

 

Figur 6-75. Kystprofil opmålt i 2017 ved Skodbjerge. 

 

Tabel 6-42. Beskrivelse af naturgeografisk grundlag i karakterområde 7. 

 

6.7.2 Kulturgeografisk grundlag 

Det kulturgeografiske grundlag for karakterområde 7 er beskrevet i Tabel 6-43. 

 

 
140 Hvide Sande Havn, 2016, https://hvidesandehavn.dk/pressemeddelelse/hvide-sande-havn-aarsrapport-2016/, be-

søgt: 14/12/2018 

https://hvidesandehavn.dk/pressemeddelelse/hvide-sande-havn-aarsrapport-2016/
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Kulturgeografi Beskrivelse 

Arealanvendelse I karakterområde 7 karakteriserer nærheden til Vesterhavet områdets pri-

mære arealanvendelse, som udgøres af et sammenhængende ekstensivt 

bånd af klitlandskaber langs kysten med spredte sommerhusområder og 

enkelte byer.  

 

Vesterhavets og vestenvindens indvirkning på tangen har med de natur-

lige dynamikker formet landskabet og naturindholdet samt haft afgørende 

betydning for arealanvendelsens mønstre og strukturer i landskabet, her-

under placering af bebyggelse og grønne landskabselementer. Bebyggelse 

er igennem tiden placeret i flade landskaber på læsiden af klitterne, hvor 

arealerne tidligere bestod af hede141. I området findes meget få beplant-

ninger, søer og vandløb. I den sydlige del af karakterområdet reguleres 

opvækst af rosa rugosa ved afgræsning. Igennem hele området findes en 

række bakketoppe, som er betegnet bjerge.  

Bebyggelse Områdets bebyggelse præges af spredte ejendomme og sommerhusom-

råder samt byerne Hvide Sande og Søndervig.  

 

Karakterområdets få, spredte beboelsesejendomme er fortrinsvis knyttet 

til jordbrugsmæssig anvendelse og nærheden til havet og fjorden. Der fin-

des enkelte karakteristiske enkeltgårde, som var knyttet til hedeopdyrk-

ningens pionerområder. Derudover forekommer primært vejbebyggelser. 

I den sydlige del af området findes enligt beliggende husmandssteder 

med røde tegl og stråtag, hvis arkitektur, materialer, farver og placering 

vidner om indpasning til det omgivende landskab.  

 

I klitlandskabet findes en række sommerhusområder, der fortrinsvis er 

placeret i sammenhængende bånd i landskaber med fladt hedelandskab 

eller mindre klitter. Beplantning er begrænset i området, og sommerhus-

områderne har på trods af placeringen imellem klitterne en overvejende 

tydelig fremtræden. Sommerhusene udgør et fremherskende karakter-

træk i området, da der igennem hele området findes hyppige klynger af 

sommerhuse, der fortrinsvis er placeret i tilknytning til den gennemgå-

ende landevej, og hvorfra de er udbygget ud mod kysten. Langs Vestky-

sten har grupper af sommerhuse karakter af sommerkolonier eller ferie-

byer, som sætter et meget kraftigt præg på arealanvendelsen af karakter-

områdets lokale landskab, hvilket særligt gør sig gældende i sommerhalv-

året.  

 

Midt på tangen ligger byen Hvide Sande, som er omkranset af klitter og 

med dens fiskerihavn udgør et centralt knudepunkt i kystlandskabet. Byen 

opstod ved, at der efter flere forsøg i 1929-30 med sluser blev skabt for-

bindelse mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Sluseanlægget regule-

rer vandstanden i fjorden og er sikret mod tilsanding af en læmole. Efter 

etablering af slusen blev Hvide Sande Havn anlagt i 1933-34 og hører i 

dag til en af landets største fiskerihavne142. Etablering af havnen har haft 

afgørende betydning for nærområdets udvikling, og byen fremtræder i 

dag som en moderne havneby. Før etablering af havnen boede fiskerne i 

 
141 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Høje målebordsblade 1842-1899, http://kort.plandata.dk/spatialmap?  

142 Trap Danmark, Trap 5 online, Holmsland Klit Sogn 
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fiskerboder i klitterne, hvis lyng- og tangklædte tage gik helt ned til jor-

den. Fiskerne indvirkede på klitlandskabet ved deres forbrug af hjelme og 

marehalm til brændsel og foder, hvilket forstærkede sandflugt i områ-

det143.  

 

 

Udvikling af Hvide Sande før (øverst: højt målebordsblad 1842-1899144) og efter 

gennembrud af tangen med en sluse (nederst: topografisk kort)145. 

Ud for nordspidsen af Ringkøbing Fjord og ved toppen af Holmsland Klit 

ligger byen Søndervig. Byen har bl.a. udviklet sig med udgangspunkt i ba-

destedet Søndervig146 og fremtræder i dag som en badeby med et mar-

kant fokus på turisme.  

 

Langs kysten ligger bunkere som spredte kulturhistoriske landskabsele-

menter. Bunkernes fremtræden i landskabet er under kraftig indvirkning 

fra den dynamiske kystudvikling, og både havvand og sand ændrer over 

tid de kulturhistoriske elementers visuelle fremtræden i kystlandskabet.  

 
143 Trap Danmark, Trap 5 online, Holmsland Klit Sogn 

144 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Høje målebordsblade 1842-1899, http://kort.plandata.dk/spatialmap? 

144 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Topografisk kort, http://kort.plandata.dk/spatialmap? 

 

 

146 Trap Danmark, Trap 5 online, Nysogn Sogn 
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Infrastruktur Igennem Holmsland Tange forløber en gennemgående vej (Sønder Klitvej 

og Holmsland Klitvej), der danner forbindelse mellem Søndervig over 

Hvide Sande til Nymindegab. Den gennemgående vej følger overordnet 

set karakterområdets østlige grænse på tangen. Vejens forløb er natur-

groet og formet af det markante klitlandskabs natur- og kulturgeografiske 

forhold, og hvor den fortrinsvis er placeret på flade tidligere hedeområ-

der147. Vejen er efterfølgende reguleret til et mere lige og gennemgående 

bindeled mellem områdets funktioner, men vejen har fortsat et naturgroet 

præg på tangen.  

Kystbeskyttelse Holmsland Tangen beskytter området omkring Ringkøbing Fjord mod 

oversvømmelse under en storm. Langs hovedparten af tangen er klitterne 

så stærke, at der ikke er risiko for gennembrud under en storm, men lige 

syd for Hvide Sande er kystbeskyttelse nødvendig for at undgå oversvøm-

melse, og der er etableret bølgebrydere.  

 

Realisering af indsejling til Hvide Sande medførte læsideerosion syd for 

byen til Årgab, og kraftig kystilbagerykning betød, at der i 1973 blev på-

begyndt sandfodring. Derudover blev der i 1983-1989 ved Årgab anlagt 

17 bølgebrydere. 

Tabel 6-43. Kulturgeografisk grundlag for karakterområde 7 mellem st. 56,4-114,4. 

 

 

Enligt beliggende husmandssted i klitlandskabet. 

 

Karaktergivende sommerhusområde ved Skodbjerg 

omgivet af høje hvidklitter. 

 

 

Bunkeranlæg udgør kulturhistoriske landskabsele-

menter på stranden. 

 

Graffiti-bemalet bunkeranlæg ved vand- og vindero-

derede tværklitter.  

 

Figur 6-76. Fotos af kulturgeografiske nøgleelementer inden for karakterområde 7. 

 

 
147 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Høje målebordsblade 1842-1899, http://kort.plandata.dk/spatialmap? 
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6.7.3 Rumlig-visuelle forhold 

I Tabel 6-44 til Tabel 6-46 beskrives de karaktergivende rumlige forhold og særlige visuelle ople-

velsesmuligheder langs hovedstrækning 6. 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Fra stranden forekommer ingen visuel sammenhæng på tværs af klitterne til 

det bagvedliggende landskab. Fra det flade, homogene strande er derimod 

vide udsigter på langs af kysten.  

Tabel 6-44. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 7 mellem st. 56,4-114,4. 

 

  

Figur 6-77. Ingen visuel sammenhæng mellem strand og bagvedliggende landskab - Udsigt til stranden (tv.) og 

indsigt fra stranden til det bagvedliggende landskab (th.) er ikke mulig i klitlandskabet.  

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Fra toppen af klitterne forekommer vide udsigter ud over havet, til stranden, 

på langs af kysten og til de bagvedliggende karakterområder. Ved Skodbjerge 

findes eksempelvis markante, voluminøse klitter, hvorfra der forekommer vide 

udsigter over kystlandskabet og mod Tipperne og Hvide Sande.  

Tabel 6-45. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 7 mellem st. 56,4-114,4. 

 

  

Figur 6-78. Vidde udsigter fra klitterne – Udsigt på langs af kysten set mod syd fra klit ved Skodbjerg (tv.) og 

udsigt mod bagvedliggende landskab set mod syd øst fra klit ved Skodbjerg (th.). 
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Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Ved st. 86,8 ligger Lyngvig Fyr, som er et 38 meter højt fyrtårn fra 1906, som 

udgør et markant visuelt pejlemærke i klitlandskabet. Fra fyret findes vide ud-

sigter over det omgivende landskab, og i klart vejr kan der fra tårnets top ses 

til Blåvandshuk Fyr i syd (ca. 55 km i fugleflugt) og Bovbjerg Fyr i nord (ca. 52 

km i fugleflugt). 

Tabel 6-46. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 7 mellem st. 56,4-114,4 

 

  

Figur 6-79. Lyngvig Fyr som visuelt vartegn og udsigtspunkt. 

 

6.7.4 Opsummerende beskrivelse af landskabskarakter 

På baggrund af den udførte kystlandskabsanalyse opsummeres beskrivelsen af kystlandskabet 

langs hovedstrækning 6 samlet set til: 

 

Mellem st. 56,4-114,4 karakteriseres landskabet af et langt sammenhængende bånd af strande 

og klitrækker i varieret skala og bredde (karakterområde 7). Naturgrundlaget har historiske set 

og i dag afgørende betydning for arealanvendelsen af landskabet, og der forekommer inden for 

karakterområdet en høj grad af konvergens mellem karakterområdets natur- og kulturgrundlag. 

Derudover har placering af bebyggelse og infrastruktur en moderat grad af naturgroet oprindelse. 

I landskabet forekommer få, spredte ejendomme, mange sommerhusområder og to byer, hvor 

Hvide Sande er skabt ved i markant omfang at gennembryde landskabets naturgrundlag, og der-

ved skabe nye visuelle, landskabelige og funktionelle sammenhænge. Klitterne fremtræder pri-

mært med klitbevoksning, såsom marehalm, hjælme og græsser. Langs indersiden af tværklit-

terne fremtræder landskabet med lave klitter med lyng, marehalm, græsser og meget spredt be-

voksning. 

 

 

Figur 6-80. Kystlandskabet ved Hovvig set fra nord-

vest, hvor der ses en tydelig konvergens mellem na-

turgeografiske grundlag (klitlandskabet) og kultur-

geografisk grundlag (rekreative 

  

Figur 6-81. Luftfotoet viser kystlandskabet omkring 

Hvide Sande set fra syd mod nord. Byen ses øverst 

på fotoet, hvor den omkranser havnen og slusen til 

Ringkøbing Fjord. Langs stranden ses strandfodring 
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sommerhusområder). Derudover ses den tydelige 

grænse mellem to særegne karakterområder148. 

ved Årgab, hvor læsideerosion fra havnens indsejling 

nødvendiggør hyppig strandfodring149. 

 

 

Figur 6-82. Holmsland Tange set fra nordvest ved 

Tingodden. Luftfotoet viser områdets brede strande 

med bølgebrydere og det bagvedliggende sparsomt 

bevoksede klitlandskab med store sommerhusområ-

der. Fotoets horisont udgøres af Ringkøbing Fjord150. 

  

Figur 6-83. Kystlandskab ved Nymindegab med 

brede strande og klitter, og hvor store, bagvedlig-

gende sommerhusområder udgør et fremtrædende 

træk i området151. 

 

  

 
148 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 29. august 2008, Hovvig 

149 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 29. august 2008, Fodring Årgab 

150 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 28. august 2008, Tingodden 

151 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 28. august 2008, Nymindegab 
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6.8 Hovedstrækning 7 – Ndr. Holmsland Tange 

Kystlandskabsanalysens skrivebordsanalyse og feltarbejde har vist, at kystlandskabet langs ho-

vedstrækningen Ndr. Holmsland Tange består af dele af én landskabelig helhed, betegnet karak-

terområde 7, hvis udstrækning langs hovedstrækningen fremgår af Tabel 6-47.  

 

Statione-

ring 

Karakterområde 

56,4-114,4 Karakterområde 7 – Sammenhængende klitlandskab mellem Husby Klit og Ny-

mindegab 

Tabel 6-47. Afgrænset karakterområde langs hovedstrækning 7. 

Afgrænsning af karakterområdet fremgår af Figur 6-84 og Figur 6-85.  

 

 

Figur 6-84. Afgrænsning af karakterområde 7 for et sammenhængende klitlandskab mellem Husby Klit og Ny-

mindegab. 
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Figur 6-85. Afgrænsning af karakterområde 7 på landskabskort med landskabsdannelser152. 

I de følgende afsnit 6.8.1 til 6.8.3 beskrives grundlaget for den konkrete afgrænsning af karakter-

området, og afsnittene er systematisk opbygget i beskrivelsen af de undersøgte delelementer fra 

 
152 Per Smed, Landskabskort over Danmark, Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget 
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den anvendte kystlandskabskarakteranalyse. Beskrivelsen af karakterområdet opsummeres i af-

snit 6.8.4. 

 

6.8.1 Naturgeografisk grundlag 

Det naturgeografiske grundlag for landskabet langs hovedstrækning 7 er for karakterområdet 

analyseret og beskrevet i Tabel 6-48. Karakterområdernes geomorfologi fremgår af Figur 6-84. 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Karakterområde 7 er et langt, smalt nord-sydgående landskab, som overve-

jende består af to naturgeografiske landskabstyper: strandvoldskyst med for-

strand og marint forland overlejret af et klitlandskab153 154. I den sydlige del af 

karakterområdet udgør det den vestlige del af en tange, som er betegnet 

Holmsland Tange.  

 

Tangen, strandvoldskysten og det marine forland er dannet som et resultat af 

havets bølger og et stort materialeoverskud fra de glaciale smeltevandsaflej-

ringer155, der er omlejret ved en kombination af sedimenttransport på langs og 

tværs af kysten. Sedimentet består hovedsageligt af varierende kornstørrelser 

inden for sandfraktionen156. Tangens historiske tilvækst kan følges som en 

række fremspring ind i landet, der tolkes som krumoddespidser157.  

 

På forstranden observeres strandvolde som lave, langstrakte volde. Strandvol-

dende kan blive flere meter høje i områder med stor bølgeenergi. Når strand-

voldene når en vis størrelse, vil de ikke længere bliver oversvømmet, og æoli-

ske158 processer vil flytte sediment med den fremherskende vindretning. Et 

område med flyvesand og et rigt relief med mange småbakker og stejle 

skrænter bliver dannet øst for kystlinjen 159. Klitternes maksimale størrelse når 

en højde på ca. 25 meter. Området er således et klitlandskab, som overlejrer 

det marine forland i størstedelen af karakterområdet. Klitlandskabet består, 

med enkelte undtagelser, ikke længere af aktive klitter, da det er dækket af 

vegetation, som holder på sedimentet. I området omkring Skodbjerge ved sta-

tionering 99-105 findes aktive klitter, hvor der på ortofotos ses en fortsat ty-

delig transport af sedimenter ind i landet.  

 

Karakterområdet er midt på Holmsland Tange delt af indløbet til Hvide Sande, 

hvor indsejlingskanalen løbende bliver kunstigt udgravet for at holde kanalen 

åben160. Havnen i Hvide Sande er beskyttet af bølgebrydere.  

 

Selve Holmsland Tange fungerer desuden som naturligt dige for det bagvedlig-

gende fjord-, eng- og marskområde øst for karakterområdet. 

 

 
153 Smed, Per., 1981, Landskabskort over Danmark. Bind 2, Midtjylland 

154 GEUS,2015, Danmark Digitale Jordartskort 1:25000, version 4 

155 Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen, 2004, Kystlandskabet – udpegning af de Danmark nationale interesse-

områder – Geologi – Geomorfologi – Kystdynamik 

156 GEUS,2015, Danmark Digitale Jordartskort 1:25000, version 4 

157 Trap Danmark, Trap 5 online, Holmsland Klit Sogn 

158 Æolisk geomorfologi er, landskaber dannet af vinden, herunder klitter. 

159 GEUS,2015, Danmark Digitale Jordartskort 1:25000, version 4 

160 Hvide Sande Havn, 2016, https://hvidesandehavn.dk/pressemeddelelse/hvide-sande-havn-aarsrapport-2016/, be-

søgt: 14/12/2018 

https://hvidesandehavn.dk/pressemeddelelse/hvide-sande-havn-aarsrapport-2016/


 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 125/501 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

Strandplanet er karakteriseret ved en brændingsrevle omkring 5-6 meters 

vanddybde og en strandrevle længere inde på det indre strandplan. Størrelsen 

og beliggenheden af disse revler kan dog variere igennem året og fra år til år. 

Tabel 6-48. Beskrivelse af naturgeografisk grundlag i karakterområde 7. 

 

6.8.2 Kulturgeografisk grundlag 

Det kulturgeografiske grundlag for karakterområde 7 er beskrevet i Tabel 6-49. 

 

Kulturgeografi Beskrivelse 

Arealanvendelse I karakterområde 7 karakteriserer nærheden til Vesterhavet områdets pri-

mære arealanvendelse, som udgøres af et sammenhængende ekstensivt 

bånd af klitlandskaber langs kysten med spredte sommerhusområder og 

enkelte byer.  

 

Vesterhavets og vestenvindens indvirkning på tangen har med de natur-

lige dynamikker formet landskabet og naturindholdet samt haft afgørende 

betydning for arealanvendelsens mønstre og strukturer i landskabet, her-

under placering af bebyggelse og grønne landskabselementer. Bebyggelse 

er igennem tiden placeret i flade landskaber på læsiden af klitterne, hvor 

arealerne tidligere bestod af hede161. I området findes meget få beplant-

ninger, søer og vandløb. I den sydlige del af karakterområdet reguleres 

opvækst af rosa rugosa ved afgræsning. Igennem hele området findes en 

række bakketoppe, som er betegnet bjerge.  

 

Bebyggelse Områdets bebyggelse præges af spredte ejendomme og sommerhusom-

råder samt byerne Hvide Sande og Søndervig.  

 

Karakterområdets få, spredte beboelsesejendomme er fortrinsvis knyttet 

til jordbrugsmæssig anvendelse og nærheden til havet og fjorden. Der fin-

des enkelte karakteristiske enkeltgårde, som var knyttet til hedeopdyrk-

ningens pionerområder. Derudover forekommer primært vejbebyggelser. 

I den sydlige del af området findes enligt beliggende husmandssteder 

med røde tegl og stråtag, hvis arkitektur, materialer, farver og placering 

vidner om indpasning til det omgivende landskab.  

 

I klitlandskabet findes en række sommerhusområder, der fortrinsvis er 

placeret i sammenhængende bånd i landskaber med fladt hedelandskab 

eller mindre klitter. Beplantning er begrænset i området, og sommerhus-

områderne har på trods af placeringen imellem klitterne en overvejende 

tydelig fremtræden. Sommerhusene udgør et fremherskende karakter-

træk i området, da der igennem hele området findes hyppige klynger af 

sommerhuse, der fortrinsvis er placeret i tilknytning til den gennemgå-

ende landevej, og hvorfra de er udbygget ud mod kysten. Langs Vestky-

sten har grupper af sommerhuse karakter af sommerkolonier eller ferie-

byer, som sætter et meget kraftigt præg på arealanvendelsen af karak-

terområdets lokale landskab, hvilket særligt gør sig gældende i sommer-

halvåret.  

 
161 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Høje målebordsblade 1842-1899, http://kort.plandata.dk/spatialmap?  
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Kulturgeografi Beskrivelse 

 

Midt på tangen ligger byen Hvide Sande, som er omkranset af klitter og 

med dens fiskerihavn udgør et centralt knudepunkt i kystlandskabet. 

Byen opstod ved, at der efter flere forsøg i 1929-30 med sluser blev skabt 

forbindelse mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Sluseanlægget re-

gulerer vandstanden i fjorden og er sikret mod tilsanding af en læmole. 

Efter etablering af slusen blev Hvide Sande Havn anlagt i 1933-34 og hø-

rer i dag til en af landets største fiskerihavne162. Etablering af havnen har 

haft afgørende betydning for nærområdets udvikling, og byen fremtræder 

i dag som en moderne havneby. Før etablering af havnen boede fiskerne i 

fiskerboder i klitterne, hvis lyng- og tangklædte tage gik helt ned til jor-

den. Fiskerne indvirkede på klitlandskabet ved deres forbrug af hjelme og 

marehalm til brændsel og foder, hvilket forstærkede sandflugt i områ-

det163.  

 

 

Udvikling af Hvide Sande før (øverst: højt målebordsblad 1842-1899164) og efter 

gennembrud af tangen med en sluse (nederst: topografisk kort)165.  

 
162 Trap Danmark, Trap 5 online, Holmsland Klit Sogn 

163 Trap Danmark, Trap 5 online, Holmsland Klit Sogn 

164 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Høje målebordsblade 1842-1899, http://kort.plandata.dk/spatialmap? 

164 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Topografisk kort, http://kort.plandata.dk/spatialmap? 
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Kulturgeografi Beskrivelse 

Ud for nordspidsen af Ringkøbing Fjord og ved toppen af Holmsland Klit 

ligger byen Søndervig. Byen har bl.a. udviklet sig med udgangspunkt i 

badestedet Søndervig166 og fremtræder i dag som en badeby med et mar-

kant fokus på turisme.  

 

Langs kysten ligger bunkere som spredte kulturhistoriske landskabsele-

menter. Bunkernes fremtræden i landskabet er under kraftig indvirkning 

fra den dynamiske kystudvikling, og både havvand og sand ændrer over 

tid de kulturhistoriske elementers visuelle fremtræden i kystlandskabet.  

 

Infrastruktur Igennem Holmsland Tange forløber en gennemgående vej (Sønder Klitvej 

og Holmsland Klitvej), der danner forbindelse mellem Søndervig over 

Hvide Sande til Nymindegab. Den gennemgående vej følger overordnet 

set karakterområdets østlige grænse på tangen. Vejens forløb er natur-

groet og formet af det markante klitlandskabs natur- og kulturgeografiske 

forhold, og hvor den fortrinsvis er placeret på flade tidligere hedeområ-

der167. Vejen er efterfølgende reguleret til et mere lige og gennemgående 

bindeled mellem områdets funktioner, men vejen har fortsat et naturgroet 

præg på tangen.  

 

Kystbeskyttelse Holmsland Tangen beskytter området omkring Ringkøbing Fjord mod 

oversvømmelse under en storm. Langs hovedparten af tangen er klitterne 

så stærke, at der ikke er risiko for gennembrud under en storm, men lige 

syd for Hvide Sande er kystbeskyttelse nødvendig for at undgå oversvøm-

melse, og der er etableret bølgebrydere.  

 

Realisering af indsejling til Hvide Sande medførte læsideerosion syd for 

byen til Årgab, og kraftig kystilbagerykning betød, at der i 1973 blev på-

begyndt sandfodring. Derudover blev der i 1983-1989 ved Årgab anlagt 

17 bølgebrydere. 

Tabel 6-49. Kulturgeografisk grundlag for karakterområde 7 mellem st. 56,4-114,4. 

 

Enligt beliggende husmandssted i klitlandskabet. 

 

Karaktergivende sommerhusområde ved Skodbjerg 

omgivet af høje hvidklitter. 

 

 
166 Trap Danmark, Trap 5 online, Nysogn Sogn 

167 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Høje målebordsblade 1842-1899, http://kort.plandata.dk/spatialmap? 
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Bunkeranlæg udgør kulturhistoriske landskabsele-

menter på stranden. 

 

Graffiti-bemalet bunkeranlæg ved vand- og vindero-

derede tværklitter.  

 

Figur 6-86. Fotos af kulturgeografiske nøgleelementer inden for karakterområde 7.  

6.8.3 Rumlig-visuelle forhold 

I Tabel 6-50 til Tabel 6-52 beskrives de karaktergivende rumlige forhold og særlige visuelle ople-

velsesmuligheder langs hovedstrækning 7. 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Fra stranden forekommer ingen visuel sammenhæng på tværs af klitterne til 

det bagvedliggende landskab. Fra det flade, homogene strande er derimod 

vide udsigter på langs af kysten.  

Tabel 6-50. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 7 mellem hovedstrækningens st. 56,4-114,4. 

 

  

Figur 6-87. Ingen visuel sammenhæng mellem strand og bagvedliggende landskab - Udsigt til stranden (tv.) og 

indsigt fra stranden til det bagvedliggende landskab (th.) er ikke mulig i klitlandskabet.  

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Fra toppen af klitterne forekommer vide udsigter ud over havet, til stranden, 

på langs af kysten og til de bagvedliggende karakterområder. Ved Skodbjerge 

findes eksempelvis markante, voluminøse klitter, hvorfra der forekommer vide 

udsigter over kystlandskabet og mod Tipperne og Hvide Sande.  

Tabel 6-51. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 7 mellem hovedstrækningens st. 56,4-114,4. 
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Figur 6-88. Vidde udsigter fra klitterne – Udsigt på langs af kysten set mod syd fra klit ved Skodbjerg (tv.) og 

udsigt mod bagvedliggende landskab set mod syd øst fra klit ved Skodbjerg (th.). 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Ved st. 86,8 ligger Lyngvig Fyr, som er et 38 meter højt fyrtårn fra 1906, som 

udgør et markant visuelt pejlemærke i klitlandskabet. Fra fyret findes vide ud-

sigter over det omgivende landskab, og i klart vejr kan der fra tårnets top ses 

til Blåvandshuk Fyr i syd (ca. 55 km i fugleflugt) og Bovbjerg Fyr i nord (ca. 52 

km i fugleflugt). 

Tabel 6-52. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 7 mellem hovedstrækningens st. 56,4-114,4. 

  

Figur 6-89. Lyngvig Fyr som visuelt vartegn og udsigtspunkt. 

 

6.8.4 Opsummerende beskrivelse af landskabskarakter 

På baggrund af den udførte kystlandskabsanalyse opsummeres beskrivelsen af kystlandskabet 

langs hovedstrækning 7 samlet set til: 

 

Mellem st. 56,4-114,4 karakteriseres landskabet af et langt sammenhængende bånd af strande 

og klitrækker i varieret skala og bredde (karakterområde 7). Naturgrundlaget har historiske set 

og i dag afgørende betydning for arealanvendelsen af landskabet, og der forekommer inden for 

karakterområdet en høj grad af konvergens mellem karakterområdets natur- og kulturgrundlag. 

Derudover har placering af bebyggelse og infrastruktur en moderat grad af naturgroet oprindelse. 

I landskabet forekommer få, spredte ejendomme, mange sommerhusområder og to byer, hvor 

Hvide Sande er skabt ved i markant omfang at gennembryde landskabets naturgrundlag, og der-

ved skabe nye visuelle, landskabelige og funktionelle sammenhænge. Klitterne fremtræder pri-

mært med klitbevoksning, såsom marehalm, hjælme og græsser. Langs indersiden af tværklit-

terne fremtræder landskabet med lave klitter med lyng, marehalm, græsser og meget spredt be-

voksning. 
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Figur 6-90. Kystlandskabet ved Hovvig set fra nord-

vest, hvor der ses en tydelig konvergens mellem na-

turgeografiske grundlag (klitlandskabet) og kultur-

geografisk grundlag (rekreative sommerhusområ-

der). Derudover ses den tydelige grænse mellem to 

særegne karakterområder168. 

  

Figur 6-91. Luftfotoet viser kystlandskabet omkring 

Hvide Sande set fra syd mod nord. Byen ses øverst 

på fotoet, hvor den omkranser havnen og slusen til 

Ringkøbing Fjord. Langs stranden ses strandfodring 

ved Årgab, hvor læsideerosion fra havnens indsejling 

nødvendiggør hyppig strandfodring169. 

 

Figur 6-92. Holmsland Tange set fra nordvest ved 

Tingodden. Luftfotoet viser områdets brede strande 

med bølgebrydere og det bagvedliggende sparsomt 

bevoksede klitlandskab med store sommerhusområ-

der. Fotoets horisont udgøres af Ringkøbing Fjord170. 

  

Figur 6-93. Kystlandskab ved Nymindegab med 

brede strande og klitter, og hvor store, bagvedlig-

gende sommerhusområder udgør et fremtrædende 

træk i området171. 

 

6.9 Hovedstrækning 8 – Sdr. Holmsland Tange 

Kystlandskabsanalysens skrivebordsanalyse og feltarbejde har vist, at kystlandskabet langs ho-

vedstrækningen Sdr. Holmsland Tange består af dele af én landskabelig helhed, betegnet karak-

terområde 7, hvis udstrækning langs hovedstrækningen fremgår af Tabel 6-53.  

 

Statione-

ring 

Karakterområde 

56,4-114,4 Karakterområde 7 – Sammenhængende klitlandskab mellem Husby Klit og Ny-

mindegab 

Tabel 6-53. Afgrænset karakterområde langs hovedstrækning Sdr. Holmsland Tange. 

Afgrænsning af karakterområdet fremgår af Figur 6-94 og Figur 6-95.  

 

 
168 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 29. august 2008, Hovvig 

169 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 29. august 2008, Fodring Årgab 

170 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 28. august 2008, Tingodden 

171 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 28. august 2008, Nymindegab 
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Figur 6-94. Afgrænsning af karakterområde 7 for et sammenhængende klitlandskab mellem Husby Klit og Ny-

mindegab. 
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Figur 6-95. Afgrænsning af karakterområde 7 på landskabskort med landskabsdannelser172. 

I de følgende afsnit 6.9.1 til 6.9.3 beskrives grundlaget for den konkrete afgrænsning af karakter-

området, og afsnittene er systematisk opbygget i beskrivelsen af de undersøgte delelementer fra 

 
172 Per Smed, Landskabskort over Danmark, Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 133/501 

 

den anvendte kystlandskabskarakteranalyse. Beskrivelsen af karakterområdet opsummeres i af-

snit 6.9.4. 

 

6.9.1 Naturgeografisk grundlag 

Det naturgeografiske grundlag for landskabet langs hovedstrækning Sdr. Holmsland Tange er for 

karakterområdet analyseret og beskrevet i Tabel 6-54. Karakterområdernes geomorfologi frem-

går af Figur 6-95. 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Karakterområde 7 er et langt, smalt nord-sydgående landskab, som overve-

jende består af to naturgeografiske landskabstyper: strandvoldskyst med for-

strand og marint forland overlejret af et klitlandskab173 174. I den sydlige del af 

karakterområdet udgør det den vestlige del af en tange, som er betegnet 

Holmsland Tange.  

 

Tangen, strandvoldskysten og det marine forland er dannet som et resultat af 

havets bølger og et stort materialeoverskud fra de glaciale smeltevandsaflej-

ringer175, der er omlejret ved en kombination af sedimenttransport på langs og 

tværs af kysten. Sedimentet består hovedsageligt af varierende kornstørrelser 

inden for sandfraktionen176. Tangens historiske tilvækst kan følges som en 

række fremspring ind i landet, der tolkes som krumoddespidser177.  

 

På forstranden observeres strandvolde som lave, langstrakte volde. Strandvol-

dende kan blive flere meter høje i områder med stor bølgeenergi. Når strand-

voldene når en vis størrelse, vil de ikke længere bliver oversvømmet, og æoli-

ske178 processer vil flytte sediment med den fremherskende vindretning. Et 

område med flyvesand og et rigt relief med mange småbakker og stejle 

skrænter bliver dannet øst for kystlinjen 179. Klitternes maksimale størrelse når 

en højde på ca. 25 meter. Området er således et klitlandskab, som overlejrer 

det marine forland i størstedelen af karakterområdet. Klitlandskabet består, 

med enkelte undtagelser, ikke længere af aktive klitter, da det er dækket af 

vegetation, som holder på sedimentet. I området omkring Skodbjerge ved sta-

tionering 99-105 findes aktive klitter, hvor der på ortofotos ses en fortsat ty-

delig transport af sedimenter ind i landet.  

 

Karakterområdet er midt på Holmsland Tange delt af indløbet til Hvide Sande, 

hvor indsejlingskanalen løbende bliver kunstigt udgravet for at holde kanalen 

åben180. Havnen i Hvide Sande er beskyttet af bølgebrydere.  

 

Selve Holmsland Tange fungerer desuden som naturligt dige for det bagvedlig-

gende fjord-, eng- og marskområde øst for karakterområdet. 

 
173 Smed, Per., 1981, Landskabskort over Danmark. Bind 2, Midtjylland 

174 GEUS,2015, Danmark Digitale Jordartskort 1:25000, version 4 

175 Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen, 2004, Kystlandskabet – udpegning af de Danmark nationale interesse-

områder – Geologi – Geomorfologi – Kystdynamik 

176 GEUS,2015, Danmark Digitale Jordartskort 1:25000, version 4 

177 Trap Danmark, Trap 5 online, Holmsland Klit Sogn 

178 Æolisk geomorfologi er, landskaber dannet af vinden, herunder klitter. 

179 GEUS,2015, Danmark Digitale Jordartskort 1:25000, version 4 

180 Hvide Sande Havn, 2016, https://hvidesandehavn.dk/pressemeddelelse/hvide-sande-havn-aarsrapport-2016/, be-

søgt: 14/12/2018 

https://hvidesandehavn.dk/pressemeddelelse/hvide-sande-havn-aarsrapport-2016/
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Statione-

ring 

Beskrivelse 

 

Strandplanet er karakteriseret ved en brændingsrevle omkring 5-6 meters 

vanddybde og en strandrevle længere inde på det indre strandplan. Størrelsen 

og beliggenheden af disse revler kan dog variere igennem året og fra år til år. 

 

Tabel 6-54. Beskrivelse af naturgeografisk grundlag i karakterområde 7. 

 

6.9.2 Kulturgeografisk grundlag 

Det kulturgeografiske grundlag for karakterområde 7 er beskrevet i Tabel 6-55. 

 

Kulturgeografi Beskrivelse 

Arealanvendelse I karakterområde 7 karakteriserer nærheden til Vesterhavet områdets pri-

mære arealanvendelse, som udgøres af et sammenhængende ekstensivt 

bånd af klitlandskaber langs kysten med spredte sommerhusområder og 

enkelte byer.  

 

Vesterhavets og vestenvindens indvirkning på tangen har med de naturlige 

dynamikker formet landskabet og naturindholdet samt haft afgørende be-

tydning for arealanvendelsens mønstre og strukturer i landskabet, herunder 

placering af bebyggelse og grønne landskabselementer. Bebyggelse er 

igennem tiden placeret i flade landskaber på læsiden af klitterne, hvor are-

alerne tidligere bestod af hede181. I området findes meget få beplantninger, 

søer og vandløb. I den sydlige del af karakterområdet reguleres opvækst af 

rosa rugosa ved afgræsning. Igennem hele området findes en række bak-

ketoppe, som er betegnet bjerge.  

 

Bebyggelse Områdets bebyggelse præges af spredte ejendomme og sommerhusområ-

der samt byerne Hvide Sande og Søndervig.  

 

Karakterområdets få, spredte beboelsesejendomme er fortrinsvis knyttet til 

jordbrugsmæssig anvendelse og nærheden til havet og fjorden. Der findes 

enkelte karakteristiske enkeltgårde, som var knyttet til hedeopdyrkningens 

pionerområder. Derudover forekommer primært vejbebyggelser. I den syd-

lige del af området findes enligt beliggende husmandssteder med røde tegl 

og stråtag, hvis arkitektur, materialer, farver og placering vidner om ind-

pasning til det omgivende landskab.  

 

I klitlandskabet findes en række sommerhusområder, der fortrinsvis er pla-

ceret i sammenhængende bånd i landskaber med fladt hedelandskab eller 

mindre klitter. Beplantning er begrænset i området, og sommerhusområ-

derne har på trods af placeringen imellem klitterne en overvejende tydelig 

fremtræden. Sommerhusene udgør et fremherskende karaktertræk i områ-

det, da der igennem hele området findes hyppige klynger af sommerhuse, 

der fortrinsvis er placeret i tilknytning til den gennemgående landevej, og 

hvorfra de er udbygget ud mod kysten. Langs Vestkysten har grupper af 

sommerhuse karakter af sommerkolonier eller feriebyer, som sætter et 

 
181 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Høje målebordsblade 1842-1899, http://kort.plandata.dk/spatialmap?  
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Kulturgeografi Beskrivelse 

meget kraftigt præg på arealanvendelsen af karakterområdets lokale land-

skab, hvilket særligt gør sig gældende i sommerhalvåret.  

 

Midt på tangen ligger byen Hvide Sande, som er omkranset af klitter og 

med dens fiskerihavn udgør et centralt knudepunkt i kystlandskabet. Byen 

opstod ved, at der efter flere forsøg i 1929-30 med sluser blev skabt forbin-

delse mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Sluseanlægget regulerer 

vandstanden i fjorden og er sikret mod tilsanding af en læmole. Efter etab-

lering af slusen blev Hvide Sande Havn anlagt i 1933-34 og hører i dag til 

en af landets største fiskerihavne182. Etablering af havnen har haft afgø-

rende betydning for nærområdets udvikling, og byen fremtræder i dag som 

en moderne havneby. Før etablering af havnen boede fiskerne i fiskerboder 

i klitterne, hvis lyng- og tangklædte tage gik helt ned til jorden. Fiskerne 

indvirkede på klitlandskabet ved deres forbrug af hjelme og marehalm til 

brændsel og foder, hvilket forstærkede sandflugt i området183.  

 

 

 
182 Trap Danmark, Trap 5 online, Holmsland Klit Sogn 

183 Trap Danmark, Trap 5 online, Holmsland Klit Sogn 
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Kulturgeografi Beskrivelse 

Udvikling af Hvide Sande før (øverst: højt målebordsblad 1842-1899184) og efter gen-

nembrud af tangen med en sluse (nederst: topografisk kort)185.  

Ud for nordspidsen af Ringkøbing Fjord og ved toppen af Holmsland Klit lig-

ger byen Søndervig. Byen har bl.a. udviklet sig med udgangspunkt i bade-

stedet Søndervig186 og fremtræder i dag som en badeby med et markant 

fokus på turisme.  

 

Langs kysten ligger bunkere som spredte kulturhistoriske landskabselemen-

ter. Bunkernes fremtræden i landskabet er under kraftig indvirkning fra den 

dynamiske kystudvikling, og både havvand og sand ændrer over tid de kul-

turhistoriske elementers visuelle fremtræden i kystlandskabet.  

 

Infrastruktur Igennem Holmsland Tange forløber en gennemgående vej (Sønder Klitvej 

og Holmsland Klitvej), der danner forbindelse mellem Søndervig over Hvide 

Sande til Nymindegab. Den gennemgående vej følger overordnet set karak-

terområdets østlige grænse på tangen. Vejens forløb er naturgroet og for-

met af det markante klitlandskabs natur- og kulturgeografiske forhold, og 

hvor den fortrinsvis er placeret på flade tidligere hedeområder187. Vejen er 

efterfølgende reguleret til et mere lige og gennemgående bindeled mellem 

områdets funktioner, men vejen har fortsat et naturgroet præg på tangen.  

Kystbeskyttelse Holmsland Tangen beskytter området omkring Ringkøbing Fjord mod over-

svømmelse under en storm. Langs hovedparten af tangen er klitterne så 

stærke, at der ikke er risiko for gennembrud under en storm, men lige syd 

for Hvide Sande er kystbeskyttelse nødvendig for at undgå oversvømmelse, 

og der er etableret bølgebrydere.  

 

Realisering af indsejling til Hvide Sande medførte læsideerosion syd for 

byen til Årgab, og kraftig kystilbagerykning betød, at der i 1973 blev påbe-

gyndt sandfodring. Derudover blev der i 1983-1989 ved Årgab anlagt 17 

bølgebrydere. 

Tabel 6-55. Kulturgeografisk grundlag for karakterområde 7 mellem hovedstrækningens st. 56,4-114,4. 

 

 

Enligt beliggende husmandssted i klitlandskabet. 

 

 

 
184 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Høje målebordsblade 1842-1899, http://kort.plandata.dk/spatialmap? 

184 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Topografisk kort, http://kort.plandata.dk/spatialmap? 

 

186 Trap Danmark, Trap 5 online, Nysogn Sogn 

187 Erhvervsstyrelsen, Plandata, Baggrundskort, Høje målebordsblade 1842-1899, http://kort.plandata.dk/spatialmap? 
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Karaktergivende sommerhusområde ved Skodbjerg 

omgivet af høje hvidklitter. 

 

Bunkeranlæg udgør kulturhistoriske landskabsele-

menter på stranden. 

 

Graffiti-bemalet bunkeranlæg ved vand- og vindero-

derede tværklitter.  

 

Figur 6-96. Fotos af kulturgeografiske nøgleelementer inden for karakterområde 7.  

 

6.9.3 Rumlig-visuelle forhold 

I Tabel 6-56 til Tabel 6-58beskrives de karaktergivende rumlige forhold og særlige visuelle ople-

velsesmuligheder langs hovedstrækning 8. 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Fra stranden forekommer ingen visuel sammenhæng på tværs af klitterne til 

det bagvedliggende landskab. Fra det flade, homogene strande er derimod 

vide udsigter på langs af kysten.  

Tabel 6-56. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 7 mellem st. 56,4-114,4. 

 

  

Figur 6-97. Ingen visuel sammenhæng mellem strand og bagvedliggende landskab - Udsigt til stranden (tv.) og 

indsigt fra stranden til det bagvedliggende landskab (th.) er ikke mulig i klitlandskabet.  

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Fra toppen af klitterne forekommer vide udsigter ud over havet, til stranden, 

på langs af kysten og til de bagvedliggende karakterområder. Ved Skodbjerge 

findes eksempelvis markante, voluminøse klitter, hvorfra der forekommer vide 

udsigter over kystlandskabet og mod Tipperne og Hvide Sande.  

Tabel 6-57. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 7 mellem st. 56,4-114,4. 
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Figur 6-98. Vidde udsigter fra klitterne – Udsigt på langs af kysten set mod syd fra klit ved Skodbjerg (tv.) og 

udsigt mod bagvedliggende landskab set mod syd øst fra klit ved Skodbjerg (th.). 

 

Statione-

ring 

Beskrivelse 

56,4-114,4 Ved st. 86,8 ligger Lyngvig Fyr, som er et 38 meter højt fyrtårn fra 1906, som 

udgør et markant visuelt pejlemærke i klitlandskabet. Fra fyret findes vide ud-

sigter over det omgivende landskab, og i klart vejr kan der fra tårnets top ses 

til Blåvandshuk Fyr i syd (ca. 55 km i fugleflugt) og Bovbjerg Fyr i nord (ca. 52 

km i fugleflugt). 

Tabel 6-58. Rumlig-visuelle forhold for karakterområde 7 mellem st. 56,4-114,4. 

 

  

Figur 6-99. Lyngvig Fyr som visuelt vartegn og udsigtspunkt. 

 

6.9.4 Opsummerende beskrivelse af landskabskarakter 

På baggrund af den udførte kystlandskabsanalyse opsummeres beskrivelsen af kystlandskabet 

langs hovedstrækning Sdr. Holmsland Tange samlet set til: 

 

Mellem st. 56,4-114,4 karakteriseres landskabet af et langt sammenhængende bånd af strande 

og klitrækker i varieret skala og bredde (karakterområde 7). Naturgrundlaget har historiske set 

og i dag afgørende betydning for arealanvendelsen af landskabet, og der forekommer inden for 

karakterområdet en høj grad af konvergens mellem karakterområdets natur- og kulturgrundlag. 

Derudover har placering af bebyggelse og infrastruktur en moderat grad af naturgroet oprindelse. 

I landskabet forekommer få, spredte ejendomme, mange sommerhusområder og to byer, hvor 

Hvide Sande er skabt ved i markant omfang at gennembryde landskabets naturgrundlag, og der-

ved skabe nye visuelle, landskabelige og funktionelle sammenhænge. Klitterne fremtræder pri-

mært med klitbevoksning, såsom marehalm, hjælme og græsser. Langs indersiden af 
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tværklitterne fremtræder landskabet med lave klitter med lyng, marehalm, græsser og meget 

spredt bevoksning. 

 

 

Figur 6-100. Kystlandskabet ved Hovvig set fra 

nordvest, hvor der ses en tydelig konvergens mel-

lem naturgeografiske grundlag (klitlandskabet) og 

kulturgeografisk grundlag (rekreative sommerhus-

områder). Derudover ses den tydelige grænse mel-

lem to særegne karakterområder188. 

  

Figur 6-101. Luftfotoet viser kystlandskabet omkring 

Hvide Sande set fra syd mod nord. Byen ses øverst 

på fotoet, hvor den omkranser havnen og slusen til 

Ringkøbing Fjord. Langs stranden ses strandfodring 

ved Årgab, hvor læsideerosion fra havnens indsejling 

nødvendiggør hyppig strandfodring189. 

 

Figur 6-102. Holmsland Tange set fra nordvest ved 

Tingodden. Luftfotoet viser områdets brede strande 

med bølgebrydere og det bagvedliggende sparsomt 

bevoksede klitlandskab med store sommerhusområ-

der. Fotoets horisont udgøres af Ringkøbing Fjord190. 

  

Figur 6-103. Kystlandskab ved Nymindegab med 

brede strande og klitter, og hvor store, bagvedlig-

gende sommerhusområder udgør et fremtrædende 

træk i området191. 

 

 

 

 

  

 
188 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 29. august 2008, Hovvig 

189 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 29. august 2008, Fodring Årgab 

190 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 28. august 2008, Tingodden 

191 Kystdirektoratet, Luftfoto fra Hunderup, 28. august 2008, Nymindegab 
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 SEDIMENTATION, HYDRAU-

LIK, MORFOLOGI 
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7. EKSISTERENDE FORHOLD 

I dette kapitel beskrives de eksisterende forhold vedr. hydraulik og kystmorfologi langs stræknin-

gen Lodbjerg – Nymindegab, hvilket bl.a. udgør grundlaget for den efterfølgende vurdering af 

miljøpåvirkningerne fra gennemførelsen af projektet. 

 

Beskrivelsen af de eksisterende forhold gives i relation til følgende relevante fysiske forhold: 

 

1. Indledende beskrivelse  

2. Vind/bølgeforhold  

3. Vandstandsforhold  

4. Strømforhold  

5. Sedimentforhold  

6. Sedimenttransport og kystmorfologi  

7. Sedimentation/bypass  

8. Naturlig koncentration af suspenderet sediment  

 

7.1 Indledende beskrivelse af strækningen Lodbjerg - Nymindegab 

Den 112 km lange kyststrækning mellem Lodbjerg og Nymindegab er på næsten hele stræknin-

gen en tilbagerykningskyst. Uden kystbeskyttelse ville den gennemsnitlige årlige tilbagerykning 

på størstedelen af strækningen ligge på 1-4 meter om året og helt op til 6-8 meter om året nord 

for Thorsminde. Den årlige erosionsrate langs strækningen Lodbjerg – Nymindegab er illustreret i 

figur 7-1. 

 

Den gennemsnitlige tilbagerykning på strækningen er forholdsvis varierende, og specielt ved akut 

tilbagerykning under storm. Figur 7-2 viser den akutte kliterosion som funktion af returperioden 

for historiske storme langs strækningen Lodbjerg – Nymindegab i perioden 1977-2012. Ud fra af-

læsning i figuren kan 95%-fraktilen for den akutte erosion estimeres til ca. 40 meter for den på-

gældende periode med en maks. erosion på ca. 42 meter i 1985. 
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Figur 7-1. Gennemsnitlige årlige kysttilbagerykning uden en årlig kystbeskyttelsesindsats1. 

 

 
1 Kystdirektoratet, 2018 Fællesaftalestrækningen Lodbjerg – Nymindegab 
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Figur 7-2. Akut kliterosion på strækningen Lodbjerg – Nymindegab i perioden 1977-20122. 

 

Kysten langs strækningen Lodberg – Nymindegab kan jf. figur 7-3 (venstre) generelt klassificeres 

som en sandet litoral kyst. Vanddybden i Nordsøen er jævnt aftagende fra ca. 100 meter vand-

dybde i den nordlige del mod ca. 40 meter vanddybde i syd. Herudover findes der langs Vestky-

sten et stort lavvandet område med aftagende bredde mod nord. Et dybdekort of bl.a. Nordsøen 

samt Skagerrak er vist i figur 7-3 (højre).  

 

  

Figur 7-3. (venstre) Klassificering af de danske kyststrækninger3. (højre) Dybdekort over bl.a. Nordsøen samt 

Skagerrak4. 

 
2 Kystdirektoratet, COADAPT – Dune Erosion and safety along the Lodbjerg – Nymindegab, 2013 

3 Kystdirektoratet. (2008). Safecoast - CONSEQUENCES OF CLIMATE CHANGE ALONG THE DANISH COASTS 

4 GEUS. (2017). GEUS-NOTAT nr.: 14-MI-2017-8: Beskrivelse af forhold vedrørende havbunden i danske havområder. 

https://bit.ly/2KEDydi 

https://bit.ly/2KEDydi
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7.1.1 Eksisterende kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg – Nymindegab  

Pga. relativt høje vandstande under storm samt en smal klitzone og et lavt bagland forefindes der 

forskellige former for kystbeskyttelse langs strækningen. Kystbeskyttelsen for de ni hovedstræk-

ninger er en kombination af sandfodring, skråningsbeskyttelse, høfder, bølgebrydere, klitfor-

stærkning, sanddiger, samt sandflugtsdæmpning. 

 

Eksisterende kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg – Nymindegab er illustreret i Figur 7-4. 

Som det fremgår af figuren, forekommer den hårde kystbeskyttelse i den nordlige halvdel af fæl-

lesaftalestrækningen, i form af hovedsageligt høfder. 

 

 

Figur 7-4. Eksisterende kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg – Nymindegab. 
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7.2 Vind/bølgeforhold  

Følgende data haves for bølger og vind på strækningen: 

 

• Bølgemålinger fra Fjaltring (441893 meter øst, 6259258 meter nord), placeret på ca. 17.5 

meter vanddybde for perioden 1991-2018 

• Vindmålinger fra Thorsminde (Øst: 445682 m, Nord: 6247792 m) i 16 meter højde over ter-

ræn DVR90 for perioden 1988-2018 

 

Det skal nævnes, at der forekommer variationer i vind og bølger langs strækningen Lodbjerg – 

Nymindegab, men data fra ovenfornævnte lokaliteter (Fjaltring og Thorsminde) vurderes for væ-

rende repræsentative for de overordnede bølgeforhold langs strækningen. Dette er yderligere un-

derbygget ved Figur 7-6 (venstre) som beskrives nærmere i et senere afsnit. 

 

Figur 7-5 viser en vindrose for vindmålingerne fra Thorsminde-måleren for perioden 1988-2018. 

Som det fremgår af vindrosen, er den fremhærskende vindretning ved Thorsminde (dvs. umiddel-

bart midt på strækningen Lodbjerg – Nymindegab) fra nordvest og vestlige retninger. Desuden er 

de højeste vindhastigheder forekommende fra nordvest. 

 

 

Figur 7-5. Vindrose fra Thorsminde baseret på vindmålinger i 16 meter højde for perioden 1988-2018. 

 

Figur 7-6 (venstre) viser bølgeroser for udvalgte positioner langs Vestkysten. Som det fremgår af 

bølgeroserne, som er baseret på et hindcaststudie5, er der på strækningen Lodbjerg - Nyminde-

gab fremherskende bølger fra nordvest. Desuden kan det ses, at bølgerosen ved Fjaltring er re-

præsentativ for bølgerne langs strækningen Lodbjerg – Nymindegab. Figur 7-6 (højre) indikerer, 

at bølgeenergien langs Vestkysten generelt er forholdsvis høj og signifikant højere sammenlignet 

med de indre kyststrækninger. 

 

 

5 Kystdirektoratet. (2000). Sedimentbudget Vestkysten.  
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Figur 7-6. (venstre) Bølgeroser for Vestkysten baseret på hindcast bølgedata i perioden 1992 – 19966 (højre) 

Bølgeenergi langs de danske kyster – bestemt for hver fem kilometer kyst7. 

 

Figur 7-7 viser bølgeroser for henholdsvis den signifikante bølgehøjde, Hm0, og peak-bølgeperio-

den, Tp, fra Fjaltringmåleren, i perioden 1991-2018 (dvs. for en længere periode sammenlignet 

med bølgeroserne i figur 7-6 (venstre)). Som det fremgår af figur 7-7 er der en forekomst af 

både de højeste signifikante bølger Hm0 samt de længste peak-bølgeperioder Tp fra nordvestlig 

retning. 

 

  

 

 

Figur 7-7. (venstre) Bølgeroser for Hm0 fra Fjaltringmåleren baseret på bølgedata i perioden 1991-2018. (højre) 

Bølgerose for Tp baseret på bølgedata i perioden 1991-2018. 

 

6 Kystdirektoratet. (2000). Sedimentbudget Vestkysten.  

7 Kystdirektoratet. (2008). Safecoast - CONSEQUENCES OF CLIMATE CHANGE ALONG THE DANISH COASTS.  
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Tabel 7-1 viser et såkaldt scatter-diagram for forekomst af signifikante bølgehøjder, Hm0, og peak 

bølgeperioder, Tp, ved Fjaltring-måleren i perioden 1994-2018. Som det fremgår af scatter-tabel-

len, er de hyppigst-forekommende signifikante bølgehøjder imellem nul og tre meter. 

 

Hs/Tp 0-2s 2-4s 4-6s 6-8s 8-10s 10-12s 12-14s 14-16s 16-18s 18-20s sum [%] 

0-1m 0.2 5.5 18.6 8.5 5.1 6.4 3.4 1.9 0.4 0.3 50.2 

1-2m 0.0 0.1 8.1 18.5 5.5 1.5 0.6 0.3 0.1 0.1 34.2 

2-3m 0.0 0.0 0.2 5.5 5.2 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 11.7 

3-4m 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 2.7 

4-5m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 

5-6m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

6-7m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7-8m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8-9m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

sum [%] 0.2 5.6 26.9 32.7 17.7 9.6 4.3 2.3 0.5 0.3  100 

Tabel 7-1. Sandsynlighed for forekomst af Hm0 og Tp ved Fjaltring (omni-retning i perioden 1991-2018). 

 

Korrelationen imellem Hm0 og Tp er yderligere illustreret i scatter-plottet i Figur 7-8, hvoraf det 

ses, at der for lave Hm0 er sandsynlighed for underliggende lange swell-bølger (dvs. høje Tp). 

Kombinationen af lange- og lave swell bølger opstår ofte efter en periode med kraftig vind eller 

storm. 

 

 

Figur 7-8. Hm0/Tp-scatterplot for bølgemålinger ved Fjaltring i perioden 1991-2018. 

 

Figur 7-9 viser en god korrelationen imellem vindhastigheden samt bølgehøjden ved vind fra hen-

holdsvis nordvest, NV, (venstre) og sydvest, SV, (højre) hvilket indikerer, at bølgerne i høj grad 

er lokale vindgenererede (specielt ved 1,5 meter < Hm0). 
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Figur 7-9. Hm0/U-scatterplot for bølgemålinger ved Fjaltring i perioden 1991-2018. 

 

7.3 Vandstandsforhold 

Vandstandsniveauet langs Vestkysten er påvirket af vind, atmosfærisk tryk, tidevand samt (lo-

kalt) bølger. Vandstandsstatistikker fra Hvide Sande, Thorsminde, Thyborøn8, givet i henholdsvis 

Tabel 7-2, Tabel 7-3, samt Tabel 7-4, og som det fremgår af tabellerne, forekommer der en 

smule variation i vandstandene langs kysten (hvilket dog kan være bundet i statistisk usikker-

hed). Der opnås vandstande for de pågældende lokaliteter på op imod tre meter for en 100 års 

stormhændelse ved Hvide Sande. Den generelle vandstandsforøgelse som følge af vindstuvning 

kan endda i nogle tilfælde øges yderligere som følge af bølgesetup på kysten, som bevirker til en 

lokal forøgelse af vandstanden på 0,25 – 0,75 meter afhængig af bølgehøjden og bølgeperioden9. 

 

Vandstandsstatistik for Hvide Sande (havet) 

Returperiode [år]  20 50 100 

Vandstand [cm]  279 290 297 

Tabel 7-2. Vandstandsstatistik for Hvide Sande (havet)10. 

 

Vandstandsstatistik for Thorsminde (havet) 

Returperiode [år]  20 50 100 

Vandstand [cm]  257 267 274 

Tabel 7-3. Vandstandsstatistik for Thorsminde (havet).11  

 

Vandstandsstatistik for Thyborøn (havet) 

Returperiode [år]   20 50 100 

Vandstand [cm]  235 243 250 

Tabel 7-4. Vandstandsstatistik for Thyborøn (havet)12.  

Jf. DMI er tidevandsamplityden ved Thyborøn ca. 0,55 meter13. 

 
8 Kystdirektoratet. (2018). Højvandsstatistikker 2017 

9 DHI. (2001). Redegørelse for planlagte kystfodringsprojekter udfor Fjaltring i 2002 og ved Årgab i 2003.  

10 Kystdirektoratet. (2018). Højvandsstatistikker 2017.  

11 Kystdirektoratet. (2018). Højvandsstatistikker 2017.  

12 Kystdirektoratet. (2018). Højvandsstatistikker 2017.  

13 DMI. (2018). Tidevandstabeller for danske farvande 2018.  
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7.4 Strømforhold  

Følgende data haves for strømmålinger på strækningen: 

 

• Strømmålinger haves fra Fjaltring, station 2034, (Øst: 441565 m, Nord: 6258010 m) placeret 

på ca. 16,8 meter vanddybde, ca. 4.500 meter fra kysten, for perioden 1999 – 2001 

 

Ligesom med bølger og vind kan der forekomme variationer i strømforholdene langs kysten, men 

strømmålingerne fra Fjaltring vurderes dog for værende repræsentative for den overordnede ten-

dens langs strækningen Lodbjerg – Nymindegab. 

 

Udenfor littoralzonen (indtil ca. 12 meter vanddybde, hvilket er nærmere beskrevet i et senere 

afsnit) er strømmen langs strækningen Lodbjerg – Nymindegab drevet af tidevand samt vind. In-

denfor littoralzonen er strømmen hovedsageligt drevet af bølger. De to bidrag til strømmen be-

skrives nærmere i det følgende. 

 

7.4.1 Bølgegenereret strøm 

Bølgehøjden tæt ved kysten er begrænset af vanddybden og når den opnår en relativ højde ift. 

vanddybden, h, på Hm0/h≈0,6 vil der forekomme bølgebrydning af de højeste bølger i bølge-spek-

tret. Bølgebrydningen bevirker til at der opstår en reaktionskraft i samme retning som bølgeud-

bredelsen, og såfremt bølgen angriber kysten med en vinkel, kan reaktionskraften opdeles i to 

komposanter (på langs med- og på tværs af- kystlinjen). Den vinkelrette kraftkomposant på ky-

sten bevirker til, som tidligere nævnt, at der opstår såkaldt bølgesetup (dvs. en lokal forøgelse af 

vandspejlet tæt ved kysten) og den langsgående komposant bevirker til en langsgående strøm 

langs kysten, se illustrationen i Figur 7-23 (øverst). 

 

Det vinkelrette bølgesetup samt den langsgående strøm, som begge øges proportionelt med bøl-

gehøjden, genererer desuden henholdsvis en søværts sedimenttransport samt en langsgående 

sedimenttransport. Begge transporter er dog udelukkende forekommende indenfor brydningszo-

nen. 

 

7.4.2 Vind/tidevandsgenereret kyststrøm 

Såkaldte havstrømme opstår i forbindelse med vindstuvning samt tidevandsudveksling i Nord-

søen. Langs Vestkysten betegnes denne havstrøm ofte som ”Den Jyske Kyststrøm”. Den Jyske 

Kyststrøm er regionalt forekommende, og bevirker til at vandet i Nordsøen cirkulerer imod urets 

retning, hvilket medfører en netto-dominerende nordgående strøm, hvis styrke er styret af vind-

forhold. En skematisk gengivelse af cirkulationen i Nordsøen er vist i Figur 7-10. 
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Figur 7-10. Skematisk gengivelse af netto-cirkulationen i Nordsøen, Skagerrak, samt Kattegat. Mørke pile viser 

strømninger i overfladen og de lyse pile viser dybereliggende strømme. Bredden på pilene indikerer styrken14.  

 

Figur 7-11 (venstre) viser en såkaldt strømrose fra Fjaltringmåleren (station 2034) for perioden 

1999 – 2001. Som det fremgår af figuren, forekommer der strømhastigheder på op til ca. 1 m/s 

(nordgående). Maksimumstrømhastigheden er dog lidt lavere mod syd. Figur 7-11 (højre) viser 

en strømrose for den tidevandsgenerede strøm i ca. midten af vandsøjlen (baseret på FFT-ana-

lyse) for måleren på ca. 16 meter vanddybde, og som det fremgår heraf, forekommer der strøm-

hastigheder på op til ca. 0,2 m/s både nord- og sydgående. 

 

14 Hvas, E. et al. (1998). Åbne farvande langs vestkysten. Udgivet af Nordjyllands amt, Ringkøbing amt, Viborg amt og 

Ribe amt. 
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Fjaltringmåleren er beliggende på ca. 16 meter vanddybde, og de viste strømroser i Figur 7-11 

angiver strømhastigheden ca. i midten af vandsøjlen (8,1 meter vanddybde.). Ved sammenligning 

med bølgeroser for strømmen på andre dybder er det konkluderet, at strømhastigheden i midten 

af vandsøjlen er repræsentativ for den dybdemidlede strømhastighed på den pågældende lokali-

tet.  

 

 
 

Figur 7-11. Strømrose for Fjaltringmåleren (station 2034) for perioden 1999 – 2001 på 8.1 meter vanddybde. 

 

Tabel 7-5 viser statistik for nord- og sydgående strømhastigheder ved målestation 2034. Som det 

fremgår af tabellen, er der en forholdsvis stor spredning på strømhastighederne og dermed stor 

forskel imellem 99%-fraktilen og max-strømhastigheder. Som et eksempel viser figur 7-12 nor-

malfordelingen for strømhastigheder for nordgående strøm. 

 

  Middel [m/s] Spredning [-] 95% fraktil 

[m/s] 

99% fraktil 

[m/s] 

Maks. [m/s] 

Strømretning 

S (165o - 195o) 

0,21 0,10 0,39 0,49 0,67 

Strømretning 

N (345o - 15o) 

0,27 0,13 0,50 0,64 1,05 

Tabel 7-5. Statistik for strømhastigheder fra station 2034. 
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Figur 7-12. Normalfordeling for nordgående strøm på ca. otte meter vanddybde. 

 

Figur 7-13 viser korrelationen imellem den dybdemidlede residuale kyststrøm (fratrukket effekten 

fra tidevand) og bølgehøjden. Som det fremgår af figuren, er der en meget ringe korrelation imel-

lem de to parametre. 

 

 

Figur 7-13. Korrelation imellem bølgehøjde og den residuale strømhastighed på ca. otte meter vanddybde. 
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7.5 Sedimentforhold 

Nordsøen er generelt bestående af store områder med sandbund. Umiddelbart vest for Fjaltring 

ses dog et større område med stenet moræne, grus og groft sand, se Figur 7-14 (venstre). Sand-

procenter, som er den andel af havbunden som består af ikke-kohæsivt materiale, langs Vestky-

sten er vist i Figur 7-14 (højre) indtil otte meter vanddybde (inderste streg) samt udenfor otte m-

vanddybden (yderste streg). Som det fremgår af figuren, er der generelt en relativ høj sandpro-

cent ud til otte meter dybde på strækningen Lodbjerg – Nymindegab. Udenfor otte meters dyb-

den er sandprocenten langs kysten dog mere varierende.  

 

  

Figur 7-14. (venstre) Havbundssubstrater15. (højre) Sandprocenter langs vestkysten16. 

 

Tabel 7-6 viser middelkornstørrelser, d50, som er baseret på sigteanalyser udført til nærværende 

miljøkonsekvensvurdering på fire lokaliteter langs strækningen. Der er udført 21 sigteanalyser for 

hver af de fire lokaliteter, og som det fremgår af tabellen, er der generelt en forholdsvis stor 

spredning i d50. Variationen i middelkornstørrelserne imellem de fire lokaliteter er dog mindre, 

men den umiddelbare tendens er dog, at d50 er faldende ned imod den sydlige del af stræknin-

gen.  

 

Har-

boøre 
Tange 

   Agger Tange    Thorsminde    Hvide Sande 

Ref. d50 

[mm] 

   Ref. d50 [mm]    Ref. d50 

[mm] 

   Ref. d50 

[mm] 

HT 1 0.18 
 

 AT 1 0.43 
 

 TT 1 0.19 
 

 HS 1 0.18 

HT 2 0.2 
 

 AT 2 0.25 
 

 TT 2 0.21 
 

 HS 2 0.18 

HT 3 3.67 
 

 AT 3 0.4 
 

 TT 3 0.21 
 

 HS 3 0.45 

HT 4 0.21 
 

 AT 4 0.19 
 

 TT 4 0.2 
 

 HS 4 0.19 

HT 5 0.23 
 

 AT 5 0.34 
 

 TT 5 0.2 
 

 HS 5 0.2 

HT 6 0.73 
 

 AT 6 1.54 
 

 TT 6 0.21 
 

 HS 6 0.23 

HT 7 0.2 
 

 AT 7 0.2 
 

 TT 7 0.21 
 

 HS 7 0.19 

HT 8 0.49 
 

 AT 8 0.32 
 

 TT 8 0.3 
 

 HS 8 0.2 

HT 9 0.43 
 

 AT 9 0.79 
 

 TT 9 0.33 
 

 HS 9 0.29 

HT 10 0.19 
 

 AT 10 0.22 
 

 TT 10 0.51 
 

 HS 10 0.2 

HT 11 0.21 
 

 AT 11 0.28 
 

 TT 11 0.2 
 

 HS 11 0.19 

HT 12 0.21 
 

 AT 12 0.73 
 

 TT 12 0.19 
 

 HS 12 0.2 

HT 13 0.2 
 

 AT 13 0.21 
 

 TT 13 0.19 
 

 HS 13 0.19 

 

15 GEUS. (2017). GEUS-NOTAT nr.: 14-MI-2017-8: Beskrivelse af forhold vedrørende havbunden i danske havområder. 

https://bit.ly/2KEDydi  

16 Kystdirektoratet. (2000). Sedimentbudget Vestkysten. 

https://bit.ly/2KEDydi
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Har-

boøre 

Tange 

   Agger Tange    Thorsminde    Hvide Sande 

Ref. d50 

[mm] 

   Ref. d50 [mm]    Ref. d50 

[mm] 

   Ref. d50 

[mm] 

HT 14 0.25 
 

 AT 14 0.28 
 

 TT 14 0.2 
 

 HS 14 0.33 

HT 15 0.35 
 

 AT 15 0.42 
 

 TT 15 0.36 
 

 HS 15 0.21 

HT 16 0.2 
 

 AT 16 0.21 
 

 TT 16 0.71 
 

 HS 16 0.16 

HT 17 0.25 
 

 AT 17 0.34 
 

 TT 17 0.36 
 

 HS 17 0.25 

HT 18 0.22 
 

 AT 18 0.69 
 

 TT 18 0.35 
 

 HS 18 0.24 

HT 19 0.23 
 

 AT 19 0.19 
 

 TT 19 0.21 
 

 HS 19 0.17 

HT 20 0.23 
 

 AT 20 0.38 
 

 TT 20 0.22 
 

 HS 20 0.2 

HT 21 0.41 
 

 AT 21 1.53 
 

 TT 21 0.36 
 

 HS 21 0.42 

Middel 0.44    Middel 0.47    Middel 0.28    Middel 0.23 

Spred-

ning 

0.75    Spred-

ning 

0.39    Spred-

ning 

0.13    Spredning 0.08 

Tabel 7-6. d50 baseret på sigteanalyser i perioden 31.10.2018 – 08.11.2018. 

 

Sigteanalyser for de fire lokaliteter i tabel 7-6 er udført i perioden 31.10.2018 – 08.11.2018. I en 

tidligere sedimentanalyse fra 199917, baseret på ca. 2000 sandprøver langs strækningen fra Blå-

vands Huk til Skagen fra stranden og ud til ca. fem kilometer fra kysten, er det dog konkluderet, 

at middelkornstørrelsen langs strækningen Lodbjerg – Nymindegab generelt er varierende i både 

tid og sted. Et eksempel herfor er vist i Figur 7-15 for et vestkystprofil beliggende ved Hvide 

Sande.  

 

 

Figur 7-15. Variation i d50 for henholdsvis forår 1999 (1999,01), sommer 1999 (1999,02), efterår 1999 

(1999,03) og vinter 1999 (1999,04)18. 

 

Som det fremgår af figur 7-15, varierer d50 imellem ca. 0,15 mm og 0,79 mm på fire til seks me-

ter vanddybde ved det pågældende kystprofil (spredningen varierer dog fra profil til profil). Den 

forholdsvis store spredning i d50 på disse vanddybder skyldes de sæsonvarierende bølgeforhold 

som konstant sørger for omlejring af sedimentet. Generelt set afspejles variationen i middel-

kornstørrelse langs kystprofilet i bølgedissipationen, hvilket betyder, at ændringer i bølgeforhold 

medfører ændringer i d50, se illustration i figur 7-16. 

 

17 Kystinspektoratet. (1999). Sedimentanalyse - Vestkysten 1999.  

18 Kystinspektoratet. (1999). Sedimentanalyse - Vestkysten 1999.  
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Figur 7-16. Eksempel på variation i d50 på tværs af et kystprofil19. 

 

Kystdirektoratet opmåler løbende kystprofiler langs Vestkysten og indsamler data om kornstørrel-

ser. I figur 7-17 er opgjort middelkornstørrelser for udvalgte vestkystprofiler for år 1999. Den ge-

nerelle tendens er at d50≈0,4 mm på strækningen fra Agger Tange til Hvide Sande og d50≈0,2 

mm syd for Hvide Sande. Samme tendens blev fundet i sigteanalyserne til nærværende projekt. 

 

 

Figur 7-17. Gennemsnitlig d50 for år 1999 langs strækningen Lodbjerg – Nymindegab20. 

Hvorvidt tendensen ift. den stigende middelkornstørrelse i den nordlige del af strækningen skyl-

des tilstedeværelsen af den hårde kystbeskyttelse, vides ikke med sikkerhed, da der grundet 

 

19 Liu, Z. (1998). Sediment transport. Aalborg University. 

20 Kystdirektoratet. (2000). Sedimentbudget Vestkysten. 
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alderen på kystbeskyttelsen ikke umiddelbart foreligger empiri for basisscenariet før den hårde 

kystbeskyttelse blev etableret.  

 

7.6 Sedimenttransport og kystmorfologi 

Sedimenttransporten drives af den bølgeinducerede strøm samt den Jyske Kyststrøm, beskrevet i 

afsnit 7.4. 

 

Ift. den bølgeinducerede strøm vil der, såfremt bølgerne angriber kysten med en vinkel, som tidli-

gere nævnt opstå to strømkomposanter, og således vil der desuden opstå to komposanter af se-

dimenttransporten. Det skal dog hertil nævnes, at sedimentransporten udelukkende opstår i til-

fældet hvor den kritiske forskydningsspænding for sedimentet overskrides (dvs. bl.a. ved til-

strækkelig strømhastighed). 

 

Den ene komposant af sedimenttransporten er således vinkelret på kysten og benævnes ”tværgå-

ende sedimenttransport” og den anden komposant er parallel med kysten og benævnes ”langsgå-

ende sedimenttransport”. Tværgående- og langsgående sedimenttransport beskrives nærmere i 

det følgende. 

 

7.6.1 Tværgående sedimenttransport 

Hældningen på kystprofilet på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab er overordnet set 

svagt, udgøres primært af sand, og er karakteriseret ved revledannelse. Kystprofilet er bl.a. sty-

ret af middelkornstørrelsen21 samt f.eks. tilstedeværelsen af hård kystbeskyttelse, og derfor må 

det jf. figur 7-17 forventes, at hældningen på ligevægtsprofilet er en smule stejlere i den nordlige 

del af strækningen Lodbjerg – Nymindegab sammenlignet med den sydlige. Teorien understøttes 

desuden af tendenser hældninger af opmålte kystprofiler på strækningen. 

 

Den tværgående sedimenttransport på strækningen Lodbjerg – Nymindegab afhænger bl.a. af 

bølgeforholdene, tværprofilet, samt sedimentkarakteristikken. Indenfor brydningszonen, som på 

strækningen Lodbjerg – Nymindegab er beliggende indenfor ca. seks meter vanddybden DVR90, 

er kystprofilet meget dynamisk, og der forekommer signifikante omlejringer af sediment hele ti-

den alt afhængig af bølgeforholdene. Kystprofilet bliver dog mere stabilt på større vanddybde, da 

det her er mindre påvirket af bølgerne.  

 

Strækningen Lodbjerg – Nymindegab påvirkes af forskellige bølgeforhold med forskellige typer af 

brydende bølger (normalt karakteriseret som topbrydende og styrtbrydende). Topbrydende bøl-

ger, som forekommer under storm, bevirker normalt til revledannelse. Revledannelsen under 

disse forhold skyldes, at der søværts for brydningspunktet (dvs. i brydnings-zonen) forekommer 

en mindre sandtransport ind mod kysten, og at der landværts for brydningspunktet (i surf-zonen 

og swash-zonen) forekommer en udadrettet transport, se illustration i Figur 7-18. Brydnings-

punktet på strækningen varierer pga. vekslende bølge- og vandstandsforhold, og revlen vil desu-

den med tiden langsomt bevæge sig søværts, hvilket medfører en såkaldt ”forstejling” af kystpro-

filet. 

 

 

21 Bruun, P. (1954). Coastal Erosion and the Development of Beach Profiles. 
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Figur 7-18. Illustration af sandtransport søværts og landværts for brydningspunktet, hvilket bevirker til revle-

dannelse. 

 

Såkaldte styrtbrydende bølger er i stand til at danne opslemming af sand i vandsøjlen, hvilket be-

virker til at sandet transporteres ind imod kysten. Denne effekt er mest dominerende under for-

hold med lange dønninger (dvs. lange bølger med høj bølgeperiode). Igennem et længere tidsrum 

er kysten påvirket af både top- og styrtbrydende bølger, og der er således tale om en konstant 

omfordeling af sediment, samt en konstant dynamik af strandprofilet. Et eksempel på materiale-

transporten under storm og under tilfælde med ”godt vejr” kan ses i Figur 7-19. 

 

 

Figur 7-19. Tværtransport giver erosion under storm og opbygning under roligt vejr22.  

Et eksempel på omfanget af dynamikken i kystprofilet ved Hvide Sande pga. den tværgående bøl-

geinducerede sedimenttransport kan ses i Figur 7-20, baseret på simuleringer i en såkaldt 

XBeach-model. Modellen er i stand til at simulere hydrauliske og morfologiske processer på sand-

kyster og inkluderer vigtige hydrodynamiske processer som f.eks. bølgetransformation 

 
22 Kystdirektoratet. (2018). Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder. 
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(refraktion, shoaling, brydning), lange bølger, transformation (generering, udbredelse, dissipa-

tion), bølgeinduceret-setup af vandstanden, samt indflydelse fra strøm. De morfologiske proces-

ser inkluderer bl.a. effekterne fra bundforskydning og suspenderet sediment. Modellen er valide-

ret baseret på analytiske sammenligninger, laboratorieforsøg, samt feltmålinger23. Dog er model-

len ikke valideret for brug i nærværende sammenhæng, men det forventes dog at modellen er 

tilstrækkelig i stand til at simulere korrekte tendenser.  

 

Under modelsimuleringerne er der forudsat en middelvandstand på nul meter (dog er effekten fra 

bølge-setup inkluderet). Herudover er der antaget en stormvarighed på seks timer. Bølger er ge-

nereret baseret på antagelse om et JONSWAP-spektra med γ=3.3 og er antaget at være vinkel-

rette på kysten. Der er dog inkluderet en retningsspredning på ca. otte grader. Hm0 angiver den 

signifikante bølgehøjde (defineret ved frekvensdomænet), og Tp angiver peak-bølgeperioden. 

 

 

Figur 7-20. Eksempel på ændringer i et kystprofil beliggende ved Hvide Sande efter forskellige storme med en 

varighed på seks timer (bølgerne er antaget at være vinkelrette på kysten). 

 

Som det fremgår af Figur 7-20, kan det ses, at der forekommer bundændringer på op til ca. én 

meter i surf- og swash-zonen. Herudover forekommer der bundændringer som dog er af mindre 

omfang omkring brydningspunktet på revlen (ca. på fire til fem meter vanddybde). 

 

7.6.2 Langsgående sedimenttransport 

Sedimentbudgettet for den langsgående sandtransport på Vestkysten er bl.a. undersøgt i rappor-

ten ”Sedimentbudget Vestkysten”24. Se opgørelse i Figur 7-21. Som det ses, er der tale om en 

umiddelbar god overensstemmelse imellem sedimentbudgettet og bølgerosen i figur 7-7, da de 

dele af Vestkysten som er orienteret med en større vinkel ift. den dominerende bølgeretning fra 

ca. vestnordvest, er udsat for en større langsgående sandtransport. Generelt set forekommer der 

 

23 Deltares. (2015). XBeach Technical Reference: Kingsday Release.  

24 Kystdirektoratet. (2000). Sedimentbudget Vestkysten.  
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en signifikant langsgående nettotransport langs hele strækningen, som er op imod 2 mio. m3/år 

og den akkumulerede transport (uafhængig af retningen) er forventelig endnu større.  
 

 

Figur 7-21. Sedimentbudget for Vestkysten, tal er i m3/år25. 

 

Som det fremgår af sedimentbudgettet i Figur 7-21, forekommer der såkaldte nulpunkter ved 

Ferring Sø samt ved Lodbjerg, hvilket betyder at den langsgående sandtransport nord- og syd for 

Ferring er henholdsvis syd- og nordgående. Den sydgående transport ender hovedsageligt ved 

Horns Rev, hvor en stor del af sandet sedimenterer, og den nordgående transport (nord for Fer-

ring) ender til dels i Thyborøn Kanal og senere i Nissum Bredning. Der er således overordnet set 

tale om syd- og nord-liggende sedimentceller på Vestkysten. 

 

7.6.3 Kombineret langs- og tværgående sedimenttransport 

Tidligere studier af sedimenttransporten langs Vestkysten har vist, at signifikante bølgehøjder på 

omkring tre meter, målt på knap 20 meter vanddybde, er årsag til hovedparten af sedimenttrans-

porten på Vestkysten26. Bølger over tre meter forekommer gennemsnitligt set i ca. 300 timer/år, 

og der er således tale om en relativ dynamisk kyststrækning. 

 
25 Kystdirektoratet. (2000). Sedimentbudget Vestkysten. 

26 DHI. (2001). Redegørelse for planlagte kystfodringsprojekter udfor Fjaltring i 2002 og ved Årgab i 2003.  
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Den bølgeinducerede langs- og tværgående sedimenttransport forekommer hovedsageligt inden-

for den såkaldte aktive dybde, som er dybden hvorfra bølgerne er i stand til at transportere sedi-

ment i en størrelsesorden som er af betydning for morfologien indenfor en kortere årrække. Ved 

gennemgang af morfologiske ændringer ud fra opmålte kystprofiler fra år til år er den aktive 

dybde ved Fjaltring tidligere vurderet til ca. 12 meter vanddybde.27 

 

Et eksempel på ændringer i et kystprofil beliggende umiddelbart syd for Hvide Sande fremgår af 

Figur 7-22. Som det fremgår af eksemplet, er dybdevariationerne størst omkring to til syv meter 

dybden (ca. fire meter), hvilket til dels skyldes den naturlige variation i beliggenheden af revlen.  

 

  

Figur 7-22. Dybdeændringer i vestkystprofil 5730, beliggende ved Thyborøn28.  

 

Kombination af langsgående og tværgående transport kan medføre at revlen langs kysten gen-

nembrydes pga. u-ensformige transportmønstre og/eller u-ensformige bundkonturer, hvilket dan-

ner såkaldte revlehuller – også kendt som ”hestehuller”. Disse huller påvirker desuden beliggen-

heden af kystlinjen hvor der skabes udbugtninger, hvilket er illustreret i Figur 7-23, som ofte vil 

bevæge sig i netto transportretningen for den langsgående transport. Dannelsen af revlehullerne, 

og dermed kystudbugtningerne (sandbølger) er påvirket af bl.a. indfaldsvinklen for bølgen. Sand-

bølgerne bidrager desuden væsentligt til sedimenttransporten langs Vestkysten. 

 

 
27 DHI, 2001, Redegørelse for planlagte kystfodringsprojekter udfor Fjaltring i 2002 og ved Årgab i 2003 

28 Figur er delt af Kystdirektoratet, 2018 
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Figur 7-23. Eksempel på kyst-udbugtninger29. 

 

7.7 Sedimentation/bypass ved havne 

Den signifikante langsgående sandtransport langs strækningen giver anledning til et årligt by-

pass- og oprensnings-behov for havnene på strækningen samt i Thyborøn Kanal. Behovet for 

”kunstigt” bypass samt oprensning udspringer af lokale strømpåvirkninger fra havnenes samt ka-

nalens tilstedeværelse. 

 

I det følgende gives en kort beskrivelse af sedimentationen samt oprensningsbehovet ved hen-

holdsvis Thyborøn, Thorsminde, samt Hvide Sande på strækningen. 

 

 

29 Corps, U. A. (2013). Coastal Sediment Processes.  
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7.7.1 Sedimentation ved Thyborøn Kanal og i Nissum Bredning 

Jf. figur 7-21 forekommer der en naturlig netto-langsgående sandtransport ind i Thyborøn Kanal 

fra strækningerne nord- og syd for kanalen. Sandet sedimenteres hovedsageligt i bl.a. fyrlinjen til 

Thyborøn Kanal, en sandpude beliggende umiddelbart vest for indsejlingen til Thyborøn Havn, 

samt i selve indsejlingen til Thyborøn Havn. Oprensningsmængden i indsejlingen til Thyborøn 

Havn har gennemsnitligt været på 110.000 m³ om året, og i fyrlinjen er der gennemsnitligt op-

renset 18.000 m³ om året30. Der forekommer desuden en signifikant sedimentation i Nissum 

Bredning, se figur 7-24. 

 

 

Figur 7-24. Thyborøn Kanal. 

7.7.2 Sedimentation ved Thorsminde Havn og Nissum Fjord 

Jf. Figur 7-21 forekommer der ved Thorsminde Havn en netto-sydgående sandtransport, hvilket 

bevirket til sedimentation på nordsiden af havnen samt erosion på sydsiden, se Figur 7-25. 

 

30 Kystdirektoratet. (2016). Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord - Teknisk resumé.  
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Udover sedimentationen opstrøms for havnen forekommer der desuden en sedimentation i bl.a. 

havnebassinerne. Den årlige oprensning i havnebassinerne er ca. 50.000 m3. 31 Derudover vil der, 

dog i mindre omfang sammenlignet med ved Nissum Bredning, forekomme sedimentation i Nis-

sum Fjord pga. potentiel sedimentation af suspenderet sediment i det vand der bliver lukket ind i 

fjorden under den almindelige slusedrift. 

 

 

Figur 7-25. Thorsminde Havn. 

 

7.7.3 Sedimentation ved Hvide Sande Havn og Ringkøbing Fjord 

Jf. figur 7-21 forekommer der ved Hvide Sande Havn en netto-sydgående sandtransport som be-

virker til en sedimentation på nordsiden samt en erosion på sydsiden af havnen, se figur 7-26. 

Udover sedimentation ved ydermolerne forekommer desuden en sedimentation i forhavnen samt i 

 

31 Miljø- og Fødevareministeriet. (2016). THORSMINDE VESTHAVN, KLAPTILLADELSE 2016.  
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havnebassinerne. Der forekommer desuden årligt en præventiv oprensning af 300.000 m3 fra 

nordsiden af havnen32. 

 

På samme vis som for Limfjorden og Nissum Fjord kan der også potentielt forekomme sedimenta-

tion af suspenderet sediment i det vand som bliver lukket ind i Ringkøbing Fjord under den nor-

male slusedrift. Sedimentationen vurderes dog at være af relativt begrænset omfang. Fra Ringkø-

bing Fjord er der desuden forbindelse til Stadil Fjord, men denne forbindelse medfører dog ikke til 

at der forekommer sedimentation af suspenderet sediment fra Nordsøen i Stadil Fjord. 

 

 

Figur 7-26. Hvide Sande Havn. 

 

 

32 Miljø- og Fødevareministeriet. (2017). Tilladelse til bypass ved præventiv oprensning nord for indsejlingen til Hvide 

Sande Havn.  
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7.8 Naturlig koncentration af suspenderet sediment 

Den signifikante sedimenttransport langs Vestkysten, beskrevet i afsnit 7.6, bevirker til en bag-

grundskoncentration af suspenderet sediment som bl.a. påvirker vandets farve og gennemsigtig-

hed (sigtdybde). Troels Aagaard (2006) har ved hjælp af såkaldte UFOBS-sensorer (fibreoptical 

backscatter sensors) målt sedimentkoncentrationer i swash-zonen ved Skallingen på Vestkysten. 

Målingerne er udført under forskellige bølgeforhold og viser sedimentkoncentrationer på op til ca. 

90 – 100 kg/m3 (90.000 – 100.000 mg/l) ved en offshore signifikant bølgehøjde på ca. to til tre 

meter. Koncentrationen varierer dog henover bølgeperioden, samt henover bølgespektret, og der 

er således en signifikant forskel imellem maksimumkoncentration og middelkoncentration af det 

suspenderede materiale under en periode med bølger. De højeste koncentrationer blev i studiet 

af Troels Aagaard (2006) målt ca. midt i swash-zonen.33 

 

Udover i swash-zonen blev der i studiet af Troels Aagaard (2006) ikke udført målinger af koncen-

tration af suspenderet sediment i en længere afstand fra kysten, hvilket dog er yderst relevant 

ifm. nærværende vurderinger. Det har heller ikke været muligt at finde informationer om koncen-

trationen af suspenderet sediment i en længere afstand til kysten i andre studier. Derfor er der i 

nærværende evaluering udført modelsimuleringer herfor. 

 

7.8.1 Udvælgelse af karakteristiske repræsentative kystprofiler 

Til at estimere koncentrationen af bølgeinduceret suspenderet sediment i en længere afstand fra 

kysten er der i dette projekt taget udgangspunkt i to karakteristiske repræsentative placeringer 

langs strækningen ved henholdsvis Hvide Sande og Thorsminde. Da kornstørrelsen er én af de 

styrende parametre for koncentrationen af suspenderet sediment, er de to placeringer valgt base-

ret på overordnede vurderinger af variationen af middel-sedimentkornstørrelser på strækningen, 

med udgangspunkt i Figur 7-17. Det skal dog hertil nævnes, at udover kornstørrelsen er også 

kystprofilet samt revleplaceringen styrende for den suspenderede sedimentkoncentration, men 

baseret på den generelle viden om, at det gennemsnitlige kystprofil overordnet set er styret af 

kornstørrelsen34 vurderes ovenfornævnte antagelse som værende dækkende i denne forbindelse.  

 

Som det fremgår af figur 7-17, er der generelt en gennemsnitlig forekomst af d50 ≈ 0.38 mm 

(middel kornstørrelse for et år) på strækningen fra Hvide Sande til Agger Tange. Syd for Hvide 

Sande (imellem Nymindegab og Hvide Sande) er der generelt en forekomst af finere sand; d50 ≈ 

0.17 mm.  

 

Udover de to karakteristiske placeringer ved Hvide Sande og Thorsminde (analyseret i henholds-

vis afsnit 7.8.2 og 7.8.3) er der analyseret på baggrundskoncentration ved Thyborøn Kanal, Hvide 

Sande slusen samt Thorsminde slusen, beskrevet i afsnit 7.8.4.Forudsætninger i forbindelse med 

simuleringer i XBeach 

Til simulering af den suspenderede sedimentkoncentration er der anvendt en numerisk model 

XBeach, som er nærmere beskrevet i Deltares, 2015 samt i afsnit 7.6.35 

 

Ift. anvendelsen i nærværende projekt er der ikke foretaget kalibrering/validering af XBeach-mo-

dellen og til simplificering er der desuden udelukkende vurderet på koncentrationen af suspende-

ret sediment baseret på bølger med en udbredelsesretning som er vinkelret på kysten. Der evalu-

eres således ikke på effekten fra langsgående bølge- og tidevandsinduceret strøm/sedimenttrans-

port, hvilket dog i denne forbindelse vurderes for at have en begrænset effekt på den suspende-

rede sedimentkoncentration indenfor brydningszonen.  

 

33 Troels Aagaard, M. G. (2006). Sediment suspension and turbulence in the swash zone of dissipative beaches. 

34 Bruun, P. (1954). Coastal Erosion and the Development of Beach Profiles. 

35 Deltares, 2015, XBeach Technical Reference: Kingsday Release 
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Simplificeringerne samt anvendelsen af den ikke-kalibrerede model i dette tilfælde medfører, at 

estimaterne fra simuleringen udelukkende kan betragtes som værende retningsvisende og der-

med ikke eksakte. Desuden er bølgeforholdene samt sedimenttransporten, og dermed koncentra-

tionen af suspenderet sediment, afhængige af kystprofilet/sedimentforekomsten på det pågæl-

dende specifikke tidspunkt, hvilket betyder, at sedimentkoncentrationerne i kystprofilet vil være 

meget dynamiske i både tid og sted.  

 

Til anvendelse i nærværende projekt er der taget udgangspunkt i de seneste foreliggende opmå-

linger af kystprofiler fra 2017 samt gennemsnitlige sedimentkornstørrelser, d50, i Figur 7-17. Der 

antages et homogent sediment langs hele kystprofilet, og graderingen af sedimentet (dvs. d15/d50 

samt d90/d50) baseres på de seneste målte kornkurver beskrevet i Tabel 7-6.  

 

Simuleringerne udføres for forskellige bølgeforhold med en antaget stormvarighed på seks timer, 

og bølgeforholdene er baseret på et såkaldt JONSWAP-spektrum med γ=3.3 samt en retnings-

spredning svarende til s=100 (dvs. en standardafvigelse for bølgeretningerne på ca. otte grader). 

Forekomsten for de evaluerede bølgeforhold er baseret på målinger fra Fjaltring-måleren, og kor-

relationen for Hm0/Tp er baseret på scatter-diagrammet i Tabel 7-1. Der antages en konstant 

vandstand på nul meter DVR90 offshore under simuleringerne, men modellen inkluderer dog ef-

fekten fra bølge-setup som f.eks. er ca. én meter ved Hm0 = 3 meter. 

 

7.8.2 Simulering af suspenderet sediment ved Hvide Sande (vestkystprofil 5660) 

Der tages udgangspunkt i kystprofilet 5660 syd for Hvide Sande, se Figur 7-27. Middelkornstør-

relsen d50 antages til 0.17 mm, aflæst på Figur 7-17 og d15/d50 = 0.78 samt d90/d50 = 2.61 er ba-

seret på målte kornkurver beskrevet i Tabel 7-6. 

 

 

Figur 7-27. Placering af vestkystprofil 5660 ved Hvide Sande.36  

 
3636 Baggrundskort er fra Google earth. 
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Estimater fra XBeach-simuleringerne for dybdemidlede henholdsvis maksimum- og middelkoncen-

trationer af suspenderet sedimentkoncentration for forskellige bølgehøjder samt i forskellige af-

stande fra kysten er opsummeret i Tabel 7-7 og Tabel 7-8. Maks. og middel er præsenteret for en 

periode på seks timer.  

 
Afstand til 

kystlinjen 

[m] 

Hm0=0.

5 m, Tp 

= 2 s 

Hm0=1 

m, Tp = 

6 s 

Hm0=1.

5 m, Tp 

= 6.5 s 

Hm0=2 

m, Tp = 

7 s 

Hm0=3 

m, Tp = 

8 s 

Hm0=4 

m, Tp = 

9 s 

Hm0=5 

m, Tp = 

10 s 

Hm0=6 

m, Tp = 

11 s 

Hm0=7 

m, Tp = 

12 s 

0 - 250 2819 11496 27099 40328 95256 127833 132283 133108 131963 

251 - 500 0 17 159 213 467 682 1510 1866 3946 

501 - 750 0 0 11 23 83 167 297 495 1114 

750 - 1000 0 0 3 7 44 120 200 369 573 

1001 - 1250  0 0 1 2 24 63 125 232 350 

1250 - 1500 0 0 0 1 12 46 97 189 333 

1250 - 1500 0 0 0 0 5 23 54 98 248 

1750 - 2000 0 0 0 0 3 12 30 60 182 

2000 - 2250 0 0 0 0 1 7 22 35 169 

2250 - 2500 0 0 0 0 1 4 13 17 97 

2500 - 2750 0 0 0 0 0 2 6 9 55 

2750 - 3000 
0 0 0 0 0 1 4 6 35 

Tabel 7-7. Maksimumkoncentration af suspenderet materiale i tværprofilet (profil 5660, Hvide Sande) for varie-

rende bølgeforhold samt i forskellige afstande fra kystlinjen [mg/l]. 

 
Afstand til 

kystlinjen 

[m] 

Hm0=0.

5 m, Tp 

= 2 s 

Hm0=1 

m, Tp = 

6 s 

Hm0=1.

5 m, Tp 

= 6.5 s 

Hm0=2 

m, Tp = 

7 s 

Hm0=3 

m, Tp = 

8 s 

Hm0=4 

m, Tp = 

9 s 

Hm0=5 

m, Tp = 

10 s 

Hm0=6 

m, Tp = 

11 s 

Hm0=7 

m, Tp = 

12 s 

0 – 250 10 131 471 628 1263 2147 4075 5432 5289 

251 – 500 0 0 6 16 61 108 185 281 394 

501 – 750 0 0 1 3 26 60 106 169 99 

750 - 1000 0 0 0 1 10 28 56 90 61 

1001 - 1250  0 0 0 0 5 15 35 58 38 

1250 - 1500 0 0 0 0 3 9 26 45 20 

1250 - 1500 0 0 0 0 1 5 16 29 13 

1750 - 2000 0 0 0 0 1 2 9 17 10 

2000 - 2250 0 0 0 0 0 1 5 10 10 

2250 - 2500 0 0 0 0 0 1 3 5 9 

2500 - 2750 0 0 0 0 0 0 2 3 7 

2750 - 3000 
0 0 0 0 0 0 1 2 5 

Tabel 7-8. Middelkoncentration af suspenderet materiale i tværprofilet (profil 5660, Hvide Sande) for varierende 

bølgeforhold samt i forskellige afstande fra kystlinjen [mg/l]. 

 

Bemærk at tallenes detaljeringsgrad i Tabel 7-7 og Tabel 7-8 ikke afspejler estimaternes nøjag-

tighed, men som det dog fremgår af Tabel 7-7, er koncentrationen i swash-zonen ca. 40-95 

kg/m3 for Hm0 = 2-3 meter, hvilket desuden nogenlunde svarer til hvad der blev målt i swash-zo-

nen af Aagaard og Hughes (2006) ved Skallingen på Vestkysten.37 Dette giver en indikation for, 

 
37 Troels Aagaard, Michael G. Hughes, 2006, Sediment suspension and turbulence in the swash zone of dissipative 

beaches 
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at modellen giver estimater, som er af samme størrelsesorden sammenlignet med, hvad der kan 

måles på Vestkysten.  

 

Det skal nævnes, at variation i middelvandstanden under den pågældende hændelse kan medføre 

variationer i afstandene til kystlinjen sammenlignet med det oplyste i Tabel 7-7 og Tabel 7-8. En 

vindstuvning på ca. én meter (bølgesetup er som tidligere nævnt inkluderet i simuleringen) vil 

f.eks. potentielt bevirke på en reduktion i afstanden på op til ca. 100 meter.  

 

Som det fremgår af Tabel 7-7 og Tabel 7-8 forekommer der for Hm0=7 meter (svarende til en re-

turperiode på ca. fem år) en dybdemidlet maksimum- og middelkoncentration på henholdsvis ca. 

35 mg/l og 8 mg/l i en afstand på 2750 – 3000 meter.  

 

Middelkoncentrationen i zonen indenfor seks meter vanddybden ved Hvide Sande (ekskl. swash-

zonen hvori der forekommer ekstremt høj koncentration) er vist i Tabel 7-9. Som det fremgår af 

resultaterne, kan der forventes en naturligt forekommende middelkoncentration af suspenderet 

sediment på op imod 185 mg/l med en returperiode på én gang pr. femte år (Hm0=7 m). Igen 

skal det nævnes, at variation i middelvandstanden sammenlignet med det forudsatte kan bevirke 

til variationer i afstanden til kystlinjen. Variationen vurderes dog for værende begrænset og vur-

deres desuden for at være uden umiddelbar betydning for resultaternes videre anvendelse.  

 
Afstand til 

kystlinjen 

[m] 

Hm0=0.

5 m, Tp 

= 2 s 

Hm0=1 

m, Tp = 

6 s 

Hm0=1.

5 m, Tp 

= 6.5 s 

Hm0=2 

m, Tp = 

7 s 

Hm0=3 

m, Tp = 

8 s 

Hm0=4 

m, Tp = 

9 s 

Hm0=5 

m, Tp = 

10 s 

Hm0=6 

m, Tp = 

11 s 

Hm0=7 

m, Tp = 

12 s 

250 - 

1000 me-

ter (in-

denfor 

seks me-

ter vand-

dybde) 

0 0 2 7 32 65 116 180 185 

Tabel 7-9. Middelkoncentration af suspenderet materiale i tværprofilet for varierende bølgeforhold (profil 5660, 

Hvide Sande) [mg/l]. 

 

Plots af estimater fra simuleringerne for start/slut- kystprofil samt maks. og middelkoncentratio-

ner af suspenderet sediment er vist i henholdsvis figur 7-28 og figur 7-29. Som det fremgår af 

figurerne, er koncentrationerne meget varierende i kystprofilet. Koncentrationerne er dog gene-

relt størst i swash-zonen samt ved revlen, hvilket er naturligt, da også den største sedimenttrans-

port forekommer her. 
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Figur 7-28. Maksimumkoncentrationer for suspenderet sediment ved Hvide Sande (profil 5660). 

 

Figur 7-29. Middelkoncentrationer for suspenderet sediment ved Hvide Sande (profil 5660). 

 

7.8.3 Simulering af suspenderet sediment ved Thorsminde (vestkystprofil 5180) 

Der tages udgangspunkt i kystprofilet 5180 nord for Thorsminde, se figur 7-27. Middelkornstør-

relsen d50 antages til 0,39 mm, aflæst i Figur 7-17 og d15/d50 = 0,77 samt d90/d50 = 2,18 er base-

ret på målte kornkurver beskrevet i tabel 7-6. 
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Figur 7-30. Placering af vestkystprofil 5180 ved Thorsminde38. 

Estimater fra XBeach-simuleringerne for dybdemidlede henholdsvis maksimum- og middelkoncen-

trationer af suspenderet sedimentkoncentration for forskellige bølgehøjder samt i forskellige af-

stande fra kysten er opsummeret i Tabel 7-10 og Tabel 7-11. 

 
Afstand til 

kystlinjen 

[m] 

Hm0=0.

5 m, Tp 

= 2 s 

Hm0=1 

m, Tp = 

6 s 

Hm0=1.

5 m, Tp 

= 6.5 s 

Hm0=2 

m, Tp = 

7 s 

Hm0=3 

m, Tp = 

8 s 

Hm0=4 

m, Tp = 

9 s 

Hm0=5 

m, Tp = 

10 s 

Hm0=6 

m, Tp = 

11 s 

Hm0=7 

m, Tp = 

12 s 

0 – 250 11335 122401 132421 132277 132444 132500 132500 133266 132340 

251 – 500 0 19 53 214 432 786 3545 6291 4699 

501 – 750 0 0 0 4 28 98 191 313 371 

750 – 1000 0 0 0 1 13 55 149 143 314 

1001 - 1250  0 0 0 0 4 37 86 125 189 

1250 – 1500 0 0 0 0 1 15 39 66 95 

1250 – 1500 0 0 0 0 0 6 26 44 69 

1750 – 2000 0 0 0 0 0 4 31 42 57 

2000 – 2250 0 0 0 0 0 4 37 41 66 

2250 – 2500 0 0 0 0 0 3 39 40 71 

2500 – 2750 0 0 0 0 0 3 35 38 70 

2750 – 3000 
0 0 0 0 0 2 16 20 46 

Tabel 7-10. Maksimumkoncentration af suspenderet materiale i tværprofilet (profil 5180, Thorsminde) for varie-

rende bølgeforhold samt i forskellige afstande fra kystlinjen [mg/l]. 

  

 

38 Google-Earth. (2018). 
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Afstand til 

kystlinjen [m] 

Hm0=0.

5 m, Tp 

= 2 s 

Hm0=1 

m, Tp = 

6 s 

Hm0=1,

5 m, Tp 

= 6,5 s 

Hm0=2 

m, Tp = 

7 s 

Hm0=3 

m, Tp = 

8 s 

Hm0=4 

m, Tp = 

9 s 

Hm0=5 

m, Tp = 

10 s 

Hm0=6 

m, Tp = 

11 s 

Hm0=7 

m, Tp = 

12 s 

0 – 250 13 196 301 532 889 1402 2589 3702 3800 

251 – 500 0 0 0 6 25 78 352 431 416 

501 – 750 0 0 0 0 2 17 39 47 87 

750 – 1000 0 0 0 0 1 9 23 25 56 

1001 - 1250  0 0 0 0 0 4 12 13 34 

1250 – 1500 0 0 0 0 0 1 5 5 18 

1250 – 1500 0 0 0 0 0 1 4 4 13 

1750 – 2000 0 0 0 0 0 0 3 3 10 

2000 – 2250 0 0 0 0 0 0 4 4 10 

2250 – 2500 0 0 0 0 0 0 5 5 9 

2500 – 2750 0 0 0 0 0 0 3 4 7 

2750 – 3000 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

Tabel 7-11. Middel koncentration af suspenderet materiale i tværprofilet (profil 5180 Thorsminde) for varie-

rende bølgeforhold samt i forskellige afstande fra kystlinjen [mg/l]. 

Middelkoncentrationen i zonen inden for seks meter vanddybde ved Thorsminde er vist i Tabel 

7-12. Som det fremgår af resultaterne, kan der forventes en naturligt forekommende koncentra-

tion af suspenderet sediment på op imod 186 mg/l med en returperiode på én gang per femte år 

(Hm0=7 m), dvs. lidt lavere end for Hvide Sande pga. den lidt større middelkornstørrelse. 

 

Afstand til kyst-
linjen [m] 

Hm0=0.5 
m, Tp = 2 
s 

Hm0=1 
m, Tp = 6 
s 

Hm0=1,5 
m, Tp = 
6,5 s 

Hm0=2 
m, Tp = 7 
s 

Hm0=3 
m, Tp = 8 
s 

Hm0=4 
m, Tp = 9 
s 

Hm0=5 
m, Tp = 
10 s 

Hm0=6 
m, Tp = 
11 s 

Hm0=7 
m, Tp = 
12 s 

250 - 1000 m 0 0 0 2 9 35 138 168 186 

Tabel 7-12. Middelkoncentration af suspenderet materiale i tværprofilet (profil 5180, Thorsminde) for varie-

rende bølgeforhold [mg/l]. 

Plots af estimater fra simuleringerne for start/slut- kystprofil samt maks. og middelkoncentratio-

ner af suspenderet sediment er vist i henholdsvis Figur 7-31 og Figur 7-32. 

 

 

Figur 7-31. Maksimumkoncentrationer for suspenderet sediment ved Thorsminde (profil 5180). 
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Figur 7-32. Middel-koncentrationer for suspenderet sediment ved Thorsminde (profil 5180). 

 

7.8.4 Baggrundskoncentration ved Hvide Sande slusen, Thorsminde slusen samt Thyborøn 

Kanal 

Den naturlige baggrundskoncentration af suspenderet sediment er af særlig interesse 

ved de to sluser i Hvide Sande og Thorsminde samt ved Thyborøn Kanal. Derfor er der 

i det følgende lavet en opsummering af baggrundskoncentrationen ved de tre lokalite-

ter for bølgeforhold svarende til henholdsvis signifikant bølgehøjde (Hm0) på 1,5 meter 

og 2 m, se Tabel 7-10 og Tabel 7-11. Opsummeringen er lavet for specifikke måneder i 

sommerperioden, som er af særlig interesse i forhold til fiskevandringer. 

 

I forhold til baggrundskoncentration ved Hvide Sande slusen og Thorsminde slusen er 

der taget udgangspunkt i de beskrevne simuleringer i afsnit 7.8.2 og 7.8.3. I forhold til 

baggrundskoncentration ved Thyborøn Kanal er der foretaget simuleringer i XBeach ef-

ter samme princip men for profil 4210. 

 

Maks. Hm0 = 1,5 m 

Lokalitet 

Gennemsnitlig baggrundskon-

centration 1,5 m bølgehøjde 

(Hm0) [mg/l] 

Gennemsnitlig forekomst for bølger højere 

end 1,5 m [døgn/mdr] 

Marts april maj juni 

Hvide Sande (500 

m fra kyst) 
6 

8,0 døgn 5,7 døgn 5,0 døgn 7,4 døgn 

Thorsminde (250 m 

fra kyst) 
0.4 

Thyborøn nord 

(400 m) 
3 

Thyborøn syd (150 

m) 
3 

Tabel 7-13. Gennemsnitlig baggrundskoncentration ved Hvide Sande slusen, Thorsminde slusen, samt Thybo-

røn Kanal i tilfælde af Hm0=1,5 meter. 
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Maks. Hm0 = 2 m 

Lokalitet 
Gennemsnitlig baggrundskoncen-

tration 2 m bølgehøjde (Hm0) [mg/l] 

Gennemsnitlig forekomst for bølger højere end 2 m 

[døgn/mdr] 

Marts april maj juni 

Hvide Sande (500 m fra 

kyst) 
16 

3,4 døgn 2,5 døgn 1,8 døgn 3,5 døgn 
Thorsminde (250 m fra 

kyst) 
6 

Thyborøn nord (400 m) 8 

Thyborøn syd (150 m) 8 

Tabel 7-14. Gennemsnitlig baggrundskoncentration ved Hvide Sande slusen, Thorsminde slusen, samt Thybo-

røn Kanal i tilfælde af Hm0=2 meter. 

Baggrundskoncentrationen er estimeret ved at udtrække suspenderede koncentratio-

ner i afstande til kysten svarende til den vinkelrette længde af ydermolerne på kysten 

(længden af høfderne i tilfældet ved Thyborøn Kanal). 

 

8. FREMTIDIGE FORHOLD 

I dette afsnit beskrives de fremtidige forhold langs strækningen Lodbjerg – Nymindegab for gen-

nemførelsen af projektet, hvilket bl.a. udgør grundlaget for den efterfølgende vurdering af miljø-

påvirkningerne. 

 

Beskrivelsen af de fremtidige forhold gives i relation til de beskrevne eksisterende forhold i afsnit 

7 for strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Dvs. at der i det følgende vurderes på følgende: 

 
1. Ændring i sedimentkarakteristik  

2. Ændring i kystmorfologi og sedimenttransport  

3. Ændring i bølgeforhold samt strømforhold  

4. Ændring i sedimentationsforhold ved havnene  

5. Ændring i koncentration af suspenderet sediment (inkl. Thyborøn Kanal samt Limfjorden) ved 

henholdsvis kystnær fodring og strandfodring 

De beskrevne eksisterende forhold vedr. vandstandsforhold behandles ikke videre i dette afsnit, 

da disse forhold som udgangspunkt vurderes ikke at vil blive påvirket af projektets gennemfø-

relse.  

 

8.1 Indledende beskrivelse af projektets gennemførelse 

Sandfodring på strækningen forudsættes gennemført i form af strandfodring samt kystnær fod-

ring som udføres på stort set hele strækningen. Kystdirektoratet har som overordnet målsætning 

at ca. 40 % udføres som strandfodring og 60 % som kystnær fodring.  

 

Strand- og kystnær fodring gennemføres i såkaldte ”kampagner” og hertil opereres der i nærvæ-

rende projekt med to forskellige kampagner: 

 

• Normalkampagne: Her gennemføres en sandfodring med mængder, der svarer til hhv. fire 

(strandfodring) og tre års (kystnær) gennemsnitlige fodringsbehov. Der forventes 1-2 kam-

pagner på hver hovedstrækning i perioden 2020-24, men der kan forekomme kampagner of-

tere alt efter behovet for akut kystbeskyttelse. Mængderne til sandfodring i én normalkam-

pagne langs strækningen (strandfodring + kystnær fodring) er angivet tabel 8-1. 
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• Ekstremkampagne: Der kan på en given hovedstrækning være behov for én gang i perioden 

at foretage en mere intensiv fodring, hvilket er defineret som en ”ekstremkampagne”. Ved 

”ekstremkampagner” fordeles mængderne som vist i tabel 8-2. En ekstrem-kampagne kan 

ikke gennemføres på en strækning, hvor der gennemføres en til flere normal-kampagner.  

 

Sandmængderne i tabel 8-1 og tabel 8-2 er specificeret af Kystdirektoratet i forhold til, at mål-

sætningen om 0-tilbagerykning af kyster med målsætning kan gennemføres (jf. figur 7-1) og 

øget med 20 % som en worst-case betragtning.  

 

Hovedstrækning Sandfodringskampagne (normal) 

Strandfodring [m3] Kystnær fodring [m3] 

Agger Tange 880.000 930.000 

Harboøre Tange 720.000 780.000 

Vrist - Ferring 1.400.000 1.590.000 

Trans - Thorsminde 1.640.000 1.800.000 

Thorsminde – Husby Klit  920.000 1.050.000 

Husby Klit – Søndervig 480.000 540.000 

Ndr. Holmsland Tange 240.000 300.000 

Sdr. Holmsland Tange 2.680.000 3.030.000 

Tabel 8-1. Sandmængder svarende til en normalkampagne til sandfodring på strækningen Lodbjerg – Nyminde-

gab. 

 
Hovedstrækning Sandfodringskampagne (ekstrem) 

Strandfodring [m3] Kystnær fodring [m3] 

Agger Tange 1.100.000 1.550.000 

Harboøre Tange 900.000 1.300.000 

Vrist - Ferring 1.750.000 2.650.000 

Trans - Thorsminde 2.050.000 3.000.000 

Thorsminde – Husby Klit  1.150.000 1.750.000 

Husby Klit – Søndervig 1.200.000 1.770.000 

Ndr. Holmsland Tange 600.000 900.000 

Sdr. Holmsland Tange 3.350.000 5.050.000 

Tabel 8-2. Sandmængder svarende til en ekstremkampagne til sandfodring på strækningen Lodbjerg – Nymin-

degab. 

Maksimale sandfodringsrater ved den kystnære fodring for normalkampagnen er henholdsvis 275 

m3/m for strækningen ”Sdr. Holmsland Tange” – ”Vrist – Ferring” og 208 m3/m for ”Harboøre 

Tange” – ”Agger Tange”. Baggrunden for de specifikke maksimale sandfodringsrater er nærmere 

specificeret i afsnit 8.6. 

 

Maksimale sandfodringsrater ved den kystnære fodring for ekstremkampagnen er for begge 

ovenfor nævnte strækninger op til tre x normalkampagnen; dvs. henholdsvis 825 m3/m for 

strækningen ”Sdr. Holmsland Tange” – ”Vrist – Ferring” og 624 m3/m for ”Harboøre Tange” – 

”Agger Tange”.  

 

Det skal nævnes, at sandfodring ved den kystnære sandfodring for normal- og ekstremkampag-

nen udelukkende kan gennemføres med op til de oplyste sandmængder i tabel 8-1 og tabel 8-2.  

 

Anvendes de maksimale sandfodringsrater er der desuden en maksimal strækningslængde, 

hvorpå der kan gennemføres sandfodring med den specificerede maks. intensitet. De maksimale 

strækningslængder indenfor hver hovedstrækning er givet i tabel 8-3. For hovedstrækningerne 

Agger Tange, Harboøre Tange og Sdr. Holmsland Tange vil gennemførelse af kystnær fodring 

over de angivne maksimale strækningslængder ikke medføre, at hele den tilgængelige sand-

mængde i normalkampagnen anvendes, se yderligere beskrivelse i afsnit 8.6. 

 

 

 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

 

BILAGSRAPPORT| 35/163 

 

 

Hovedstrækning Længste strækning hvorpå 

der kan gennemføres en nor-

malkampagne med max. rate 

[m] 

Længste strækning hvorpå 

der kan gennemføres tre kam-

pagner med max. rate i en 

ekstremkampagne [m] 

Agger Tange 2.700 2.484 

Harboøre Tange 2.700 2.083 

Vrist - Ferring 5.782 3.212 

Trans - Thorsminde 6.545 3.636 

Thorsminde – Husby Klit  3.818 2.121 

Husby Klit – Søndervig 1.964 2.145 

Ndr. Holmsland Tange 1.091 1.091 

Sdr. Holmsland Tange 8.800 6.121 

Tabel 8-3. Længste strækning hvorpå der kan gennemføres kampagner med max. rate i en henholdsvis en nor-

mal- og ekstremkampagne. 

 

Påvirkningszonen på havbunden vil for hovedstrækningerne Agger Tange være fra otte meter 

dybdekurven DVR90 og indtil 150 meter landværts fem meter dybdekurven DVR90, når der laves 

kystnær fodring. For hovedstrækningerne Harboøre Tange - Vrist-Ferring til og med Sdr. Holms-

land Tange vil påvirkningszonen på havbunden være fra syv meter dybdekurven DVR90 og indtil 

150 meter landværts fem meter dybdekurven DVR90. 

 

For strandfodring gælder det, at der generelt fodres med op til 250 m3/m kyststrækning, men at 

det ved akut erosion kan blive nødvendigt at fodre med betydeligt større mængder. De længste 

strækninger, der kan strandfodres ved normal intensitet, fremgår af Tabel 8-4 herunder. 

 

Hovedstrækning 

Længste strækning for nor-

malkampagne med normal in-

tensitet [km] 

Længste strækning for ekstrem-

kampagne med normal intensi-

tet [km] 

Agger Tange 3,5 4,4 

Harboøre Tange 2,9 3,6 

Vrist - Ferring 5,6 7 

Bovbjerg Klint 0 0 

Trans - Thorsminde 6,6 8,2 

Thorsminde – Husby Klit  3,7 4,6 

Husby Klit – Søndervig 1,9 4,8 

Ndr. Holmsland Tange 1,0 2,4 

Sdr. Holmsland Tange 10,7 13,4 

Tabel 8-4. Den længste strækning for de enkelte hovedstrækninger, hvorpå der kan gennemføres strandfodring 

med normal intensitet (250 m3) ved normal- og ekstremkampagner. 

 

8.1.1 Overordnet beskrivelse af virkningen fra de forskellige sandfodringsmetoder 

En overordnet beskrivelse af virkningen fra de forskellige sandfodringsmetoder anvendt på stræk-

ningen Lodbjerg – Nymindegab gives i det følgende. 

 

• Strandfodring 

Strandfodring anvendes på specielt udsatte strækninger langs strækningen Lodbjerg – Nyminde-

gab, eller hvor der har forekommet en væsentlig akut erosion, som har skabt et akut behov for at 

reetablere et vist sikkerhedsniveau. Strandfodringen yder en akut forstærkning af strandprofilet 

og etablerer hurtigt et bredere strandplan, hvilket reducerer risikoen for klit- og skrænterosion. 

 

 

Figur 8-1. Skitse af princip for strandfodring. 
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• Kystnær fodring 

Kystnær fodring på strækningen gennemføres reelt på to forskellige måder indenfor den aktive 

del af kystprofilet (evt. i kombination). Den ene metode (som sker ved klapning) etablerer en for-

stærkning af revlen (lokal intensiv tilførsel af sand ved revlen som gør den højere og bredere), 

hvilket bevirker til at bølgebrydningen sker længere ude i kystprofilet, da revlen virker som un-

dersøisk bølgebryder. Den anden metode (rainbowing) kan give en mere jævn tilførsel af sand 

over en bredere strækning indenfor revlen. Kystnær fodring modvirker dog ikke akut erosion 

umiddelbart efter en fodring. Fodringssandet bevæger sig over tid ind mod stranden, hvor det 

kan medvirke til at et bredere strandplan etableres. 

 

 

Figur 8-2. Skitse af princip for revlefodring. 

 

8.2 Ændring i sedimentkarakteristik  

Som tidligere nævnt i eksisterende forhold er der generelt en forholdsvis stor spredning i d50 i 

både tid og sted i det aktive kystprofil på strækningen. Dette skyldes bl.a. de sæsonvarierende 

bølge-/strømforhold og den signifikante naturlig dynamik i kystprofilerne pga. den bølgeinduce-

rede langs- og tværgående sedimenttransport.  

 

I det følgende vurderes der på hvorvidt sedimentforholdene ændres langs strækningen som følge 

af sandfodring. 

 

8.2.1 Sedimentkarakteristik for indvindingsområder 

Jf. projektbeskrivelsen kan det forventes, at der vil blive gennemført fodring med sand fra fem 

forskellige sandindvindingsområder samt med sand fra oprensning af bl.a. indsejlinger. Navngiv-

ningen af indvindingsområderne, samt beliggenheden af disse, er vist i figur 8-3, hvoraf det des-

uden fremgår, fra hvilke havne der oprenses sand som indgår i sandfodringen. 
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Figur 8-3. Områder, hvor der eksisterer indvindingstilladelser på marin indvinding. 

 

Sedimentkarakteristikken for sandet fra de specifikke indvindingsområder er givet i Tabel 8-5. 

Dataene er baseret på sigteanalyser udført i forbindelse med indvindingstilladelserne. Der er fore-

taget en filtrering af kornkurverne ud fra den forudsætning, at der ikke ønskes fodret med sand 

hvor indholdet af hhv. grus eller silt overstiger 10% (oplyst af Kystdirektoratet). Som det fremgår 
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af tabellerne, er der generelt en relativ stor spredning i middelkornstørrelsen indenfor de enkelte 

indvindingsområder, samt en variation i d50 imellem de forskellige indvindingsområder. 

 

Område Antal 

kornkur-

ver 

d50,middel [mm] d50,spredning [mm] d50 (95%-fraktil) [mm] 

562-AD 396 0,47 0,22 0,67 

578-AA 429 0,42 0,11 0,59 

562-AE 64 0,42 0,75 0,58 

562-OA 46 0,57 0,51 1,65 

562-PA 148 0,54 0,22 0,91 

Tabel 8-5. Statistik for d50 ved de specifikke indvindingsområder. 

 

Tabel 8-6 viser, hvorledes Kystdirektoratet forventer at fordele sandet fra de forskellige indvin-

dingsområder til sandfodring på de specifikke hovedstrækninger. Herudover er der i tabellen in-

kluderet en opsummering af kornstørrelser. Der haves ikke specifikke data for middelkornstørrel-

ser mv. for sand indvundet ved Thyborøn indsejling/fyrlinjer/sandpude, Thorsminde indsejling, 

samt Hvide Sande indsejling/revle. Det vurderes dog, at kornstørrelsen af sand indvundet på 

disse lokaliteter generelt er af samme størrelsesorden, eller måske lidt mindre, sammenlignet 

med den naturligt forekommende kornstørrelse i den umiddelbare nærhed, da det typisk vil være 

de mindre kornfraktioner, som transporteres og sedimenteres i indsejlingerne samt f.eks. i Thy-

borøn Kanal. Antagelsen er anvendt i tabel 8-6. 
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562-OA Agger (d50,mid-

del = 1,57 mm) 

* *       

562-PA Thyborøn 
(d50,middel = 0,54 mm) 

41,1% 40,5%       

562-AE Thyborøn 

(d50,middel = 0,42 mm) 

7,0% 0,9%       

562-AD Ferring 

(d50,middel = 0,47 mm) 

 25,8% 100% 100% 88,5%    

578-AA Husby Klint 

(d50,middel = 0,42 mm) 

     100% 100% 87% 

Thyborøn Indsejling 

(d50,middel <≈ 0,4 mm) 

4,7% 26,4%       

Thyborøn Sandpude 

(d50,middel <≈ 0,4 mm) 

39,4% 5,9%       

Thyborøn Fyrlinier 

(d50,middel <≈ 0,4 mm) 

7,9% 0,5%       

Thorsminde Indsej-

ling (d50,middel <≈ 0,4 

mm) 

    11,5%    

Hvide Sande Indsej-

ling (d50,middel <≈ 0,4 

mm) 

       6% 

Hvide Sande Revle 

Nord (d50,middel <≈ 0,4 

mm) 

       7% 

Tabel 8-6. Andele af sand fra indvindingsområder for de forskellige hovedstrækninger langs strækningen. ”*” 

indikerer, at sandressourcer fra dele af det pågældende indvindingsområde kan anvendes som et alternativ, 

men den specifikke fordeling af mængde og på hovedstrækning er dog ikke fastlagt. 
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Som det fremgår af tabel 8-6 er d50 ved indvindingsområderne generelt lidt større end den natur-

ligt forekommende kornstørrelse på de forskellige hovedstrækninger.  

 

8.2.2 Indflydelse på sedimentkarakteristik ved kystnær fodring  

Gentagende sandfodringen med grovere materiale end det naturligt forekommende (jf. afsnit 7.5 

og tabel 8-6), vil medføre at det umiddelbart efter sandfodringen vil opleves, at sandet har en lidt 

grovere karakter end før gennemførelsen af sandfodringen. Forøgelsen af d50 vil være størst ved 

Sdr. Holmsland Tange, da der på denne strækning forekommer den største forskel imellem d50 på 

hovedstrækningen og d50 på indvindingsområdet. På de resterende hovedstrækninger vurderes 

det, at forøgelsen af d50 i det aktive profil, som følge af den kystnære fodring vil være af relativt 

begrænset omfang, da sandet fra indvindingsområderne her er forholdsvis lig den lokale sandka-

rakteristik. 

 

Dette understøttes af RIACON-projektet39, der blev gennemført i perioden 1994 – 1995, hvor se-

diment og bundfauna i et sandfodringsområde samt i et referenceområde umiddelbart nord for 

Thorsminde blev undersøgt. Undersøgelserne inkluderede en kystnær fodring på 250.000 m3 sand 

på 4-6 meter vanddybde indenfor et område på 200 x 1200 meter (0,24 km2). Sandfodringen 

blev udført med materiale med d50 = 0,5 - 0,6 mm og det vurderes derfor, at konklusioner for 

RIACON-projektet vedr. bl.a. effekterne på sedimentkarakteristikken i et vist omfang er sammen-

lignelige med de forventede effekter i nærværende projekt. 

 

Placeringen af sandfodringsområdet (1) samt referenceområdet (2) i RIACON-projektet er vist i 

figur 8-4 (venstre) og specifikke placeringer af prøveudtag på de to områder er vist i figur 8-4 

(højre). Sandprøverne blev indhentet i de øverste 0-1 meter af havbunden.  

 

  

Figur 8-4. Placering af sandfodringsområdet (1) samt referenceområdet (2) (venstre) og illustration af placerin-

ger for prøveudtagning af sediment på sandfodringsområdet samt referenceområdet (højre)40. 

 

39 Birklund, J. H., Toxvig, H., & Laustrup, C. (1997). RIACON. Risk of Shoreface Nourishment and Subaqueous Sand 

Extraction for the Coastal Marine Benthic Community. Evaluation of the Nourishment and Sand Extraction off Torsminde, 

Denmark.  

40 Birklund, J. H., Toxvig, H., & Laustrup, C. (1997). RIACON. Risk of Shoreface Nourishment and Subaqueous Sand Ex-

traction for the Coastal Marine Benthic Community. Evaluation of the Nourishment and Sand Extraction off Torsminde, 

Denmark.  
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Figur 8-5 viser en sammenligning af den geografiske sammensætning af det fine (d50 = 0,125 – 

0,25 mm), medium (d50 = 0,25 – 0,5 mm) og grove sediment (d50 = 0,5-1 mm) i overfladen ved 

fodringsområdet samt i et referenceområde i perioden efter sandfodringen, der gennemføres i 

1993. Som det fremgår af figuren, opstår der i sandfodringsområdet en større forskellighed i den 

geografiske sammensætning af kornstørrelserne sammenlignet med i referenceområdet. De dy-

namiske ændringer i sammensætningen af sedimentkornstørrelserne ses dog at være nogenlunde 

identiske i de to områder, og samme tendens må forventes at forekomme ved gennemførelsen af 

den kystnære fodring i nærværende projekt. 

 

Det fremgår yderligere, at der indenfor perioden opstår en udskiftning af ”medium” kornfraktio-

nerne med finere sediment på både sandfodringsarealet samt referencearealet. Denne ændring er 

dermed ikke forårsaget af sandfodringen, men er i stedet et billede af den naturlige variation, 

hvilket forventes at være sammenligneligt med situationen efter gennemførelse af den kystnære 

sandfodring i nærværende projekt. 

 

Figur 8-6 viser histogrammer af sedimentkornstørrelser på sandfodringsområdet samt reference-

området i perioden 1994 – 1995, og som det fremgår af figuren, er tendensen, at andelen af den 

fineste sandfraktion øges i sandfodringsområdet i perioden efter sandfodringen. Generelt set er 

d50 dog lidt højere ved sandfodringsområdet sammenlignet med i referenceområdet, men forskel-

len er dog kraftigt reduceret efter ca. to år (dvs. i september 1995).  

 

Samme tendens i forhold til, at effekten af sandfodringsaktivitetens påvirkning af d50 reduceres 

med tiden, må forventes at forekomme ved gennemførelsen af den kystnære fodring i nærvæ-

rende projekt. Effekten fra sandfodringen på sedimentkarakteristikken ved kysten vil være mest 

markant i tilfælde af gennemførelse af en ekstremkampagne, og ved gentagende kampagner kan 

det ikke udelukkes, at fodringen vil medføre en længerevarende påvirkning af sedimentkornstør-

relsen og graderingen i området. Efter endt sandfodring vil kornkurverne dog formentlig naturligt 

ændres tilbage til de naturlige - og igen skal det nævnes, at sedimentkarakteristikken fra indvin-

dingsområderne er relativt sammenlignelig med det lokale sand. 
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Figur 8-5. Sammenligning af sammensætningen af sandkornstørrelser på sandfodringsarealet samt reference-

arealet41.  

 

 

41 Birklund, J. H., Toxvig, H., & Laustrup, C. (1997). RIACON. Risk of Shoreface Nourishment and Subaqueous Sand 

Extraction for the Coastal Marine Benthic Community. Evaluation of the Nourishment and Sand Extraction off Torsminde, 

Denmark. 
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Figur 8-6. Middelværdier af sedimentkornstørrelser på sandfodringsområdet (1) samt referenceområdet (2) i 

perioden 1994 – 199542. 

 

8.2.3 Vurdering af indflydelse på sedimentkarakteristik ved strandfodring 

Placering af sand på stranden (strandfodring) forventes i et vist omfang at bevirke til en lille for-

øgelse af d50 i perioden umiddelbart efter fodringen. Som tidligere nævnt vil Kystdirektoratet ikke 

tillade, at der sandfodres med materiale, der har et væsentligt indhold af grus, og det forventes 

derfor ikke, at mængden af mindre sten på stranden forøges betragteligt.  

 

Af rekreative grunde er det relevant, hvorvidt stranden i perioden efter fodringen ændrer farve 

pga. en forskellig farvesammensætning i strandfodringsmaterialet sammenlignet med det natur-

ligt forekommende materiale. Erfaringsmæssigt viser det sig (oplyst af Kystdirektoratet), at det 

indpumpede sand er forholdsvist mørkt, umiddelbart når det kommer ind på stranden, men efter 

 

42 Birklund, J. H., Toxvig, H., & Laustrup, C. (1997). RIACON. Risk of Shoreface Nourishment and Subaqueous Sand 

Extraction for the Coastal Marine Benthic Community. Evaluation of the Nourishment and Sand Extraction off Torsminde, 

Denmark.  
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et par døgn i solen er erfaringerne dog (oplyst af Kystdirektoratet) at det typisk er bleget og lig-

ner det naturligt forekommende sand på stranden.  

 

8.3 Ændring i kystmorfologi og sedimenttransport 

I det følgende vurderes der på indflydelsen fra den kystnære fodring samt effekten af de ændrede 

sedimentforhold på kystmorfologien langs strækningen i den fremtidige situation. 

 

8.3.1 Indflydelse på kystmorfologien ved kystnær fodring 

Sandfodringen ved Thorsminde (RIACON-projektet) resulterede i en forøgelse af havbundskoten 

på over 0,8 meter i 70 % af sandfodringsområdet, hvilket er af samme størrelsesorden som det 

der i nærværende projekt ønskes miljøkonsekvensvurderet. Det vurderes derfor, at observerede 

kystmorfologiske ændringer baseret på i RIACON-projektet er sammenlignelige med forventede 

kystmorfologiske ændringer på strækningen ved gennemførelsen af normalkampagnen belyst i 

nærværende projekt. Omfanget af en normal-kampagnemængde for kystnær fodring ved dels-

trækningen Porskær (ca. 208 m3/m), (på Sdr. Holmsland Tange, Årgab, er omfanget op til ca. 

275 m3/m se senere afsnit). Omfanget af en ekstremkampagne er dog større, og effekten herfra 

på kystprofilet vurderes senere i dette afsnit.  

 

Figur 8-7 viser kystprofiler i midten af sandfodringsområdet (venstre) og i midten af reference-

området (højre) før (1. opmåling fra 1993) og efter sandfodringen (2. opmåling fra 1993 samt 

opmålinger fra 1994 og 1995). Som det fremgår af figuren, forekom der i perioden for RIACON-

projektet forholdsvis store naturlige variationer i kystprofilet, som dog umiddelbart var af samme 

omfang i referenceområdet som i sandfodringsområdet.43  

 

  

Figur 8-7. Kystprofiler fra midten af sandfodringsområdet (venstre) og midten af referenceområdet (højre) 

før/efter sandfodring44.  

 

Jf. afsnit 8.2 er det sandsynligt, at vedvarende kystfodringer kan bevirke til en generel forøgelse 

af middelkornstørrelse langs strækningen. Dette kan således betyde, at kystprofilet med tiden vil 

blive lidt stejlere, samt at bredden af brydningszonen (inklusive bredden af den tidligere nævnte 

aktive zone) mindskes. Forstejlingen af kystprofilet kan reelt ses på figur 8-7 (venstre), hvor den 

seneste opmåling viser et stejlere profil end referenceopmålingen inden sandfodringen blev gen-

nemført. 

 

Kystdirektoratet har igennem en længere periode opmålt kystprofiler på strækningen Lodbjerg – 

Nymindegab, og på figur 8-8 ses variationer i kystprofiler for henholdsvis Hvide Sande (venstre) 

 

43 Birklund, J. H., Toxvig, H., & Laustrup, C. (1997). RIACON. Risk of Shoreface Nourishment and Subaqueous Sand 

Extraction for the Coastal Marine Benthic Community. Evaluation of the Nourishment and Sand Extraction off Torsminde, 

Denmark. 
44 Birklund, J. H., Toxvig, H., & Laustrup, C. (1997). RIACON. Risk of Shoreface Nourishment and Subaqueous Sand 

Extraction for the Coastal Marine Benthic Community. Evaluation of the Nourishment and Sand Extraction off Torsminde, 

Denmark.  
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og Thorsminde (højre) i perioden 2000 – 2017. Desuden er to såkaldte ligevægtsprofiler inklude-

ret, som er de gennemsnitlige teoretiske profiler for det naturligt forekommende sand og sand-

fodringssandet, d50, på den pågældende strækning. Ligevægtsprofilerne inkluderer dog ikke effek-

ten fra revledannelse. 

 

  

Figur 8-8. Variation af kystprofiler for Hvide Sande (venstre) og Thorsminde (højre) i perioden 2000 – 2017, 

samt ligevægtsprofiler svarende til d50 på den pågældende strækning samt d50 for sandfodringsmaterialet. 

 

Som det fremgår af figur 8-8, ligger den potentielle forstejling af kystprofilet inden for seks meter 

vanddybden, som følge af forøget d50, indenfor den naturlige variation af kystprofilerne når der 

ses på Hvide Sande (venstre), mens det er mindre udtalt ved Thorsminde, hvor der dog sandfod-

res med sand der ligger tæt på det naturligt forekommende. Derfor må udsvingene her tilskrives 

den naturlige dynamik, der giver en variation af d50 over tid. Desuden kan det umiddelbart kon-

kluderes, at den naturlige revledynamik har større betydning for kystprofilet sammenlignet med 

middelkornstørrelsen. 

 

Som et eksempel på profildynamikken før/efter sandfodring er der i figur 8-9 og figur 8-10 vist 

profilvariationen for henholdsvis seks år før og seks år efter kystnær fodring på profil 5730, belig-

gende på Sdr. Holmsland Tange hovedstrækningen syd for Hvide Sande. Den grå farve viser pro-

filvariationen. Bemærk at figur 8-9 viser variationen i kystprofiler (grå farve) fra tidligere årstal 

end 2004.  

 

 

Figur 8-9. Profilvariationen seks år før, der blev fodret kystnært ved vestkystprofil 5730.45 

 

 

45 Figur er delt af Kystdirektoratet, 2018 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

 

BILAGSRAPPORT| 45/163 

 

 

 

Figur 8-10. Profilvariationen seks år efter, at der blev foretaget kystnærfodring ved vestkystprofil 5730.46 

 

Figur 8-11 viser en kombination af figur 8-9 og figur 8-10, hvor kystprofilerne før/efter den kyst-

nærefodring er vist på samme figur, og som det fremgår af figuren ligger variationen af kystprofi-

lerne for perioden 2011 – 2017 (dvs. efter kystnær fodring) indenfor variationen af kystprofilet 

fra før den kystnære fodring.  

 

 

Figur 8-11. Kombination af figur 8-9 og figur 8-10 for profilvariation henholdsvis før/efter kystnær fodring. 

 

Ved gennemførelse af en ekstremkampagne, hvor påvirkningszonen på havbunden potentielt er 

fra syv meter dybdekurven DVR90 og indtil 150 meter landværts fem meter dybdekurven DVR90, 

vil vanddybden gennemsnitligt reduceres med ca. to til tre meter, over en bredde på ca. 250 - 

450 meter. Dette er illustreret teoretisk i figur 8-12 for et kystprofil ved Hvide Sande. Revlefod-

ringen i eksemplet i figur 8-12 er placeret på det såkaldte ligevægtsprofil svarende til d50 for eksi-

sterende forhold.  

 

Det skal nævnes, at afstanden af det klappede materiale fra kysten vil variere pga. varierende 

kysthældning og dermed varierende placering af seks meter vanddybden på det pågældende tids-

punkt for sandfodringen. I figur 8-9 kan det ses, at afstanden af seks meter vanddybden fra kyst-

linjen varierer med ca. 400 meter.  

 

 
46 Figur er delt af Kystdirektoratet, 2018 
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Figur 8-12. Skitseret eksempel for placering af sand ved revlefodring (klapning) ved Hvide Sande under en eks-

tremkampagne. 

Såfremt der kunstigt etableres en mere lokal og højere revle end vist i figur 8-12, kan det ikke 

udelukkes, at denne vil ligge udenfor den normale revlevariation, men i så fald vurderes det, at 

ændringen i kystprofilet vil være forholdsvis kortvarig, da revlernes højde og form relativt hurtigt 

tilpasses bølgeforholdene på kysten. 

 

I figur 8-13 ses en faktisk opmåling af kystprofilet ved Hvide Sande under en igangværende klap-

ning. Klapningen af sand vil akut ændre revlens form, således den ønskede kystbeskyttende ef-

fekt opnås, men ændringen er dog af samme størrelsesorden som de naturlige variationer i kyst-

profilet.  

 

 

Figur 8-13. Eksempel på revlefodring via klapning ved Hvide Sande47 

 
47 Figur er delt af Kystdirektoratet, 2018 
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Jf. afsnit 7.6.3 er den aktive dybde langs strækningen ca. 12 meter, hvilket betyder, at fodrings-

sandet placeres umiddelbart midt i det aktive profil. Dette betyder således, at mindre bølger (dvs. 

bølger som ikke påvirkes signifikant af vanddybden på revlen, Hm0 ≈ 1-2 m) kun i mindre omfang 

vil påvirkes af sandfodringen. Desuden vil de mindre bølger bevirke, at kystprofilet udjævnes i 

sommerperioden samt at sandet flyttes tættere ind mod kysten.  

 

Umiddelbart efter gennemførelsen af den kystnære fodring vil sandet fra sandfodringen indgå i 

den langs- og tværgående sandtransport. En større omfordeling af sandet forventes dog først at 

forekomme ved Hm0 ≥ 2-3 meter, hvor bølgerne begynder at blive dybdebegrænsede på vanddyb-

der, hvorpå sandet placeres. Bølger i den størrelse er oftest forekommende i vinterhalvåret, hvil-

ket betyder, at såfremt sandfodringen gennemføres i foråret, vil sandet kun have en mindre ef-

fekt på det indre strandprofil i løbet af sommerperioden.  

 

Den kystnære fodring vil sandsynligvis give anledning til en mindre påvirkning af den langsgå-

ende netto-sandtransport. Dels må det forventes, at transport-kapaciteten øges lokalt som følge 

af reduktionen af vanddybden i det aktive profil, hvormed bølgeenergien potentielt kan bringe 

mere sediment i suspension, og dels vil der være mere sand til rådighed. Effekten fra den kyst-

nære fodring på klittens stabilitet, forventes først at kunne ses efter ca. ét år. Dette er desuden 

nærmere beskrevet i afsnit 8.5 vedr. sedimentationsforhold ved havnene. 

 

Den æoliske sandtransport (vindens transport af sedimentet) vurderes ikke at blive ændret be-

tragteligt som følge af den kystnære fodring, sammenlignet med den naturlige æoliske transport, 

da sandet placeres under vand.48 

 

8.3.2 Vurdering af morfologiske ændringer af kystprofilet ved strandfodring 

Ved strandfodringen fordeles sandet forholdsvis jævnt på hele stranden i en højde på 1-2 meter, 

men dog højere umiddelbart foran klitten, hvilket er skitseret i figur 8-14 (i figuren er strandfod-

ringen visualiseret på 2017-kystprofilet). Sandet pumpes ind imod klitskrænten, hvorefter det af-

lejres naturligt i kegleform ud imod vandet. Herefter udjævnes sandet delvist mekanisk (med en-

treprenørmateriel) hvilket dog udelukkende foregår lokalt, på de toppe af sand hvor indpump-

ningsrøret har ligget på, samt kørespor inde på stranden. Som det fremgår af figur 8-14 er æn-

dringen af kystprofilet, som følge af strandfodring, af næsten samme størrelsesorden som den 

naturlige variation, lidt større ned mod vandlinjen. I visse tilfælde medfører strandfodringen til en 

direkte udvidelse af strandbredden, hvilket dog ikke direkte fremgår af figur 8-14. 

 

 

Figur 8-14. Skitseret eksempel for placering af sand ved strandfodring ved Thorsminde.  

 

48 DHI. (2001). Redegørelse for planlagte kystfodringsprojekter udfor Fjaltring i 2002 og ved Årgab i 2003.  
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Strandfodringen sikrer både en forstærket klit og en større buffer ift. kliterosion. Umiddelbart ef-

ter strandfodringen forekommer der en lidt bredere strand, men efter nogen tid må det dog for-

ventes, at strandbreddeudvidelsen forsvinder, hvilket kan skyldes den naturlige omfordeling af 

sand, hvor de fineste sandfraktioner udvaskes og aflejres i swash-zonen. Efter nogen tid vil vin-

den yderligere transportere de øverste lag af fine sandfraktioner, hvilket kan føre til, at der efter-

lades enkelte større sten/grus på stranden. Samme tendens forekommer dog i den eksisterende 

situation.49 

 

Strandfodringen kan potentielt give anledning til en lille forøgelse af den æoliske sandtransport til 

forklitten samt måske til områder længere inde i land. Strandfodringen kan desuden bevirke til en 

forøget generering af såkaldte erosionskanter, som erfaringsmæssigt opstår, når sandet bliver 

fordelt på stranden med større hældning sammenlignet med den naturlige hældning (som er sty-

ret af middelkornstørrelsen).  

 

8.4 Ændring i bølgeforhold samt strømforhold 

Kystnær fodring kan lokalt give anledning til ændrede bølge- og strømforhold langs strækningen, 

hvilket potentielt kan have en påvirkning af de rekreative interesser (f.eks. surf-forhold samt ba-

deforhold). I det følgende gives en kort beskrivelse af de potentielle effekter på bølge- og strøm-

forhold på strækningen, som følge af den kystnære fodring. 

 

8.4.1 Indflydelse på bølgeforhold ved kystnær fodring 

Formålet med den kystnære fodring på strækningen er dels, som tidligere nævnt, at fremprovo-

kere bølgebrydning på revlen, hvormed bølgeenergien tæt ved stranden reduceres, og dels at 

fodringen akut vil reducere den naturlige forstejling af den indre del af kystprofilet, hvilket bl.a. 

kan påvirke brydningstypen. Jf. det såkaldte Iribarren tal vil et lavt forhold imellem stejlheden af 

kystprofilet og bølgestejlheden bevirke til topbrydende bølger fremfor styrtbrydende. Det skal dog 

hertil nævnes, at den naturlige forstejling udenfor seks meter vanddybden ikke bremses. 

 

I forhold til surfere kan en gennemførelse af en kystnær fodring (klapning) på en revle, som er 

parallel med kysten, skabe en bølgebrydning, der forekommer forholdsvis samtidigt på hele den 

pågældende kyststrækning (dog afhængig af retningen på den brydende bølge). Dette kan i nogle 

tilfælde give anledning til delvist forringede surf-forhold. Desuden kan revlen umiddelbart efter 

gennemførelsen af den kystnære fodring give anledning til såkaldte styrtbrydende bølger, hvor en 

signifikant andel af bølgeenergien udløses forholdsvis akut, hvilket i nogle tilfælde kan være far-

ligt for badegæster. Omvendt vil den reducerede bølgeenergi tæt ved kysten virke til gunst for 

badesikkerheden nærmere stranden, og den reducerede stejlhed af kystprofilet vil give anledning 

til mere topbrydende bølger, som i mindre omfang er til gene for badegæster. Hertil skal det des-

uden nævnes, at bølgebrydningen umiddelbart først vil blive påvirket i tilfælde af forhold med 

større bølger (Hm0 ≥ 2 m), hvor det normalt ikke tilrådes at bade på Vestkysten. 

 

Med tiden vil sandet fra den kystnære fodring, som tidligere nævnt, omfordeles i kystprofilet, og 

derfor vil indvirkningen på bølgebrydningen være mest signifikant umiddelbart efter fodringen, 

dvs. i tilfældet svarende til situationen vist i figur 8-13. Desuden er det i afsnit 8.3 konkluderet, 

at den ekstratilførte variation i kystprofilet ved kystnær fodring ligger indenfor den naturlige vari-

ation i revlerne på strækningen, hvormed den reelle virkning på bølgebrydningen er begrænset, 

sammenlignet med de naturlige variationer.  

 

 

49 DHI. (2001). Redegørelse for planlagte kystfodringsprojekter udfor Fjaltring i 2002 og ved Årgab i 2003 
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8.4.2 Indflydelse på strømforhold ved kystnær fodring  

Det vurderes, at der ift. indvirkningen på strømforhold udelukkende er tale om den potentielle 

indflydelse fra ændringer i den bølgeinducerede strøm indenfor den aktive zone. Den tidevands-

generede kyststrøm vil umiddelbart ikke blive påvirket ved kystnær fodring indenfor seks meter 

vanddybden.  

 

Den bølgegenerede strøm opstår, som tidligere nævnt, pga. bølgebrydningen, og derfor kan en 

ændring i bølgebrydningen (dvs. brydningstypen samt placeringen af bølgebrydningen i kystprofi-

let) potentielt skabe en lokal ændring i strømforholdene tæt ved kysten. Ændrede bølgebryd-

ningsforhold kan potentielt være til gene for f.eks. badegæster i tilfælde af en forøgelse af den 

langsgående strømhastighed og/eller tværgående strømhastighed (inkl. f.eks. øget understrøm 

visse steder i kystprofilet). 

 

Udover potentielt ændrede bølgegenerede strømforhold kan der ved kystnær fodring på stræknin-

gen potentielt opstå lokale påvirkninger af strømmen, som følge af revlehuller (dvs. huller som 

potentielt opstår i den anlagte revle af enten naturlige årsager eller pga. lokale ophør i den kyst-

nære fodring). Revlehullerne kan give anledning til en udadgående tværstrøm, se illustration i fi-

gur 8-15, som bl.a. kan virke til gene for badene. Naturligt forekommer der revlehuller på stræk-

ningen Lodbjerg – Nymindegab, men kystnær fodring kan potentielt give anledning til en æn-

dring/forstærkning af effekten af revlehullerne.  

 

 

Figur 8-15. Illustration af tværgående strøm ved revlehul.50 

 

  

 

50 Kystdirektoratet. (2018). Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder.  
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8.5 Ændring i sedimentationsforhold ved havnene samt fjordene 

Tilførslen af mere sand ved den kystnære fodring på strækningen kan betyde, at sandtransporten 

øges. Dette vil ske, hvis der på nogle strækninger for eksisterende forhold er en større transport-

kapacitet end den tilgængelige sandmængde (således at sandtransporten er begrænset af tykkel-

sen af sandlaget på havbunden). Hvis dette er tilfældet, vil der efter en sandfodring kunne fore-

komme forøget sandtransport. Dette kan, jf. figur 7-14 (venstre) som viser at der på enkelte 

strækninger ikke forekommer 100% sand i den eksisterende situation, potentielt på nogle tids-

punkter være tilfældet på enkelte strækninger langs strækningen Lodbjerg – Nymindegab. 

 

Kystnær fodring kan desuden potentielt bevirke til en bredere aktiv zone pga. den reducerede 

hældning på kystprofilet (dvs. en brydningszone, som er placeret i større afstand fra kysten). 

Dette kan f.eks. betyde, at mere sand kan transporteres forbi ydermoler ved havnene på stræk-

ningen og dermed potentielt betyde mere sedimentation i f.eks. indsejlingen samt i yderbassi-

nerne (se eksemplet i figur 8-16, hvori der desuden er skitseret det langsgående strøm-/trans-

portprofil for den eksisterende og fremtidige situation). Det skal dog hertil nævnes, at transport-

processen, og dermed sedimentationen, er meget dynamisk, og er i forvejen meget afhængig af 

den naturlige revles beliggenhed, og det forventes dermed, at effekten fra den kystnære fodring 

er forholdsvis begrænset og reelt indeholdt i de naturlige variationer af revlernes beliggenhed. 

 

 

Figur 8-16. Eksempel på den potentielle ændring i placering af brydningszone samt langsgående sandtransport-

profil for eksisterende og fremtidige situation ved Thorsminde.51 

 

51 Google-Earth. (2018). 
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Det skal desuden nævnes, at en forøgelse af d50, som følge af den kystnære sandfodring, og en 

reduktion af strandhældningen indenfor seks meter vanddybden, mb, begge teoretisk vil resultere 

i en reduktion i den langsgående transport (jf. nedenstående Kamphuis-formel). 

 

𝑄 = 6,4 ∙ 104 ∙ 𝐻𝑠𝑏
4 ∙ 𝑇0𝑝

1,5 ∙ 𝑚𝑏
0,75 ∙ 𝑑50

−0,25 ∙ 𝑠𝑖𝑛0,6 ∙ 2𝛼𝑏   

 

Q = Langsgående sandtransportkapacitet  [m3/år] 

Hsb = brydende signifikante bølgehøjde   [m] 

T0p = peak bølgeperioden på dybt vand   [s] 

mb = strandhældningen i brydningszonen   [-] 

ɑb = bølgeretningen for den brydende bølge  [⁰]  

 

Jf. ovenstående er der mange parametre som potentielt har indvirkning på sedimenttransporten 

og dermed på sedimentationen ved havnene langs strækningen Lodbjerg – Nymindegab. Over-

ordnet set kan det dog ikke udelukkes, at den øgede tilførsel af sand på strækningen kan resul-

tere i en øget sedimentation ved havnene på strækningen samt i Thyborøn Kanal.  

 

Udover den potentielt øgede sedimenttransport på bunden skal det desuden nævnes, at der po-

tentielt forekommer en øget suspenderet sedimentkoncentration på strækningen pga. gennemfø-

relsen af den kystnære sandfodring. Dette vil, foruden den potentielt øgede bundtransport, be-

virke til øget sedimentation pga. mere stillestående vand i havnene samt fjordene. 

 

8.6 Ændring i koncentration af suspenderet sediment ved kystnær fodring 

Kystbeskyttelse ved sandfodring på strækningen, vil, på forskellig vis, påvirke koncentrationen af 

suspenderet sediment i vandsøjlen, hvilket er en ændring i forhold til eksisterende forhold, hvor 

sandfodring ikke forekommer. Materiale fra eventuelle tidligere sandfodringer indgår som en del 

af den naturlige dynamik langs kysten og tages derfor ikke i regning.  

 

I nærværende afsnit beskrives ændringen af koncentrationen af suspenderet sediment som følge 

af kystnær fodring langs vestkysten. Kystnær fodring sker ved at store mængder af sand udledes 

direkte i vandsøjlen, hvorefter hovedparten af sandet aflejres mere eller mindre momentant på 

selve udledningslokaliteten. Indholdet af finere sandfraktioner i sandfodringsmaterialet vil dog 

forblive i vandsøjlen i længere tid, hvormed de kan transporteres med strømmen og give anled-

ning til en påvirkning af vandmiljøet udenfor selve sandfodringslokaliteten.  

 

Herudover analyseres der på ændring af suspenderet sediment i Thyborøn Kanal og Nissum Bred-

ning som følge af kystnær fodring nær mundingen af Thyborøn Kanal i afsnit 8.8, og der analyse-

res på ændring af suspenderet sediment ved sluserne i Hvide Sande og Thorsminde i afsnit 8.9. 

 

Spredningen af sedimenter og vurderingen af koncentrationer af suspenderet sediment i vandsøj-

len, som følge af den kystnære fodringsaktivitet, er bestemt ved gennemførelse af numeriske si-

muleringer, beskrevet i det følgende. Der vurderes separat på koncentrationer og varigheder, 

som opstår ved gennemførelse af en normalkampagne og ved gennemførelse af en ekstremkam-

pagne, og resultater herfor præsenteres i følgende afsnit: 

 

• Resultater for suspenderede sedimentkoncentrationer ved gennemførelse af en normalkam-

pagne præsenteres i afsnit 8.6.3 

• Resultater for suspenderede sedimentkoncentrationer ved gennemførelse af en ekstremkam-

pagne præsenteres i afsnit 8.6.4 
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Desuden vurderes der specifikt på sedimentkoncentrationen i Thyborøn Kanal og Nissum Bred-

ning i 8.8 og ved sluserne ind til Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord i afsnit 8.9. 

 

Den numeriske modellering er udelukkende gennemført for normalkampagnen, hvorefter resulta-

terne herfra skaleres til også at være gældende for ekstremkampagnen (metoden beskrives nær-

mere i et senere afsnit).  

 

Ved den numeriske modellering bestemmes, som tidligere nævnt, udelukkende ændringer af de 

naturligt forekommende sedimentkoncentrationer, som følge af gennemførelse af kystnær fod-

ring. Den naturlige baggrundskoncentration er således ikke indeholdt i de præsenterede resulta-

ter. De kystnære fodringsaktiviteter gennemføres dog i perioder med forholdsvist roligt vejr, 

Hs<1,5 meter, hvor den naturlige koncentration af suspenderet materiale som følge af bølgepå-

virkningen er meget lav, se Tabel 7-8 og Tabel 7-11 for vurderinger af den bølgegenererede kon-

centration af suspenderet sediment. Desuden vil den naturlige baggrundskoncentration primært 

være koncentreret ved bunden, mens påvirkningen fra den kystnære sandfodring i umiddelbar 

nærhed til sandfodringsaktiviteten vil påvirke hele vandsøjlen. Påvirkningen i de øverste dele af 

vandsøjlen vil aftage med afstanden til sandfodringslokaliteten som følge af sedimenternes natur-

lige bevægelse ned gennem vandsøjlen.  

 

Vurderingen er derfor, at på de vanddybder hvorpå sandfodringen gennemføres, og under de for-

hold hvorunder sandfodringen gennemføres, vil den primære påvirkning stamme fra sandfodrin-

gen, mens baggrundskoncentrationen vil være marginal.  

 

Der vil i det følgende generelt, ved omtale af sandfodringsmaterialet, blive anvendt betegnelsen 

”sediment”, og der vil således blive anvendt betegnelsen ”sedimentspredning” ved omtale af 

spredningen af sand i forbindelse med sandfodringsaktiviteten. 

 

8.6.1 Beskrivelse af sedimentkarakteristik for sandfodringsmaterialet 

Nærværende afsnit indeholder primært en beskrivelse af den del af sandfodringsmaterialet, der 

spredes i forbindelse med den kystnære fodringsaktivitet på strækningen Lodbjerg – Nyminde-

gab. Beskrivelsen er givet med henblik på at definere konservative, men dog realistiske input, til 

de numeriske simuleringer af sedimentspredningen. 

 

Fordeling af sandmængder på delstrækninger for en normalkampagne 

Som tidligere nævnt gennemføres den numeriske modellering for den del af sandfodringen, der er 

relateret til den kystnære fodring og ikke strandfodring. Mængderne er specificeret for hver ho-

vedstrækning på strækningen Lodbjerg – Nymindegab jf. tabel 8-1 for normalkampagnen og i ta-

bel 8-2 for ekstremkampagnen.  

 

Idet hverken den naturlige tilbagerykningsrate eller målsætningen for strækningen Lodbjerg – 

Nymindegab er konstant indenfor hovedstrækningerne (jf. figur 7-1) er det nødvendigt at fordele 

sandfodringsmængden pr. delstrækning. Dette gøres for at sikre, at de miljømæssige konse-

kvensvurderinger for opretholdelse af målsætningen, der er defineret pr. delstrækning, gennem-

føres for en kampagne, der er sandsynligt i forhold til sandfodringsmængden og den geografiske 

placering af denne. Der er derfor foretaget en fordeling af sandfodringssand pr. delstrækning ud 

fra den naturlige tilbagerykningsrate for delstækningerne under hensyntagen til målsætningen for 

delstrækningerne. Ift. de numeriske simuleringer anvendes fordelingen af sand desuden med 

henblik på at opnå realistiske estimater for de kumulative effekter ved samtidig kystnær fodring 

på flere strækninger. 

 

Fordeling af sandet for normalkampagnen på delstrækninger er angivet i tabel 8-7.  
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Hovedstrækning 

(Kystnær fodringsmængde) 

Delstrækning Andel af san-

det [%] 

Sandfodrings-

mængde [m3] 

Agger Tange 

(930.000 m3) 

Porskær 35 330.000 

Flade Sø 26 240.000 

Agger Tange Nord 26 240.000 

Agger Tange Syd 13 120.000 

Harboøre Tange 

(780.000 m3) 

Thyborøn 33 260.000 

Harboøre Tange Nord 33 260.000 

Harboøre Tange Syd 33 260.000 

Vrist-Ferring 

(1.590.000 m3) 

Langerhuse 24 375.000 

Vrist 27 435.000 

Vejlby 39 625.000 

Ferring Dige 10 155.000 

Trans-Thorsminde 
(1.800.000 m3) 

Trans 7 125.000 

Fjaltring 26 470.000 

Mærsk 37 655.000 

Ndr. Thorsminde Tange Nord 18 330.000 

Ndr. Thorsminde Tange Syd 12 220.000 

Thorsminde-Husby 

(1.050.000 m3) 

Thorsminde Syd 71 745.000 

Fjand 29 305.000 

Husby Klitplantage 0 0 

Husby Klitplantage Søndervig 

(540.000 m3) 

Husby Klit Nord 0 0 

Bækbygård 64 340.000 

Krogen 36 200.000 

Ndr. Holmsland  

Tange (300.000 m3) 

Søndervig 100 300.000 

Klegod 0 0 

Nr. Lyngvig 0 0 

Sdr. Lyngvig 0 0 

Sdr. Holmsland Tange 

(3.030.000 m3) 

Årgab 50 1.515.000 

Havrvig 30 909.000 

Skodbjerge 20 606.000 

Gl. Bjerregård 0 0 

Nymindegab 0 0 

Tabel 8-7. Fordeling af den kystnære sandfodringsmængde pr. kampagne på delstrækninger langs Lodbjerg – 

Nymindegab fællesstrækningen for normalkampagnen. 

 

Sedimentkarakteristik for de fineste fraktioner af sandfodringsmaterialet til den kystnære fodring 

Den numeriske modellering gennemføres, som tidligere nævnt, kun for spredningen af de sedi-

menter, der forbliver i vandsøjlen i tilstrækkelig tid til, at de kan føres med strømmen og dermed 

give anledning til en påvirkning af vandmiljøet udenfor udledningslokaliteten. Dette medfører, at 

spredningsberegningerne gennemføres for den del af sandfodringsmaterialet der har en mini-

mumkornstørrelse svarende til; d<0,125 mm, hvilket i det følgende generelt defineres som ”fint 

materiale”. Estimerede faldhastigheder for de forskellige sedimentfraktioner behandles yderligere 

i et senere afsnit.  

 

De fem sandindvindingsområder, som Kystdirektoratet har udpeget som værende primære kilder 

til indvinding af sandressourcer til sandfodringen, er i afsnit 8.2.1 udelukkende beskrevet i forhold 

til middelkornstørrelsen. I forhold til spredningssimuleringerne er der behov for specifikt at be-

tragte de fineste fraktioner (d<0,125 mm) for de enkelte indvindingsområder idet andelen af 

disse fraktioner definerer den sandmængde som potentielt spredes. 

 

Jf. tabel 8-5 foreligger der ift. nærværende projekt et antal kornkurver for hvert indvindingsom-

råde. Baseret på disse er indholdet af de fineste fraktioner for de enkelte indvindingsområder be-

stemt. Ift. at indføre en vis konservatisme er andelen af fraktionerne d<0,125 mm og d<0,063 

mm baseret på 95%-fraktilen for det specifikke indvindingsområde. De procentvise andele er an-

givet i tabel 8-8.  
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 578-AA  

Husby Klit 

562-AD Fer-

ring 

562-AE Thy-

borøn  

562-PA Thy-

borøn  

562-OA  

Agger 

Middelkorns-

tørrelse, d50 

0,42mm 0,47 mm 0,42 mm 0,54 mm 0,57 mm 

Andel, 

d<0,125 mm  

2,5 % 1,8 % 3,7 % 2,6 % 52,1 % 

Andel, 

d<0,063 mm 

0,3 % 0,2 % 0,4 % 1,6 % 34,1 % 

Antal korn-

kurver 

429 396 64 148 53 

Tabel 8-8. 95% fraktilen for andelen af fint materiale (d<0,125 mm og d<0,063 mm) i det pågældende indvin-

dingsområde. 

 

Som det fremgår af tabel 8-8 er det fælles for alle indvindingsområderne, at indholdet af fint ma-

teriale er relativt lavt, d<0,125 mm < 4% bortset fra indvindingsområde ”562-OA Agger”, hvor 

andelen af fint materiale antager mere end 50 %. 

 

Spild ved indvinding af sand fra de specifikke indvindingsområder 

Der forekommer naturligt et vist spild/udvaskning af de fineste sedimentfraktioner under sand-

indvindingen, hvilket dermed medfører, at andelen af det fine materiale, som spildes ved selve 

sandfodringen, er lavere end det specificerede i tabel 8-8. Der er derfor til nærværende projekt 

gjort en konservativ betragtning, hvor der i modelleringen anvendes andelen præsenteret i tabel 

8-8 fratrukket minimumsspildet målt ved prøvetagningerne.  

 

Som nævnt i afsnit 8.2.1 anvendes der udover sand fra indvindingsområderne også sand fra op-

rensning af havne, sejlrender og indsejlinger til den kystnære fodring på strækningen. Der har 

dog ikke været tilgængelige oplysninger om kornstørrelsesfordelingen for sandressourcerne fra 

disse oprensninger til nærværende projekt, og derfor er det forudsat, at der ikke sandfodres med 

materiale, hvor grus eller siltindholdet overstiger 10 %.  

 

De ovenfornævnte forudsætninger resulterer i de angivne andele af fint materiale for de speci-

fikke indvindingsområder i tabel 8-9. 

 

 578-AA 

Husby Klit 

562-AD Fer-

ring 

562-AE Thy-

borøn 

562-PA Thy-

borøn 

562-OA 

Agger 

Andel, d<0,125 

mm  

2,5 % 1,8 % 3,7 % 2,6 % - 

Min. spild ved 

indvinding 

0,5 % 0,4% 0,7 % 0,1% 1,2% 

Gnms. spild ved 

indvinding 

0,6 % 1,4 % 0,8 % 0,4 % 2,7 % 

Antaget andel af 

fint materiale i 

lasten 

2,0 % 1,4 % 3,0 % 2,5 % 20 % 

Tabel 8-9. Andel af fint materiale, d<0,125 mm, i lasten. 

 

Anvendte spildprocenter på de specifikke hovedstrækninger 

I forhold til at definere andelen af fint materiale for sandfodring på strækningen Lodbjerg - Ny-

mindegab vil en antagelse om 3% indhold af fint materiale d<0,125 mm dække alle hovedstræk-

ninger med undtagelse af Agger Tange og Harboøre Tange, hvor der anvendes en spildprocent på 

20% (svarende til et maksimalt indhold på 10 % silt, som specificeret af Kystdirektoratet, idet 

der i spredningsberegningerne også er inkluderet sandfraktionen ”meget fint sand”). 

 

Andelen af fint materiale og dermed spildprocenter for de specifikke hovedstrækninger er givet i 

tabel 8-10. 
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Hovedstrækning Andel fint materiale - 

indvindingsområde  

Tilladelig andel fint 

materiale - andre 

ressourcer 

Antaget maksimal 

andel af fint materi-

ale  

Agger Tange 2,5 – 20 % * 20 % 20 %  

Harboøre Tange 1,45 – 3 %  20 % 20 %  

Vrist - Ferring 1,45 % - 3,0 % 

Trans - Thorsminde 1,45 % - 3,0 % 

Thorsminde – Husby 

Klit  

2,0 % 15 % 3,0 % 

Husby Klit – Søndervig 2,0 % - 3,0 % 

Ndr. Holmsland Tange 2,0 % - 3,0 % 

Sdr. Holmsland Tange 2,0 % 10 % 3,0 % 

Tabel 8-10. Andel af fint materiale opgjort på hovedstrækninger. 

* I de modtagne oplysninger fra Kystdirektoratet indgår indvindingssted 562-OA Agger ikke som 

sandressource i de fremtidige sandfodringer, men der ønskes belyst mulighed for at anvende ma-

teriale fra dette indvindingssted. Historisk har hovedstrækning Agger Tange modtaget sand fra 

indvindingsområde 562-OA Agger. 

 

8.6.2 Numerisk modellering af suspenderet sediment  

Evaluering af spredningen af sedimentspild ved den kystnærefodring baseres, som tidligere 

nævnt, på numeriske beregninger gennemført i state-of-art programpakken MIKE3 FM, udviklet 

af DHI. Direkte output fra modellen er tids- og stedsvarierende faner af suspenderet sediment 

samt sedimenterede aflejringstykkelser. 

 

MIKE3 FM er en 3-dimensionel numerisk model bestående af en række moduler, som kan kombi-

neres efter behov. Modellen er opstillet i et såkaldt ”fleksibelt mesh” som muliggør at optimere på 

detaljeringsgraden samt CPU-tiden i visse områder.  

 

I dette tilfælde, hvor der ønskes modelleret spredning af suspenderet sediment i vandsøjlen, er 

der anvendt følgende modelmoduler:  

 

• MIKE21 FM SW (spektral bølgemodul) – til modellering af bølger og dermed dybdeintegreret 

2D bølgeinduceret strøm 

• MIKE3 FM HD (hydrodynamisk modul) – til modellering af 3D strømfelter 

• MIKE3 FM PT (partikel tracking modul) – til modellering af 3D spredningen af partikler 

 

Kombinationen af de ovenfornævnte modelmoduler bevirker til en realistisk gengivelse af bølger, 

bølgeinduceret strøm/vandstande, tidevandsgenereret kyststrøm/vandstand, spredning af su-

spenderet sediment i vandsøjlen, samt sedimentation af sediment udledt i vandsøjlen. 

 

Bølgemodellen er opstillet i MIKE21 FM SW, som er en såkaldt spektral bølgemodel, der medtager 

de vigtigste processer i forbindelse med generering, transformation og dissipation af bølger. Bøl-

gemodellen anvendes til at generere input til det hydrodynamiske modul (MIKE3 HD), således at 

den bølgeinducerede strøm inkluderes i de hydrodynamiske beregninger.  

 

De hydrodynamiske processer simuleres via, MIKE3 FM HD med input fra bølgemodellen samt på-

førte randbetingelser for den tidevandsgenerede kyststrøm. Output fra det hydrodynamiske mo-

dul anvendes til de efterfølgende spredningsberegninger. 

 

Transport, spredning og aflejring af sediment i forbindelse med den kystnære sandfodring er si-

muleret ved anvendelse af MIKE3 FM PT som simulerer sedimenttransporten ved en Lagransk 

model, hvor det spildte materiale beskrives ved et antal partikler, der transporteres med det be-

regnede strømfelt (partiklerne/partikelintensiteten påvirker ikke strømfeltet). Hver partikel tilskri-

ves egenskaber i form af en masse og en faldhastighed og indenfor hvert tidsstep flyttes hver af 
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partiklerne både horisontalt og vertikalt. Partiklerne flyttes i modellen via både advektion samt 

dispersion.  

 

Evaluerede scenarier i simuleringen af suspenderet sediment ved gennemførelse af en normal-

kampagne 

Anvendte scenarier i simuleringen af det suspenderede sediment opdeles i såkaldte hydrodynami-

ske scenarier samt sandfodringsscenarier. Disse beskrives i det følgende. 

 

• Hydrodynamiske scenarier 

De hydrodynamiske beregninger er gennemført for forskellige vejr-scenarier: 

 

• ”Valideringsscenarie” (dvs. scenarieperiode med tidsvarierende bølge- og strømforhold) 

• Modelleringsscenarie med ”maksimale” strømhastigheder (dvs. kombineret bølge- og tide-

vandsgenereret strøm) som medfører maksimal spredning af de fine sedimenter og dermed 

giver et estimat på det største omfang af berørte areal 

• Modelleringsscenarie med stille vejr (dvs. udelukkende tidevandsvarierende strøm) som her-

med medfører minimal spredning af sedimenterne og derfor de højeste koncentrationer af su-

spenderet sediment (dvs. højeste koncentration af den fine sedimentfraktion) i vandsøjlen. 

 

Strømhastigheder for de to ovenfornævnte modelleringsscenarier er angivet i tabel 8-11. 

 

Scenarie Bølger Vind Strøm 

Hm0 Tp Hastighed Retning Hastighed 

(95%-fraktil) 

Maks. strøm – nord-

gående 

2,0 m 6,9 s 9,67 m/s 225° 0,64 m/s 

Maks. strøm – sydgå-

ende 

2,0 m 8,0 s 9,14 m/s 315° 0,49 m/s 

Stille (både 
nord/sydgående in-

denfor en tidevands-

periode) 

- -   0,20 m/s 

Tabel 8-11. Hydrodynamiske forhold for modelleringsscenarierne. 

Strøm- og bølgeforholdene langs strækningen er generelt beskrevet i afsnit 7.4 hvoraf det frem-

går, at der er ringe korrelation imellem bølgehøjde og strømhastigheder. Derfor har fremgangs-

måden i nærværende projekt været at fastlægge tilladelige bølgeforhold under den kystnære fod-

ring ud fra en konservativ antagelse om hvilke bølgepåvirkninger sandfodringsskibene kan ope-

rere under, mens strømhastighederne konservativt er defineret som 95%-fraktilen af de målte 

strømhastigheder i henholdsvis nord- og sydgående retning i perioden 1999 – 2001.  

 

Modelleringsscenarierne til spredningsberegningerne er at betragte som værende stationære, 

hvilket betyder, at der er konstante bølge-/strømforhold (som dog er varierende i modelområdet 

med konstant amplitude for den tidevandsgenerede strøm) i hele sandfodringsperioden. Dette er 

en konservativ antagelse i forhold til spredningen af sediment, idet der for scenarierne med strøm 

er antaget konstant stærk strøm i hele sandfodringsperioden. Desuden er antagelsen om stille-

scenariet at betragte som værende konservativ i forhold til sedimentkoncentrationer (samt varig-

heder af givne sedimentkoncentrationer), da der i hele sandfodringsperioden reelt set er antaget 

at der ikke forekommer bølger, hvilket er forholdsvis sjældent forekommende på strækningen.  

 

• Sandfodringsscenarier 

Spredningsberegningerne er gennemført for de ovenstående hydrodynamiske scenarier. Dertil 

kommer et ekstra antal scenarier, som definerer den mulige variation i sandfodringsmetoder: 
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• Scenarier for specifik placering af kystnær fodring på strækningen 

• Scenarier for kystnær fodringsmetode (klapning, rainbowing) 

• Scenarier for varierende antal samtidigt arbejdende fartøjer 

• Scenarier for varierende antal hovedstrækninger/delstrækninger, hvorpå der sandfodres på 

samme tid 

• Scenarier for arbejdsgang for sandfodringsskibene (synkron/ikke-synkron sandfodring) 

 

Input til de numeriske modeller 

Følgende input er anvendt i forbindelse med opstilling af de numeriske modeller: 

 

• Digitaliseret bathymetri (interpolerede dybdeforhold) 

• Forceringsdata, bølgedata (bølgehøjde, -periode og retning), vindfelt (hastighed og retning) 

tidevandsgenereret strømhastighed 

• Karakteristika af de spildte sedimenter (faldhastighed, densitet) 

• Spildrate (hvor meget sediment spildes) 

• Geografisk placering af spildet 

• Dispersionskoefficient 

 

Forudsætninger og resultater fra hydrodynamisk modellering (HD-modul) 

I det følgende beskrives forudsætninger, input og resultater for den hydrodynamiske modellering.  

 

• Anvendte dybdeforhold (bathymetri) i den hydrodynamiske model 

En vigtig forudsætning for at opstille en retvisende model med retvisende strømfelter er en til-

strækkelig korrekt beskrivelse af dybdeforholdene i området (bathymetri). Bathymetrien for 

strækningen Lodbjerg – Nymindegab er i dette tilfælde baseret på data fra følgende kilder: 

 

• Elektroniske søkort, MIKE C-map, data fra 2010, se illustration i figur 8-17 

• Pejledata (seneste opmålte vestkystprofiler fra 2017) langs den Lodbjerg – Nymindegab 

stækningen udleveret af KDI, se illustration i figur 8-18 
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Figur 8-17. Illustration af pejledata fra MIKE C-map.52 

 

 
52 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-18. Illustration af pejledata (vestkystprofiler) leveret fra Kystdirektoratet. 53 

 

Pejledataene til udarbejdelse af bathymetrien er prioriteret således, at vestkystprofilerne har 

største prioritet i tilfælde af, at der på samme lokalitet forekommer både pejledata og data fra 

søkort. 

 

• Anvendte modelområde i den hydrodynamiske model 

Den numeriske model er opstillet til at dække hele strækningen Lodbjerg – Nymindegab samt en 

ekstra afstand fra hhv. Lodbjerg og Nymindegab til modelranden, således at der ikke opstår rand-

effekter indenfor fællesstrækningen. Mod vest er modellen afgrænset på ca. 40 meter vanddybde 

og den nordlige og den sydlige rand er ligeledes manuelt manipuleret til en konstant vanddybde 

på 40 meter (ift. at opnå en tilstrækkelig ”stabil” model). Modelområdet med vanddybder er vist 

på figur 8-19. 

 

 
53 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-19. Modelområde markeret med de sorte streger. Kortet viser vanddybder. 54 

 

• Diskretisering af den hydrodynamiske model 

I forhold til gennemførelse af de numeriske beregninger er modelområdet inddelt i et antal bereg-

ningselementer. I dette tilfælde er der anvendt en såkaldt flexible mesh (FM) inddeling, hvilket 

betyder, at elementstørrelsen er varierende, afhængig af den ønskede detaljeringsgrad i det på-

gældende område. Der anvendes således et fint beregningsnet i områder med lav vanddybde, og 

hvor den kystnære fodring pågår, og større beregningselementer i områder langt væk fra sand-

fodringsaktiviteten og i områder med større vanddybde. Dermed kan det optimale forhold mellem 

beregningstid og detaljeret diskretisering opnås. Det anvendte beregningsnet er vist på figur 

8-20. 

 

 
54 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-20. Diskretisering af modelområdet i trekantede beregningselementer af varierende størrelse (venstre) 

og zoom af diskretiseringen af modelområdet ind mod kysten (højre).  

 

Modellen består af 113.015 elementer fordelt i to lag. Anvendelsen af en 3D model er ren model-

teknisk og alle resultater trækkes ud som dybdeintegrerede, hvilket betyder, at resultaterne 

(strømhastigheder og sedimentkoncentrationer) er defineret som gennemsnittet over vanddyb-

den.  

 

Der er i modellen anvendt en minimumvanddybde på 0,5 meter. Maksimale elementarealer 

spænder fra 2.000 m2 i området langs kysten op til 400.000 m2 i området ved offshore randen.  

 

• Indflydelse på strømforhold fra havne og Thyborøn Kanal 

Havnene på kysten langs strækningen Lodbjerg – Nymindegab (Hvide Sande Havn samt Thors-

minde Havn) samt Thyborøn Kanal kan påvirke de langsgående strømforhold på strækningen 

Lodbjerg – Nymindegab, hvilket potentielt kan give anledning til en påvirkning af udbredelsen af 

suspenderet sediment.  

 

Ved ydermolerne til havnene kan der opstå mindre lokale strømhvirvler, som derved potentielt 

bevirker til en mindre reduktion i sedimentudbredelsen. Desuden kan der, såfremt sluserne ved 

Hvide Sande og Thorsminde er åbne, forekomme et ”tværgående” flow på kysten, som kan be-

virke til, at det suspenderede sediment suges ind i Ringkøbing Fjord (igennem slusen ved Hvide 

Sande) eller ind i Nissum Fjord (igennem slusen ved Thorsminde). Omvendt kan flowet ved slu-

serne også bevirke, at det suspenderede sediment presses længere væk fra kysten. Dette forhold 

omkring slusernes indflydelse belyses nærmere i afsnit 8.9. 

 

Der forekommer desuden, afhængig af tidevandet, to gange i døgnet et ind- og udadgående flow 

ved Thyborøn Kanal, som kan bevirke til, at sedimentfanerne på samme vis som for havnene en-

ten suges ind i kanalen (og potentielt ind i Nissum Bredning) eller presses ud på dybere vand, 

dette belyses nærmere i afsnit 8.8.  

 

I HD-modelleringen der ligger til grund for spredningsberegningerne langs strækningen Lodbjerg 

– Nymindegab er det generelt forudsat, at der ikke forekommer flow på tværs af kysten ved 

Hvide Sande, Thorsminde, eller Thyborøn Kanal, hvilket er et realistisk scenarie som forekommer 

i tilfælde, hvor afvandingssluserne ved Hvide Sande og Thorsminde er lukket og hvor vandstan-

den i Limfjorden og ved Thyborøn Kanal er ens. Herudover er der ikke inkluderet effekten på den 

langsgående strøm fra ydermolerne ved havnene på kysten, men effekten herfra vurderes dog at 

være meget lokal. Forudsætningerne bevirker, at der i modellen umiddelbart opnås den største 

geografiske udbredelse af sedimentfanerne på langs med kysten, samt de højeste 
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sedimentkoncentrationer, da det suspenderede sediment ikke vil forlade kysten i modellen på an-

den vis end ved sedimentation. 

 

Som nævnt vil der i afsnit 8.8 og afsnit 8.9 blive vurderet på den potentielle koncentration af su-

spenderet sediment i hhv. Thyborøn Kanal, Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord flow på tværs, hvil-

ket kan være af interesse ift. miljøvurderingerne. 

 

• Forcering af den hydrodynamiske model 

Formålet med valideringsscenariet er at sammenligne (validere) modelresultater op mod målte 

strømforhold ved Fjaltring i forhold til at sikre, at den opbyggede model er i stand til at gengive 

realistiske strømforhold. Simuleringerne gennemføres med følgende forcering: 

 

• Tidsserie af vindhastighed og -retning (konstant i modeldomænet men varierende i tid).  

• Tidsserie af strømhastighedskomposanter for den tidevandsgenererede strøm på den nordlige 

og den sydlige rand (konstante på randen, men varierende i tid).  

• Tidsserie af bølgehøjder, -perioder og -retning. 

 

Modelleringsscenarierne er gennemført med følgende forcering: 

 

• Konstant vindhastighed og retning i scenariet for maks. strøm (konstant i modeldomænet og 

tiden). 

• Konstant vandføring over modelranden i scenariet for maks. strøm (konstant i tid) 

• Konstante bølgehøjder, -perioder og retning (konstant på randen og i tiden) for scenariet 

med maksimal strøm. 

• Tidevandsvarierende vandføring over modelranden i scenariet for minimum strøm (med kon-

stant gennemsnitlig varierende amplitude). 

 

Vinddataene er baseret på målinger fra Thorsminde, som beskrevet i afsnit 7.2 og den tidevands-

generede strøm er baseret på FFT-analyse af strømmålingerne ved Fjaltring (i midten af vandsøj-

len), som beskrevet i afsnit 7.4.2. Tidsserien af bølger er baseret Fjaltring-måleren (beskrevet i 

afsnit 7.2). 

 

• Validering af den hydrodynamiske model 

I forhold til at validere modellen er der gennemført en dynamisk simulering med faktiske vejrfor-

hold for en periode, hvor der forekommer bølger svarende til de forhold som ”worst-case” kan fo-

rekomme under den kystnære sandfodring (dvs. Hm0 < 2 m). Resultaterne er sammenlignet med 

faktiske målinger af strømhastigheder (i midten af vandsøjlen) og bølgehøjder ved Fjaltring målt 

på ca. 16 meter vanddybde, se figur 8-21.  
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Figur 8-21. Sammenligning af modelresultater (grøn) og faktiske målinger (blå). Bølgehøjer (øverst), U-hastig-

hedskomposant (midt) og V-hastighedskomposant (nederst). 

 

Som det fremgår af figur 8-21, er der forholdsvis god overensstemmelse imellem målte bølgehøj-

der og strømhastighedskomposanter indenfor perioden, og det vurderes derfor, at modellen i til-

strækkelig grad er i stand til at simulere realistiske resultater for strækningen. 
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• Output fra den hydrodynamiske model  

Output fra de hydrodynamiske beregninger er strømfelter og vandstande, der anvendes videre 

som input til de efterfølgende spredningsberegninger. Som et eksempel herpå er stationære 

strømfelter for maksimal strømhastighed ved hhv. nord og sydgående strøm vist i figur 8-22. 

 

  

Figur 8-22. Strømfelt for scenarie med nordgående strøm (venstre) og sydgående strøm (højre).55 

Af ovenstående strømfelter fremgår det, at den kystparallelle strøm tæt ved kysten (som desuden 

inkluderer effekten fra den bølgeinducerede strøm) er kraftig sammenlignet med strømmen ved 

offshore-randen. Desuden kan det konkluderes, at den kystnære langsgående strøm er forholds-

vis homogen langs hele strækningen (dog med mindre lokale variationer).  

 

Output fra bølgemodellen samt den hydrodynamiske model anvendes som input i partikelspred-

ningsmodellen (PT-modulet). 

 

Opsætning af partikelspredningsmodulet (PT-modul)  

I det følgende beskrives forudsætninger og input for opsætningen af modulet til simulering af se-

dimentspredning.  

 

Spredningsberegningerne gennemføres for samme modelområde som de hydrodynamiske bereg-

ninger (figur 8-19). Herudover anvendes samme diskretisering af modelområdet, hvilket dog ude-

lukkende har betydning for resultatbehandlingen, da selve transporten af partikler er uafhængig 

af model-meshet. I forhold til resultatbehandlingen er det afgørende, at antallet af partikler og 

mesh-størrelse bestemmes under hensyntagen til kravet om opløsning i koncentrationer (mg/l). 

Der er således i forhold til de anvendte partikelstørrelser i modellen taget højde for, at resulta-

terne ikke afhænger af det anvendte antal partikler. 

 

• Anvendte sedimentkarakteristik for det udledte sandfodringsmateriale i PT-model-

len 

I dette afsnit opsummeres og viderebehandles relevante data/oplysninger fra afsnit 8.6.1 i for-

hold til, at definere de specifikke sedimentkarakteristika, der anvendes som input i spredningsbe-

regningerne.  

 

Opholdstiden i vandsøjlen er omvendt proportional med sedimentstørrelsen, og derfor er det i 

nærværende modellering vurderet for nødvendigt, at inkludere fraktioner med kornstørrelser 

 
55 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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mindre end d=0,063 mm. I spredningsberegningerne er det fine materiale inddelt i tre fraktioner 

med en indbyrdes fordeling som angivet i tabel 8-12. 

 

Hovedstrækning Andel af 

fint ma-

teriale 

Andel af 

d=0,1 mm 

Andel af 

d=0,05 mm 

Andel af 

d=0,01 mm 

Agger Tange og Har-

boøre Tange 

20 % 50 % 30 % 20 % 

Vrist-Ferring til Sdr. 

Holmsland Tange 

3 % 50 % 30 % 20 % 

Tabel 8-12. Andel af fint materiale og indbyrdes fordeling af indholdet af de simulerede fraktioner. 

Faldhastigheder [m/s] er for de tre fraktioner givet i tabel 8-13. 

 

 Kornstørrelse for 

fraktionen 

Faldhastighed, ws Tid i vandsøjlen, 

h=6 m 

Meget fint sand d=0,1 mm 0,00636 m/s 16 min 

Groft silt d=0,05 mm 0,00159 m/s 63 min 

Fint silt d=0,01 mm 0,0000636 m/s 1572 min (svarende 

til ca. ét døgn) 

Tabel 8-13. Sedimentkarakteristika for de tre fraktioner, der indgår i spredningsberegningerne. 

Faldhastighederne, ws, i tabel 8-13 er estimeret ved anvendelse af nedenstående Stokes-formel. 

 

𝑊𝑠 =
2

9
𝑔 (

𝑑

2
)
2 𝜌𝑠 − 𝜌𝑣

𝜈
 

 

d = korndiameteren  [mm] 

rs = densitet af sand  [kg/m3] 

rv = densitet af vand  [kg/m3] 

n = viskositet  [kg/m/s]  

 

Ovenstående anvendes til beregning af faldhastigheder for enkelt partikler, dvs. hvor faldha-

stigheden er bestemt af kornstørrelsen. For sandfraktioner vil dette være gældende, mens partik-

ler mindre end sand kan finde sammen i større klumper, hvor de ”flokkulerer”, hvormed faldha-

stigheden øges. I hvor stor grad flokkulering vil ske afhænger bl.a. af saltholdigheden i vandet, 

sediment-koncentrationen og af partikelstørrelsen. Ved spredningsberegningerne i nærværende 

projekt er det dog konservativt antaget, at partiklerne opfører sig som enkeltpartikler (ingen flok-

kulering). Dette begrundes med følgende: 

 

• Der opstilles konservative forudsætninger for spredningsberegningerne, og i forhold til spred-

ning af sedimenterne er det mest konservativt at sedimenterne forbliver i vandsøjlen længst 

mulig tid 

• Partiklerne i de modellerede fraktioner er så store, at det vurderes at flokkulering ikke er sig-

nifikant 

 

Baseret på de estimerede faldhastigheder vil de modellerede fraktioner således forblive i vandsøj-

len i gennemsnit imellem ca. 16 min og 26 timer (1572 min) efter sandfodringen er stoppet, un-

der forudsætning af, at sedimenterne udledes på seks meter vanddybde, h= 6 meter.  

 

Det er et krav, at den kystnære sandfodring sker inden for seks meter dybdekurven, for at sikre 

at sandfodringen har den ønskede effekt. Dette medfører også, at de enkelte sandpartikler ”mak-

simalt” skal bevæge sig seks meter vertikalt ned gennem vandsøjlen inden de aflejres. Grundet 

ændringer i profilhældningen vil afstanden til kysten variere, og der er dermed ikke defineret en 

afstand fra kysten, hvor den kystnære fodring gennemføres.  
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For d50 = 0,42 – 0,47 mm (interval for middelkornstørrelsen af det materiale, der indvindes på de 

fem indvindingslokaliteter, se afsnit 8.2.1) er faldhastigheden estimeret til 0,112 m/s – 0,141 

m/s, hvilket svarer til, at hovedparten af sedimentet i gennemsnit er i vandsøjlen i ca. 1-2 min, 

hvis det udledes på seks meter vanddybde. Dette er, som tidligere nævnt, defineret som en akut 

aflejring, uden påvirkning udenfor selve udledningsområdet, og betragtes derfor ikke videre i 

spredningsvurderingerne. 

 

• Anvendte dispersionsparametre i PT-modelleringen 

Den turbulente del af strømningens bidrag til flytningen af partiklerne (dispersionen) inkluderes 

ved en såkaldt dispersionskoefficient. Dispersionskoefficienterne er en kalibreringsparameter, 

men idet der ikke haves kalibreringsdata, undersøges resultaternes følsomhed overfor den an-

vendte dispersionskoefficient. Følsomhedssimuleringerne er gennemført for scenarier, hvor der 

udledes sedimentfraktioner med samme karakteristika som det sediment, der skal modelleres i 

forbindelse med de endelige spredningsberegninger. Resultatet af følsomhedssimuleringerne kan 

ses i figur 8-23. 

 

 

Figur 8-23. Resultat af følsomhedssimuleringer i forhold til den anvendte dispersionskoefficient. Dispersionsko-

efficient = 0,05 (venstre), dispersionskoefficient = 1 (midten) og dispersionskoefficient = 1,5 (højre).56 

Følsomhedssimuleringerne i figur 8-23 viser, at resultaterne for sedimentfanerne ikke ændres sig-

nifikant med ændret dispersionskoefficient. Spredningen af sedimentet øges proportionelt med 

 
56 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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dispersionskoefficienten, og dermed reduceres de maksimale opnåede koncentrationer i løbet af 

spredningssimuleringen. Det er valgt at gennemføre de endelige scenarieberegninger med disper-

sionskoefficient = 1.  

 

• Antagelser vedr. re-suspension i PT-modelleringen 

De numeriske simuleringer er gennemført uden re-suspension af sedimentet (dvs. uden en op-

hvirvling af allerede sedimenteret sediment), da re-suspensionen reelt ikke er direkte relateret til 

selve sandfodringen, men i stedet er et naturligt forekommende fænomen på strækningen Lod-

bjerg – Nymindegab, hvor havbunden består af sand. Det vurderes, at sandfodringen ikke vil 

have nogen umiddelbar effekt på re-suspensionen. 

 

• Simplificering af sedimentspildscenarierne i PT-modelleringen 

Ift. at reducere på CPU-tiden i simuleringen er strategien i nærværende projekt, at spredningsbe-

regningerne gennemføres for udvalgte intensivt sandfodrede delstrækninger, hvorefter resulta-

terne skaleres og adderes, således at effekten fra samtidig fodring på flere delstrækninger inklu-

deres. Denne fremgangsmåde er yderligere beskrevet i et senere afsnit. 

 

Der er ift. den numeriske modellering udvalgt to delstrækninger; én i den nordlige del, hvor sand-

fodringsmaterialet har en større andel af fint materiale, og én i den sydlige del, hvor andelen af 

fint materiale er noget mindre (jf. afsnit 8.6.1).  

 

De to udvalgte primære delstrækninger er: 

 

• Nordlige del: Delstrækning Porskær, som er placeret på hovedstrækningen Agger Tange 

• Sydlige del: Delstrækning Årgab, som er placeret på hovedstrækningen Sdr. Holmsland 

Tange 

 

På den sydlige del af strækningen Lodbjerg – Nymindegab er Sdr. Holmsland Tange hovedstræk-

ningen udvalgt som værende repræsentativ i den numeriske simulering, da der herpå indgår 

delstrækningen ”Årgab”, hvorpå der gennemføres den mest intensive kystnære sandfodring (275 

m3/m baseret på fordelingen af sand på delstrækninger jf. tabel 8-7). Sandfodringsmaterialet på 

Årgab delstrækningen har et maksimalt indhold af fint sandmateriale på 3% (jf. afsnit 8.6.1). 

 

På den nordlige del af strækningen Lodbjerg – Nymindegab er Agger Tange hovedstrækningen 

udvalgt, da der herpå indgår delstrækningen ”Porskær”, hvorpå der forekommer den mest inten-

sive sandfodring på tangerne (208 m3/m, baseret på fordelingen af sand på delstrækninger jf. ta-

bel 8-7). Sandfodringsmaterialet på Porskær-strækningen har desuden en markant større andel 

af fint materiale (20 %) sammenlignet med den sydlige del af Lodbjerg – Nymindegab stræknin-

gen på (3 %) (jf. afsnit 8.6.1). 

 

Specifikationer/forudsætninger anvendt ved opsætning af spredningsberegningerne for hhv. klap-

ning og rainbowing er givet i tabel 8-14. Yderscenarierne (dvs. de scenarier som forventes at give 

anledning til de største påvirkninger) er defineret som: 

 

• Klapning, med små fartøjer (2000 m3), hvor lastekapaciteten er lav, cyklussen er kort mens 

varigheden af sandfodringsarbejdet er lang 

• Rainbowing med store fartøjer (21.000 m3), hvor lastekapaciteten er stor, længere cyklus, 

mindre intens udledning, men længere udledningsperiode pr. cyklus og kort varighed af 

sandfodringsarbejdet.  
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 Lastekapacitet Udledningsni-

veau  

(m under over-

fladen) 

Tømmetid Tidscyklus 

 [m3] [m] [min]  

Klapning 2.000 2 5 3 t 45 min 

Rainbowing/rørled-

ning 

21.000 0 110 6 t 20 min 

Tabel 8-14. Specifikationer for sandfodringsskibe anvendt i forbindelse med spredningsberegningerne. 

 

Som skrevet er spredningssimuleringerne gennemført for de yderscenarier, der er defineret oven-

for. Det vurderes, at gennemføres den kystnære fodring med op til to fartøjer med en lastekapa-

citet på op til 6000 m3, hvor op til 50% udledes via klapning og min. 50% udledes via rainbowing 

vil påvirkningerne være indeholdt i resultaterne fra spredningsberegningerne gennemført for 

yderscenarierne, se opsummering i Tabel 8-15. 

 

Lastekapacitet Antal fartøjer * Rainbowing Klapning 

2.000 m3 Op til 3  0 % 100 % 

6.000 m3 Op til 2 Min. 50 % Op til 50 % 

21.000 m3 Op til 2 100 % 0 % 

Tabel 8-15. Scenarier for fartøjer til kystnær fodring om spredningssimuleringerne vurderes at dække. * Antal-

let af fartøjer er defineret pr. delstrækning. 

 

For specifikke spredningsberegninger kan der være skærpede krav til antallet eller typen af fod-

ringsfartøj, der må anvendes. 

 

I tabel 8-16 er tidsforbruget for sandfodring ved hhv. klapning og rainbowing samt spildmæng-

derne for de enkelte delstrækninger angivet. Tabellen dækker normalkampagnen med fodring på 

alle delstrækninger indenfor en hovedstrækning.  

 
Hovedstræk-

ning 

 

Delstræk-

ning 

Klapning 3 fartøjer/delstræk-

ning 

Rainbowing 2 fartøjer/dels-

trækning 

Spildmængde 

[tons] 

Tidsforbrug 

[døgn] 

Spildmængde 

[tons] 

Tidsforbrug 

[døgn] 

Agger Tange 

 

Porskær 94.380 13,5 116.160 2,85 

Flade Sø 68.640 9,82 84.480 2,07 

Agger Tange 
Nord 

68.640 9,82 84.480 2,07 

Agger Tange 

Syd 

34.320 4,91 42.240 1,04 

Harboøre 

Tange 

 

Thyborøn 74.360 10,64 91.520 2,25 

Harboøre 

Tange Nord 

74.360 10,64 91.520 2,25 

Harboøre 

Tange Syd 

74.360 10,64 91.520 2,25 

Vrist-Ferring 

 

Langerhuse 16.450 15,31 17.750 3,23 

Vrist 18.725 17,86 23.050 3,77 

Vejlby 26.750 25,52 32.920 5,39 

Ferring Dige 6.690 6,38 8.230 1,35 

Trans-Thors-

minde 

 

Trans 5.370 5,12 6.610 1,08 

Fjaltring 20.145 19,22 24.795 4,06 

Mærsk 28.200 26,90 34.710 5,68 

Ndr. Thors-

minde Tange 

Nord 

14.100 13,45 17.355 2,85 

Ndr. Thors-

minde Tange 

Syd 

9.400 8,97 11.570 1,89 

Thorsminde-

Husby 

 

Thorsminde 

Syd 

31.980 30,51 39.364 6,44 

Fjand 13.065 12,46 16.105 2,63 

Husby Klit-

plantage 

0 0 0 0 
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Hovedstræk-

ning 

 

Delstræk-

ning 

Klapning 3 fartøjer/delstræk-

ning 

Rainbowing 2 fartøjer/dels-

trækning 

Spildmængde 

[tons] 

Tidsforbrug 

[døgn] 

Spildmængde 

[tons] 

Tidsforbrug 

[døgn] 

Husby Klit-

plantage 

Søndervig 

Husby Klit 

Nord 

0 0 0 0 

Bækbygård 14.825 14,14 17.950 2,94 

Krogen 8.340 7,96 10.560 1,73 

Ndr. Holms-

land  

Tange 

 

Søndervig 12.870 12,28 15.840 2,59 

Klegod 0 0 0 0 

Nr. Lyngvig 0 0 0 0 

Sdr. Lyngvig 0 0 0 0 

Sdr. Holms-

land Tange 

 

Årgab 64.995 62 79.990 13,09 

Havrvig 39.000 37,20 47.995 7,85 

Skodbjerge 26.000 24,8 31.995 5,24 

Gl. Bjerre-

gård 

0 0 0 0 

Nymindegab 0 0 0 0 

Tabel 8-16. Spildmængder pr. delstrækning samt tidsforbrug for sandfordring ved enten klapning med tre far-

tøjer eller rainbowing med to fartøjer. Spildmængderne samt varigheden er defineret for normalkampagnen. 

 

Spildmængderne i tabel 8-16 er baseret på forudsætningen om spildprocenter jf. tabel 8-10 samt 

sandfodringsmængder pr. delstrækning for normalkampagnen (jf. tabel 8-7) omregnet til tons. 

Forskelle i spildmængder ved klapning og rainbowing skyldes forskelle i densitet. Denne spred-

ning er indbygget i forudsætningerne for hhv. fartøjernes laste-kapacitet og omregningen af 

sandfodringsmængde i kg. 

 

8.6.3 Resultater fra simulering af suspenderet sediment for en normalkampagne 

Nærværende afsnit præsenterer resultater fra den numeriske simulering af spredningen af su-

spenderet sediment ved den kystnære sandfodring langs strækningen Lodbjerg – Nymindegab. 

Resultater præsenteres udelukkende for sandmængder svarende til normalkampagnen defineret i 

tabel 8-7. Resultater for ekstremkampagnen beskrives i afsnit 8.6.4. 

 

Typer af output fra spredningsberegningerne  

Resultaterne fra spredningsberegningerne for de modellerede scenarierne præsenteres i form af 

arealplots af: 

 

• Maksimalt forekommende koncentrationer [mg/l] 

• Varighed for overskridelse af forskellige koncentrationer af suspenderet sediment [døgn] 

• Aflejringstykkelser [m] 

 

Koncentrationer præsenteres som dybdemidlede koncentrationer, hvilket vil sige, at det er den 

gennemsnitlige koncentration af suspenderet sediment i hele vandsøjlen, der angives.  

 

I forbindelse med vurderingerne af de miljømæssige konsekvenser for gennemførelse af sandfod-

ring vurderes på kumulative effekter i form af samtidig sandfodring på flere delstrækninger og 

hovedstrækninger. Her er det bl.a. forudsat, at sandfodringen gennemføres synkront på flere 

delstrækninger og/eller hovedstrækninger. Resultaterne er fremkommet ved, at tidsserierne fra 

simuleringerne for de to delstrækninger; Årgab og Porskær, er skaleret og geografisk flyttet til de 

andre delstrækninger, hvorefter påvirkningerne er summeret under hensyntagen til den geografi-

ske placering og den faktiske spildmængde. Idet de definerede scenarier inkluderer de mest in-

tensivt sandfodrede delstrækninger og hovedstrækninger vil sandfodring på de resterende ho-

vedstrækninger på strækning Lodbjerg – Nymindegab antage en mindre miljøpåvirkning (lavere 

maksimale koncentrationer, kortere varighed af en overskridelse af en given sedimentkoncentra-

tion og lavere aflejringstykkelse) og dermed kan resultaterne betragtes som øvre-værdier for mil-

jøpåvirkningen for spredningen af suspenderede sedimenter for hele strækningen Lodbjerg - 
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Nymindegab. De anvendte resultater er baseret på dataudtræk (tidsserie af koncentrationer og 

aflejringstykkelser) i linjer parallelt med kysten. Linjerne ligger pr. 25-50 meter og data trækkes 

ud pr. ti meter.  

 

Diskussion af konservatisme i resultater fra spredningsberegninger på Lodbjerg – Nymindegab 

Generelt er resultaterne baseret på en række konservative antagelser i forhold til den numeriske 

modellering af sandfodringen. De konservative betragtninger opsummeres i det følgende: 

 

• Sandet udledes relativt tæt på seks meter vanddybden (baseret på 2017 kystprofilerne), hvil-

ket er konservativt, da det giver anledning til højeste opholdstid i vandet og dermed større 

spredning af de fine sandfraktioner. Dette giver desuden anledning til et øvre-estimat for ri-

siko for spredning af sedimenter udenfor seks meter dybden, som er af speciel interesse ift. 

vurderingen af de miljømæssige konsekvenser. Dette er især en konservativ antagelse for 

sandfodring via rainbowing, hvor dele af sandmængderne reelt vil blive udledt på lavere 

vanddybde. 

• Klappede materialer antages udledt to meter under vandoverfladen, reelt vil fartøjerne nor-

malt stikke dybere, hvormed sedimenternes opholdstid i vandsøjlen er lavere end antaget i 

simuleringerne. 

• I forbindelse med sandfodring med rørledning antages det, at sandet udledes i vandoverfla-

den, hvilket bevirker til maksimal opholdstid i vandsøjlen og er dermed konservativt. Reelt vil 

rørledningen dog normalt ligge lavere i vandsøjlen og opholdstiden vil derfor være lavere and 

antaget i simuleringerne. 

• I simuleringerne er det antaget, at sedimentet udledes i ét punkt pr. lastning ved rainbowing-

metoden, men i praksis vil udledningen reelt forekomme over et større areal, hvilket medfø-

rer, at koncentrationerne i simuleringerne er højere sammenlignet med de reelt forekom-

mende.  

• Som tidligere nævnt er spildprocenterne af de fineste sandfraktioner baseret på 95%-frakti-

len, hvilket er konservativt, da dette vil medføre højere suspenderet sedimentkoncentration. 

• Andelen af samtidigt-arbejdende fartøjer er forholdsvis høj, hvilket giver anledning til stor 

samtidig udledning af materiale, og dermed stor sandsynlighed for opnåelse af høje sedi-

mentkoncentrationer i vandsøjlen. Det specifikke antal fartøjer er nærmere defineret i forbin-

delse med de specifikke evaluerede scenarier. 

• Strømhastighederne for scenarierne med maksimal strøm er baseret på 95%-fraktilen, hvil-

ket er konservativt ift. spredningen af de fineste sedimentfraktioner. 

 

Indledende simuleringer af synkrone vs. ikke synkrone sandfodringsskibe 

Der er indledningsvist foretaget simuleringer af hhv. synkront og ikke-synkront arbejdende fartø-

jer i forhold til fastlæggelse af den mest kritiske miljøpåvirkning.  

 

Resultatet for maksimale koncentrationer af suspenderet sediment under sandfodringen er vist i 

figur 8-24 for klapning af materiale med tre samtidigt arbejdende fartøjer ved henholdsvis syn-

kront-arbejdende fartøjer (venstre) (hvor sandfodringsmaterialet udledes på præcist samme tids-

punkt på sideliggende positioner), samt ikke-synkront arbejdende fartøjer (højre), hvor sedimen-

tet udledes tidsforskudt, men på samme positioner som for de synkront arbejdende fartøjer. 
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Figur 8-24. Maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer for sandfodring ved klapning med tre synkront 

arbejdende fartøjer (venstre) og for tre ikke-synkront-arbejdende fartøjer (højre). De to sorte horisontale stre-

ger markerer det område, hvor sandfodringen er modelleret gennemført. Den sorte kystparallelle linje markerer 

seks meter dybdekurven.57 

 

Figur 8-25 viser resultater for de samme scenarier som i figur 8-24, men for varighed af overskri-

delse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l. 

 

  

Figur 8-25. Varighed af overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l for sandfodring ved klapning for 

synkront arbejdende fartøjer (venstre) og for ikke-synkront arbejdende fartøjer (højre). De to sorte horisontale 

streger markerer det område hvor sandfodringen er modelleret. Den sorte kystparallelle linje markerer seks 

meter dybdekurven.58 

 

Som det fremgår af figur 8-24 og figur 8-25 forekommer de maksimale koncentrationer for syn-

kront-arbejdende fartøjer, mens varigheden af overskridelse af sedimentkoncentrationer på 10 

mg/l forekommer ved ikke-synkront arbejdende fartøjer. I forhold til påvirkninger af vandmiljøet 

er varigheder af overskridelse af givne sedimentkoncentrationer mere kritiske sammenlignet med 

maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer, og derfor er de resterende simuleringer i 

dette afsnit udelukkende gennemført under antagelse af ikke-synkron sandfodring indenfor en 

delstrækning. 

 
57 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 

58 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Kumulative effekter i forbindelse med koncentration af suspenderet sediment 

Ved gennemførelse af andre aktiviteter, der giver anledning til en ændring af koncentrationen af 

suspenderet sediment, i umiddelbar nærhed og i samme periode som sandfodringen på stræknin-

gen Lodbjerg – Nymindegab kan give anledning til kumulative effekter. Konsekvenser for sedi-

mentkoncentrationer i vandsøjlen for samtidig gennemførelse af andre aktiviteter, samt hvorledes 

disse er indeholdt i vurderingen, er beskrevet i det følgende. 

 

Kumulative effekter ved etablering af Baltic Pipeline – Gasrørledning i Nordsøen 

Der foreligger planer om etablering af en ny gasrørledning, der vil forbinde Danmark og Polen 

med de norske gasfelter. Linjeføringen for gasrørledningen fremgår af figur 8-26 og løber fra den 

eksisterende gasledning i Nordsøen, over Jylland, Lillebælt, Fyn, Sjælland og ud i Østersøen til 

Polen. Idet den nye gasledning planlægges ibrugtaget i 2022 vil anlægsperioden kunne være 

sammenfaldende med sandfodringsaktiviteterne på strækningen Lodbjerg - Nymindegab.  

 

 

Figur 8-26. Oversigtskort over det samlede Baltic Pipeprojekt 59 

I Nordsøen vil den nye del af gasledningen forløbe fra sammenkoblingen med den eksisterende 

gasledning og ind mod Blåbjerg (ca. seks kilometer syd for Nymindegab), hvor den føres i land. 

Etableringen af gasledningen består både af nedlægning i havbunden og ilandføring. Begge dele 

vil medføre en frigivelse og potentiel spredning af sedimenter og dermed give anledning til en ku-

mulativ effekt, hvis anlægsperiode og sedimentfaner er sammenfaldende med gennemførelse af 

sandfodringsaktiviteter på den sydlige del af strækningen Lodbjerg - Nymindegab.  

 

Nedlægningen af gasledningen i havbunden forventes gennemført med plov og det er vurderet, at 

spredningen af sedimenter i forbindelse med denne aktivitet vil strække sig op til 500 meter fra 

tracéet for rørføringen. Ilandføringsaktiviteterne inkluderer dels etablering af en sejlrende og dels 

etablering af en spunsgrube for sikring af sejlrenden i brændingszonen. Etableringen af en sejl-

rende vil give anledning til frigivelse af sedimenter og vurderingen er, at disse vil kunne spredes 

 
59 Miljøkonsekvensrapport Baltic Pipe. Gasrørledning i Nordsøen. Energinet 7. feb. 2019. 
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op til ca. 150 meter fra sejlrenden. Udgravningen af sejlrenden nærmest kysten gennemføres i 

spunsgruben og dermed vil påvirkningen i dette område være minimal.60  

 

Afstanden fra ilandføringen af gasrørledningen ved Blåbjerg og op til den sydligste delstrækning 

på Sdr. Holmsland Tange, hvor der gennemføres sandfodring, er ca. 10 kilometer, se figur 8-27 

(højre). Med en maksimal påvirkningszone fra aktiviteterne for etableringen af gasrørledningen 

på 500 meter offshore og ca. 150 meter kystnært vil der være en minimal risiko for overlap af se-

dimentfanerne.  

 

I forhold til de marinbiologiske forhold vurderes påvirkningen ofte ud fra varigheden af overskri-

delse af en koncentration af suspenderet sediment på 10 mg/l. For sandfodring på Årgab-stræk-

ningen er dette skitseret på figur 8-27 (højre), hvor det fremgår, at påvirkningszonen, hvor 10 

mg/l overskrides i mere end et døgn strækker sig op til ca. syv kilometer fra sandfodringslokalite-

ten.  

 

Det vurderes dermed, at de kumulative miljøpåvirkninger, som følge af samtidig sandfodring på 

strækningen Lodbjerg – Nymindegab og anlæg af gasrørledningen ikke vil overstige de miljøpå-

virkninger, der allerede er vurderet på.  

 

  

Figur 8-27. Geografisk overblik over ilandføringsområdet for gasrørledningen og den sydlige del af Skodbjerge 

delstrækningen (venstre) og varigheden for overskridelse af 10 mg/l for sandfodring ved Årgab (højre). De to 

sorte horisontale streger markerer sandfodringsområdet i modelleringen.  

 

• Kumulative effekter ved indvinding af sand fra indvindingsområder 

Spredning af sediment i forbindelse med indvindingen af sand er behandlet og vurderet i miljø-

konsekvensvurderinger for indvindingsområderne61. Her er det konkluderet, at indvindingsaktivi-

teten ikke har nogen betydning for sedimentkoncentrationerne fra sandfodringsaktiviteterne på 

strækningen Lodbjerg – Nymindegab, da indvindingsområderne er beliggende i stor afstand til 

sandfodringslokaliteterne, og spredningen af sedimentet i forbindelse med indvindingen er lokal 

og dermed ikke strækker sig langt uden for indvindingsområdet. Vurderingen er baseret på 

spredningsberegninger gennemført i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingerne. 

 

 
60 Miljøkonsekvensrapport Baltic Pipe. Gasrørledning i Nordsøen. Energinet 7. feb. 2019. 

61 Orbicon. (2013). VVM-redegørelse for indvinding ad sand til kystfodring 

Afstand = 10,75 km 
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Det vurderes, at der ikke forekommer nogen kumulativ effekt fra sandindvindingsaktiviteten på 

koncentrationer af suspenderet sediment ved sandfodringsaktiviteten. 

 

• Kumulative effekter ved indvinding af sand fra oprensningsaktiviteter 

Spredning af suspenderet sediment i forbindelse med oprensningsaktivteter eller bypassaktivite-

ter ved havne, havneindsejlinger mv. vil potentielt kunne strække sig ind i de områder, hvor der 

sandfodres, og dermed give anledning til kumulative effekter. Dette er håndteret ved, at der i 

spredningsberegningerne for sandfodringsaktiviteten konservativt er forudsat et indhold af silt på 

minimum 10% (forudsætning fra Kystdirektoratet) for materiale, der ikke er indvundet på de fem 

indvindingslokaliteter. I spredningsberegningerne er det derfor forudsat, at alt fint materiale frigi-

ves i forbindelse med sandfodringen (konservativt i forhold til koncentrationer af suspenderet se-

diment) og ikke delvist i forbindelse med indvindingen/oprensningsaktiviteten.  

 

• Kumulative effekter ved samtidig sandfodring på flere hovedstrækninger/delstræk-

ninger 

Miljøkonsekvensvurderingen inkluderer en vurdering af effekten ved samtidig sandfodring på flere 

delstrækninger og hoveddelstrækninger. Vurderingen er baseret på spredningsberegningerne 

gennemført for de mest intensivt-fodrede delstrækninger Porskær (Agger Tange og Harboøre 

Tange) med 208 m3/m og Årgab (Vrist-Ferring til Sdr. Holmsland Tange) med 275 m3/m.  

 

Den kumulative effekt er inkluderet i resultaterne for sedimentkoncentrationerne ved at flytte og 

summere simulerede tidsserier med sedimentfaner fra de mest intensivt fodrede delstrækninger 

(Årgab og Porskær). Der således udelukkende gennemført modellering af sedimentspredning på 

de to delstrækninger, og resultater herfra præsenteres i senere afsnit.  

 

På nabostrækningerne til Årgab og Porskær, hvor der ønskes en reduceret mængde sand, svarer 

den anvendte fremgangsmåde til, at der fodres med samme intensitet som på Årgab og Porskær 

strækningerne (henholdsvis 275 m3/m og 208 m3/m) men på en reduceret strækningslængde 

(således at der opnås de fastlagte sandfodringsmængder i tabel 8-7). Dette er illustreret i figur 

8-28. Fremgangsmåden er som tidligere nævnt valgt med henblik på at reducere CPU-tiden for 

simuleringerne, grundet de mange evaluerede scenarier, samt med henblik på at opnå vurderin-

ger for effekten ved samtidig intensiv sandfodring på længere sammenhængende strækninger. 

 

 

Figur 8-28. Illustration af antaget fordeling af sand på nabostrækninger baseret på den forudsatte fremgangs-

måde til at tage højde for kumulative effekter for samtidig fodring på nabostrækninger. 

 

Den illustrerede fremgangsmåde i figur 8-28 resulterer i en sandfodringsintensitet ved Årgab – 

Havrvig på 275 m3/m over en maksimal strækning på 8,8 km. På den resterende del af fællesaf-

talestrækningen er strækningslængden med maksimalfodringsintensiteten reduceret (dvs. kortere 

end 8,8 km) grundet maksimale sandfodringsmængder på de enkelte hovedstrækninger. 
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Resultater for kumulative sedimentkoncentrationer, opnået ved den anvendte fremgangsmåde 

illustreret i figur 8-28, er dog sammenlignet med situationen hvor der foretages sandfodring med 

reduceret intensitet på nabodelstrækningerne, som illustreret i figur 8-29.  

 

 

Figur 8-29. Illustration af alternativ fordeling af sand på nabostrækninger med reduceret sandfodringsintensitet 

på nabostrækninger. 

 

Sammenligningen imellem sandfordelingerne i figur 8-28 og figur 8-29 (for et eksempel med 

sandfodring via rainbowing) er udført for den maksimale -koncentration, maksimale middelkon-

centration, samt maksimale varighed for overskridelse af 2 mg/l og 10 mg/l langs kyststræknin-

gerne. Af sammenligningen fremgår det, at de højeste koncentrationer samt overskridelsesvarig-

heder opnås ved fremgangsmåden illustreret i figur 8-28 og det kan derved konkluderes, at den 

valgte fremgangsmåde i figur 8-28 medfører konservative estimater for sedimentkoncentrationer.  

 

Et eksempel på sammenligningen for middelkoncentrationer samt procentvise overskridelser af 

specifikke koncentrationer ved sandfodring med rainbowing-metoden kan ses i henholdsvis figur 

8-30 og figur 8-31. Igen fremgår det af sammenligningerne, at koncentrationerne samt sandsyn-

ligheden for overskridelse umiddelbart er højere for den anvendte beregningsmetode til bestem-

melse af kumulative effekter.  

  

  

Figur 8-30. Middelkoncentrationer for samtidig sandfodring ved rainbowing på hovedstrækningen Sdr. Holmsland 

Tange for scenariet med nordgående strøm/sandfodring ved anvendelse af sandfordelingen i figur 8-28 samtidig 

maksimal sandfodringsintensitet (venstre) og figur 8-29 reduceret sandfodringsintensitet (højre). 
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Figur 8-31. Procentvis overskridelse for samtidig sandfodring ved rainbowing på hovedstrækningen Sdr. Holms-

land Tange for scenariet med nordgående strøm/sandfodring ved anvendelse af sandfordelingen i figur 8-28 

(venstre) og figur 8-29 (højre). ”Legend” i figuren indikerer koncentrationer [mg/l]. 

 

Gennemførte simuleringsscenarier samt opsummering af resultater 

I tabel 8-17 er givet et overblik over evaluerede spredningsscenarier på. Dvs. kombinationen af 

hydrodynamiske scenarier og sandfodringsscenarier.  

 
Stræk-

ning 

Metode Antal fartøjer 

(ikke-synkront arbejdende) 

Stillescenarie Strømscenarie 

Årgab Rainbowing 2 fartøjer X X 

Årgab Klapning 3 fartøjer X X 

Årgab Rainbowing 1 fartøj X X 

Por-

skær 

Rainbowing 2 fartøjer X X 

Por-

skær 

Klapning 3 fartøjer X X 

Sdr. 

Holms-

land 

Tange 

Rainbowing 2 fartøjer  X 

Agger 

Tange 

Rainbowing 2 fartøjer  X 

Tabel 8-17. Gennemførte sedimentspredningsmodelleringer. Antal samtidigt arbejdende fartøjer er defineret pr. 

delstrækning. 

 

Idet miljøkonsekvensvurderingerne skal inkludere kumulative effekter ved samtidig sandfodring 

på én primær hovedstrækning samt nabohovedstrækninger, er der desuden præsenteret resulta-

ter for samtidig sandfodring af hovedstrækninger angivet i tabel 8-18.  

 
Strækning Metode 

(ikke-synkront 

arbejdende) 

Samlet antal fartøjer Stille Strøm 

Sdr. Holmsland Tange og Ndr. 

Holmsland Tange 

Rainbowing 8  X X 

Sdr. Holmsland Tange og Ndr. 

Holmsland Tange  

Klapning 12  X X 

Sdr. Holmsland Tange og Ndr. 

Holmsland Tange  

Rainbowing 4  X X 

Agger Tange og Harboøre 
Tange  

Rainbowing 14  X X 

Agger Tange og Harboøre 

Tange  

Klapning 21  X X 

Tabel 8-18. Overblik over antaget antal samtidigt arbejdende fartøjer på de evaluerede strækninger til vurde-

ring af kumulative effekter. 
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• Opsummering af resultater fra scenarierne for en normalkampagne 

En opsummering af de væsentligste resultater fra de kumulative scenarier baseret på sprednings-

beregningerne er givet i tabel 8-19, hvor røde felter indikerer højeste værdier for de specifikke 

strækninger. En mere detaljeret gennemgang af resultaterne fra de specifikke scenarier er desu-

den beskrevet i de efterfølgende afsnit. Resultaterne er alle baseret på nedenstående overord-

nede vilkår: 

 

• Gennemførelse af sandfodring svarende til én kampagne, dvs. maksimale sandfodrings-

mængder pr. delstrækning, som defineret i tabel 8-7. Hertil tages der desuden højde for at 

der forekommer delstrækninger med ingen-målsætning og der tages højde for overholdelse 

af den indbyrdes fordeling imellem sandfodringsmængder på de enkelte delstrækninger. 

• Maksimal andel af fint materiale d<0,125 mm, som defineret i tabel 8-10. 

• Maksimal fodringsrate på 275 m3/m for hovedstrækning Vrist-Ferring til Sdr. Holmsland 

Tange. 

• Maksimal fodringsrate på 208 m3/m for hovedstrækning Agger Tange og Harboøre Tange. 

 

Ved en sammenligning af resultaterne for sandfodring med ét og to samtidigt arbejdende Rainbo-

wing fartøjer på Årgab delstrækningen fremgår det generelt, at der ikke er den store forskel på 

resultaterne. Derfor er der for Porskær delstrækningen udelukkende udført simuleringer for to 

fartøjer. 

 

Det fremgår af tabel 8-19, at det ved samtidig sandfodring på hovedstrækningerne Sdr. Holms-

land Tange og Ndr. Holmsland Tange kan forventes, at der vil være en overskridelse af en kon-

centration af suspenderet sediment på 10 mg/l i op til ca. ti døgn.  

 

Samtidig kystnær fodring på Agger og Harboøre Tange vil medføre, at en sedimentkoncentration 

på 10 mg/l overskrides i ca. ti døgn. 

 

Det skal nævnes, at de maksimale aflejringstykkelser i tabel 8-19 forekommer forholdsvis lokalt 

indenfor selve sandfodringsområdet. Nedstrøms for sandfodringen (dvs. i sedimentfanen) er aflej-

ringstykkelserne lavere.  

 

Hoveds-

træk-
ninger: 

Antal 

fartøjer 

pr. 

dels-

træk-

ning 

Strøm-

scena-
rie 

Udled-

nings-
type 

Højeste 

middel-

koncen-
tration 

[mg/l] 

Maks. 
varig-

hed for 

over-

skri-

delse af 

10; 15; 

50, 

mg/l 

[døgn] 

Maks. 

sedi-
mente-

ret lag-

tyk-

kelse 

uden 

for fod-

rings-

områ-

det 
[m] 

Maks. 

udbre-

delse af 

10 mg/l 

på 

tværs af 

kysten i 

maks. 2 

døgn 

(base-
ret på 

2017 

place-

ringen 

af seks 

meter 

dybde-

koten) 

[km] 

Maks. 

periode 

før se-

diment-

koncen-

tratio-

nen har 

forladt 
vand-

søjlen 

efter 

endt 

sand-

fodring 

[timer] 

Maks. 

udbre-

delse af 

sedi-

mentfa-
nen 

langs 

kysten 

[km] 

”Sdr. 

Holms-
land 

Tange” 

– ”Vrist 

- Fer-

ring” 

2 
Maks. 

strøm 

Rainbo-

wing 
30 10; 8; 3 0,05 0,6 24 25 

”Sdr. 

Holms-

land 

1 
Maks. 
strøm 

Rainbo-
wing 

17 10; 7; 3 0,05 0,6 24 25 
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Hoveds-

træk-

ninger: 

Antal 

fartøjer 
pr. 

dels-

træk-

ning 

Strøm-

scena-

rie 

Udled-

nings-

type 

Højeste 

middel-

koncen-

tration 

[mg/l] 

Maks. 

varig-

hed for 

over-
skri-

delse af 

10; 15; 

50, 

mg/l 

[døgn] 

Maks. 

sedi-

mente-

ret lag-

tyk-
kelse 

uden 

for fod-

rings-

områ-

det 

[m] 

Maks. 

udbre-

delse af 
10 mg/l 

på 

tværs af 

kysten i 

maks. 2 

døgn 

(base-

ret på 

2017 

place-
ringen 

af seks 

meter 

dybde-

koten) 

[km] 

Maks. 
periode 

før se-

diment-

koncen-

tratio-

nen har 

forladt 

vand-

søjlen 

efter 
endt 

sand-

fodring 

[timer] 

Maks. 

udbre-

delse af 

sedi-

mentfa-

nen 

langs 

kysten 
[km] 

Tange” 

– ”Vrist 

- Fer-

ring” 

”Sdr. 

Holms-

land 
Tange” 

– ”Vrist 

- Fer-

ring” 

2 
Min. 

strøm 

Rainbo-

wing 
36 4; 3; 2 0,05 1 24 25 

”Sdr. 

Holms-

land 

Tange” 

– ”Vrist 

- Fer-

ring” 

1 
Min. 

strøm 

Rainbo-

wing 
19 6; 5; 2 0,05 1 24 25 

”Sdr. 
Holms-

land 

Tange” 

– ”Vrist 

- Fer-

ring” 

3 
Maks. 

strøm 
Klapning 4 5; 4; 1 0,04 0,6 24 25 

”Sdr. 

Holms-

land 

Tange” 

– ”Vrist 
- Fer-

ring” 

3 
Min. 

strøm 
Klapning 5 6; 5; 2 0,04 0,8 24 25 

”Harbo-

øre 

Tange” 

– ”Ag-

ger 

Tange” 

2 
Maks. 

strøm 

Rainbo-

wing 
563 3; 3; 3 0,21 0,5 24 35 

”Harbo-

øre 

Tange” 

– ”Ag-

ger 
Tange” 

2 
Min. 

strøm 

Rainbo-

wing 
995 3; 3; 2 0,21 1 24 35 

”Harbo-

øre 

Tange” 

– ”Ag-

ger 

Tange” 

3 
Maks. 

strøm 
Klapning 130 5; 5; 4 0,23 0,5 24 35 

”Harbo-

øre 

Tange” 

– ”Ag-

ger 
Tange” 

3 
Min. 

strøm 
Klapning 220 10; 8; 6 0,25 2 24 35 

Tabel 8-19. Opsummering af væsentlige resultater for spredningsberegningerne for en normalkampagne. Røde 

felter indikerer maksimumværdier. 
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Som det fremgår af afsnit 7 Eksisterende forhold er kystprofilerne på strækningen naturligt dyna-

miske, hvilket betyder, at placeringen af seks meter vanddybden, og dermed afstanden fra ky-

sten hvor klapningen foregår, vil variere. Dette vil dog ikke umiddelbart have en effekt på resul-

taterne i tabel 8-19, da koncentrationsfanerne af det suspenderede sediment blot vil parallelfor-

skydes i takt med en eventuel parallelforskydning af seks meter dybdekoten. Dog skal det næv-

nes, at angivelsen af maksimaludbredelsen af sedimentkoncentrationerne i tabel 8-19 er med ud-

gangspunkt i beliggenheden af seks meter dybdekoten som er baseret på kystprofilerne fra 2017. 

Som tidligere nævnt varierer afstanden af seks meter dybdekoten fra kysten dog med ca. 400 

meter, og dette betyder således, at den definerede udbredelse af 10 mg/l i tabel 8-19 kan variere 

med denne afstand.  

 

Koncentrationerne i tabel 8-19 skal ses i sammenligning med de gennemførte simuleringer for 

kystprofiler ved Hvide Sande (vestkystprofil 5660), afsnit 7.8.2, og ved Thorsminde (vestkystpro-

fil 5180), afsnit 7.8.3 for eksisterende forhold. Estimatet for suspenderet sedimentkoncentration 

for de eksisterende forhold viser, at der regelmæssigt kan forekomme betydelige naturlige bag-

grundskoncentrationer på op til 100.000 mg/l, dvs. betydeligt højere koncentrationer end den til-

førte koncentration ved sandfodring. Hertil skal det dog nævnes, at den høje naturlige bølgeindu-

cerede koncentration af suspenderet sediment er mest dominerende i vintermånederne, hvori der 

typisk er flere storme, hvorimod sandfodringen foregår i sommermånederne. 

 

• Vurdering af koncentration af suspenderet sediment i Thyborøn Kanal 

Som tidligere nævnt kan det forekomme, at der ved Thyborøn Kanal transporteres suspenderet 

sediment ind i kanalen og ind i Nissum Bredning. Der er derfor lavet en vurdering af påvirkningen 

af Thyborøn Kanal som følge af sandfodring på Vestkysten ved hovedstrækningerne Agger Tange 

og Harboøre Tange, se afsnit 8.8. 

 

Arealplots for suspenderet sediment ved sandfodring på Årgab delstrækningen 

Resultater af maksimalt-forekommende koncentrationer af suspenderet sediment, varighed for 

overskridelse af en koncentration på 10 mg/l, samt aflejringstykkelser for sedimenteret sediment, 

for scenarierne med sandfodring på delstrækningen Årgab er vist i figur 8-32 til figur 8-35 i til-

fælde af maks. og min. strøm og ved Rainbowing og klapning. Der vurderes på koncentrationen 

på 10 mg/l, da denne er kritisk ift. marinbiologiske forhold.  

 

Som det fremgår af figurerne, er sedimentfanerne fra spildet af de fine sandfraktioner ved sand-

fodringen nogenlunde parallelle med kysten og primært indenfor seks meter kurven for scenariet 

med stærk strøm, mens der for scenariet med stille vejr forekommer en udbredelse udenfor seks 

meter kurven. Scenarierne for stærk strøm og stille vejr er defineret i tabel 8-11. 
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Figur 8-32. Scenarie med sandfodring på delstrækning Årgab via rainbowing med to fartøjer for det hydrodyna-

miske scenarie med strøm med maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer (øverst til venstre), varig-

hed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (øverst til højre) og aflejringstykkelse (ne-

derst). Den sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven. 62 

 

 
62 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-33. Scenarie med sandfodring på delstrækning Årgab via rainbowing med to fartøjer for det hydrodyna-

miske scenarie med stille vejr med maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer (øverst til venstre), va-

righed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (øverst til højre) og aflejringstykkelse 

(nederst). Den sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven. 63 

 

 
63 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-34. Scenarie med sandfodring på delstrækning Årgab ved rainbowing med ét fartøj for det hydrodyna-

miske scenarie med strøm med maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer (øverst til venstre), varig-

hed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (øverst til højre) og aflejringstykkelse (ne-

derst). Den sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven. 64 

 

 
64 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-35. Scenarie med sandfodring på delstrækning Årgab ved rainbowing med ét fartøj for det hydrodyna-

miske scenarie med stille vejr med maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer (øverst til venstre), va-

righed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (øverst til højre) og aflejringstykkelse 

(nederst). Den sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven. 65 

 

 
65 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-36. Scenarie med sandfodring på delstrækning Årgab via klapning med tre arbejdende fartøjer for det 

hydrodynamiske scenarie med strøm med maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer (øverst til ven-

stre), varighed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (øverst til højre) og aflejrings-

tykkelse (nederst). Den sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven. 66 

 

 
66 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-37. Scenarie med sandfodring på delstrækning Årgab ved klapning med tre fartøjer for det hydrodyna-

miske scenarie med stille vejr med maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer (venstre), varighed i 

døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (midten) og aflejringstykkelse (højre). Den 

sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven. 67 

 

Resultater for suspenderet sedimentkoncentration på hovedstrækningerne Sdr. Holmsland Tange 

og Ndr. Holmsland Tange ved samtidig sandfodring på alle delstrækningerne (Rainbowing med to 

fartøjer) 

Resultaterne fra samtidig Rainbowing med to fartøjer på hver delstrækning på hovedstræknin-

gerne Sdr. Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange er vist på figur 8-38 til figur 8-40. Som det 

fremgår af figur 8-38, forekommer de maksimale sedimentkoncentrationer ved stille-scenariet, 

hvor der opnås koncentrationer på op til ca. 1500 mg/l, mens de tilsvarende maksimale sedi-

mentkoncentrationer for scenarierne med strøm er på op til ca. 230 mg/l.  

 

 
67 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Ved at betragte figur 8-38 fremgår det desuden, at sandfodringen på en delstrækning ikke påvir-

ker nabodelstrækningen signifikant – de maksimale koncentrationer går mod nul mellem hver 

delstrækning.  

 

  

  

Figur 8-38. Maksimale koncentrationer ved samtidig Rainbowing med to fartøjer på hver af delstrækning på de 

to hovedstrækninger Sdr. Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange for scenarierne med hhv.; nordgående 

strøm/sandfodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr og nordgå-

ende sandfodring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk, at akserne 

ikke er ens i figurerne. 

 

Den maksimale middelkoncentration gennem sandfodringsperioden er ca. 36 mg/l (jf. figur 8-39) 

og forekommer for scenariet med stille vejr. For scenariet med maksimal strøm er den højeste 

middelkoncentration ca. 30 mg/l.  
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Figur 8-39. Middelkoncentrationer for samtidig sandfodring ved Rainbowing med to fartøjer på hver af dels-

trækningerne på de to hovedstrækninger Sdr. Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange for scenarierne med 

hhv.; nordgående strøm/sandfodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille 
vejr og nordgående sandfodring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk 

at akserne ikke er ens i figurerne. 

 

Overskridelsessandsynlighederne (omsat til antal døgn) er opgjort på tabelform i tabel 8-20 

(nordgående sandfodring og nordgående strøm) og tabel 8-21 (sydgående sandfodring og sydgå-

ende strøm). Her er angives i tabellen de maksimale værdier for hver fem kilometer strækning.  

 

Overskridelsessandsynlighederne (omsat til antal døgn) for stille vejr med nordgående sandfod-

ring og sydgående sandfodring er givet i henholdsvis Tabel 8-22 og Tabel 8-23. 
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Afstand fra 

Skodbjerge 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110  

mg/l < 

298  

mg/l < 

0-5 km 3 3 3 3 3 2 1 0 

5-10 km 7 7 6 5 3 3 1 0 

10-15 km 9 9 8 6 4 3 1 0 

15-20 km 11 11 8 8 3 2 1 0 

20-25 km 11 8 4 1 0 0 0 0 

25-30 km 8 2 2 2 2 2 1 0 

30-35 km 2 2 2 2 1 0 0 0 

35-40 km 2 2 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 2 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 1 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-20. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den sydligste position for delstrækning Skodbjerge på Sdr. Holmsland Tange ho-

vedstrækningen. Resultatet er for nordgående strøm og nordgående sandfodring ved rainbowing med to fartø-

jer. 

 
Afstand fra 

Søndervig 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110  

mg/l < 

298  

mg/l < 

0-5 km 2 2 2 2 2 2 1 0 

5-10 km 2 2 2 2 0 0 0 0 

10-15 km 2 1 0 0 0 0 0 0 

15-20 km 5 5 5 5 3 3 1 0 

20-25 km 11 11 9 7 3 3 1 0 

25-30 km 11 11 10 6 3 3 1 0 

30-35 km 11 8 6 3 2 2 0 0 

35-40 km 7 3 2 0 0 0 0 0 

40-45 km 4 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 1 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 1 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-21. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den nordligste position for delstrækning Søndervig på Ndr. Holmsland Tange ho-

vedstrækningen. Resultatet er for sydgående strøm og sydgående sandfodring ved rainbowing med to fartøjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

 

BILAGSRAPPORT| 89/163 

 

 

Afstand fra 

Skodbjerge 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110  

mg/l < 

298  

mg/l < 

0-5 km 4 3 3 2 2 2 1 1 

5-10 km 5 4 3 3 2 2 1 1 

10-15 km 6 4 4 3 2 2 1 1 

15-20 km 6 4 3 3 2 2 1 1 

20-25 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

25-30 km 2 2 2 2 1 1 1 1 

30-35 km 1 1 1 0 0 0 0 0 

35-40 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-22. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den sydligste position for delstrækning Skodbjerge på Sdr. Holmsland Tange ho-

vedstrækningen. Resultatet er for stille vejr og nordgående sandfodring ved rainbowing med to fartøjer.  

 

Afstand fra 

Søndervig 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110  

mg/l < 

298  

mg/l < 

0-5 km 2 2 2 2 1 1 1 1 

5-10 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-15 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

15-20 km 6 4 3 3 2 2 1 1 

20-25 km 6 4 4 3 2 2 1 1 

25-30 km 5 4 3 3 2 2 1 1 

30-35 km 3 3 2 2 1 1 1 1 

35-40 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-23. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den nordligste position for delstrækning Søndervig på Ndr. Holmsland Tange ho-

vedstrækningen. Resultatet er for stille vejr og sydgående sandfodring ved rainbowing med to fartøjer.  

 

Aflejringstykkelserne for det betragtede scenarie med samtidig Rainbowing med to fartøjer på ho-

vedstrækningerne Sdr. Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange er vist på figur 8-40. 
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Figur 8-40. Aflejringstykkelser for samtidig sandfodring ved rainbowing med to fartøjer på hver af delstræknin-

gerne på de to hovedstrækninger Sdr. Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange for scenarierne med hhv.; 

nordgående strøm/sandfodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr 

og nordgående sandfodring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk at 

akserne ikke er ens i figurerne. 

 

Resultater for suspenderet sedimentkoncentration på hovedstrækningerne Sdr. Holmsland Tange 

og Ndr. Holmsland Tange ved samtidig sandfordring på alle delstrækninger (Rainbowing med ét 

fartøj) 

For scenarierne med sandfodring ved Rainbowing med ét fartøj på hovedstrækningerne Sdr. 

Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange er resultaterne vist på figur 8-44 til figur 8-46.  

 

Som nævnt tidligere er de angivne maksimale koncentrationer kun omtrentlige og de inkluderer 

kun de fine fraktioner af sandfodringsmaterialet. I forbindelse med selve udledningen af sand vil 

de maksimale koncentrationer være signifikant højere, da alt sandet skal passere gennem vand-

søjlen. 
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Figur 8-41. Maksimale koncentrationer for sandfodring ved rainbowing med ét fartøj på alle delstrækninger på 

hovedstrækningerne Sdr. Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange for scenarierne med hhv.; nordgående 

strøm/sandfodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr og nordgå-

ende sandfodring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk at akserne 

ikke er ens i figurerne. 

 

Den maksimale middelkoncentration gennem sandfodringsperioden ved rainbowing med ét fartøj 

er op til ca. 18-19 mg/l (jf. figur 8-42), hvilket generelt er lavere sammenlignet med scenariet 

med samtidig rainbowing med to fartøjer. 
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Figur 8-42. Middelkoncentrationer for sandfodring ved rainbowing med ét fartøj på alle delstrækningerne på de 

to hovedstrækninger Sdr. Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange for scenarierne med hhv. nordgående 

strøm/sandfodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr og nordgå-

ende sandfodring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk at akserne 

ikke er ens i figurerne. 

Overskridelsessandsynlighederne (omsat til antal døgn) er opgjort på tabelform i tabel 8-24 

(nordgående strøm og nordgående sandfodring) og Tabel 8-25 (sydgående strøm og sydgående 

sandfodring). Overskridelsessandsynlighederne (omsat til antal døgn) for stille vejr med nordgå-

ende sandfodring og sydgående sandfodring er givet i henholdsvis Tabel 8-26 og Tabel 8-27. 

 

Ved en sammenligning situationen med rainbowing med to fartøjer fremgår det, at for sediment-

koncentrationer < 2 mg/l er varigheden for overskridelse ved sandfodring med ét fartøj højere 

end for scenariet med sandfodring med to fartøjer, mens varigheden for sedimentkoncentrationer 

> 2 mg/l er større for sandfodring med to fartøjer. 
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Afstand fra 

Skodbjerge 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 3 3 3 3 3 3 1 0 

5-10 km 7 7 6 5 3 3 1 0 

10-15 km 12 10 8 6 4 3 1 0 

15-20 km 13 11 8 7 4 3 1 0 

20-25 km 11 8 4 1 0 0 0 0 

25-30 km 8 2 2 2 2 2 1 0 

30-35 km 2 2 2 2 1 0 0 0 

35-40 km 2 2 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 2 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-24. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den sydligste position for delstrækning Skodbjerge på Sdr. Holmsland Tange ho-

vedstrækningen. Resultatet er for nordgående strøm og nordgående rainbowing med ét fartøj. 

 
Afstand fra 

Søndervig 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 2 2 2 2 2 2 1 0 

5-10 km 2 2 2 2 0 0 0 0 

10-15 km 2 1 0 0 0 0 0 0 

15-20 km 5 5 5 5 3 3 1 0 

20-25 km 12 11 9 7 4 3 1 0 

25-30 km 14 12 10 7 3 3 1 0 

30-35 km 14 9 6 3 2 2 0 0 

35-40 km 7 3 2 0 0 0 0 0 

40-45 km 4 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 1 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-25. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den nordligste position for delstrækning Søndervig på Ndr. Holmsland Tange ho-

vedstrækningen. Resultatet er for sydgående strøm og sydgående rainbowing med ét fartøj.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

 

BILAGSRAPPORT| 94/163 

 

 

Afstand fra 

Skodbjerge 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 5 4 3 3 2 2 1 0 

5-10 km 6 5 4 3 2 2 1 1 

10-15 km 8 7 6 5 2 2 1 1 

15-20 km 7 5 4 3 2 2 1 0 

20-25 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

25-30 km 4 3 3 3 2 2 1 0 

30-35 km 1 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-26. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den sydligste position for delstrækning Skodbjerge på Sdr. Holmsland Tange ho-

vedstrækningen. Resultatet er for stille vejr og nordgående rainbowing med ét fartøj. 

 
Afstand fra 

Søndervig 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 4 3 3 3 2 2 1 0 

5-10 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-15 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

15-20 km 7 5 4 3 2 2 1 1 

20-25 km 8 7 6 5 2 2 1 1 

25-30 km 5 4 3 3 2 2 1 0 

30-35 km 2 1 1 1 0 0 0 0 

35-40 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-27. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den nordligste position for delstrækning Søndervig på Ndr. Holmsland Tange ho-

vedstrækningen. Resultatet er for stille vejr og sydgående rainbowing med ét fartøj.  

 

Aflejringstykkelserne for det betragtede scenarie med rainbowing med ét fartøj på hver af dels-

trækningerne på hovedstrækningerne Sdr. Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange er vist på 

figur 8-43. Det fremgår af figuren, at aflejringstykkelsen af de fine sedimenter vil være op til ca. 

4,5 cm og afhænger ikke af scenariet, men i stedet af lokaliteten. Aflejringstykkelsen er således 

højest omkring den mest intensivt fodrede strækning.  
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Figur 8-43. Aflejringstykkelser for rainbowing med ét fartøj på hver af delstrækningerne på de to hovedstræk-

ninger Sdr. Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange for scenarierne med hhv.; nordgående strøm/sandfod-

ring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr og nordgående sandfodring 

(nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk at akserne ikke er ens i figu-

rerne. 

 

Resultater for suspenderet sedimentkoncentration på hovedstrækningerne Sdr. Holmsland Tange 

og Ndr. Holmsland Tange ved samtidig klapning med tre fartøjer på hver af delstrækningerne  

For scenarierne med samtidig klapning med tre fartøjer på hovedstrækningerne Sdr. Holmsland 

Tange og Ndr. Holmsland Tange er resultaterne vist på figur 8-44 til figur 8-46. Som det fremgår 

af figur 8-44, forekommer de maksimale sedimentkoncentrationer for stillescenariet, hvor der op-

nås sedimentkoncentrationer på op til ca. 680 mg/l, mens de tilsvarende maksimale sediment-

koncentrationer for scenarierne med strøm er på op til ca. 300 mg/l. De maksimale koncentratio-

ner påvirkes ikke signifikant af samtidig sandfodring på flere delstrækninger.  
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Figur 8-44. Maksimale koncentrationer for samtidig klapning med tre fartøjer på hver delstrækning på de to ho-

vedstrækninger Sdr. Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange for scenarierne med hhv.; nordgående 

strøm/sandfodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr og nordgå-

ende sandfodring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk at akserne 

ikke er ens i figurerne. 

 

Den maksimale middelkoncentration ved samtidig klapning med tre fartøjer gennem sandfod-

ringsperioden ligger på op til ca. 4-4,5 mg/l (jf. figur 8-45). 
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Figur 8-45. Middelkoncentrationer for samtidig klapning med tre fartøjer på hver af delstrækningerne på ho-

vedstrækningerne Sdr. Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange for scenarierne med hhv.; nordgående 

strøm/sandfodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr og nordgå-

ende sandfodring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk at akserne 

ikke er ens i figurerne. 

 

Overskridelsessandsynlighederne opgjort i antal døgn er givet på tabelform i tabel 8-28 (nordgå-

ende sandfodring og nordgående strøm) og tabel 8-29 (sydgående sandfodring og sydgående 

strøm). Overskridelsessandsynlighederne (omsat til antal døgn) for stille vejr med nordgående 

sandfodring og sydgående sandfodring er givet i henholdsvis tabel 8-30 og tabel 8-31. 

 

Ved en sammenligning med situationen med sandfodring ved rainbowing med to fartøjer fremgår 

det, at for sedimentkoncentrationer < 2 mg/l er varigheden for overskridelse ved sandfodring 

klapning signifikant højere end for scenariet med sandfodring med to fartøjer, mens for sediment-

koncentrationer > 5 mg/l er varigheden større for sandfodring med to fartøjer. 
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Afstand fra 

Skodbjerge 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 4 3 3 3 1 1 0 0 

5-10 km 11 5 4 3 1 1 1 0 

10-15 km 15 7 5 4 2 1 1 0 

15-20 km 16 8 5 3 1 1 0 0 

20-25 km 9 2 0 0 0 0 0 0 

25-30 km 2 2 2 1 1 1 0 0 

30-35 km 2 2 1 1 0 0 0 0 

35-40 km 2 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 4 3 3 3 1 1 0 0 

65-70 km 11 5 4 3 1 1 1 0 

Tabel 8-28. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den sydligste position for delstrækning Skodbjerge på Sdr. Holmsland Tange ho-

vedstrækningen. Resultatet er for nordgående strøm og nordgående sandfodring ved samtidig klapning med tre 

fartøjer.  

 
Afstand fra 

Søndervig 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 2 2 2 1 1 1 0 0 

5-10 km 2 2 1 0 0 0 0 0 

10-15 km 2 0 0 0 0 0 0 0 

15-20 km 6 5 4 3 1 1 1 0 

20-25 km 14 8 5 4 2 1 1 0 

25-30 km 16 8 5 3 1 1 0 0 

30-35 km 11 4 3 2 1 0 0 0 

35-40 km 4 1 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 2 2 2 1 1 1 0 0 

65-70 km 2 2 1 0 0 0 0 0 

Tabel 8-29. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den nordligste position for delstrækning Søndervig på Ndr. Holmsland Tange ho-

vedstrækningen. Resultatet er for sydgående strøm og sydgående sandfodring ved samtidig klapning med tre 

fartøjer.  
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Afstand fra 

Skodbjerge 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 12 8 6 5 2 2 1 0 

5-10 km 14 8 6 5 2 2 1 0 

10-15 km 15 8 6 5 2 2 1 0 

15-20 km 10 8 6 5 2 2 1 0 

20-25 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

25-30 km 8 7 6 5 2 1 1 0 

30-35 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 12 8 6 5 2 2 1 0 

65-70 km 14 8 6 5 2 2 1 0 

Tabel 8-30. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den sydligste position for delstrækning Skodbjerge på Sdr. Holmsland Tange ho-

vedstrækningen. Resultatet er for stille vejr og nordgående sandfodring ved samtidig klapning med tre fartøjer. 

 
Afstand fra 

Søndervig 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 8 7 6 5 2 1 1 0 

5-10 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-15 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

15-20 km 15 8 6 5 2 2 1 0 

20-25 km 15 9 6 5 2 2 1 0 

25-30 km 12 8 6 5 2 2 1 0 

30-35 km 2 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 8 7 6 5 2 1 1 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-31. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den nordligste position for delstrækning Søndervig på Ndr. Holmsland Tange ho-

vedstrækningen. Resultatet er for stille vejr og sydgående sandfodring ved samtidig klapning med tre fartøjer. 

 

Aflejringstykkelserne for det betragtede scenarie med sandfodring på hovedstrækningerne Sdr. 

Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange ved samtidig sandfodring ved klapning er vist på figur 

8-46. Aflejringstykkelsen af de fine sedimenter vil være op til ca. 4,5 cm og afhænger ikke af sce-

nariet, men i stedet af lokaliteten, da det fremgår at aflejringstykkelsen vil være størst omkring 

den mest intensivt fodrede strækning.  
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Figur 8-46. Aflejringstykkelser for samtidig klapning med tre fartøjer på hver af delstrækningerne på hoveds-

trækningerne Sdr. Holmsland Tange og Ndr. Holmsland Tange for scenarierne med hhv.; nordgående 

strøm/sandfodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr og nordgå-

ende sandfodring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk at akserne 

ikke er ens i figurerne. 

 

Arealplots for suspenderet sediment ved sandfodring på Porskær delstrækningen 

På samme vis som ved Årgab er der, som tidligere nævnt, udført simulering af suspenderede se-

dimentkoncentrationer som følge af kystnær fodring ved delstrækningen; Porskær.  

 

Resultater af maksimalt forekommende koncentrationer af suspenderet sediment, varighed for 

overskridelse af en koncentration på 10 mg/l, samt aflejringstykkelser for sedimenteret sediment 

for scenarierne med sandfodring på delstrækningen Porskær er vist i figur 8-47 til figur 8-49 i til-

fælde af maks. og min. strøm og ved rainbowing samt klapning. Igen kan det konkluderes, at se-

dimentfanerne fra spildet af de fine sandfraktioner ved sandfodringen er nogenlunde parallelle 

med kysten og primært indenfor seks meter kurven for scenariet med stærk strøm, mens der for 

scenariet med stille vejr forekommer en udbredelse udenfor seks meter kurven. 
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Figur 8-47. Scenarie med sandfodring på delstrækning Porskær ved samtidig rainbowing med to fartøjer for det 

hydrodynamiske scenarie med nordgående strøm med maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer 

(øverst til venstre), varighed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (øverst til højre) 

og aflejringstykkelse (nederst). Den sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven. 68 

 

 
68 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-48. Scenarie med sandfodring på delstrækning Porskær ved samtidig rainbowing med to fartøjer for det 

hydrodynamiske scenarie med sydgående strøm med maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer 

(øverst til venstre), varighed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (øverst til højre) 

og aflejringstykkelse (nederst). Den sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven. 69 

 

 
69 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-49. Scenarie med sandfodring på delstrækning Porskær, ved samtidig rainbowing med to fartøjer for 

det hydrodynamiske scenarie med stille vejr med maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer (øverst til 

venstre), varighed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (øverst til højre) og aflej-

ringstykkelse (nederst). Den sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven. 70 

 

 
70 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-50. Scenarie med sandfodring på delstrækning Porskær ved samtidig klapning med tre fartøjer for det 

hydrodynamiske scenarie med sydgående strøm med maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer 
(øverst til venstre), varighed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (øverst til højre) 

og aflejringstykkelse (nederst). Den sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven. 71 

 

 
71 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-51. Scenarie med sandfodring på delstrækning Porskær, ved samtidig klapning med tre fartøjer for det 

hydrodynamiske scenarie med stille vejr med maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer (øverst til 

venstre), varighed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (øverst til højre) og aflej-

ringstykkelse (nederst). Den sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven.72 

 

Der er desuden gennemført en simulering med sandfodring ved klapning med hhv. et fartøj og 

seks fartøjer, der viser, at varigheden for overskridelse af 10 mg/l er lavere end ved klapning 

med tre fartøjer. Resultaterne fra disse simuleringer er ikke vist, men ligger altså indenfor resul-

taterne for sandfodring ved tre fartøjer.  

 

Resultater for suspenderet sedimentkoncentration på hovedstrækningerne Harboøre Tange og 

Agger Tange ved samtidig rainbowing med to fartøjer på hver delstrækning 

Resultaterne fra samtidig rainbowing med to fartøjer på hver delstrækning på de to hovedstræk-

ninger Harboøre Tange og Agger Tange er vist på figur 8-52 til Figur 8-54. Som det fremgår af 

figur 8-52, forekommer de maksimale sedimentkoncentrationer ved stillescenariet, hvor der op-

nås koncentrationer på op til ca. 10.000 mg/l, mens de tilsvarende maksimale sedimentkoncen-

trationer for scenarierne med strøm er på op til ca. 1900 mg/l. I begge tilfælde er 

 
72 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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koncentrationerne signifikant højere sammenlignet med ved Årgab, hvilket skyldes at der sand-

fodres med sand med et tilladeligt højere indhold af fint materiale. 

 

 

Figur 8-52. Maksimale koncentrationer ved samtidig rainbowing med to fartøjer på hver af delstrækningerne på 

de to hovedstrækninger Harboøre Tange og Agger Tange for scenarierne med hhv.; nordgående strøm/sand-

fodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr og nordgående sandfod-

ring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk at akserne ikke er ens i fi-

gurerne. 

 

Den maksimale middelkoncentration gennem sandfodringsperioden er ca. 1000 mg/l (jf. Figur 

8-53) og forekommer for scenariet med stille vejr. For scenariet med maksimal strøm er den hø-

jeste middelkoncentration ca. 550 mg/l. I begge tilfælde er middelkoncentrationerne højere sam-

menlignet med ved Årgab. 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

 

BILAGSRAPPORT| 107/163 

 

 

 

 

Figur 8-53. Middelkoncentrationer for samtidig sandfodring ved rainbowing med to fartøjer på hver af delstræk-

ningerne på hovedstrækningerne Harboøre Tange og Agger Tange for scenarierne med hhv.; nordgående 

strøm/sandfodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr og nordgå-
ende sandfodring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk at akserne 

ikke er ens i figurerne. 

 

Overskridelsessandsynlighederne (omsat til antal døgn) er opgjort på tabelform i tabel 8-32 

(nordgående sandfodring og nordgående strøm) og tabel 8-33 (sydgående sandfodring og sydgå-

ende strøm). I tabellen er angivet de maksimale værdier for hver fem kilometer strækning.  
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Afstand fra 

Harboøre 

Tange Syd 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 2 2 2 2 2 2 2 1 

5-10 km 2 2 2 2 2 2 2 1 

10-15 km 2 2 2 2 2 2 2 1 

15-20 km 2 2 2 2 2 2 2 1 

20-25 km 3 3 3 3 3 2 2 2 

25-30 km 3 3 3 3 2 2 1 0 

30-35 km 3 3 3 3 2 1 0 0 

35-40 km 3 3 2 2 0 0 0 0 

40-45 km 2 2 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 2 1 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 2 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 1 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-32. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den sydligste position for delstrækning Harboøre Tange Syd på Harboøre Tange 

hovedstrækningen. Resultatet er for nordgående strøm og nordgående sandfodring ved rainbowing. 

 
Afstand fra 

Porskær  

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 3 3 3 3 3 3 2 2 

5-10 km 3 3 3 3 3 3 2 2 

10-15 km 3 3 3 3 2 2 2 2 

15-20 km 3 3 3 3 2 2 2 2 

20-25 km 3 3 3 2 2 2 1 1 

25-30 km 3 2 2 2 2 2 0 0 

30-35 km 3 2 2 2 1 1 0 0 

35-40 km 2 2 2 1 0 0 0 0 

40-45 km 2 2 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 2 1 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 2 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-33. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den nordligste position for delstrækning Porskær på Agger Tange hovedstræknin-

gen. Resultatet er for sydgående strøm og sydgående sandfodring ved rainbowing.  
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Afstand fra 

Harboøre 

Tange Syd 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 2 2 2 2 2 2 2 1 

5-10 km 2 2 2 2 2 2 2 1 

10-15 km 2 2 2 2 2 2 2 1 

15-20 km 3 3 2 2 2 2 2 1 

20-25 km 1 1 1 1 1 1 0 0 

25-30 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

30-35 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-34. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den sydligste position for delstrækning Harboøre Tange Syd på Harboøre Tange 

hovedstrækningen. Resultatet er for stille vejr og nordgående sandfodring ved samtidig klapning med tre fartø-

jer. 

 
Afstand fra 

Porskær  

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 3 3 3 3 2 2 2 2 

5-10 km 2 1 1 1 1 1 1 1 

10-15 km 2 2 2 2 2 2 2 1 

15-20 km 2 2 2 2 2 2 2 1 

20-25 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

25-30 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

30-35 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-35. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den nordligste position for delstrækning Porskær på Agger Tange hovedstræknin-

gen. Resultatet er for stille vejr og sydgående sandfodring ved samtidig klapning med tre fartøjer. 

 

Aflejringstykkelserne for det betragtede scenarie med samtidig rainbowing med to fartøjer på 

hver af delstrækningerne på de to hovedstrækninger Harboøre Tange og Agger Tange er vist på 

figur 8-54. 

 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

 

BILAGSRAPPORT| 110/163 

 

 

 

Figur 8-54. Aflejringstykkelser for samtidig sandfodring ved rainbowing med to fartøjer på hver af delstræknin-

gerne på hovedstrækningerne Harboøre Tange og Agger Tange for scenarierne med hhv.; nordgående 

strøm/sandfodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr og nordgå-

ende sandfodring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk at akserne 

ikke er ens i figurerne. 

 

Resultater for suspenderet sedimentkoncentration på hovedstrækningerne Harboøre Tange og 

Agger Tange ved samtidig klapning med tre fartøjer på hver delstrækning 

Resultaterne fra samtidig klapning med tre fartøjer på hver delstrækning på de to hovedstræknin-

ger Harboøre Tange og Agger Tange er vist på figur 8-55 til figur 8-57. Som det fremgår af figur 

8-55, forekommer de maksimale sedimentkoncentrationer ved stillescenariet, hvor der opnås 

koncentrationer på op til ca. 6.000 mg/l, mens de tilsvarende maksimale sedimentkoncentratio-

ner for scenarierne med strøm er på op til ca. 3.200 mg/l. 
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Figur 8-55. Maksimale koncentrationer ved samtidig klapning med tre fartøjer på hver af delstrækningerne på 

de to hovedstrækninger Harboøre Tange og Agger Tange for scenarierne med hhv.; nordgående strøm/sand-

fodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr og nordgående sandfod-

ring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk at akserne ikke er ens i fi-

gurerne. 

 

Den maksimale middelkoncentration gennem sandfodringsperioden er ca. 220 mg/l (jf. Figur 

8-56) og forekommer for scenariet med stille vejr. For scenariet med maksimal strøm er den hø-

jeste middelkoncentration ca. 130 mg/l. 
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Figur 8-56. Middelkoncentrationer for samtidig sandfodring ved klapning med tre fartøjer på hver af delstræk-

ningerne på hovedstrækningerne Harboøre Tange og Agger Tange for scenarierne med hhv.; nordgående 

strøm/sandfodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr og nordgå-

ende sandfodring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk at akserne 

ikke er ens i figurerne. 

 

Overskridelsessandsynlighederne (omsat til antal døgn) er opgjort på tabelform i tabel 8-36 

(nordgående sandfodring og nordgående strøm) til tabel 8-39. I tabellen er angivet de maksimale 

værdier for hver fem kilometer strækning.  
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Afstand fra 

Harboøre 

Tange Syd 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 4 3 3 3 3 2 2 2 

5-10 km 4 4 4 4 3 3 2 2 

10-15 km 4 3 3 3 2 2 2 1 

15-20 km 7 6 5 5 4 4 3 2 

20-25 km 6 6 5 5 4 4 3 2 

25-30 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

30-35 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-36. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den sydligste position for delstrækning Harboøre Tange Syd på Harboøre Tange 

hovedstrækningen. Resultatet er for nordgående strøm og nordgående sandfodring ved rainbowing. 

 
Afstand fra 

Porskær  

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 6 6 5 5 4 4 3 2 

5-10 km 4 4 4 3 3 3 2 1 

10-15 km 6 5 5 5 4 4 3 2 

15-20 km 5 4 4 4 3 3 3 2 

20-25 km 2 2 2 2 2 2 2 1 

25-30 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

30-35 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-37. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den nordligste position for delstrækning Porskær på Agger Tange hovedstræknin-

gen. Resultatet er for sydgående strøm og sydgående sandfodring ved rainbowing.  
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Afstand fra 

Harboøre 

Tange Syd 

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 11 9 8 8 6 5 4 2 

5-10 km 10 9 8 7 5 5 4 2 

10-15 km 9 8 8 7 6 5 4 2 

15-20 km 10 9 8 7 6 5 4 2 

20-25 km 9 8 7 6 5 4 3 2 

25-30 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

30-35 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-38. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den sydligste position for delstrækning Harboøre Tange Syd på Harboøre Tange 

hovedstrækningen. Resultatet er for stille vejr og nordgående sandfodring ved samtidig klapning med tre fartø-

jer. 

 
Afstand fra 

Porskær  

2 

mg/l < 

5.5 

mg/l < 

10 

mg/l < 

15 

mg/l < 

40 

mg/l < 

50 

mg/l < 

110 

mg/l < 

298 

mg/l < 

0-5 km 9 8 7 7 5 5 4 2 

5-10 km 9 8 7 7 5 5 4 2 

10-15 km 9 8 7 7 5 5 4 2 

15-20 km 9 7 7 6 5 5 4 2 

20-25 km 13 11 10 9 7 6 5 3 

25-30 km 1 1 0 0 0 0 0 0 

30-35 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

60-65 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

65-70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8-39. Varighed i døgn for overskridelse af givne sedimentkoncentrationer. Geografisk er resultaterne spe-

cificeret pr. fem kilometer fra den nordligste position for delstrækning Porskær på Agger Tange hovedstræknin-

gen. Resultatet er for stille vejr og sydgående sandfodring ved samtidig klapning med tre fartøjer. 

 

Aflejringstykkelserne for det betragtede scenarie med samtidig rainbowing med to fartøjer på 

hver af delstrækningerne på de to hovedstrækninger Harboøre Tange og Agger Tange er vist på 

figur 8-57. 
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Figur 8-57. Aflejringstykkelser for samtidig sandfodring ved rainbowing med to fartøjer på hver af delstræknin-

gerne på hovedstrækningerne Harboøre Tange og Agger Tange for scenarierne med hhv.; nordgående 

strøm/sandfodring (øverst til venstre), sydgående strøm/sandfodring (øverst til højre), stille vejr og nordgå-

ende sandfodring (nederst til venstre), samt sydgående sandfodring (nederst til højre). Bemærk at akserne 

ikke er ens i figurerne. 

 

Arealplots for suspenderet sediment ved sandfodring på en hovedstrækning - Sdr. Holmsland 

Tange 

Resultater af maksimalt forekommende koncentrationer af suspenderet sediment samt varighed 

for overskridelse af en koncentration på 10 mg/l for et scenarie, hvor der sandfodres via rainbo-

wing på hele hovedstrækning Sdr. Holmsland Tange er vist på figur 8-58. Kystnær fodring er her 

forudsat gennemført med to fartøjer, der tager en delstrækning ad gangen, hvilket øger sandfod-

ringsperioden til 26 døgn, mod 13 døgn, hvis der sandfodres på de tre delstrækninger sidelø-

bende.  
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Figur 8-58. Scenarie med sandfodring på hovedstrækning Sdr. Holmsland Tange ved rainbowing med op til to 

fartøjer for det hydrodynamiske scenarie med nordgående strøm. Maksimalt forekommende sedimentkoncen-

trationer (venstre) og varighed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (højre). Den 

sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven. 73 

 

Ved en sammenligning med tidligere resultater fremgår det, at maksimale koncentrationer og va-

righed for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l ikke bliver større ved en mindre 

intensiv sandfodring over længere tid.  

 

Arealplots for suspenderet sediment ved sandfodring på en hovedstrækning - Agger Tange 

Resultater af maksimalt forekommende koncentrationer af suspenderet sediment samt varighed 

for overskridelse af en koncentration på 10 mg/l for et scenarie, hvor der sandfodres via rainbo-

wing på hele hovedstrækning Agger Tange er vist på figur 8-59. Sandfodringen er her forudsat 

gennemført med to fartøjer, der tager en delstrækning ad gangen, hvilket øger sandfodringsperi-

oden til otte døgn, mod små tre døgn, hvor det er forudsat, at der sandfodres med to fartøjer på 

hver af de fire delstrækninger samtidigt.  

 

  

 
73 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-59. Scenarie med sandfodring på hovedstrækning Agger Tange ved rainbowing med op til to fartøjer for 

det hydrodynamiske scenarie med sydgående strøm. Maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer (ven-

stre) og varighed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (højre). Den sorte linje pa-

rallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven.74 

 

Ved en sammenligning med tidligere resultater fremgår det, at maksimale koncentrationer og va-

righed for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l ikke ændres signifikant ved en 

mindre intensiv sandfodring over længere tid. 

 

8.6.4 Resultater for suspenderet sediment langs strækningen for en ekstremkampagne 

For ekstremkampagnen forudsættes det som tidligere nævnt (i afsnit 8.1), at der sandfodres med 

op til tre gange sandfodringsraten for normalkampagnen (dog maksimalt de mængder som er af-

sat til den pågældende hovedstrækning). Dette svarer til en maksimal sandfodringsrate på 825 

m3/m (3 x 275 m3/m) for strækningen ”Sdr. Holmsland Tange” – ”Vrist – Ferring” og 624 m3/m 

(3 x 208 m3/m) for ”Harboøre Tange” – ”Agger Tange”.  

 

Resultaterne for ekstremkampagnen er baseret på en simpel skalering af resultaterne for normal-

kampagnen, hvilket betyder, at der ikke regnes med højere rater end hhv. 275 m3/m og 208 

m3/m afhængig af hovedstrækningen i den enkelte normalkampagne, som forudsættes gentaget 

tre gange på en strækning for at nå op på de mængder, der skal fodres med i en ekstremkam-

pagne. 

 

For kystnær fodring i ekstremkampagnen genbesøges det samme kystprofil dermed op til tre 

gange, hver med sandfodringsrater svarende til en normalkampagne (275 m3/m for hovedstræk-

ningerne ”Sdr. Holmsland Tange” til ”Vrist- Ferring” og 208 m3/m for hovedstrækningerne ”Har-

boøre Tange” og ”Agger Tange”). Da skaleringen ikke kan akkumulere sedimentet i vandsøjlen 

mellem flere normalkampagner, opretholdes i princippet en pause imellem hver gennemførelse af 

en normalkampagne på min. 24 timer (som er maks. opholdstid for sedimentet i vandsøjlen jf. 

tabel 8-19) indenfor en afstand af henholdsvis minimum 25 km på strækningen ”Sdr. Holmsland 

Tange” – ”Vrist – Ferring”, og minimum 35 km på ”Harboøre Tange” – ”Agger Tange” stræknin-

gen. Det betyder, at koncentrationen af suspenderet sediment ikke er akkumuleret i beregnin-

gerne og derfor ikke udtrykker forholdene under en kontinuert gennemført ekstremkampagne ud-

ført med tre normalkampagner umiddelbart efter hinanden.  

 

 
74 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Baseret på ovenfornævnte forudsætninger præsenteres i tabel 8-40 maksimale varigheder for 

overskridelse af henholdsvis 10, 15, 50 mg/l samt maksimale sedimenterede lagtykkelser ved 

gennemførelse af en enkeltstående ekstremkampagne på strækningen. Der tages i tabellen højde 

for den tilgængelige sandfodringsmængde på den pågældende hoved-strækning. 

 

Det skal nævnes, at de maksimale aflejringstykkelser i tabel 8-40 forekommer forholdsvis lokalt 

og indenfor selve fodringsområdet. Nedstrøms for sandfodringen (dvs. i sedimentfanen) er aflej-

ringstykkelserne lavere.  

 

Hovedstrækning Maks. varighed for overskri-

delse af 10, 15, 50, mg/l 

[døgn] 

Maksimal sedimenteret lag-

tykkelse 

[m] 

”Sdr. Holmsland Tange” – 

”Vrist - Ferring” 

21, 17, 6 0,1 

”Harboøre Tange” – ”Agger 

Tange” 

27, 22, 17 0,7 

Tabel 8-40. Opsummering af væsentlige resultater for spredningsberegningerne for en ekstremkampagne. 

 

8.7 Ændring i koncentration af suspenderet sediment ved strandfodring 

Som tidligere nævnt (i afsnit 8.6) vil kystbeskyttelse i form af sandfodring på strækningen Lod-

bjerg-Nymindegab påvirke koncentrationen af suspenderet sediment i vandsøjlen, hvilket er en 

ændring i forhold til eksisterende forhold, hvor sandfodring ikke forekommer. Materiale fra even-

tuelle tidligere sandfodringer indgår som en del af den naturlige dynamik langs kysten og tages 

derfor ikke i regning. 

 

I nærværende afsnit beskrives ændringen af koncentrationen af suspenderet sediment, som følge 

af strandfodring langs vestkysten. Strandfodring gennemføres ved, at sand pumpes fra et skib ind 

på stranden. I forbindelse med indpumpningen foretages en kraftig opblanding af sandet i lasten 

med vand, hvilket er nødvendigt for at sandet kan pumpes ind på stranden gennem en rørled-

ning. Når sand-/vandblandingen forlader røret, falder hastigheden for opblandingen momentant 

og vandet kan ikke længere transportere sandet hvormed dette aflejres umiddelbart under rørud-

mundingen. Vandet løber herefter tilbage til havet enten gennem stranden eller direkte på over-

fladen. Ved sidstnævnte vil der naturligt ske en sortering af sedimentet, hvor en del af de fineste 

fraktioner forbliver opblandet med vandet og derfor løber tilbage i havet. Dette vil således bevirke 

til, at der under processen tilføres en høj koncentration af suspenderet sediment i swash-zonen 

grundet strandfodringen, hvori der dog jf. afsnit 7.8 i forvejen forekommer en forholdsvis høj na-

turlig koncentration af suspenderet sediment. 

 

Det vurderes, at der i begyndelsen af indpumpningen primært vil forekomme tilbageløb af sand 

igennem stranden (dvs. at udvaskningen af de fine sedimenter til havet vil være begrænset), 

men efter lidt tid vil stranden være vandmættet, hvormed vandet vil løbe henover overfladen og 

dermed transportere det fine sediment. 

 

Spredning af sedimenter og vurdering af koncentrationer af suspenderet sediment i vandsøjlen, 

som følge af strandfodring er i det følgende estimeret ved gennemførelse af numeriske simulerin-

ger.  

 

Samme modelgrundlag er anvendt ved simuleringerne af strandfodring som ved simuleringen af 

kystnær fodring og der henvises derfor generelt til afsnit 8.6 for en detaljeret beskrivelse af mo-

delopsætningen af den anvendte numeriske model. I nærværende afsnit vil udvalgte modelforud-

sætninger og input blive resumeret, ændrede modelforudsætninger / input vil blive specificeret 

og sidst vil resultaterne blive præsenteret og kommenteret.  
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Den numeriske modellering er udelukkende gennemført for normalkampagnen, og der vurderes 

således udelukkende på koncentrationer og varigheder for strandfodring med mængder svarende 

til gennemførelse af en normalkampagne. Ved gennemførelse af en ekstremkampagne vil den på-

virkede strækning øges, da ekstremkampagnen omfatter fodring med samme intensitet som nor-

malkampagnen, men over en længere strækning.  

 

Der er ift. den numeriske modellering af strandfodring udvalgt én hovedstrækning, der dækker 

strækningen Vrist-Ferring til Sdr. Holmsland Tange. Hovedstrækningen er Sdr. Holmsland Tange, 

hvor der er den størst mulige sandmængde til rådighed, og strandfodringen dermed kan gennem-

føres mest intensiv. Der er ikke gennemført numeriske modellering for hovedstrækningerne Ag-

ger- og Harboøre Tange og resultaterne kan ikke umiddelbart overføres til også, at inkludere æn-

dringer i suspenderet sedimentkoncentrationer for gennemførelse af strandfodring på disse ho-

vedstrækninger.  

 

Ved den numeriske modellering estimeres, som tidligere nævnt, udelukkende ændringer af de na-

turligt forekommende sedimentkoncentrationer, som følge af gennemførelse af strandfodringen. 

Den naturlige baggrundskoncentration er således ikke indeholdt i de præsenterede resultater og 

der henvises således til tabel 7-8 og tabel 7-11 for vurderinger af den naturlige koncentration af 

suspenderet sediment i vandsøjlen forårsaget af den bølgegenererede strøm. Påvirkningszonen 

for strandfodring er relativ tæt på kysten, hvor der i forvejen er en høj koncentration af sedimen-

ter som følge af brydende bølger. 

 

Der vil i det følgende generelt, ved omtale af sandfodringsmaterialet, blive anvendt betegnelsen 

”sediment”, og der vil således blive anvendt betegnelsen ”sedimentspredning” ved omtale af 

spredningen af sand i forbindelse med sandfodringsaktiviteten. 

 

8.7.1 Beskrivelse af sedimentkarakteristik for sandfodringsmaterialet 

Der henvises generelt til afsnit 8.6.1 for en detaljeret beskrivelse af den del af sandfodringsmate-

rialet, der kan spredes med strømmen i forbindelse med gennemførelse af sandfodringsaktivite-

terne og som dermed er relevant i forbindelse med gennemførelse af de numeriske beregninger 

af sedimentspredning. Sandfodringsmaterialet anvendt til strandfodring adskiller sig ikke fra det 

materiale, der anvendes til den kystnære fodring, hvormed forudsætninger og karakteristika vil 

være de samme. 

 

I forbindelse med de numeriske simuleringer af strandfodringen er der taget udgangspunkt i den 

specificerede maksimale strandfodringsintensitet på 250 m3/m og de tilgængelige mængder pr. 

hovedstrækning specificeret i tabel 8-1 og de deraf maksimale strækningslængder i tabel 8-4. 

Der kan dog ikke gennemføres strandfodring på hoved- eller delstrækninger uden målsætning.  

  

Sedimentkarakteristik for de fineste fraktioner af sandfodringsmaterialet til strandfodring 

Som gældende for den numeriske modellering af den kystnære fodring gennemføres beregnin-

gerne for strandfodringen kun for den del af sandfodringsmaterialet, der har en kornstørrelse sva-

rende til; d<0,125 mm, hvilket i det følgende generelt defineres som ”fint materiale”. Andelen af 

”fint” materiale i sandfodringsmaterialet er defineret i tabel 8-12 og den evaluerede sedimentka-

rakteristika i den numeriske modellering er angivet i tabel 8-13. Ved spredningsberegningerne er 

det konservativt antaget, at partiklerne opfører sig som enkelt-partikler (dvs. at der ikke fore-

kommer flokulation), jf. forudsætninger beskrevet i afsnit 8.6.2.  

 

8.7.2 Numerisk modellering af suspenderet sediment  

De numeriske simuleringer af strandfodringen gennemføres for de samme hydrodynamiske sce-

narier som anvendt ved simuleringerne af den kystnære fodring, dvs. stille- og strømscenarie, og 
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der henvises til afsnit 8.6.2 for en mere detaljeret beskrivelse af det anvendte programmel, be-

skrivelse af modelopsætning og -input for det hydrodynamiske modul.  

 

• Sandfodringsscenarier for numerisk modellering af strandfodring 

De modellerede scenarier for gennemførelse af strandfodringen er: 

• indpumpning af sand fra små fartøjer med en teoretisk lastekapacitet på 2.000 m3  

• indpumpning af sand fra store fartøjer med en teoretisk lastekapacitet på 21.000 m3  

 

I forhold til at simulere høje koncentrationer (konservative resultater) er det forudsat, at; 

• der er op til to aktive rørledninger med en indbyrdes afstand på to kilometer 

• alt indholdet af fint materiale forbliver opslemmet i vandet og dermed udledes i vandsøjlen.  

 

Specifikationer/forudsætninger anvendt ved opsætning af spredningsberegningerne for hhv. 

strandfodring med de små fartøjer og de store fartøjer er givet i tabel 8-41. Yderscenarierne 

(dvs. de scenarier som forventes at give anledning til de største påvirkninger) er defineret som: 

 

• Indpumpning af sand fra små fartøjer (2.000 m3), hvor lastekapaciteten er lav, cyklussen er 

kort mens varigheden af sandfodringsarbejdet er lang, dvs. lav døgnkapacitet. 

• Indpumpning af sand fra store fartøjer (21.000 m3), hvor lastekapaciteten er stor, længere 

cyklus, mindre intens udledning, men længere udledningsperiode pr. cyklus og kort varighed 

af sandfodringsarbejdet, dvs. høj døgnkapacitet. 

 
 Maks. sandvolu-

men ombord, 

skibsmål 

Udledningsni-

veau  

(m under over-

fladen) 

Tømmetid Tidscyklus 

 [m3] [m] [min]  

Små fartøjer 1.400 0.5 75 5 t 00 min 

Store fartøjer 16.800 0.5 110 6 t 20 min 

Tabel 8-41. Specifikationer for sandfodringsskibe anvendt i forbindelse med spredningsberegningerne. 

 

Antallet af fartøjer er defineret ud fra, at der ikke må være ventetid ved rørledningerne og at der 

kan opnås døgnmængder på op til 48.000 m3 for de små fartøjer og 233.000 m3 for de store far-

tøjer. For scenariet med store fartøjer er simuleret både samtidig tilkobling på de to rørledninger 

og forskudt tilkobling på de to rørledninger. For scenariet med de små fartøjer er der kontinuert 

tilkoblet et fartøj på hver af de to ledninger.  

 

I tabel 8-42 er angivet tidsforbruget for strandfodring ved hhv. små og store fartøjer. Det er for-

udsat, at der pr. position af en rørledning dækkes en strækning på op til ca. 2 km, hvormed der 

for nogle strækninger (i perioder) kun vil være én aktiv rørledning, med dertilhørende fartøjer. 

Eksempelvis vil der for strandfodring på Sdr. Holmsland Tange i en periode kun være én aktiv 

rørledning, hvorefter der kommer to perioder med to aktive rørledninger, således der dækkes en 

strækning på ca. 10 km. Strækningslængder, der er kortere end 2 km vil ligeledes kun dækkes af 

én rørledning. 

 
Hovedstrækning 

 

Små fartøjer  

op til fire pr. rørledning 

Store fartøjer  

op til to pr. rørledning 

Spildmængde 

[tons] 

Tidsforbrug 

[døgn] 

Spildmængde 

[tons] 

Tidsforbrug 

[døgn] 

Agger Tange 37.752 18 46.464 4,6 

Harboøre Tange 30.888 22 38.016 3,7 

Vrist – Ferring 60.060 39 73.920 8,1 

Trans - Thors-

minde 

70.356 45 86.592 9,4 

Thorsminde – 

Husby Klitplantage 

39.468 23 48.576 4,8 
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Hovedstrækning 

 

Små fartøjer  

op til fire pr. rørledning 

Store fartøjer  

op til to pr. rørledning 

Spildmængde 

[tons] 

Tidsforbrug 

[døgn] 

Spildmængde 

[tons] 

Tidsforbrug 

[døgn] 

Husby Klitplantage 

- Søndervig 

20.592 20 25.344 4,1 

Ndr. Holmsland 

Tange 

10.296 10 12.672 2,1 

Sdr. Holmsland 

Tange 

114.972 66 141.504 14,2 

Tabel 8-42. Spildmængder samt tidsforbrug for strandfodring ved enten små eller store fartøjer. Spildmæng-

derne samt varigheden er defineret for normalkampagnen, hvor der er to aktive rørledninger i det omfang det 

er muligt. 

 

Spildmængderne i tabel 8-42 er baseret på forudsætningen om en spildprocent på 3 % jf. tabel 

8-10 samt sandfodringsmængder omregnet til tons. 

 

8.7.3 Resultater fra simulering af suspenderet sediment for en normalkampagne 

Nærværende afsnit præsenterer resultater fra den numeriske simulering af spredningen af su-

spenderet sediment ved gennemførelse af strandfodring på hovedstrækning Sdr. Holmsland 

Tange for en normal kampagne, dvs. strandfodring med en maksimal intensitet på 250 m3/m 

over en strækningslængde på 10,7 km, jf. tabel 8-3. Resultaterne kan betragtes som værende 

repræsentative for hele strækningen Vrist-Ferring til Sdr. Holmsland Tange, dog som en øvre 

værdi af miljøpåvirkningen, da der på de resterende hovedstrækninger er specificeret en lavere 

tilgængelig sandmængde.  

 

Typer af output fra spredningsberegningerne  

Resultaterne fra spredningsberegningerne for de modellerede scenarierne præsenteres i form af 

arealplots af: 

 

• Maksimalt forekommende koncentrationer [mg/l] 

• Varighed for overskridelse af forskellige koncentrationer af suspenderet sediment [døgn] 

• Aflejringstykkelser [m] 

 

Koncentrationer præsenteres som dybdemidlede koncentrationer, hvilket vil sige, at det er den 

gennemsnitlige koncentration af suspenderet sediment i hele vandsøjlen, der angives.  

 

Diskussion af konservatisme i resultater fra spredningsberegninger på Lodbjerg – Nymindegab 

Generelt er resultaterne baseret på en række konservative antagelser i forhold til den numeriske 

modellering af sandfodringen. De konservative betragtninger opsummeres i det følgende: 

 

• Sandet udledes på 0,5 meters vanddybde, hvilket er konservativt, da det reelt udledes ved 

bunden da vandet strømmer fra strandplanet til vandet. Udledningen over havbunden vil give 

anledning til en større spredning af de fine sandfraktioner.  

• I simuleringerne er det antaget, at sedimentet udledes i ét punkt pr. lastning, men i praksis 

vil udledningen reelt forekomme over en større strækning, hvilket medfører, at koncentratio-

nerne i simuleringerne lokalt er højere sammenlignet med de reelt forekommende.  

• Som tidligere nævnt er spildprocenterne af de fineste sandfraktioner baseret på 95%-frakti-

len, hvilket er konservativt, da dette vil medføre højere suspenderet sedimentkoncentration. 

• Andelen af arbejdende fartøjer er forholdsvis høj, hvilket giver anledning til stor samtidig ud-

ledning af materiale, og dermed stor sandsynlighed for opnåelse af høje sedimentkoncentrati-

oner i vandsøjlen.  

• Strømhastighederne for scenarierne med maksimal strøm er baseret på 95%-fraktilen, hvil-

ket er konservativt ift. spredningen af de fineste sedimentfraktioner. 
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• Det er antaget, at hele fraktionen af fint materiale forbliver opslemmet i vandet og således 

udledes til havet efter indpumpningen på stranden.  

 

Opsummering af resultater fra scenarierne for en normalkampagne 

En opsummering af de væsentligste resultater fra de numeriske beregninger af spredningen af 

sedimenter, som følge af strandfodring, er givet i tabel 8-43. En mere detaljeret gennemgang af 

resultaterne fra de specifikke scenarier er desuden beskrevet i forbindelse med arealplots. Resul-

taterne er alle baseret på nedenstående overordnede forudsætninger: 

 

• Resultaterne repræsenterer gennemførelse af strandfodring svarende til én normalkampagne 

for hovedstrækning Sdr. Holmsland Tange, der er den mest intensivt fodrede hovedstræk-

ning. 

• Resultaterne er ikke gældende for hovedstrækningerne Agger- og Harboøre Tange. 

• Maksimal andel af fint materiale d<0,125 mm, som defineret i tabel 8-10 (3%). 

• Maksimal fodringsrate på 250 m3/m  

Det skal nævnes, at de maksimale aflejringstykkelser i tabel 8-43 forekommer forholdsvis lokalt 

umiddelbart udenfor selve sandfodringsområdet. Længere nedstrøms for strandfodringen (dvs. i 

sedimentfanen) er aflejringstykkelserne signifikant lavere og indenfor sandfodringsområdet vil af-

lejringstykkelserne være højere.  

 

Antal rør-

lednin-

ger/ far-

tøjer 

Strøm-

scenarie 
Fartøj 

Maks. va-

righed 

for over-

skridelse 

af 10; 15; 

50, mg/l 
[døgn] 

Max. 

middel-

koncen-

tration 

[mg/l] 

Maks. se-

dimente-
ret lag-

tykkelse 

uden for 

fodrings-

området 

[m] 

Maks. ud-

bredelse 

af 10 

mg/l på 

tværs af 

kysten i 
min. 2 

døgn 

(baseret 

på 2017 

placerin-

gen af 

seks me-

ter dyb-

dekoten) 
[km] 

Maks. ud-

bredelse 

af 10 

mg/l på 

langs af 

kysten i 
min. 2 

døgn 

(baseret 

på 2017 

placerin-

gen af 

seks me-

ter dyb-

dekoten) 
[km] 

2 / 4 Maks. 

strøm 

Store 7; 6; 3 40 0,10 0,15 12 

2 / 4 Min. strøm Stor 3; 2; 1  40 0,10 0,1 1.4 

2 / 8 Maks. 

strøm 

Små 15; 9; 3 8 0,10 0,15 11 

2 / 8 Min. strøm Små 6; 5; 4 8 0,10 0,15 11 

Tabel 8-43. Opsummering af væsentlige resultater for spredningsberegningerne for en normalkampagne for 

strandfodring på hovedstrækning Sdr. Holmsland Tange.  

 

Koncentrationerne i tabel 8-43 skal ses i sammenligning med de gennemførte simuleringer for 

estimering af de naturlige koncentrationer af suspenderet sediment ved Hvide Sande, afsnit 

7.8.2, og ved Thorsminde, afsnit 7.8.3 for eksisterende forhold. Estimatet for suspenderet sedi-

mentkoncentration for de eksisterende forhold viser, at der regelmæssigt kan forekomme betyde-

lige naturlige middel-baggrundskoncentrationer på op til 500 – 600 mg/l og max. koncentrationer 

på mere end 25.000 mg/l i swash-zonen, hvilket er betydeligt højere koncentrationer end den til-

førte koncentration ved strandfodring. Hertil skal det dog nævnes, at den høje naturlige bølgein-

ducerede koncentration af suspenderet sediment er mest dominerende ved høje bølger hvor der 

ikke forekommer strandfodring pga. vejrlig. 

 

Strandfodring på øvrige dele af strækningen kan gennemføres, hvis der holdes en afstand på 10 

km, ved anvendelse af store fartøjer (233.000 m3/døgn) og 5 km, hvis der anvendes små fartøjer 
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(48.000 m3/døgn). Denne afstand sikrer, at der ikke opstår kumulative effekter fra nærliggende 

strandfodringer. Respektafstanden er defineret som den maksimale udbredelse af sedimentfanen 

(udenfor strandfodringsområdet), hvor en middelkoncentration på 1 mg/l overskrides. 

Det kan forventes, at det suspenderede sediment er ude af vandsøjlen ca. 6 timer efter strand-

fodringen er ophørt, hvilket medfører at en tidsmæssig pause på 6 timer også vil sikre, at der 

ikke opstår kumulative effekter i form af sedimentfaner der overlapper.  

 

Arealplots for suspenderet sediment ved sandfodring på Årgab delstrækningen 

Resultater af maksimalt-forekommende koncentrationer af suspenderet sediment, varighed for 

overskridelse af en koncentration på 10 mg/l, samt aflejringstykkelser for sedimenteret sediment, 

for scenarierne med strandfodring på hovedstrækning Sdr. Holmsland Tange er vist i figur 8-60 til 

figur 8-64 i tilfælde af maks. og min. strøm og ved strandfodring med store og små fartøjer. Der 

vurderes på koncentrationen på 10 mg/l, da denne er kritisk ift. marinbiologiske forhold.  

 

Som det fremgår af figurerne, er sedimentfanerne fra spildet af de fine sandfraktioner ved strand-

fodringen parallelt med kysten og meget kystnær – udstrækningen på tværs, hvor der er en 

overskridelse af 10 mg/l i minimum to døgn er mindre end 200 meter. 
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Figur 8-60. Scenarie med strandfodring på hovedstrækning Sdr. Holmsland Tange med store fartøjer (svarende 

til en døgnkapacitet på 233.000 m3/døgn) for det hydrodynamiske scenarie med strøm og samtidig tilkobling på 

de to rørledninger. Maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer (øverst til venstre), varighed i døgn for 

overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (øverst til højre) og aflejringstykkelse (nederst). Den 

sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven og den horisontale linje markerer den 

nordligste fodringsposition. 75 

 

 
75 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-61. Scenarie med strandfodring på hovedstrækning Sdr. Holmsland Tange med store fartøjer (svarende 

til en døgnkapacitet på 233.000 m3/døgn) for det hydrodynamiske scenarie med strøm og ikke samtidig tilkob-

ling på de to rørledninger. Maksimalt forekommende sedimentkoncentrationer (øverst til venstre), varighed i 

døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 mg/l (øverst til højre) og aflejringstykkelse (nederst). 

Den sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybdekurven og den horisontale linje markerer den 

nordligste fodringsposition. 
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Figur 8-62. Scenarie med strandfodring på hovedstrækning Sdr. Holmsland Tange med store fartøjer (svarende 

til en døgnkapacitet på 233.000 m3/døgn) for det hydrodynamiske scenarie med stille vejr. Maksimalt forekom-

mende sedimentkoncentrationer (øverst til venstre), varighed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncen-

tration på 10 mg/l (øverst til højre) og aflejringstykkelse (nederst). Den sorte linje parallel med kystlinjen mar-

kerer seks meter dybdekurven og den horisontale linje markerer den nordligste fodringsposition. 76 

 

 
76 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-63. Scenarie med strandfodring på hovedstrækning Sdr. Holmsland Tange med små fartøjer (svarende 

til en døgnkapacitet på 48.000 m3/døgn) for det hydrodynamiske scenarie med strøm. Maksimalt forekom-

mende sedimentkoncentrationer (øverst til venstre), varighed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncen-

tration på 10 mg/l (øverst til højre) og aflejringstykkelse (nederst). Den sorte linje parallel med kystlinjen mar-

kerer seks meter dybdekurven og den horisontale linje markerer den nordligste fodringsposition. 77 

 

 
77 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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Figur 8-64. Scenarie med strandfodring på hovedstrækning Sdr. Holmsland Tange ved små fartøjer (svarende 

til en døgnkapacitet på 48.000 m3/døgn) for det hydrodynamiske scenarie med stille vejr. Maksimalt forekom-

mende sedimentkoncentrationer (venstre), varighed i døgn for overskridelse af en sedimentkoncentration på 10 

mg/l (midten) og aflejringstykkelse (højre). Den sorte linje parallel med kystlinjen markerer seks meter dybde-

kurven og den horisontale linje, markerer nordligste fodrings position.78 

Generelt er påvirkningen større i form af varighed for overskridelse af 10 mg/l for scenarierne 

med stærk strøm sammenlignet med scenarierne med stille vejr, mens de maksimale koncentra-

tioner er større for scenarierne med stille vejr sammenlignet med scenarierne med stærk strøm.  

 

 
78 Baggrundskort er fra Google-Earth (2018). 
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For de evaluerede scenarier udgør varigheden for overskridelse af 10 mg/l op til ca. 30 % af 

strandfodringsperioden, når der anvendes små fartøjer (48.000 m3/døgn), mens den udgør op til 

ca. 50 % af den samlede strandfodringsperiode, når der anvendes store fartøjer (233.000 

m3/døgn). 

 

Ved en reduktion af døgnkapaciteterne til det halve og en forlængelse af varigheden for strand-

fodringen til det dobbelte fås samme varighed for overskridelse af 10 mg/l, hvilket svarer til, at 

det er den enkelte last, der giver miljøpåvirkningen.  

 

8.8 Ændring i koncentration af suspenderet sediment i Thyborøn Kanal og 

Nissum Bredning 

Mellem strækningen ”Agger Tange” og ”Harboøre Tange” ligger indløbet til Limfjorden (ved Thy-

borøn), hvor der potentielt kan ske en påvirkning af sedimentfanerne som følge af ind- og ud-

strømningen af Thyborøn Kanal. Desuden har det anvendte sandfodringssand potentielt en stor 

andel af fint materiale, hvilket kan give anledning til en påvirkning af Natura2000 område i Nis-

sum Bredning.  

 

Vurderingerne af påvirkningerne for Limfjorden er på samme vis som vurderingerne af påvirknin-

gerne langs Vestkysten baseret på numerisk simulering af gennemførelse af sandforing som spe-

cificeret for en normalkampagne (maksimal tilladelig sandfodringsrate på 208 m3/m over en 

strækning på 2,7 km).  

8.8.1 Beskrivelse af model for Thyborøn Kanal og Limfjorden 

Spredningen af suspenderet sediment ind i Thyborøn Kanal samt Nissum Bredning (i Limfjorden) 

drives af hydrografien i og omkring kanalen som dog er forholdsvis avanceret (varierende). Der-

for er der til analysen anvendt en detaljeret kalibreret model for Limfjorden og Thyborøn Kanal 

som er udviklet igennem flere Rambøll-projekter i Limfjorden og ved Thyborøn (Thyborøn Kanal).  

 

Der anvendes til nærværende analyser således en kombination af de to modelmoduler i neden-

stående: 

 

• MIKE3 FM HD (HydroDynamisk modul) – til modellering af 3D strømfelter 

• MIKE3 FM PT (”Particle Tracking” modul) – til modellering af 3D spredningen af partikler 

 

Modulerne beskrives mere i detaljer i nedenstående. 

 

Beskrivelse af MIKE3 FM HD-modellen for Thyborøn Kanal og Limfjorden 

MIKE3 FM HD-modellen består af 23.776 såkaldte mesh-elementer i hvert af de ti vertikale så-

kaldte sigma-lag. Det anvendte beregningsnet i modellen er optimeret ift. hastighedsgradienterne 

for strømningerne i Limfjorden (dvs. størrelserne på beregningscellerne). Bathymetri og dybde-

data er løbende indsamlet igennem forskellige Rambøll-projekter i- og omkring Limfjorden. Her-

udover er der anvendt data fra tilgængelige søkort samt fra MIKE DHI C-map (som indeholder di-

gitaliserede vanddybder fra søkort).  

 

Modellen er bl.a. i stand til at simulere strømfelter, vandstande, samt temperatur/salinitets-lag-

deling i Limfjorden under hensyntagen til eksempelvis vandstande i Nordsøen samt i Kattegat, 

vind- og bølgeforhold, dybdeforhold, bundruheder samt tilløb fra åer og omkringliggende arealer 

mv.  

 

Modellens udbredelse samt beregningsnet er illustreret i figur 8-65. 
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Figur 8-65. Udbredelse samt beregningsnet for modellen af Limfjorden. 

 

Modellen er tidligere kalibreret i forbindelse med andre Rambøll projekter ift. at bestemme vand-

stande samt strømhastigheder og vandudskiftning i størstedelen af Limfjorden under både storm 

samt stille-perioder. Et eksempel på modellens nøjagtighed ift. simulering af vandstande på givne 

lokaliteter i Limfjorden i en periode med kraftig vind og strøm (og dermed vandstand) er vist i fi-

gur 8-66.  
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Figur 8-66. Sammenligning af målt og modelleret vandstand i henholdsvis Lemvig (venstre), Løgstør (midt), og 

Thyborøn Havn (højre). 

 

Da vandstanden i Limfjorden er kraftig korelleret med strømhastigheden i bl.a. Thyborøn Kanal er 

den forholdsvist gode overensstemmelse imellem målte og modellerede vandstande i figur 8-66 

et udtryk for at modellen desuden er i stand til at beskrive hydrografien i Thyborøn Kanal samt 

Limfjorden med forholdsvis god nøjagtighed. 

 

Beskrivelse af MIKE3 FM PT-modellen for Limfjorden 

Modellen til simulering af sedimentspredning forceres af HD-modellen samt sedimentkoncentrati-

oner ved Thyborøn Kanal stammende fra samtidig sandfodring på Agger Tange og Harboøre 

Tange. De evaluerede scenarier for modelleringen ved Limfjorden beskrives nærmere i det føl-

gende. 

 

8.8.2 Gennemførte simuleringsscenarier til simulering af sedimentspredning ind i Limfjorden 

for gennemførelse af en normalkampagne 

Der evalueres på situationen, hvor der sandfodres umiddelbart nord og/eller syd for Thyborøn Ka-

nal (dvs. på Agger Tange og/eller Harboøre Tange) hvor det suspenderede sediment således 

transporteres ind i kanalen pga. tidevandsgeneret/vindgenereret strøm. 
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I tabel 8-44 er givet et overblik over evaluerede spredningsscenarier som vurderes for værende 

repræsentative for yderscenarierne med perioder som domineres af skiftende tidevandsgenereret 

strøm (stille-scenariet) og perioder som domineres af kraftig østgående strøm (strøm-scenariet). 

Desuden vurderes der på sandfodring via klapning (som medfører en forholdsvis lang sandfod-

ringsperiode), samt sandfodring via rainbowing (som er mere intens og derfor potentielt medfører 

højere koncentrationer i en kortere periode). Jf. tabel 8-44 fodres der med henholdsvis fire og 

seks fartøjer afhængig af hvorvidt der fodres via rainbowing eller klapning. Bemærk at dette er et 

reduceret antal fartøjer sammenlignet med de evaluerede scenarier for suspenderet sediment på 

selve kysten, jf. tabel 8-17. 

 

Hovedstræk-

ning 

Metode Antal samti-

digt arbej-
dende fartø-

jer 

Sandfodrings-

periode 
[døgn] 

Stille-scena-

rie 
(juli måned, 

2005) 

Strøm-scenarie 

(januar måned, 
2005) 

Agger Tange 
+ Harboøre 

Tange 

Rainbowing 2 8 x X 

Agger Tange 
+ Harboøre 

Tange 

Klapning 3 38 x X 

Tabel 8-44. Gennemførte sedimentspredningsscenarier. Antal samtidigt arbejdende fartøjer er angivet pr. ho-

vedstrækninger der sandfodres samtidigt.  

 

Udsnit af strømhastigheder samt strømretninger umiddelbart i midten af Thyborøn Kanal for hen-

holdsvis ”stille-scenariet” (juli måned, 2005) samt ”strøm-scenariet” (januar måned, 2005) kan 

ses i figur 8-67 og figur 8-68. Udsnittene viser de første ni døgn af perioden. 

 

 

Figur 8-67. Strømhastigheder samt strømretninger i midten af Thyborøn Kanal i ”stille-scenariet” (første uge af 

juli måned 2005). 
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Figur 8-68. Strømhastigheder samt strømretninger i midten af Thyborøn Kanal i ”strøm-scenariet” (første uge 

af januar måned 2005). 

 

Som det fremgår af figur 8-67 er ”stille-scenariet” domineret af tidevand med skiftende strømret-

ninger i Thyborøn Kanal (dog med nogenlunde konstant amplitude) og som det fremgår af figur 

8-68 er ”strøm-scenariet” domineret af kraftig østgående strøm, dvs. en periode, hvor der er stor 

tilstrømning til Thyborøn Kanal, hvilket kan potentielt kan være problematisk i forhold til trans-

port af suspenderet sediment ind mod Nissum Bredning. 

 

8.8.3 Forudsætninger for modelleringen af suspenderet sediment i Thyborøn Kanal og Lim-

fjorden 

Til simuleringen af suspenderet sediment i Thyborøn Kanal anvendes samme forudsætninger for 

sandfodringsmængder som defineret i afsnit 8.6.1. Desuden anvendes samme forudsætninger for 

de anvendte fartøjer som specificeret i tabel 8-14. Ift. sedimentkarakteristik anvendes dog to for-

skellige scenarier: 

 

• Scenarie 1: Der anvendes sandfodringsmateriale med samme karakteristik som anvendt til 

evalueringen af koncentrationerne på Vestkysten, defineret i afsnit 8.6.1, dvs. 10 % silt i 

sandfodringsmaterialet (samlet andel af fint materiale 20%). 

• Scenarie 2: Der anvendes samme forhold imellem sandfraktionerne som i scenarie 1, men 

der antages her fem procent silt i sandfodringsmaterialet (samlet andel af fint materiale 

10%).  

 

8.8.4 Scenarie 1: Resultater for suspenderet sedimentkoncentration i Thyborøn Kanal og Lim-

fjorden ved gennemførelse af en normalkampagne med fodringsmateriale indeholdende 

10% silt (20 % fint materiale) 

Med henblik på en senere vurdering af indflydelsen fra den kystnære fodring på miljøet i Limfjor-

den er der via modellen estimeret varigheder for overskridelse af henholdsvis 2 mg/l og 10 mg/l 

koncentrationer af suspenderet sediment. Resultater beskrives i det følgende. 

 

Kystnær fodring via klapning i januar (strøm-scenarie) 

Overskridelse af 2 mg/l suspenderet sediment som følge af samtidig klapning på Agger Tange og 

Harboøre Tange under ”strøm-scenariet” kan ses i figur 8-69. Overskridelse af 10 mg/l suspende-

ret sediment som følge af kystnær fodring kan ses i Figur 8-70. 
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Figur 8-69. Overskridelse (antal døgn) af 2 mg/l suspenderet sediment i Thyborøn Kanal og Nissum Bredning 

ved klapning på Agger Tange og Harboøre Tange i ”strømscenariet”. 

 

Som det fremgår af figur 8-69, forekommer der overskridelse af 2 mg/l på op imod 20 – 25 døgn 

i løbet af sandfodringsperioden i Thyborøn Kanal. Udbredelsen af 2 mg/l sedimentfanen i Nissum 

Bredning er forholdsvis begrænset.  

 

 

Figur 8-70. Overskridelse (antal døgn) af 10 mg/l suspenderet sediment i Thyborøn Kanal og Nissum Bredning 

ved klapning på Agger Tange og Harboøre Tange i ”strømscenariet”. 
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Jf. figur 8-70 forekommer der overskridelse af 10 mg/l i ca. 10 – 15 døgn i den vestlige del af 

Thyborøn Kanal. 10 mg/l sedimentfanen udbreder sig kun i et meget begrænset omfang til Nis-

sum Bredning. 

 

Aflejringslagtykkelse som følge af kystnær fodring på Agger Tange og Harboøre Tange kan ses i 

figur 8-71, som det fremgår af resultaterne, er sedimentationen forholdsvis begrænset, og udbre-

der sig kun i meget begrænset omfang til Nissum Bredning. Det skal dog understreges, at der i 

den gennemførte modellering ikke er inkluderet re-suspension. Aflejringer af det modellerede fin-

kornede materiale i Thyborøn Kanal vil være kortvarige, idet de faktiske strømhastigheder reelt 

vil give anledning til en gen-ophvirvling (sedimenterne bringes i re-suspension), hvorefter de 

transporteres længere ind i Nissum Bredning. 

 

 

Figur 8-71. Sedimenteret lagtykkelse ved klapning på Agger Tange og Harboøre Tange i strømscenariet. 

 

Kystnær fodring via rainbowing i januar (strøm-scenarie) 

Overskridelse af 2 mg/l suspenderet sediment som følge af samtidig kystnær fodring via rainbo-

wing på Agger Tange og Harboøre Tange under ”strøm-scenariet” kan ses i figur 8-72. Overskri-

delse af 10 mg/l kan ses i figur 8-73. 
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Figur 8-72. Overskridelse (antal døgn) af 2 mg/l suspenderet sediment i Thyborøn Kanal og Nissum Bredning 

ved Rainbowing på Agger Tange og Harboøre Tange i ”strømscenariet”. 

 

Som det fremgår af figur 8-72, forekommer der overskridelse af 2 mg/l på op imod syv til otte 

døgn i løbet af sandfodringsperioden i Thyborøn Kanal (hvilket er kortere sammenlignet med sce-

nariet med klapning grundet den kortere sandfodringsperiode).  

 

 

Figur 8-73. Overskridelse (antal døgn) af 10 mg/l suspenderet sediment i Thyborøn Kanal og Nissum Bredning 

ved Rainbowing på Agger Tange i ”strømscenariet” og Harboøre Tange i ”strømscenariet” 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

 

BILAGSRAPPORT| 137/163 

 

 

Jf. figur 8-73 forekommer der overskridelse af 10 mg/l på i ca. seks til syv døgn i den vestlige del 

af Thyborøn Kanal. 

Den sedimenterede lagtykkelse som følge af kystnær fodring på Agger Tange og Harboøre Tange 

kan ses i figur 8-74. Som det fremgår af resultaterne, er aflejringstykkelserne forholdsvis be-

grænsede. Som nævnt tidligere er der i modelleringen ikke inkluderet resuspension, hvilket bety-

der, at nedenstående billede viser det første aflejringsområde for de modellerede sedimenter, 

men ikke at sandsynligvis bringes i suspension igen og efterfølgende aflejres i områder med lave 

strømhastigheder.  

 

 

Figur 8-74. Sedimenteret lagtykkelse ved rainbowing på Agger Tange og Harboøre Tange i ”strømscenariet”. 

 

Kystnær fodring via klapning i juli (stille-scenarie) 

Overskridelse af 2 mg/l suspenderet sediment som følge af samtidig kystnær fodring via klapning 

på Agger Tange og Harboøre Tange under ”stille-scenariet” kan ses i figur 8-75. Overskridelse af 

10 mg/l suspenderet sediment kan ses i figur 8-76. 
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Figur 8-75. Overskridelse (antal døgn) af 2 mg/l suspenderet sediment i Thyborøn Kanal og Nissum Bredning 

ved klapning på Agger Tange og Harboøre Tange i ”stille-scenariet”. 

 

Som det fremgår af figur 8-75, forekommer der overskridelse af 2 mg/l på op imod 20 – 25 døgn 

i løbet af sandfodringsperioden i Thyborøn Kanal, hvilket er af samme omfang som for ”strøm-

scenariet”. Udbredelsen af 2 mg/l sedimentfanen i Nissum Bredning er forholdsvis begrænset og 

er desuden af samme omfang som for ”strøm-scenariet”.  

 

 

Figur 8-76. Overskridelse (antal døgn) af 10 mg/l suspenderet sediment i Thyborøn Kanal og Nissum Bredning 

ved klapning på Agger Tange og Harboøre Tange i stille-scenariet. 
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Jf. figur 8-76 forekommer der overskridelse af 10 mg/l på i ca. 15 – 17 døgn i den vestlige del af 

Thyborøn Kanal, hvilket er af samme omfang som for strøm-scenariet. 

 

Den sedimenterede lagtykkelse som følge af kystnær fodring på Agger Tange og Harboøre Tange 

kan ses i figur 8-77. Som det fremgår af resultaterne, er aflejringstykkelserne forholdsvis be-

grænsede. Som nævnt tidligere er der i modelleringen ikke inkluderet resuspension, hvilket bety-

der, at nedenstående billede viser det første aflejringsområde for de modellerede sedimenter, 

men ikke at sandsynligvis bringes i suspension igen og efterfølgende aflejres i områder med lave 

strømhastigheder. 

 

 

Figur 8-77. Sedimenteret lagtykkelse ved klapning på Agger Tange og Harboøre Tange i ”stille-scenariet”. 

 

Kystnær fodring via rainbowing i juli (stille-scenarie) 

Overskridelse af 2 mg/l suspenderet sediment som følge af samtidig kystnær fodring via rainbo-

wing på Agger Tange og Harboøre Tange under ”stille-scenariet” kan ses i Figur 8-78. Overskri-

delse af 10 mg/l suspenderet sediment kan ses i Figur 8-79. 
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Figur 8-78. Overskridelse (antal døgn) af 2 mg/l suspenderet sediment i Thyborøn Kanal og Nissum Bredning 

ved rainbowing på Agger Tange og Harboøre Tange i ”stille-scenariet”. 

Som det fremgår af Figur 8-78, forekommer der overskridelse af 2 mg/l på op imod seks til syv 

døgn i løbet af sandfodringsperioden i Thyborøn Kanal, hvilket er af samme omfang som for 

”strøm-scenariet”. Udbredelsen af 2 mg/l sedimentfanen i Nissum Bredning er forholdsvis be-

grænset og er desuden af samme omfang som for ”strøm-scenariet”.  

 

 

Figur 8-79. Overskridelse (antal døgn) af 2 mg/l suspenderet sediment i Thyborøn Kanal og Nissum Bredning 

ved rainbowing på Agger Tange og Harboøre Tange i ”stille-scenariet”. 
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Jf. figur 8-79 forekommer der overskridelse af 10 mg/l på i ca. fem til seks døgn i den vestlige del 

af Thyborøn Kanal, hvilket er af samme omfang som for strøm-scenariet. 

 

Den sedimenterede lagtykkelse som følge af kystnær fodring på Agger Tange og Harboøre Tange 

kan ses i figur 8-80. Som det fremgår af resultaterne, er aflejringstykkelserne forholdsvis be-

grænsede. Som nævnt tidligere er der i modelleringen ikke inkluderet resuspension, hvilket bety-

der, at nedenstående billede viser det første aflejringsområde for de modellerede sedimenter, 

men ikke at sandsynligvis bringes i suspension igen og efterfølgende aflejres i områder med lave 

strømhastigheder. 

 

 

Figur 8-80. Sedimenteret lagtykkelse ved rainbowing på Agger Tange og Harboøre Tange i ”stille-scenariet”. 

Opsummering af resultater ved sandfodring med 10 % silt i sandfodringsmaterialet 

Resultater fra de fire evaluerede scenarier med 10% silt i sandfodringsmaterialet i er opsummeret 

i tabel 8-45, hvor røde felter indikerer maks. værdier. Værdier i parentes i tabel 8-45 angiver va-

righeder for overskridelse af 2 mg/l og 10 mg/l for ekstremkampagnen. 

 

Strøm
-sce-

narie 

Udled-

nings-type 

Maks. varighed 

for overskri-

delse af 2 og 

10 mg/l i Thy-

borøn Kanal 

[døgn] 

Maks. sedi-

menteret lag-

tykkelse i 

Thyborøn Ka-

nal 

[m] 

Maks. varighed 

for overskri-

delse af 2 og 

10 mg/l i Nis-

sum Bredning 

[døgn] 

Maks. sedi-

menteret 

lagtykkelse i 

Nissum 

Bredning 

[m] 

Maks. peri-

ode før se-

dimentkon-

centratio-

nen har for-

ladt vand-

søjlen efter 

endt sand-

fodring [ti-
mer] 

Maks. 

strøm 
Klapning 25 (69), 15 (42) 0,05 15 (42), 3 (8) 0,01 24 

Maks. 

strøm 
Rainbowing 8 (22), 7 (19) 0,03 7 (19), 6 (17) 0,02 24 

Min. 

strøm 
Klapning 25 (69), 17 (47) 0,04 17 (47), 8 (22) 0,02 24 

Min. 

strøm 
Rainbowing 7 (19), 5 (14) 0,05 4 (11), 4 (11) 0,01 24 

Tabel 8-45. Opsummering af væsentlige resultater for suspenderet sedimentkoncentration (ved 10% silt i sand-

fodringsmaterialet) i Thyborøn Kanal og Nissum Bredning for en normalkampagne på Harboøre Tange og Agger 
Tange. Røde felter indikerer maksimumværdier. Ved klapning foretages der samtidig sandfodring med i alt seks 
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fartøjer og ved rainbowing sandfodres der samtidigt med i alt fire fartøjer. () angiver varigheder for overskri-

delse af 2 mg/l og 10 mg/l for ekstremkampagnen. 

8.8.5 Scenarie 2: Resultater for suspenderet sedimentkoncentration i Thyborøn Kanal og Lim-

fjorden ved gennemførelse af en normalkampagne med 5% silt i sandfodringsmateria-

let 

For scenariet med minimum strøm og sandfodring via klapning er der gennemført en simulering, 

hvor der forudsættes, at sandfodringen gennemføres med et materiale med et reduceret siltind-

hold (5% silt 10% fintmateriale) samt reduceret sandmængde ift. den tilgængelige sandmængde 

på hovedstrækningen (svarende til sandfodring med 208 m3/m over en maksimal stræknings-

længde på 2,7 km). Resultaterne fra disse er præsenteret i det følgende. I dette scenarie vurde-

res der til forskel fra ”Scenarie 1” i afsnit 8.8.4 desuden på hændelser med fodring udelukkende 

på én tange (opstrøms for Thyborøn Kanal) samt hændelser med gennemførelse af ekstremkam-

pagnen. Resultater for scenarie 2 er udelukkende præsenteret i form af varighed for overskridelse 

af 10 mg/l. 

 

Sandfodringen antages, som tidligere nævnt, gennemført ved klapning med tre fartøjer, hvilket 

ifølge tabel 8-45 medfører den længste overskridelse af 10 mg/l. Der er hertil lavet en vurdering 

af hvorvidt klapning med ét fartøj medfører længere overskridelse af 10 mg/l, hvilket dog viser 

sig ikke at være tilfældet.  

 

Sandfodring opstrøms Thyborøn Kanal med 5% siltindhold i sandfodringsmaterialet 

Varighed for overskridelse af 10 mg/l ved klapning med tre samtidigt arbejdende fartøjer på Ag-

ger Tange er vist i figur 8-81 i tilfælde af normalkampagnen (dvs. 208 m3/m over en strækning 

på 2,7 km som defineret i tabel 8-3) og i figur 8-82 i tilfælde af ekstremkampagnen (dvs. 3 x 208 

m3/m over en strækning på 2,5 km som defineret i tabel 8-3). 

 

Idet normalkampagnen svarende til sandfodring med 208 m3/m over en strækning på 2,7 km kan 

gennemføres på begge tanger (idet sandmængden er tilstrækkelig) er resultaterne repræsenta-

tive for scenariet, hvor der sandfodres på én af tangerne.  

 

 

Figur 8-81. Varighed for overskridelse af 10 mg/l ved klapning med tre samtidigt-arbejdende fartøjer på én 

tange med fem procent siltindhold i sandfodringsmaterialet ved normalkampagnen. 
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Figur 8-82. Varighed for overskridelse af 10 mg/l ved klapning med tre samtidigt-arbejdende fartøjer på én af 

tangerne med fem procent siltindhold i sandfodringsmaterialet ved ekstremkampagnen. 

 

Som det fremgår af figur 8-81 og figur 8-82 er højeste varighed for overskridelse af 10 mg/l ca. 

fem til seks døgn for normalkampagnen og 17 – 20 døgn for ekstremkampagnen. I begge tilfælde 

forekommer de højeste varigheder forholdsvist lokalt og i den del af kanalen nærmest fodrings-

tangen. Fælles for normal- og ekstremkampagnen ved fodring alene på en tange er desuden, at 

sedimentfanen udelukkende dækker den ene side af Thyborøn Kanal. 

 

Samtidig sandfodring på både Agger Tange og Harboøre Tange med 5% siltindhold i sandfod-

ringsmaterialet 

Varighed for overskridelse af 10 mg/l ved klapning med tre samtidigt arbejdende fartøjer på både 

Agger Tange og Harboøre Tange (dvs. seks samtidigt arbejdende fartøjer) er vist i figur 8-83 i til-

fælde af normalkampagnen (dvs. 208 m3/m over en strækning på 2,7 km som defineret i tabel 

8-3) og i figur 8-84 i tilfælde af ekstremkampagnen (dvs. 3 x 208 m3/m over en strækning på 2,5 

km som defineret i tabel 8-3). 
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Figur 8-83. Varighed for overskridelse af 10 mg/l ved klapning med tre samtidigt-arbejdende fartøjer på både 

Agger Tange og Harboøre Tange og med fem procent siltindhold i sandfodringsmaterialet ved normalkampag-

nen. 

 

 

Figur 8-84. Varighed for overskridelse af 10 mg/l ved klapning med tre samtidigt-arbejdende fartøjer på både 

Agger Tange og Harboøre Tange og med fem procent siltindhold i sandfodringsmaterialet ved ekstremkampag-

nen. 

Som det fremgår af figur 8-83 og figur 8-84 er højeste varighed for overskridelse af 10 mg/l ca. 

otte til ti døgn for normalkampagnen og 20 – 25 døgn for ekstremkampagnen. I modsætning til 

tilfældet med sandfodring på alene på én tange dækker sedimentfanen i dette tilfælde, med 

sandfodring samtidigt på begge tanger, hele kanalen.  
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Det viser sig, at sedimentfanens udbredelse i kanalen er forholdsvis følsom overfor flere modelpa-

rametre og derfor, selvom det ikke direkte fremgår af Figur 8-83 og Figur 8-84, vurderes det at 

der i både normalkampagnen samt ekstremkampagnen kan forekomme en varighed for overskri-

delse af 10 mg/l i hele åbningen til Thyborøn Kanal. 

 

8.9 Ændring i koncentration af suspenderet sediment ved sluserne i 

Thorsminde og Hvide Sande 

Sluser i Thorsminde og Hvide Sande medfører, at der kan forekomme en transport af suspenderet 

sediment ind i hhv. Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord, som følge af sandfodring på strækningerne 

omkring hhv. Thorsminde og Hvide Sande. Det er derfor relevant at klarlægge varigheder for 

overskridelse af 10 mg/l ved Thorsminde og Hvide Sande i forhold på påvirkning af marinbiologi-

ske forhold.  

 

Vurderingerne er baseret på numerisk modellering, der er beskrevet i detaljer i de efterfølgende 

afsnit.  

 

8.9.1 Vandgennemstrømning ved sluserne i Hvide Sande og Thorsminde 

Figur 8-85 viser den akkumulerede vandgennemstrømning ved sluserne i Thorsminde og Hvide 

Sande i perioden 2007 - 2018, hvor negativ gennemstrømning indikerer vestgående strømning 

(dvs. udstrømning til havet). Som det fremgår af figuren, forekommer der en signifikant højere 

udstrømning ved Hvide Sande sammenlignet med ved Thorsminde.  

 

 

Figur 8-85. Målt akkumuleret udstrømning ved Thorsminde og Hvide Sande sluserne i perioden 2007 – 2018. 

 

Ved nærmere analyse af den akkumulerede gennemstrømning i perioden 2007 – 2018 viser det 

sig, at der kun er en lille variation over årene. I 2010 forekommer der dog en reduceret 
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udstrømning sammenlignet med de resterende år i perioden, hvilket potentielt kan give anledning 

til den højeste op-koncentration ved sluserne og i de bagvedliggende fjorde. 

 

Figur 8-86 viser den månedlige variation for år 2010 for den akkumulerede udstrømning igennem 

Thorsminde og Hvide Sande sluserne og som det ses af figuren, er udstrømningen højest i måne-

derne oktober til og med marts, hvorimod der i perioden fra april til september forekommer en 

forholdsvis reduceret udstrømning. Af Figur 8-86 kan det desuden konstateres, som det også blev 

konstateret af Figur 8-85, at udstrømningen generelt er større ved Hvide Sande sammenlignet 

med Thorsminde. 

 

Figur 8-86. Målt akkumuleret udstrømning ved Thorsminde og Hvide Sande sluserne i 2010. 

 

I forhold til suspenderet sedimentkoncentration ved og i områderne omkring sluserne vurderes 

det, at en høj udstrømning til havet igennem sluserne vil reducere risikoen for en såkaldt op-kon-

centration af suspenderet sediment, der potentielt kan ske i perioder, hvor det samme vand/su-

spenderede sediment flyttes frem og tilbage igennem slusen. Derfor er der til nærværende ana-

lyse (evaluering af varigheden for overskridelse af en suspenderet sedimentkoncentration på 10 

mg/l ved de to sluser) taget udgangspunkt i Thorsminde og Nissum Fjord, da der her vil være 

større risiko for op-koncentration af suspenderet sediment grundet den lavere udstrømning. 

 

Såfremt der således ikke forekommer op-koncentration af suspenderet sediment ved Thors-

minde-slusen vil dette heller ikke forekomme ved Hvide Sande, pga. den højere udstrømning. I 

det følgende vurderes der således i detaljer på sedimentkoncentrationen ved Thorsminde. 

 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

 

BILAGSRAPPORT| 147/163 

 

 

8.9.2 Modellering af potentiel op-koncentration af suspenderet sedimentkoncentration ved 

Thorsminde slusen 

Ift. at simulere strømforholdene og vandgennemstrømningen specifikt ved Thorsminde-slusen er 

der opstillet en forholdsvis afgrænset model, som er forceret med vandstande i Nissum Fjord og i 

Nordsøen. Udstrækningen af det anvendte modeldomæne er vist i Figur 8-87.  

 

Styringen af slusen i modellen (dvs. hvorvidt slusen er åben eller lukket) er defineret via en op-

stillet algoritme baseret på samtidige vandstandsmålinger og gennemstrømningsmålinger ved 

slusen. Slusen er således lukket i tilfældet, hvor der er stor målt vandstandsforskel imellem fjor-

den og havet og den målte vandgennemstrømning ved slusen er 0 [m3/s].  

 

 

Figur 8-87. Modeldomæne til simulering af strømforhold samt spredning af sediment ved Thorsminde-slusen 

samt Nissum Fjord. 

 

Figur 8-88 og Figur 8-89 viser sammenligning imellem målte og simulerede henholdsvis akkumu-

lerede vandgennemstrømning [m3] samt tidsvarierende vandgennemstrømning [m3/s] ved Thors-

minde slusen, og som det fremgår af figurerne, er der forholdsvis god overensstemmelse imellem 

modelresultater og måleresultater.  

 

Det skal nævnes, at udstrømning i perioder i modellen er lidt lavere sammenlignet med målin-

gerne, hvilket dog medfører konservative resultater ift. opnåelse af den potentielle op-koncentra-

tion. 
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Figur 8-88. Sammenligning af målt og modelleret akkumuleret vandgennemstrømning ved Thorsminde-Slusen. 

 

 

Figur 8-89. Sammenligning af målt og modelleret vandgennemstrømning ved Thorsminde-Slusen. 

 

Til evaluering af hvorvidt der forekommer op-koncentration af suspenderet sediment ved slusen 

eller i Nissum Fjord er der i modellen opstillet et såkaldt ideal-scenarie, hvor der ”foretages en 

forholdsvis koncentreret sandfodring” umiddelbart ud for Thorsminde, i et tilfælde hvor der ikke 
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forekommer strøm på langs med kysten. En sådan fodring er ikke realistisk, men anvendes ude-

lukkende til at vurdere på forholdet imellem varigheden for overskridelse af 10 mg/l på selve ky-

sten og ved slusen og i Nissum Fjord. 

 

Resultater fra ideal-scenariet kan ses i Figur 8-90, og som det fremgår af figuren, forekommer 

der ikke en op-koncentration af det suspenderede sediment, da udstrømningen er tilstrækkelig 

høj til at modvirke dette. Dette betyder således, at det er sedimentfanen langs kysten, der defi-

nerer varigheden for overskridelse af 10 mg/l ind mod Thorsminde Havn og ind mod slusen. 

 

 

Figur 8-90. Resultater for overskridelse af 10 mg/l ved kysten og ved Thorsminde Slusen. 

 

8.9.3 Modellering af indflydelse fra udstrømning på sedimentfaner  

Udstrømningen fra Thorsminde eller Hvide Sande Havn kan i bedste fald give anledning til en for-

tynding af sedimentfanerne, hvormed varigheden for overskridelse af 10 mg/l potentielt reduce-

res lokalt. I det følgende er der gennemført en vurdering af, om udstrømningen kan have en posi-

tiv effekt på varigheden for overskridelse af 10 mg/l ud for havnene.  

 

Der vurderes i analysen udelukkende på Thorsminde, da lokaliteten er konservativ i denne hen-

seende pga. lavere udstrømning sammenlignet med Hvide Sande, jf. afsnit 8.9.1.  

 

Der er gennemført to simuleringer, hvor der er modelleret en intensiv sandfodring opstrøms 

Thorsminde Havn. I den ene af simuleringerne er der taget hensyn til ind- og udstrømningen fra 

slusen ved Thorsminde og i den anden er slusen lukket i hele perioden. Resultaterne er vist i 
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nedenstående Figur 8-91 og skal alene anvendes til at vurdere på om udstrømningen har en på-

virkning af sedimentfanen.  

 

  

Figur 8-91. Sedimentfaner for sandfodring opstrøms Thorsminde Havn (syd for havnen), hvor der er taget hen-

syn til ind- og udstrømning ved slusen i Thorsminde (venstre) og uden ind- og udstrømning ved slusen (højre).  

 

Som det fremgår af Figur 8-91 påvirker ind- og udstrømningen fra slusen i Thorsminde ikke sedi-

mentfanerne signifikant, og der kan således ikke forventes, at en fortynding af sedimentfanen.  

 

Det vil dermed være resultaterne fra sandfodringen langs strækningen, som vil definere varighe-

den for overskridelse af 10 mg/l ud for hhv. Hvide Sande og Thorsminde Havn.  

 

8.9.4 Varigheder for overskridelse af 10 mg/l ved Thorsminde og Hvide Sande 

Jf. afsnit 8.6.2 forekommer den mest intense sandfodring på Årgab-strækningen ved Hvide 

Sande, da der på denne hovedstrækning forekommer den største sandfodringsmængde. Derfor er 

der i det følgende lavet simuleringer specifikt for denne lokalitet, men resultaterne fra simulerin-

gerne ved Årgab (Hvide Sande) anvendes dog til at udbrede vurderingerne til også at være gæl-

dende for Thorsminde. 

 

Simulering af varighed for overskridelse af 10 mg/l ved Årgab (Hvide Sande) 

Der er til analysen simuleret sandfodring med en intensitet på 275 m3/m over en strækning på 

8,8 km for normalkampagnen og en kortere strækning, men med samme intensitet x 3 for eks-

tremkampagnen. Som tidligere nævnt i afsnit 8.6.3 er strækningen på 8,8 km den maksimale 

længde hvorpå der kan forekomme en sandfodringsintensitet på 275 m3/m for at modelresulta-

terne er anvendelige.  

 

Der er i simuleringen ikke taget hensyn til, at der kan ske samtidig fodring nord for havnen, da 

der ikke forekommer nogen målsætning på de tre delstrækninger som ligger umiddelbart nord 

herfor. 
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Der tages udgangspunkt i følgende sandfodringsmetoder: 

 

• Klapning med tre samtidigt arbejdende fartøjer 

• Rainbowing med ét fartøj 

• Rainbowing med to samtidigt arbejdende fartøjer 

 

• Overskridelse af 10 mg/l ved klapning med tre samtidigt-arbejdende fartøjer 

Overskridelse af 10 mg/l i sedimentfanerne ved klapning med tre samtidigt-arbejdende fartøjer er 

vist i Figur 8-92 og Figur 8-93 for henholdsvis normalkampagnen samt ekstremkampagnen. De 

vandrette sorte streger angiver den nordligste placering for sandfodringen i simuleringen (ca. 

1.200 meter syd for Hvide Sande Havn).  

 

 

Figur 8-92. Varighed for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfane for sandfodring med tre samtidigt-arbejdende 

sandfodringsskibe i tilfælde af normalkampagnen for nordgående strøm. 
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Figur 8-93. Varighed for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfane for sandfodring med tre samtidigt-arbejdende 

sandfodringsskibe i tilfælde af ekstremkampagnen for nordgående strøm. 

 

Af Figur 8-92 fremgår det, at den længste varighed for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfanen 

ved klapning med tre fartøjer i normalkampagnen er ca. fem til seks døgn. På samme vis fremgår 

det af Figur 8-93, at den længste varighed for overskridelse af 10 mg/l i ekstremkampagnen er 

ca. 12 – 13 døgn, og i tilfældet hvor sandfodringen stopper ca. 1.200 meter syd for havnen for 

ekstremkampagnen er varigheden ca. syv døgn ud for indsejlingen til Hvide Sande Havn. 

 

• Overskridelse af 10 mg/l ved rainbowing med ét fartøj 

Overskridelse af 10 mg/l i sedimentfanerne ved rainbowing med ét fartøj er vist i Figur 8-94 og 

Figur 8-95 for henholdsvis normalkampagnen samt ekstremkampagnen. De vandrette sorte stre-

ger angiver den nordligste placering for sandfodringen i simuleringen (ca. 1.200 meter syd for 

Hvide Sande Havn).  
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Figur 8-94. Varighed for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfane for sandfodring ved rainbowing med ét fartøj i 

tilfælde af normalkampagnen for nordgående strøm. 
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Figur 8-95. Varighed for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfane for sandfodring ved rainbowing med ét fartøj i 

tilfælde af ekstremkampagnen for nordgående strøm. 

 

Af Figur 8-94 fremgår det, at den længste varighed for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfanen 

ved rainbowing med ét fartøj i normalkampagnen er ca. 11 – 12 døgn. På samme vis fremgår det 

af Figur 8-95, at den længste varighed for overskridelse af 10 mg/l i ekstremkampagnen er over 

13 døgn. I tilfældet hvor sandfodringen stopper ca. 3.600 meter og 5.000 meter syd for havnen 

for normalkampagnen og ekstremkampagnen er varigheden ca. syv døgn ud for indsejlingen til 

Hvide Sande Havn. 

 

• Overskridelse af 10 mg/l ved rainbowing med to fartøjer 

Overskridelse af 10 mg/l i sedimentfanerne ved rainbowing med to samtidigt-arbejdende fartøjer 

er vist i Figur 8-96 og Figur 8-97 for henholdsvis normalkampagnen samt ekstremkampagnen. De 

vandrette sorte streger angiver den nordligste placering for sandfodringen i simuleringen (ca. 

1.200 meter syd for Hvide Sande havn).  
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Figur 8-96. Varighed for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfane for sandfodring ved rainbowing med to samti-

digt arbejdende fartøjer i tilfælde af normalkampagnen for nordgående strøm. 
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Figur 8-97. Varighed for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfane for sandfodring ved rainbowing med to samti-

digt arbejdende fartøjer i tilfælde af ekstremkampagnen for nordgående strøm. 

Af Figur 8-96 fremgår det, at den længste varighed for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfanen 

ved rainbowing med to fartøjer i normalkampagnen er ca. otte til ni døgn. På samme vis fremgår 

det af Figur 8-97, at den længste varighed for overskridelse af 10 mg/l i ekstremkampagnen er 

over 13 døgn, og i tilfældet hvor sandfodringen stopper henholdsvis ca. 2.500 meter og 5.500 

meter syd for havnen for normalkampagnen og ekstremkampagnen er varigheden for overskri-

delse af 10 mg/l ud for indsejlingen til havnen ca. syv døgn. 

 

• Opsummering af resultater for overskridelse af 10 mg/l ved Årgab (Hvide Sande) 

Resultater for overskridelse af 10 mg/l ved Årgab er opsummeret i Tabel 8-46 og Tabel 8-47. 

 

Scenarie Højeste varighed for overskri-
delse af 10 mg/l i sedimentfa-

nen ved normalkampagnen 

Højeste varighed for overskri-
delse af 10 mg/l i sedimentfa-

nen ved ekstremkampagnen 

Klapning med tre fartøjer 5-6 døgn 12-13 døgn 

Rainbowing med ét fartøj 12-13 døgn over 13 døgn 

Rainbowing med to fartøjer 9-10 døgn over 13 døgn 

Tabel 8-46. Opsummering af højeste sandsynlige varigheder for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfanen ved 

sandfodring syd for Hvide Sande ved normal- og ekstremkampagnen. 
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Scenarie Minimum afstand til Hvide 

Sande Havn ved sandfodring 

for overskridelse af 10 mg/l i 

maks. syv døgn i normalkam-

pagnen 

Minimum afstand til Hvide 

Sande Havn ved sandfodring 

for overskridelse af 10 mg/l i 

maks. syv døgn i ekstremkam-

pagnen 

Klapning med tre fartøjer 0 m 1.200 m 

Rainbowing med ét fartøj 3.600 m 5.000 m 

Rainbowing med to fartøjer 2.500 m 5.500 m 

Tabel 8-47. Opsummering af minimum afstande for sandfodring syd for Hvide Sande i forhold til at opnå over-

skridelse af 10 mg/l i maks. syv døgn ved normal- og ekstremkampagnen. 

 

Varighed for overskridelse af 10 mg/l ved Thorsminde (Nissum Fjord) 

Resultaterne fra simuleringen ved Hvide Sande er anvendt videre til at vurdere på varighed for 

overskridelse af 10 mg/l ved Thorsminde. I praksis er sedimentfanen fra simuleringen ved Hvide 

Sande skaleret baseret på sandfodringsmængden ved Thorsminde. 

 

I det følgende præsenteres resultater for overskridelse af 10 mg/l ved sandfodring på henholdsvis 

én tange samt for efterfølgende sandfodringer på to tanger. Der ses ikke på samtidig sandfodring 

på begge tanger, da det er konstateret, at der ikke er et tilstrækkeligt sug ind mod Thorsminde 

Havn til, at sandfodring både opstrøms- og nedstrøms kan påvirke ud for havnen.  

 

• Resultater for overskridelse af 10 mg/l ved Thorsminde ved sandfodring på én 

tange 

Resultater for overskridelse af 10 mg/l er vist i Tabel 8-48 og Tabel 8-49 for tilfældet hvor der 

udelukkende sandfodres på én af tangerne ved Thorsminde. Det forudsættes at der konstant 

sandfodres opstrøms for Thorsminde svarende til, at der ikke sker et skifte i strømretning under 

arbejdets gennemførelse. 

 

Scenarie Højeste varighed for overskri-

delse af 10 mg/l i sedimentfa-

nen ved normalkampagne 

Højeste varighed for overskri-

delse af 10 mg/l i sedimentfa-

nen ved ekstremkampagne 

Klapning med tre fartøjer 3-4 døgn 5-6 døgn 

Rainbowing med ét fartøj 8-9 døgn 12-13 døgn 

Rainbowing med to fartøjer 7-8 døgn  11-12 døgn 

Tabel 8-48. Opsummering af højeste sandsynlige varigheder for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfanen ved 

sandfodring på én tange opstrøms for Thorsminde ved normal- og ekstremkampagnen. 

 
Scenarie Minimum afstand fra Thors-

minde Havn ved sandfodring for 

overskridelse af 10 mg/l i 

maks. syv døgn i normalkam-

pagnen 

Minimum afstand fra Thors-

minde Havn ved sandfodring for 

overskridelse af 10 mg/l i 

maks. syv døgn i ekstremkam-

pagnen 

Klapning med tre fartøjer 0 m 0 m 

Rainbowing med ét fartøj 2.000 m 4.000 m 

Rainbowing med to fartøjer 1.400 m 3.600 m 

Tabel 8-49. Opsummering af minimum afstande for sandfodring på én tange opstrøms for Thorsminde i forhold 

til at opnå overskridelse af 10 mg/l i maks. syv døgn ved normal- og ekstremkampagnen. 

 

• Resultater for overskridelse af 10 mg/l ved Thorsminde ved sandfodring på to tan-

ger i tidsmæssig forlængelse af hinanden 

Resultater for overskridelse af 10 mg/l er vist i Tabel 8-50 og Tabel 8-51 for tilfældet hvor der 

sandfodres på begge tanger i forlængelse af hinanden ved Thorsminde. Det forudsættes her kon-

servativt at strømmen vender efter endt sandfodring på den første tange, således at der konstant 
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sandfodres opstrøms for Thorsminde. Det forudsættes, at der anvendes tre fartøjer gennem hele 

fodringsperioden.  

 

Scenarie Højeste varighed for overskri-

delse af 10 mg/l i sedimentfa-

nen ved normalkampagne 

Højeste varighed for overskri-

delse af 10 mg/l i sedimentfa-

nen ved ekstremkampagne 

Klapning med tre fartøjer  5-6 døgn 7-8 døgn 

Rainbowing med ét fartøj 12-13 døgn Over 13 døgn 

Rainbowing med to fartøjer  11-12 døgn Over 13 døgn 

Tabel 8-50. Opsummering af højeste sandsynlige varigheder for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfanen i til-

fælde af to efterfølgende sandfodringer de to tanger ved Thorsminde ved normal- og ekstremkampagnen. 

 
Scenarie Minimum afstand fra Thors-

minde Havn ved sandfodring for 

overskridelse af 10 mg/l i 

maks. syv døgn i normalkam-

pagnen 

Minimum afstand fra Thors-

minde Havn ved sandfodring for 

overskridelse af 10 mg/l i 

maks. syv døgn i ekstremkam-

pagnen 

Klapning med tre fartøjer 0 meter  1.500 m 

Rainbowing med ét fartøj 4.000 m 5.200 m 

Rainbowing med to fartøjer  3.600 m 5.000 m 

Tabel 8-51. Opsummering af minimum afstande for sandfodring i tilfælde af to efterfølgende sandfodringer på 

de to tanger ved Thorsminde i forhold til at opnå overskridelse af 10 mg/l i maks. syv døgn ved normal- og eks-

tremkampagnen. 

 

8.10 Opsummering af overordnede forudsætninger/gyldighedsrammer for 

modelberegninger for sedimentspredning ved kystnær fodring 

I det følgende gives en opsummering af overordnede forudsætninger og antagelser for den nu-

meriske modellering af spredning af suspenderet sediment fra den kystnære sandfodring på 

strækningen Lodbjerg – Nymindegab. Forudsætningerne for den numeriske simulering danner så-

ledes rammerne for resultaternes gyldighed. 

 

Det skal pointeres, at nærværende afsnit, som skrevet, udelukkende opridser de overordnede 

forudsætninger, og dermed ikke opsummerer specifikke forudsætninger, som ligger til grund for 

specifikke resultater i de foregående afsnit, hertil henvises der til de specifikke afsnit, hvori resul-

taterne foreligger. 

 

De overordnede forudsætninger opdeles i:  

 

• Normalkampagne, hvor der gennemføres en sandfodring med op til de mængder der svarer 

til hhv. fire og tre års gennemsnitlige fodringsbehov 

• Ekstremkampagne, hvor der på en strækning foretages tre normalkampagner med 24 ti-

mers mellemrum.  

 

Herudover opdeles forudsætningerne separat ift. gennemførelse af kystnær fodring på ”Harboøre 

Tange – Agger Tange”-strækningen og ”Sdr. Holmsland Tange – Vrist-Ferring”-strækningen, samt 

forudsætninger for perioder med særlige hensyn til marinbiologiske forhold. 

 

8.10.1 Overordnede forudsætninger vedrørende strandfodring  

Det er i modelleringerne generelt forudsat, at strandfodring og kystnær fodring ikke gennemføres 

samtidigt på en hovedstrækning. Det er også forudsat, at strandfodring først gennemføres mini-

mum 24 timer efter gennemførelsen af den kystnære fodring, eller i en afstand på minimum 25 

km fra den kystnære fodring på strækningen ”Sdr. Holmsland Tange – Vrist-Ferring” eller i en 
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afstand på minimum 35 km fra den kystnære fodring på strækningen ”Harboøre Tange – Agger 

Tange”. 

 

8.10.2 Overordnede forudsætninger i forbindelse med modellering af suspenderede sediment 

koncentrationer ved gennemførelse af kystnær fodring ved en normalkampagne 

De hydrodynamiske og biologiske forhold på strækningen Lodbjerg – Nymindegab er relativt ens-

artede / homogene, og den numeriske modellering for normalkampagnen er derfor udført for ud-

valgte strækninger på baggrund af følgende antagelser/forudsætninger: 

 

• Sandmængde pr. hovedstrækning er fordelt på delstrækninger under hensyntagen til den na-

turlige kysttilbagerykningsrate pr. delstrækning kombineret med målsætningen om ingen-

tilbagerykning for udvalgte delstrækninger. Fordelingen af sand på delstrækningerne er an-

ført i tabel 8-7. 

 

Baseret på ovenstående forudsætninger er der således gennemført spredningssimulering for to 

delstrækninger, hvorpå der forekommer den højeste sandfodringsintensitet: 

 

• Delstrækning ”Årgab” beliggende på hovedstrækning ”Sdr. Holmsland Tange”: Re-

sultaterne vil være gældende for strækningen ”Sdr. Holmsland Tange” – ”Vrist - Ferring”. Her 

er antaget en maksimal sandfodringsrate på 275 m3/m.  

• Delstrækning ”Porskær” på Hovedstrækning ”Agger Tange”: Resultaterne vil være 

gældende for strækningen ”Harboøre Tange” - ”Agger Tange”. Her er antaget en maksimal 

sandfodringsrate på 208 m3/m.  

 

Overordnet gyldighed af modelberegningerne for kystnær fodring 

De anvendte forudsætninger i simuleringerne danner rammerne for gyldigheden af de fremlagte 

resultater fra de numeriske simuleringer. Dette betyder således, at såfremt sandfodringen gen-

nemføres indenfor de evaluerede rammer i modelsimuleringerne, kan der forventes suspenderede 

sedimentkoncentrationer, som er af samme størrelsesorden, eller lavere, sammenlignet med de 

præsenterede resultater fra simuleringerne, som bygger på en række konservative betragtninger, 

som fremgår af de specifikke forudsætninger for de præsenterede resultater i de foregående af-

snit. 

 

Overordnede gyldighedsrammer for resultaterne fra den numeriske simulering præsenteres i det 

følgende. Rammerne er flere separate ”punkter”, som ikke kan kombineres, dvs. den kystnære 

fodring gennemføres som angivet i ét af ”punkter” a eller b for strækningen ”Sdr. Holmsland 

Tange” – ”Vrist-Ferring” og c eller d for strækningen ”Harboøre Tange” – ”Agger Tange”. 

 

• Overordnet gyldighed for præsenterede resultater fra simulering af kystnær fodring 

på strækningen ”Sdr. Holmsland Tange” – ”Vrist-Ferring” 

a) Det er i modelberegningerne forudsat, at der gennemføres en samtidig jævn sandfodring på 

alle delstrækninger på to hovedstrækninger med de maksimale mængder pr. delstrækning, 

som anført i tabel 8-7. Det er således forudsat, at der ikke sandfodres på nabostrækninger 

(dvs. yderligere hoved-/delstrækninger) indenfor en afstand af 25 km eller indenfor en peri-

ode på 24 timer fra sandfodringen indenfor den pågældende hovedstrækninger er ophørt. 

Indholdet af fint materiale (dvs. d<0,125 mm) i sandfodringsmaterialet er forudsat til 3%. 

Indenfor de pågældende hovedstrækninger anvendes otte samtidigt arbejdende fartøjer (ved 

rainbowing), og 12 fartøjer (ved klapning). Sandfodringen skal gennemføres på seks meter 

vanddybde. 

b) Der er i modelberegningerne for kystnær fodring forudsat en intensitet på maksimum 275 

m3/m over en strækning på maksimum 8,8 km. Der sandfodres ikke på nabostrækninger 
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(dvs. yderligere hoved-/delstrækninger) indenfor en afstand af 25 km, eller indenfor en peri-

ode på 24 timer fra at sandfodringen er ophørt. Indholdet af fint materiale (dvs. d<0,125 

mm) i sandfodringsmaterialet er i modelberegningerne forudsat til 3%. Sandfodringen gen-

nemføres ved anvendelse af fire samtidigt arbejdende fartøjer (ved rainbowing) og seks far-

tøjer (ved klapning). Sandfodringen gennemføres på seks meter vanddybde. 

 

• Overordnede rammer for præsenterede resultater fra simulering af kystnær fodring 

på ”Harboøre Tange – Agger Tange”-strækningen  

c) Der er i modelberegningerne forudsat samtidig jævn sandfodring på alle delstrækninger på 

de to hovedstrækninger med de maksimale mængder pr. delstrækning, der er anført i tabel 

8-7. Det er således forudsat, at der ikke sandfodres på nabostrækninger (dvs. yderligere 

delstrækninger) indenfor en afstand på 35 km eller indenfor en periode på 24 timer fra at 

sandfodringen er ophørt. Indholdet af fint materiale (dvs. d<0,125 mm) i sandfodringsmate-

rialet overstiger ikke 20% (10 % siltindhold). Indenfor de pågældende hovedstrækninger an-

vendes 14 fartøjer (rainbowing) eller 21 fartøjer (klapning). Sandfodringen gennemføres på 

seks meter vanddybde. 

d) Det er i modelberegningerne forudsat, at der forekommer sandfodring med en intensitet på 

208 m3/m over en strækning på maksimum 2,7 km. Desuden er det forudsat, at der ikke 

sandfodres på nabostrækninger (dvs. yderligere hoved-/delstrækninger) indenfor en afstand 

på minimum 35 km eller indenfor en periode på minimum 24 timer fra at sandfodringen er 

ophørt. Indholdet af fint materiale (dvs. d<0,125 mm) i sandfodringsmaterialet er forudsat til 

20% (10 % silt). Desuden er det forudsat, at der forekommer samtidig sandfodring med fire 

fartøjer (rainbowing) eller seks fartøjer (klapning), og at sandfodringen sker på seks meter 

vanddybde. 

 

8.10.3 Overordnede forudsætninger i forbindelse med suspenderede koncentrationer ved gen-

nemførelse af kystnær fodring for en ekstremkampagne 

Vurderinger for simulering af suspenderede sedimentkoncentrationer ved ekstremkampagnen er 

gennemført med maksimale mængder for en hovedstrækning, som angivet i tabel 8-2 under hen-

syntagen til, at enkelte delstrækninger er defineret med ’uden målsætning’ og med en sandfod-

ringsrate på tre gange normalkampagneraten, hvilket svarer til en maksimal fodringsintensitet 

ved kystnær fodring på: 

 

• 825 m3/m på ”Sdr. Holmsland Tange” – ”Vrist - Ferring”-strækningen.  

• 624 m3/m på ”Harboøre Tange” – ”Agger Tange”-strækningen.  

 

Ekstremkampagnen gennemføres ved at genbesøge de pågældende kystprofiler op til tre gange 

med de maksimale sandfodringsrater for normalkampagnen med bl.a. 24 timers pause imellem 

genbesøgene, som specificeret i afsnit 8.10.2. Strækningslængderne for de specifikke delstræk-

ninger, hvorpå der er vurderet på de ovenfornævnte sandfodringsintensiteter, er defineret i tabel 

8-3, idet der ikke er sand nok pr. hovedstrækning til, at der kan gennemføres tre fulde normal-

kampagner. 

 

8.10.4 Forudsætninger modelberegninger for kystnær fodring i udvalgte perioder med særlige 

hensyn til marinbiologiske forhold 

Der er gennemført supplerende numeriske simuleringer af suspenderet koncentration ved tre lo-

kaliteter på strækningen, hvor der i perioder kan forekomme behov for særlige hensyn som følge 

af marinbiologiske forhold. De tre lokaliteter har det til fælles, at der kan forekomme en tværgå-

ende strømning ind til bagvedliggende fjorde. De tre specifikke lokaliteter er: 
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• Thyborøn (ift. vurdering af suspenderet sedimentkoncentration i Thyborøn Kanal samt i Nis-

sum Bredning i Limfjorden)  

• Hvide Sande (ift. vurdering af suspenderet sedimentkoncentration i slusen samt ved Ringkø-

bing Fjord) 

• Thorsminde (ift. vurdering af suspenderet sedimentkoncentration i slusen samt ved Nissum 

Fjord) 

 

Rammer for præsenterede resultater fra simulering af kystnær fodring omkring Thyborøn Kanal – 

gældende for perioder med særlige hensyn 

For gennemførelse af sandfodring for en normal-kampagne er det i modelberegningerne forudsat, 

at der forekommer sandfodring med en intensitet på 208 m3/m over en strækning på maksimum 

2,7 km. Desuden er det forudsat, at der ikke sandfodres på nabostrækninger (dvs. yderligere ho-

ved-/delstrækninger) indenfor en afstand på minimum 35 km eller indenfor en periode på mini-

mum 24 timer fra at sandfodringen er ophørt. 

 

Indholdet af fint materiale (dvs. d<0,125 mm) i sandfodringsmaterialet er forudsat til ikke at 

overstige 10% (5 % silt) på strækningen Agger Tange – Harboøre Tange. Desuden er det forud-

sat, at der forekommer samtidig sandfodring med to fartøjer (rainbowing) eller tre fartøjer (klap-

ning), og at sandfodringen sker på seks meter vanddybde. 

 

Vurderinger for simulering af suspenderede sedimentkoncentrationer ved ekstremkampagnen er 

gennemført med maksimale mængder for en hovedstrækning, som angivet i tabel 8-2 med en 

sandfodringsrate på op til tre gange normalkampagneraten, hvilket svarer til en maksimal fod-

ringsintensitet ved kystnær fodring på 624 m3/m på ”Harboøre Tange” – ”Agger Tange”-stræknin-

gen.  

 

Ekstremkampagnen gennemføres ved at genbesøge de pågældende kystprofiler op til tre gange 

med de maksimale sandfodringsrater for normalkampagnen samt øvrige forudsætninger (bl.a. 24 

timers pause imellem genbesøgene) specificeret i afsnit 8.10.2. Strækningslængderne for de spe-

cifikke delstrækninger, hvorpå der er vurderet på de ovenfornævnte sandfodringsintensiteter, er 

defineret i tabel 8-3, idet der ikke er sand nok pr. hovedstrækning til, at der kan gennemføres tre 

fulde normal-kampagner. 

 

Der gennemføres ikke sandfodring på både Harboøre og Agger Tange indenfor perioden med sær-

lige hensyn.  

 

Rammer for præsenterede resultater fra simulering af kystnær fodring i området nær Hvide 

Sande Havn – gældende for perioder med skærpede krav 

Der er i modelberegningerne for sandfodring forudsat en intensitet på 275 m3/m over en stræk-

ning på 8,8 km. Der sandfodres ikke på nabostrækninger (dvs. yderligere hoved-/delstrækninger) 

indenfor en afstand på minimum 25 km i perioden med særlige hensyn. 

 

Indholdet af fint materiale (dvs. d<0,125 mm) i sandfodringsmaterialet er i modelberegningerne 

forudsat til ikke at overstige 3%. Sandfodringen gennemføres ved anvendelse af op til to fartøjer 

(ved rainbowing) og op til tre fartøjer (ved klapning). Sandfodringen gennemføres på seks meter 

vanddybde. Der er i simuleringen ikke taget hensyn til, at der kan ske samtidig fodring nord for 

Hvide Sande Havn, da der ikke forekommer nogen målsætning på de tre delstrækninger, som lig-

ger umiddelbart nord herfor. 

 

I perioden med skærpede hensyn opretholdes en vis afstand til Hvide Sande Havn. Afstanden af-

hænger af den valgte sandfodringsmetode samt antallet af fartøjer og fremgår af afsnit 8.9.4. 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

 

BILAGSRAPPORT| 162/163 

 

 

Rammer for præsenterede resultater fra simulering af kystnær fodring i området nær Thorsminde 

Havn – gældende for perioder med særlige hensyn 

Der er i modelberegningerne for sandfodring forudsat en intensitet på 275 m3/m for sandfodring 

over en strækning på op til 6,5 km nord for nord for Thorsminde eller 3,8 km for strækningen syd 

for Thorsminde – dog samlet set ikke over 8,8 km. Der gennemføres ikke sandfodring på nabos-

trækninger (dvs. yderligere hoved-/delstrækninger) indenfor en afstand af 25 km eller indenfor 

en periode på 24 timer fra at sandfodringen er ophørt. Indholdet af fint materiale (dvs. d<0,125 

mm) i sandfodringsmaterialet er 3%. Sandfodringen gennemføres ved anvendelse af to fartøjer 

(ved rainbowing) og tre fartøjer (ved klapning). Sandfodringen gennemføres på seks meter vand-

dybde. 

 

I perioden med særlige hensyn opretholdes en vis afstand til Thorsminde Havn. Afstanden afhæn-

ger af den valgte sandfodringsmetode samt antallet af fartøjer og fremgår af afsnit 8.9.4. 

 

8.11 Opsummering af overordnede forudsætninger/gyldighedsrammer for 

modelberegninger for sedimentspredning ved strandfodring 

I det følgende gives en opsummering af overordnede forudsætninger og antagelser for den nu-

meriske modellering af spredning af suspenderet sediment fra strandfodring på strækningen 

Vrist-Ferring til Sdr. Holmsland Tange. Forudsætningerne for den numeriske simulering danner 

således rammerne for resultaternes gyldighed. 

 

Dette betyder således, at såfremt sandfodringen gennemføres indenfor de evaluerede rammer i 

modelsimuleringerne, kan der forventes suspenderede sedimentkoncentrationer, som er af 

samme størrelsesorden, eller lavere, sammenlignet med de præsenterede resultater fra simule-

ringerne, som bygger på en række konservative betragtninger. 

 

De numeriske simuleringer er udelukkende gennemført for normalkampagnen med en fodringsin-

tensitet på op til 250 m3/m kyststrækning. Der er ikke oplyst andre fodringsintensiteter for eks-

tremkampagnen, hvormed den ændrede tilgængelige sandfodringsmængde alene vil bevirke at 

strandfodringen gennemføres over en længere strækning.  

 

8.11.1 Overordnede forudsætninger i forbindelse med modellering af suspenderede sediment 

koncentrationer ved gennemførelse af strandfodring ved en normalkampagne 

De hydrodynamiske og biologiske forhold på strækningen Lodbjerg – Nymindegab er relativt ens-

artede / homogene, og den numeriske modellering for normalkampagnen er derfor udført for den 

hovedstrækning på strækningen Vrist-Ferring til Sdr. Holmsland Tange, hvor der er den størst 

specificerede sandmængde til rådighed.  

 

De numeriske modelberegningerne kan ikke umiddelbart overføres til strækningen Agger- og Har-

boøre Tange idet det anvendte sandfodringsmateriale har et andet indhold af fint materiale.  

  

 

• Det er i modelberegningerne forudsat, at der gennemføres en samtidig jævn strandfodring 

med en maksimal intensitet på 250 m3/m med en maksimal sandfodringsmængde som angi-

vet i Tabel 8-1. Der kan ikke gennemføres strandfodring på hoved- eller delstrækninger uden 

målsætning.  

• Der er ikke inkluderet kumulative effekter fra anden sandfodring i de numeriske beregninger, 

hvilket medfører, at der ikke kan gennemføres samtidig strandfodring indenfor en afstand på 

op til ca. 10km (ved anvendelse af store fartøjer) og 5 km (ved anvendelse af små fartøjer) 

eller inden for en afstand på 25 km for kystnær fodringsaktivitet. Ønskes gennemført flere 

sandfodringer inden for samme strækning skal der holdes en pause på min. 6 timer efter 
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strandfodringens ophør og minimum 24 timer efter ophør af kystnær fodring for at sikre, at 

der ikke opstår kumulative effekter.  

• Indholdet af fint materiale (dvs. d<0,125 mm) i sandfodringsmaterialet er forudsat til 3%.  

• Indenfor de pågældende hovedstrækninger kan tillades en døgnkapacitet på op til 48.000 m3 

ved anvendelse af små fartøjer og op til 233.000 m3/døgn ved anvendelse af store fartøjer. 

• Der er op til to aktive rørledninger. 
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Dette bilag giver et estimat for brændstofforbrug og emissioner for entreprenørmaskiner for for-

skellige scenarier på strækningen Lodbjerg – Nymindegab. 

 

Formålet med estimatet er at give et konservativt overslag på størrelsesordenen af brændstoffor-

brug og emissioner under idealiserede forhold der er skønnet relevante for arbejdsbyrden af de 

enkelte maskiner. 

 

Det antages, at uanset, om der skal gennemføres strandfodring over en 5-årige periode eller en 

ekstrem kampagne på en af understrækningerne, så gennemføres aktiviteten altid ved at fordele 

sandet jævnt langs hele strækningens længde. 

 

8.1 Grundlag for beregningerne 

I det følgende benyttes betegnelserne emission og immission. De to begreber er illustreret på Fi-

gur 8-1. Emissionen er den mængde stof, der udledes pr. tidsenhed. Immissionen er den koncen-

tration af stoffet, der på et givet tidspunkt findes i luften i omgivelserne. Som standard beregnes 

immissionen i en højde på 1,5 meter over jorden svarende til en næses højde.  

 

Ved betegnelsen immissionskoncentrationsbidrag forstås en enkelt eller en gruppe af kilders bi-

drag til koncentrationen i omgivelserne.  

 

 

 

Figur 8-1. Illustration af de to begreber, emission og immission192. 

 

Projektets forventede bidrag til luftforurening er beskrevet ved: 

 

• Kortlægning af forurening til luften fra relevante kilder 

• Beregning af emissioner 

• Beregning af immissioner 

• Beregning af kvælstofdeposition 

 

I forbindelse med sandfodring vil skibe og entreprenørmaskiner med dieselmotorer give anledning 

til lokal luftforurening. De primære dele af forureningen består af: 

 

 
192 Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 2 2001, Luftvejledningen 
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• NOX (Nitrogenoxider)  

• CO (Kulilte) 

• Partikler (støv)  

• UHC og HC (Uforbrændte kulbrinter) 

• SOX (Svovloxider) 

• CO2 (Kuldioxid)  

• Lugt  

 

Emissioner fra entreprenørmaskiner på land 

Emissioner fra entreprenørmaskiner, dvs. mobilt men ikke vejgående udstyr, er reguleret via en 

typegodkendelsesordning193. På baggrund af maskinens motoreffekt fastsætter typegodkendelsen 

grænseværdier for indholdet af forurenende stoffer i udstødningen, kaldet emissionsfaktorer. Jo 

nyere en godkendelsesnorm maskinerne opfylder, des mindre emissioner fra entreprenørmaski-

nerne. 

 

Det antages i det følgende, at de anvendte entreprenørmaskiner har en effekt større end 130 

kWh og mindre end 560 kWh og overholder bekendtgørelsens krav til typegodkendelse Trin 3B, 

der har været gældende siden 2011194. 

 

Emissionerne fra entreprenørmaskinerne kan på den baggrund beregnes for hver type maskine 

ved brug af følgende formel: 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛[𝑔/ℎ] = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡[𝑘𝑊] · 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔[%] · 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [
𝑔 

𝑘𝑊ℎ
] 

 

Belastningen af den enkelte maskine estimeres for hvert scenarie længere nede. 

 

Der er ikke fundet viden om lugtemissioner fra de anvendte maskiner. 

 

Emissioner fra skibe 

Udstødningerne fra de skibenes motorer indeholder CO2, NOX, SOX, CO, HC og partikler195, og ski-

benes emissioner er beregnet på baggrund af beregningsværktøjet DESMO distribueret af Danske 

Rederier196 med antagelser om skibenes ballast, last, brændstofforbrug, gennemsnitlige vejrlig 

samt opdeling på tre skibsstørrelser. 

 

Årlige emissioner 

De årlige emissioner opgøres som et konservativt overslag under idealiserede forhold.  

 

Der regnes med gennemsnitlige motoreffekter for de anvendte maskiner og maskinernes motor-

belastningsgrad antages i gennemsnit at være 50 % af den maksimale motoreffekt under udfø-

relse af arbejde. Motorer i tomgang antages at have en belastningsgrad på 1 % og det antages at 

motorerne kører i tomgang 20 % af tiden det tager at gennemføre et projekt.  

 

Immissionskoncentrationer 

Der er foretaget beregninger af den aktivitet med skib og entreprenørmaskiner på land, der giver 

den største påvirkning af omgivelserne.  

 
193 Bekendtgørelse nr. 1458 af 7. december 2015 om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner 

mv. 

194 Euro VI Emission Limits, Annex I, EU Forordning 582/2011 af 25. Maj 2011. 

195 Notat om beregning af bunker olie og emissioner, Rambøll Transport, 7. december 2018  

196 https://www.danishshipping.dk/politik/klimapolitik/beregningsvaerktoejer/ 

https://www.danishshipping.dk/politik/klimapolitik/beregningsvaerktoejer/
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Immissionskoncentrationen i omgivelserne beregnes med den meteorologiske spredningsmodel 

OML (=Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller), der er udviklet af DCE – Nationalt 

Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.  

 

Ved hjælp af OML-modellen beregnes stofkoncentrationen (immissionskoncentrationen) i området 

omkring forureningskilderne. Der er foretaget beregninger i punkter (kaldes receptorpunkter) ud 

til en afstand af tre kilometer. En af entreprenørmaskinerne vælges som centerpunkt for bereg-

ningen, og det forudsættes, at entreprenørmaskinen er placeret i på kystlinjen.  

 

Resultaterne præsenteres i skemaform med angivelse af, hvor langt fra kystlinjen den største 

koncentration findes samt i hvilken afstand fra kystlinjen relevante EU’s og Arbejdstilsynets luft-

grænseværdier for NO2, CO og partikler er overholdt i alle retninger, jf. Tabel 8-1. Derudover 

præsenteres resultatet af NO2 beregningerne visuelt, idet NO2 erfaringsmæssigt udgør den væ-

sentligste emission fra motorer.  

 

Emissionen fra entreprenørmaskinerne indtastes i OML-modellen som punktkilder. Idet maski-

nerne bevæger sig, og dermed fordeler forureningen, er det antaget, at der i løbet af et døgn ar-

bejdes indenfor et areal på 100 x 100 meter. 

 

Emissionen fra skibet indtastes ligeledes som en punktkilde, idet røggassen fra skibets pumpemo-

tor ledes ud via et afkast. I beregningen placeres skibet vest for beregningens nulpunkt. 

 

Der er desuden regnet med, at terrænet er fladt og ruhedslængden (overfladens friktionsevne i 

forhold til luftens bevægelse) er sat til 0,05 meter, hvilket svarer til åbent land uden læhegn. Alle 

receptorhøjder er sat til 1,5 meter svarende til et menneskes næses højde.  

 

De beregnede immissionskoncentrationsbidrag sammenlignes med EU’s grænseværdier197 og Ar-

bejdstilsynets grænseværdier198 for beskyttelse af menneskers sundhed, jf. Tabel 8-1. 

 

Stof EU's luftkvalitetgrænse-

værdi 

Arbejdstilsynets grænseværdi  

Nitrogendioxid, 

NO2 

200 g/m3, 1 time, må 

ikke overskrides mere end 

18 gange pr. kalenderår  

0,96 mg/m3: Gennemsnitskoncentration over otte timer 

 

2x0,96 mg/m3: Korttidsværdi, koncentrationen i en tids-

periode på højst 15 minutter må aldrig overskrides 

 

4 mg/m3 Loftsgrænseværdi, der aldrig må overskrides 

Carbonmonoxid, 

CO 

10 mg/ m3, daglig maksi-

mal 8-timers middelværdi 

23 mg/m3: Gennemsnitskoncentration over otte timer 

 

2x23 mg/m3: Korttidsværdi, koncentrationen i en tids-
periode på højst 15 minutter må aldrig overskrides 

Partikler, PM10 50 g/m3, 1 døgn må ikke 

overskrides mere end 35 

gange pr. kalenderår 

Mineralsk inert støv: 10 mg/m3: Gennemsnitskoncentra-

tion over otte timer 

 

2x10 mg/m3: Korttidsværdi, koncentrationen i en tids-

periode på højst 15 minutter må aldrig overskrides  

 

Mineralsk inert respirabelt støv: 5 mg/m3: Gennemsnits-

koncentration over otte timer 

 
2x5mg/m3: Korttidsværdi, koncentrationen i en tidsperi-

ode på højst 15 minutter må aldrig overskrides 

Tabel 8-1. Oversigt over EU's og Arbejdstilsynets grænseværdier for beskyttelse af menneskers sundhed.  

 

 
197 Bekendtgørelse nr. 1472 af 12. december 2017 om vurdering og styring af luftkvaliteten. 

198 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 655 af 31. maj 2018, bilag 2 om grænseværdier for stoffer og materialer 
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Da EU’s luftkvalitetsgrænseværdi for NO2 højst må overskrides 18 gange på et år, midlet over en 

time, er det den 19. højeste timemiddelværdi, beregnet med OML-Multi, der skal sammenholdes 

med grænseværdien.  

 

For CO grænseværdien gælder, at den omhandler den daglige maksimale otte timers middel-

værdi. CO immissionen er derfor beregnet som en maksimal otte timers glidende middelværdi. 

 

Arbejdstilsynets grænseværdier gælder også en gennemsnitskoncentration over otte timer. NO2- 

og partikelimmissioner er derfor også beregnet som en maksimal otte timers glidende middel-

værdi. Korttidsværdien for NO2 kan ikke vises i beregningsresultaterne fra OML-modellen, idet der 

kun kan vises resultater ned til den maksimale timemiddelkoncentration. Vurderingen af korttids-

værdien kan derfor kun ske ved vurdering af om den maksimale timemiddelkoncentration er 

overskredet, i givet fald er korttidsværdien også overskredet.  

 
EU's luftgrænseværdi for partikler gælder over et døgn og må højst overskrides 35 gange på et 

kalenderår. Derfor er det den 36. største døgnmiddelkoncentration, der er beregnet.  

 

Der regnes konservativt med motoreffekter for store maskiner for at sikre, at ingen omkringbo-

ende vil blive udsat for større koncentrationer end beregnet. For at gøre beregningerne yderligere 

konservative er det forudsat, at der kan være aktiviteter på 3 naboliggende delstrækninger sam-

tidigt, bortset fra scenarie 4, som kun benyttes over en kortere strækning. 

 

Ved scenarie 4 er der medtaget to gravemaskiner ved spredningsberegningerne, da der kan evt. 

blive behov for at flytte sand ved hjælp af gravemaskiner, f.eks. til at samle bunker, som kan løf-

tes af gummiged.  

 

Det forudsættes ved beregningerne, at maskinerne yder 80 % af deres maksimale effekt. 

 

Depositionsberegning 

Den maksimale påvirkning af nærtliggende naturområder kan vurderes gennem beregninger af 

kvælstofdeposition (afsætning). 

 

I OML-modellen er indarbejdet en metode til at foretage simple estimater af deposition af partik-

ler og gasser på lokal skala i Danmark. Metoden er udviklet af DCE – Nationalt Center for Miljø og 

Energi ved Aarhus Universitet med henblik på depositionsestimater i VVM-redegørelser i forbin-

delse med påvirkning af terrestrisk og marin natur. 

 

I forbindelse med indtastning af data i OML-modellen skal der for alle receptorpunkter være defi-

neret en overfladetype (eksempelvis vand, græs eller skov). Overfladetypen har betydning for de 

enkelte stoffers depositionshastighed, jf. Tabel 8-2. 

 

 Vand (type nr. 1) Græs (type nr. 2) Skov (type nr. 3) 

Tørdepositionsha-
stighed, NO2 cm/s 

0,00022 0,6 1,2 

Tørdepositionsha-

stighed, NO cm/s 

0,00004 0,1 0,2 

Tabel 8-2. Tørdepositionshastigheder. 

I dette tilfælde vælges type 2 – græs, idet dette betragtes som en worst-case situation. 

 

Inddata til beregningen er de samme som ved beregning af immissionskoncentrationen, men der 

regnes ikke med aktiviteter på nabodelstrækningerne, idet de medtages beregningsmæssigt på 

en anden måde. 
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Da NOx er meget lidt vandopløselig, kan der ses bort fra våddepositionen (afsætning forårsaget 

af regn) af nitrogenoxider. Der regnes derfor kun tørdeposition. 

 

Det forudsættes som worst-case betragtning, at halvdelen af den udledte mængde af NOx er oxi-

deret til NO2 i receptorpunkterne og resten udgør NO. I OML-beregningerne anvendes derfor en 

kildestyrke for NO2 og NO, der hver især svarer til 50 % af NOx, hvorefter der efterfølgende korri-

geres til kvælstofdeposition ved multiplikation med forholdet mellem molmassen for henholdsvis 

N i NO2 (14/46) samt N i NO (14/30). 

 

Depositionsberegningen udføres som en vanlig OML-beregning, dog skal der forinden udføres en 

beregning af middelkoncentrationen for en periode på ti år ved hjælp af meteorologiske data for 

en 10-års periode (Aalborg 1974-1983) i stedet for som normalt et år (Kastrup 1976). 

 

Udover at der er regnet worst-case, så viser resultaterne N-depositionen for aktiviteter, over et 

helt år. Da der er regnet på aktiviteter indenfor et areal på 100x100 meter, hvor det antages, at 

aktiviteterne foregår over maksimalt et døgn, er den beregnede N-deposition divideret med 365. 

På den måde fås det årlige bidrag fra sandfodringen til N-deposition for hver 100 meter stræk-

ning. Herefter vælges den største beregnede N-deposition i alle afstande fra beregningens nul-

punkt til den videre bearbejdning af data. 

 

Den maksimale N-deposition i et naturområde afhænger af, hvor længe der arbejdes på dels-

trækningen samt afstanden til naturområdet. 

 

Det fremgår af beregningerne, at N-depositionen i en afstand af 1.000 meter fra beregningens 

nulpunkt og længere væk nærmer sig nul.  

 

På den baggrund er det videre antaget, at der i et beregningspunkt sker N-deposition fra det 

nærmeste arbejdsareal samt fra arbejdsarealer 1.000 meter langs kysten på hver side af arbejds-

arealet.  

 

Antages det, at N-depositionen i et beregningspunkt falder lineært fra beregningens nulpunkt og 

ud til 1.000 meter, hvor depositionen er 0, kan den kumulerede maksimale deposition, fra aktivi-

teter langs kysten, i et beregningspunkt beregnes ud fra følgende formel: 
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Hvor X er den beregnede maksimale deposition aflæst i en bestemt afstand fra beregningens nul-

punkt – en aktivitet på arealet 100x100 meter. Det antages, at der over et år arbejdes på arealer 

på begge sider af beregningens nulpunkt ud til 1.000 meter. Arbejdes der på en kortere stræk-

ning over et år, så vil den kumulerede deposition tilsvarende være mindre. 

 

Resultaterne kan herefter sammenholdes med eventuelle tålegrænser for de relevante naturom-

råder. 

 

Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets emissioner er tilstrækkeligt, idet der er fo-

retaget en række antagelser, som betyder, at der anvendes worst case betragtninger. 
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8.2 Emissioner i perioden 2020-24 

I forbindelse med sandfodringsarbejder forventes projektet at give anledning til emissioner fra: 

 

• Skibe (losning samt sejlads til og fra kysten) 

• Entreprenørmaskiner på land 

 

I hovedrapportens kapitel 3 gives en projektbeskrivelse til kystbeskyttelse på strækningen Lod-

bjerg til Nymindegab. Der præsenteres i alt fire eksempler på sandfodring, som her er gengivet, 

og som i det følgende anvendes til at opstille worst-case scenarier for luftforureningen. 

 

Scenarie 1 

Scenariet omfatter følgende: 

 

• 1-6 sandfodringsskibe med laststørrelse 2.000 m3 opererer på den samme kampagne. Kam-

pagnen gennemføres enten som kystnær fodring eller strandfodring. 

• Kystnær fodring sker alene ved klapning.  

• Strandfodring sker ved indpumpning via bundliggende rørledninger. Antal af skibe er tilpas-

set, så der aldrig er ventetid ved pumperørledningerne, forventeligt 1-2 skibe. 

• På land arbejder to gravemaskiner med håndtering af rørledningen, og én gummiged suppor-

terer med flytning af rørledning og gennemfører afretning til sidst efter indpumpning. 

 

Scenarie 2 

Scenariet omfatter følgende: 

 

• 1-2 sandfodringsskibe med laststørrelse 6.000 m3 opererer på den samme kampagne. Kam-

pagnen gennemføres enten som kystnær fodring eller strandfodring. 

• Kystnær fodring sker ved delvis rainbowing (op til 100% af lasten) og delvis klapning (50% 

af lasten).  

• Strandfodring sker ved indpumpning via bundliggende rørledninger.  

• På land arbejder to gravemaskiner med håndtering af rørledningen, og én gummiged suppor-

terer med flytning af rørledning og gennemfører afretning til sidst efter indpumpning. 

 

Scenarie 3 

Scenariet omfatter følgende: 

 

• 1 -2 sandfodringsskibe med laststørrelse 21.000 m3 opererer på den samme kampagne. 

Kampagnen gennemføres enten som kystnær fodring eller strandfodring. 

• Kystnær fodring sker alene ved indpumpning igennem flyderørledninger. En mindre spray-

pontoon positionerer flyderørledningen. 

• Strandfodring sker ved indpumpning via flyderørledning til stranden.  

• På land arbejder to gravemaskiner med håndtering af rørledningen, og én gummiged suppor-

terer med flytning af rørledning.  

• Parallelt med indpumpning fordeler og afretter en dozer det indpumpede fyldsand. 

 

Scenarie 4 

Scenariet er kun aktuelt for strækningen fra Hvide Sande Havn og tre kilometer sydpå, og det 

omfatter følgende: 

 

• Ét mindre sandfodringsskib med laststørrelse under 2.000 m3 (forventeligt sandfodrings-ski-

bet Træl med lastvolumen 390 m3). Fyldsandet indvindes i havneindsejlingen eller på nærlig-

gende revle og pumpes via fast installeret rørledning til depot umiddelbart syd for havnen. 
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• Strandfodring sker efterfølgende ved tilkørsel over land, hvor en gummiged fylder løbende i 

alt fire dumpere, som transporterer sandet sydpå i en afstand på op til tre kilometer. 

 

Det fremgår, at kystbeskyttelse sker på flere forskellige måder, hvoraf kun strandfodring med 

rørledning samt transport af sand med dumpers er berørt af dette notat. 

 

I det, der i hvert af scenarierne 1, 2 og 3, skal behandles den samme mængde sand, uafhængig 

af skibsstørrelsen, estimeres emissionerne fra gravemaskine og gummiged til opbygning, flytning 

og nedtagning af rørledningen er ens for alle tre scenarier. Som nævnt antages det, at strandfor-

dringsaktiviteten altid fordeler sand jævnt over hele strækningen. For scenarie 3 skal gummige-

den ikke tilrette stranden efter endt indpumpning. Dette arbejde klares i stedet sideløbende af en 

dozer. Foruden at bistå gravemaskinerne med opbygning, nedtagning og flytning af rørledningen 

vil gummigeden ligeledes bruges til at rydde op på arbejdspladser efter endt sandfordring.  

 

Scenarie 4 behandles for sig. 

 

8.2.1 Brændstofforbrug og emissioner fra entreprenørmaskiner 

For at estimere emissionsmængderne benyttes emissionsfaktorer for maskinerne, se Tabel 8-3, 

der giver den øvre grænse målt i masse per energiforbrug. 

 

Maks effekt pr. maskine, 

kWh 

Emissionsfaktor,  

g/kWh 

CO HC NOX Partikler 

130 < P < 560 3,5 0,19 2 0,025 

Tabel 8-3. Emissionsfaktorer199 for entreprenørmaskiner.  

 

I Tabel 8-4 angives i kolonne 1 vægtintervaller for entreprenørmaskinerne, der forventes brugt til 

at udføre arbejdet. Med udgangspunkt i vægtintervallerne er opslået og beregnet relevante mo-

toreffekter, lastvolumen, skovlvolumen for entreprenørmaskinerne, ses  

 
Maskine Vægt 

(tons) 

Midlet max 

effekt (kW) 

Middel volu-

men/masse 

Gennemsnitshastighed un-

der arbejde 

Gravemaskine 20-50 203 5,1 t 5 km/t 

Gummiged 15-30 220 2,95 m3 20 km/t 

Dumper 25-50 296 15,8 m3 30 km/t 

Dozer 10-30 134 3,88 m3 5 km/t 

Tabel 8-4. Oversigt over maskinernes vægt, motoreffekt P og deres volumen eller masse i forbindelse med løft. 

For alle maskinerne er der antaget gennemsnitshastigheder, når de udfører arbejde til brug for estimaterne. 

 

Energiforbruget for en af entreprenørmaskinerne afhænger af dennes motorstørrelse, målt i he-

stekræfter hvor 1 hk = 0.736 kW, og belastningsgraden motoren er udsat for mens den arbejder. 

 

Maskinernes brændstofforbrug skal også estimeres. Til dette formål benyttes ligeledes maskiner-

nes estimerede energiforbrug, samt diesels nedre brændværdi på 42,7 MJ/kg og diesels masse-

fylde på 0,83 kg/l.200,201 

 

 
199 Bekendtgørelse nr. 1458 af 7. december 2015 om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner 

mv. 
200 https://www.lavprisolie.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiles%2Flpo%2Fentreprenoer_die-

sel_tds.pdf 
201 https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972-403-5/html/kap02.htm 
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Foruden motorstørrelse og belastningsgraden, afhænger maskinernes totale energiforbrug af ti-

den det tager at udfører deres arbejder. 

 

Maskinernes motorbelastningsgrad antages i gennemsnit at være 50% af den maksimale motor-

effekt under udførelse af arbejde. Motorer i tomgang antages at have en belastningsgrad på 1% 

og det antages at motorerne kører i tomgang 20% af tiden det tager at gennemføre et projekt. 

Dette medfører selvfølgelig en tidsforlængelse for projektgennemførelsen. 

 

Endeligt beregnes emissionen af CO2 ud fra CO forekomsten ved at antage at forholde CO2 til CO 

er 165 til 1202. 

 

8.2.2 Scenarie 1, 2 og 3 – entreprenørmaskiner 

Rørledning 

Til strandfodring benyttes en rørledning, der består af segmenter, der antages at være fem meter 

lange. Antallet af rørsegmenter for hver strækning afhænger af strækningens længde. Dog kan 

en rørledning maksimalt bygges i en længde på én kilometer, svarende til 200 rørsegmenter. Det 

antages, at rørledningen kan bygges én kilometer til hver side langs stranden fra punktet, hvor 

rørledningen kommer i land fra skibet. 

 

Positionering, ankring og flytning af rørledning på vand-siden kan ske med en slæbebåd eller et 

andet lignende fartøj. Denne aktivitet estimeres ikke her. 

 

Til at opbygge og nedtage rørledningen benyttes en gravemaskine og en gummiged. Det antages, 

at maskinerne allerede befinder sig på stranden, hvor deres aktivitet er. Der ses således bort fra 

hvorfra maskinerne er kommet til stranden. 

 

Gravemaskine til rørledning 

Til opbygning bruges gravemaskiner til at positionerer, monterer og stabilisere de enkelte rørseg-

menter. Ved nedtagning skal der flyttes sand og samles rørsegmenter. Det antages, at hvert rør-

segment monteres på 30 minutter og at det tager samme tid at afmontere et rør. 

 

Gravemaskinen antages at have en motoreffekt på 203 kW og er baseret på middelværdi for typi-

ske gravemaskiner og arbejder i gennemsnit ved 50 % motorbelastning i forbindelse med opbyg-

ning og nedtagning af rørledningen. 

 

Gummiged til rørledning 

Gummigeden sørger for at udlægge rørene langs stranden til gravemaskinen. Endvidere suppor-

terer den gravemaskinerne med at montere segmenterne samt evt. at flytte små mængder sand 

ved indpumpning.  

 

Ved udlægning af rør antages, at rørene skal flyttes fra arbejdspladsen, der er lagt stort set 

samme sted, som hvor første rørledning går i land. Herfra fordeler gummigeden rørsegmenterne 

jævnt, langs med stranden. Det antages, at gummigeden kører i gennemsnit 20 km/t og kører 

med læs af tre rør. Uniform fordeling af rørudlægning betyder, at en gennemsnitlig tur (tur/retur) 

bliver én kilometer for en rørledning på én kilometer. Herfra kan gummigedens tilbagelagte af-

stand findes. 

 

Gummigedens størrelses givet i projektbeskrivelsen gør, at der antages en motoreffekt på 220 

kW. Det antages, at der er en gennemsnitlig motorbelastning på 50 %. 

 
202 Konrad Reif (ed): Dieselmotor-Management im Überblick. 2nd edition. Springer Fachmedien, Wiesbaden 2014, ISBN 

978-3-658-06554-6. p. 171 
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Gummigedens rolle i scenarie 1 og 2 er større end på scenarie 3.  

 

Det antages konservativt, at gummigeden i alle tre scenarier bruger 20 % af tiden, hvor grave-

maskinen lægger rørledning på ad-hoc opgaver med flytning af sand. Her har den en motorbe-

lastning på 50%.  

 

På scenarie 1 og 2 skal gummigeden foruden opsætning og nedtagning af rørledning også tilrette 

stranden, efter sandet er pumpet ind. Dette antages at tage to arbejdsdage pr. kilometer strand. 

Én arbejdsdag er 7,5 timer. Igen antages en gennemsnitlig motorbelastning på 50 %. 

 

Den sidste opgave for gummigeden er oprydning af arbejdspladsen. Denne antages at tage to ar-

bejdsdage pr. arbejdsplads. Igen antages en gennemsnitlig motorbelastning på 50 %.  

 

Bemærk, at antagelsen om, at sandet fordeles jævnt langs hele strækningen, betyder, at ar-

bejdsbyrden for maskinerne ikke afhænger af mængden af sand, men udelukkende baseres på 

tidsestimatet af, hvor lang tid det tager at opstille, nedtage og flytte rørledningen. 

 

Dozer: 

På scenarie 3 benyttes en dozer til tilretning af stranden, efter der er pumpet sand ind på den. 

Her antages det konservativt, at dozeren kører 5 km/t, når den afretter stranden. Det er uklart, 

hvor bred stranden på strækningerne er i gennemsnit. Det antages konservativt at være 100 me-

ter på alle strækninger. For dozeren er det endvidere antaget, at dens frontblad er 2,5 meter 

bredt. Dermed tager det dozeren otte timer at afrette én kilometer strand, der er 100 meter 

bred. 

 

Det samlede brændstofforbrug for entreprenørmaskinerne på strækningen i scenarie 1, 2 og 3 bli-

ver derefter, som vist i Tabel 8-5. Emissionerne for en ekstremkampagne på en af strækningerne 

for scenarie 1 og 2 er vist i Tabel 8-6 og for scenarie 3 i Tabel 8-7. De estimerede totale emissio-

ner for perioden for 2020-24 i den økonomiske ramme for scenarie 1, 2, og 3 er vist i Tabel 8-9. 

 
Brændstofforbrug (l) scenarie 1,2 scenarie 3 

Agger Tange 29.910 29.317 

Harboøre Tange 26.848 26.292 

Vrist - Ferring 33.575 32.889 

Trans - Thorsminde 37.201 36.465 

Thorsminde - Husby Klitplantage 30.872 30.220 

Husby Klitplantage - Søndervig 38.178 37.346 

Ndr. Holmsland Tange 44.891 43.930 

Sdr. Holmsland Tange 65.629 64.189 

Total 307.105 300.648 

Tabel 8-5. Total brændstofforbrug for perioden 2020-24 eller for ekstremkampagner på den enkelte strækning. 

 

Emissioner (kg) CO CO2 HC NOx Partikler 

Agger Tange 1.031 170.049 56 589 7 

Harboøre Tange 925 152.640 50 529 7 

Vrist - Ferring 1.157 190.882 63 661 8 
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Emissioner (kg) CO CO2 HC NOx Partikler 

Trans - Thorsminde 1.282 211.502 70 732 9 

Thorsminde - Husby Klitplantage 1.064 175.518 58 608 8 

Husby Klitplantage - Søndervig 1.315 217.056 71 752 9 

Ndr. Holmsland Tange 1.547 255.221 84 884 11 

Sdr. Holmsland Tange 2.261 373.121 123 1.292 16 

Tabel 8-6. Emissioner for en ekstremkampagne på de forskellige strækninger for scenarie 1 og 2.  

 

Emissioner (kg) CO CO2 HC NOx Partikler 

Agger Tange 1.010 166.661 55 577 7 

Harboøre Tange 906 149.467 49 518 6 

Vrist - Ferring 1.133 186.970 62 648 8 

Trans - Thorsminde 1.256 207.297 68 718 9 

Thorsminde - Husby Klitplantage 1.041 171.795 57 595 7 

Husby Klitplantage - Søndervig 1.287 212.308 70 735 9 

Ndr. Holmsland Tange 1.514 249.737 82 865 11 

Sdr. Holmsland Tange 2.212 364.907 120 1.264 16 

Tabel 8-7. Emissioner for en ekstremkampagne på de forskellige strækninger for scenarie 3. 

 

8.2.3 Scenarie 4 – entreprenørmaskiner  

Scenarie 4 omhandler dumperes, der læsses af en gummiged og flytter sand fra et depot ved 

Hvide Sande Havn og op til tre kilometer ned ad kysten. Derfor er scenarie 4 kun relevant for 

strækningen Sdr. Holmsland Tange. Depotet skal i alt levere 12 % af den samlede mængde sand 

på Sdr. Holmsland Tange (jf. Kapitel 3 Projektbeskrivelsen i miljøkonsekvensrapporten). Det sva-

rer til 402.000 m3 sand over en femårig periode eller samme mængde i en ekstremkampagne. 

Det antages, at sandet fordeles jævnt over hele strækningen således, at en gennemsnitlig tur 

(tur/retur) for en dumper bliver tre kilometer. Dumperne kører med en gennemsnitshastighed 

ned ad stranden på 30 km/t. Gummigeden laver et skovllæs på 30 sekunder. Det antages konser-

vativt, at gummigeden fylder sin skovl med 80 %, og at den ligeledes fylder dumperen til 80% af 

maksimalt volumen. 

 

Brændstofforbruget er beregnet til 63.927 l. 

 
Emissioner (kg) CO CO2 HC NOx Partikler 

Sdr. Holmsland Tange 2.203 363.448 120 1.259 16 

Tabel 8-8. Emissioner for en ekstremkampagne på strækningen Sdr. Holmsland Tange for scenarie 4. 

 

8.2.4 Opsummering - entreprenørmaskiner 

De samlede emissioner for hele perioden 2020-24 for hvert af de fire scenarier er opsummeret i 

Tabel 8-9. Scenarie 1 og 2 har samme emissionsmængde, der totalt er en anelse større end det i 

scenarie 3. Scenarie 4 består af en helt anden type opgave og kan derfor ikke direkte sammenlig-

nes med de øvrige scenarier. Dog estimeres det, at scenarie 4 udleder en væsentlig mindre emis-

sionsmængde sammenlignet med scenarie 1,2 og 3. 
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Emissioner 

(kg) 
CO CO2 HC NOx Partikler 

Scenarie 1 10.582 1.745.990 574 6.047 76 

Scenarie 2 10.582 1.745.990 574 6.047 76 

Scenarie 3 10.382 1.713.055 564 5.933 74 

Scenarie 4 2.203 363.448 120 1.259 16 

Tabel 8-9. Totale emissioner fra entreprenørmaskiner for perioden 2020-24.  

 

Endeligt vises i Tabel 8-10 det totale brændstofforbrug for perioden 2020-24 for entreprenørma-

skinerne på alle fire scenarier. 

 
Brændstof  Liter 

Scenarie 1 307.105 

Scenarie 2 307.105 

Scenarie 3 300.648 

Scenarie 4 63.927 

Tabel 8-10. Brændstofforbruget for entreprenørmaskiner for perioden 2020-24. 

 

8.2.5 Usikkerheder - entreprenørmaskiner 

Effektiviteten for udførelsen af arbejdet er sat til 100 %. Dog, når der fyldes sand på dumpers, 

fyldes de kun 80 % af maximal volumen. Det samme gælder for gummigeden, der ligeledes kun 

antages at kunne fylde sin skovl 80 % af maksimal volumen. Desuden er det antaget, at maski-

nerne står i tomgang i yderligere 20 % af projekttiderne, hvor maskinerne ikke slukker. En un-

dersøgelse fra Scania viser, at lastbiler i løbet af en arbejdsdag står i tomgang 25% af tiden.203  

 

Emissioner og brændstofforbrug fra slæbebåde brugt til positionering af rørledninger ikke er med-

taget i estimatet. Det bemærkes dog, at positioneringen af rørledningen ikke kræver skibe af en 

størrelse som sandfodringsskibene. Forbruget af brændstoffer fra slæbebåden er næppe signifi-

kant i dette forhold. Til gengæld må det forventes, at slæbebådens forbrug er sammenligneligt 

med entreprenørmaskinerne. Dog skal slæbebåden udføre et meget lille stykke arbejde, hvorfor, 

tiden brugt af slæbebåden er meget lille. Dermed bør dens brændstofforbrug og emissioner være 

signifikant mindre end entreprenørmaskinernes forbrug og emissioner. 

 

En gravemaskine skal hjælpe rørledningen op på land, når den ankommer med slæbebåden. 

Denne opgave vurderes at være meget lille i forhold til gravemaskinens arbejde med at opsætte 

og nedtage rørledningen og ignoreres derfor. 

 

Estimatet ser bort fra, hvordan entreprenørmaskinerne kommer frem til arbejdspladsen og stran-

den. Det forventes, at de køres dertil på blokvogn. Men hvor langt de har kørt, eller hvor langt 

maskinerne skal køre fra arbejdspladsområdet bag stranden og ned til stranden kendes ikke. Der-

for gives ikke et estimat af tiden. Det samme gælder for maskinernes transport til og fra arbejds-

pladsen i forbindelse med optankning af brændstof. Det forventes, at begge dele er signifikant 

mindre end det arbejde, maskinerne laver på stranden. 

 

Hvor usikkerhederne omtalt her medfører et større brændstofforbrug og øgede emissioner, hvis 

de tages i betragtning, så forventes dette at være opvejet af de konservative skøn, der præsente-

res. 

 
203 https://www.transportmagasinet.dk/article/view/152212/dtl_undga_unodig_tomgang 
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Det er antaget, at maskinernes motor typisk yder 50 %, når de udfører arbejde i gennemsnit. 

Dette er et bedste skøn med baggrund i, at det forventes, at maskinen ikke er bygget til at køre 

ved fuld belastning gennem hele projektet men ved en variable belastning afhængig af, hvad den 

laver. 

 

8.2.6 Emissioner fra skibe 

Der er foretaget en beregning af emissioner fra de skibe, der anvendes i forbindelse med kystbe-

skyttelsesarbejder204 205. Beregningerne er foretaget på situationerne: Sejlads med tomt skib, sej-

lads med fuldt skib og losning og fordelt på fire skibsstørrelser, der almindeligvis anvendes i for-

bindelse med kystbeskyttelsesarbejder. Resultaterne er angivet i Tabel 8-11. 

 
Emissioner Skib (1.000 m3) Skib (2.000 m3) Skib (6.000 m3) Skib (18.000 m3) 

Tom Fuld Los-

ning 

Tom Fuld Losning Tom Fuld Los-

ning 

Tom Fuld Losning 

CO2, ton/h 0,19 0,17 0,25 0,5 0,4 0,6 1,0 0,9 1,3 2,9 2,8 4,1 

NOx, kg/h 2,9 2,7 4 7,1 6,5 9,7 15,8 13,5 20,2 45,3 43,5 65,3 

SOx, kg/h 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,6 0,8 1,9 1,8 2,7 

CO, kg/h 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,8 0,7 1,1 2,4 2,3 3,4 

HC, kg/h 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,8 0,7 1,1 2,4 2,3 3,4 

Partikel, kg/h 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 1,3 1,2 1,8 

Tabel 8-11. Emissioner ved forskellige aktiviteter med de fire modellerede skibe. 

 

Der et højere forbrug ved tom last, da skibet sejler med 40 % ballast, for at sikre at skibes skruer 

er under vandets overflade. Dette er ikke den optimale tilstand, hvormed der er større modstand, 

når skibet sejler. Dette betyder et øget forbrug i forhold til, når skibet har fuld last. 

 

Det fremgår af Tabel 8-11, at aktiviteten med den største emission er losning fra skibet med la-

stekapaciteten på 18.000 m3. I beregningen er der anvendt oplysninger om et skib med en last 

på 18.000 m3. Idet der i det følgende anvendes et skib med lasten 21.000 m3 er det antaget, at 

et skib med en last på 21.000 m3 medfører de samme emissioner som et skib med en last på 

18.000 m3. 

 

Der er i projektbeskrivelsen afsnit 3.6 beskrevet fire scenarie for aktiviteter med skibe, der hver 

især kan udføres som kystnær fodring eller strandfodring. Scenarierne er i det følgende brugt til 

at beregne worst-case scenarier for emissioner for ekstremkampagnen i perioden 2020-24, som 

er angivet i Tabel 8-12 til Tabel 8-15. 

 

Strækning CO2, kg NOx, kg SOx, kg CO, kg HC, kg Partikler, 

kg 

Agger 

Tange 

3.835.360 60.445 2.512 3.148 3.148 1.695 

Harboøre 

Tange 

3.015.735 47.528 1.975 2.475 2.475 1.332 

Vrist - Fer-

ring 

4.339.341 68.388 2.842 3.562 3.562 1.917 

Trans - 

Thors-

minde 

5.310.896 83.699 3.479 4.359 4.359 2.346 

Thors-

minde - 

4.701.861 74.101 3.080 3.859 3.859 2.077 

 
204 Notat om Beregning af bunker olie og emissioner, Rambøll den 7. december 2018. 

205 Notat om Estimat for olieforbrug og emissioner fra sandfodringsskibe, Rambøll den 6. maj 2019. 
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Strækning CO2, kg NOx, kg SOx, kg CO, kg HC, kg Partikler, 

kg 

Husby Klit-

plantage 

Husby Klit-

plantage - 

Søndervig 

3.118.540 49.148 2.043 2.560 2.560 1.378 

Ndr. 

Holmsland 

Tange 

1.438.538 22.671 942 1.181 1.181 636 

Sdr. 

Holmsland 

Tange 

15.940.031 251.214 10.441 13.084 13.084 7.043 

Tabel 8-12. Samlede emissioner fra skibe under ekstrem-kampagnen ved anvendelse af scenarie 1. 

 

Strækning CO2, kg NOx, kg SOx, kg CO, kg HC, kg Partikler, 

kg 

Agger 

Tange 

3.211.456 50.612 2.104 2.636 2.636 1.419 

Harboøre 

Tange 

2.562.273 40.381 1.678 2.103 2.103 1.132 

Vrist - Fer-

ring 

4.053.899 63.889 2.655 3.328 3.328 1.791 

Trans - 

Thorsminde 

4.849.250 76.424 3.176 3.980 3.980 2.142 

Thorsminde 

- Husby 

Klitplan-

tage 

3.860.324 60.838 2.529 3.169 3.169 1.706 

Husby Klit-

plantage - 

Søndervig 

2.851.029 44.932 1.867 2.340 2.340 1.260 

Ndr. 

Holmsland 

Tange 

1.354.367 21.345 887 1.112 1.112 598 

Sdr. Holms-

land Tange 

12.386.692 195.214 8.113 10.168 10.168 5.472 

Tabel 8-13. Samlede emissioner fra skibe under ekstrem-kampagnen ved anvendelse af scenarie 2. 

 

Strækning CO2, kg NOx, 

kg 

SOx, 

kg 

CO, 

kg 

HC, 

kg 

Partikler, 

kg 

Agger Tange 3.719.473 58.619 2.436 3.053 3.053 1.643 

Harboøre Tange 3.021.879 47.625 1.979 2.480 2.480 1.335 

Vrist - Ferring 5.069.497 79.895 3.321 4.161 4.161 2.240 

Trans - Thorsminde 5.968.668 94.066 3.910 4.899 4.899 2.637 

Thorsminde - Husby Klitplan-

tage 

4.376.773 68.978 2.867 3.593 3.593 1.934 

Husby Klitplantage – Søndervig 3.510.286 55.322 2.299 2.881 2.881 1.551 

Ndr. Holmsland Tange 1.705.920 26.885 1.117 1.400 1.400 754 

Sdr. Holmsland Tange 13.205.24
3 

208.114 8.649 10.84
0 

10.84
0 

5.834 

Tabel 8-14. Samlede emissioner fra skibe under ekstrem-kampagnen ved anvendelse af scenarie 3. 

 
Strækning CO2, kg NOx, kg SOx, kg CO, kg HC, kg Partikler, kg 

Sdr. Holmsland Tange 408.581  6.439 268 335 335 181 

Tabel 8-15. Samlede emissioner fra skibe under ekstrem-kampagnen ved anvendelse af scenarie 4. 

 

Losningstiden for et skib kombineret med kampagnestørrelsen og en antagelse om losning 100% 

af tiden giver en fornemmelse af, hvor mange timer en kampagne samlet udføres over. I Tabel 

8-16 er timeforbruget beregnet for ”ekstrem” kampagnen. 
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Strækning 

Skibsstørrelser 

Skib 

(1.000) 

Skib 

(2.000 m3) 

Skib  

(6.000 m3) 

Skib  

(21.000 m3) 

Losningstid h/last 

0,86 1,28 1,67 2,6 

  Timeforbrug til losning 

Agger Tange 5.698 3.811 1.639 741 

Harboør Tange 4.730 3.164 1.361 615 

Vrist - Ferring og 

Bovbjerg 

9.460 6.328 2.721 1.230 

Trans - Thors-

minde 

10.858 7.263 3.124 1.412 

Thorsminde – 

Husby Klitplan-

tage 

6.235 4.171 1.794 811 

Husby Klitplan-

tage – Søndervig 

6.386 4.271 1.837 830 

Ndr. Holmsland 

Tange 

3.225 2.157 928 419 

Sdr. Holmsland 

Tange 

18.060 12.081 5.196 2.348 

Tabel 8-16. Beregning af losningstid pr. kampagne fordelt på de fire skibstyper. 

 

8.3 Immissionskoncentrationer 

Anvendelse af skibe og entreprenørmaskiner medfører emissioner, der kan påvirke både menne-

sker og natur. Vurdering af påvirkninger sker gennem beregning af immissionskoncentrationer og 

deposition af kvælstof i OML-modellen. 

 

Det vurderes, at en worst case betragtning udgøres af en kombination af entreprenørmaskiner og 

skib. Idet der ikke er aktiviteter på land i forbindelse med kystnær fodring, foretages der ikke en 

vurdering af påvirkningen fra denne aktivitet. 

 

Den største emission fra skibene forekommer under aktiviteten losning206. Der foretages derfor 

beregninger, hvor skibet er i gang med losning, og worst case betragtningen er, at der altid ligger 

et skib klar til at afløse samt, at alle entreprenørmaskinerne arbejder med 80 % effektivitet. 

 

Immissionsberegningerne udføres under den worst case antagelse, at der sandfodres over et helt 

år, sådan at de værst tænkelige vejrforhold indgår i beregningen af immissionskoncentrationer. 

 

Den største emission fra sandfodringsaktiviteter ved anvendelse af entreprenørmaskiner forekom-

mer under anvendelse af scenarie 4. Dette scenarie anvendes dog kun på en kort strækning fra 

Hvide Sande Havn og seks kilometer mod syd. Under dette scenarie anvendes et skib med last-

størrelse på under 2.000 m3. Scenarie 1 og 2 har de laveste emissioner. 

 

Den største emission fra anvendelse af skibe opnås ved anvendelse af scenarie 3, hvor der an-

vendes et skib med laststørrelse på 21.000 m3. Der foretages derfor beregninger af immissions-

koncentrationen i følgende tilfælde: 

 

• Scenarie 3 (to gravemaskiner, en gummiged, en dozer, skib med laststørrelse på 21.000 m3) 

• Scenarie 4 (to gravemaskiner, en gummiged, fire dumpere, skib med laststørrelse på under 

2.000 m3) 

 
206 Notat om Beregning af bunker olie og emissioner, Rambøll den 7. december 2018. 
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Beregningerne foretages under den worst case betragtning, at der på hver delstrækning, over et 

døgn, arbejdes indenfor et areal på 100x100 meter samt, at der samtidig forekommer ens aktivi-

teter på tre naboliggende delstrækninger (jf. Figur 8-2).  

 

 

 

 

 

Det vurderes, at den korteste delstrækning er på to kilometer. Strækningen indtastes derfor som 

en worst case situation i beregningen. 

 

Beregning af immissionskoncentrationer 

I OML-modellen indtastes data for de forurenende kilder. 

 

På baggrund af formlen i tabel 11 i tillæg til luftvejledningen207 og en antagelse om, at skibs-

brændslet er fuelolie og brændslet for entreprenørmaskiner er diesel kan røggasmængden ved 

forbrænding af 1 kg brændsel beregnes: 

 

𝑅ø𝑔𝑔𝑎𝑠𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 [𝑁𝑚3/ℎ, 𝑣å𝑑] 𝑣𝑒𝑑 𝑎𝑓𝑏𝑟æ𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓 1 𝑘𝑔 𝑓𝑢𝑒𝑙 =  1,29 +  
211

21 −  % 𝑂2

 

 

𝑅ø𝑔𝑔𝑎𝑠𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 [𝑁𝑚3/ℎ, 𝑣å𝑑] 𝑣𝑒𝑑 𝑎𝑓𝑏𝑟æ𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓 1 𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑜𝑙𝑖𝑒 =  1,41 + 
221

21 −  % 𝑂2

 

 

Brændstofmængden kan beregnes på baggrund af entreprenørmaskinernes effekt (jf. Tabel 8-4), 

belastning (80 %) samt diesels nedre brændværdi på 41,9 MJ/kg efter følgende formel: 

 

𝐵𝑟æ𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 [𝑘𝑔/ℎ]  =  
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝐽/𝑠]  ∙  0,8

𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑠 𝑛𝑒𝑑𝑟𝑒 𝑏𝑟æ𝑛𝑑𝑣æ𝑟𝑑𝑖 [𝐽/𝑘𝑔]
 ∙  3.600 [𝑠/ℎ] 

 

Ud fra viden om brændstofforbruget for de tre skibsstørrelser og entreprenørmaskinerne samt en 

antagelse om at iltindholdet i røggassen er 10 % kan røggasmængderne beregnes (jf. Tabel 

8-17). 

 

 

 

 
207 6. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) – Kapitel 6 om energianlæg, Miljøstyrelsen af 19. decem-

ber 2017 

 

Nabodelstrækning Delstrækning Nabodelstrækning 

Figur 8-2. Illustration af scenarie for beregning af worst case immissionskoncentration ved en kombination af luft-

emissioner fra entreprenørmaskiner og skibe. 
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Entreprenørmaskine Beregnet røggasmængde, Nm3/h 

Dozer 347  

Gravemaskine 411  

Gummiged 325  

Dumper 695  

Skib under 2.000 m3 2.743  

Skib 2.000 m3 3.931  

Skib 6.000 m3 8.209  

Skib 21.000 m3 27.576  

Tabel 8-17. Produceret Nm3 våd røggas pr time ved forbrænding af fuelolie i skib og dieselolie i entreprenørma-

skine. 

Der er foretaget en beregning af immissionskoncentrationen af CO, NOx og partikler under an-

vendelse af scenarie 3 og 4 samt inddata til OML-beregningerne er angivet i Tabel 8-18 til Tabel 

8-19. 

 

 Gravemaskine Gummiged Dozer Skib 21.000 m3 

Koordinatsæt (0,0), (50,-50), 

(0,-100), (50,-

150), (0,2100), 

(50,2050) 

(90,-90) (90,-

190), (90,2010) 

(70,2090), (70,-

10) (70,-110) 

(-1200,0), (-

1200,2100), (-

1200, -100) 

Skorstenshøjde, 

m 

3 3 3 34** 

Afkastdiameter, 

indvendig, m 

0,15 0,15 0,15 2,5** 

Afkastdiameter 

udvendig, m 

0,15 0,15 0,15 2,5** 

Luftmængde 

(våd), Nm3/h 

411 325 347 27.576 

Kildestyrke, CO 
g/s 

0,22 0,17 0,18 0,94* 

Kildestyrke, NO2 

g/s**** 

0,06 0,05 0,05 9,07* 

Kildestyrke, 

partikler g/s 

0,0015 0,0012 0,0013 0,50* 

Temperatur, 
C*** 

250 250 250 250 

Tabel 8-18. Data til OML-beregning med entreprenørmaskiner efter Scenarie 3. * Emissioner fra skibe under 

losning omregnet til g/s. ** Antaget på baggrund af datablade for skibe. *** Antaget på baggrund af andre 

miljøvurderingsrapporter. **** Det antages, at maksimalt 50 % af den udledte NOx er oxideret til NO2 i bereg-

ningspunkterne. 

Da scenarie 4 kun anvendes på en seks kilometer lang strækning ved Hvide Sande, regnes der 

ikke med tilsvarende aktiviteter på nabostrækningerne. 

 

 Gravemaskine Gummiged Dumper Skib >2.000 m3 

Koordinatsæt (0,0), (20,80) (80,40)  (80,10), (80,-

1800), (80,-

3600), (80,-
5400) 

(-550,0) 

Skorstenshøjde, m 3 3 3 20** 

Afkastdiameter, 

indvendig, m 

0,15 0,15 0,15 1** 

Afkastdiameter ud-

vendig, m 

0,15 0,15 0,15 1** 

Luftmængde (våd), 

Nm3/h 

411 325 695 2.743 

Kildestyrke, CO g/s 0,22 0,17 0,37 0,14* 

Kildestyrke, NO2 

g/s**** 

0,06 0,05 0,11 1,35* 

Kildestyrke, partik-
ler g/s 

0,0015 0,0012 0,0026 0,08* 

Temperatur, C*** 250 250 250 250 

Tabel 8-19. Data til OML-beregning med entreprenørmaskiner efter scenarie 4. * Emissioner fra skibe under 

losning omregnet til g/s. ** Antaget på baggrund af datablade for skibe. *** Antaget på baggrund af andre 

miljøvurderingsrapporter. **** Det antages, at maksimalt 50 % af den udledte NOx foreligger som NO2 i be-

regningspunkterne. 
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Beregningerne findes vedlagt som bilag 9 Emissioner – Resultater og giver resultater for CO, NOx 

og partikler som angivet i Tabel 8-20 til Tabel 8-22. 

 

 Scenarie 3 Scenarie 4 

EU's luftgrænseværdi  CO: 10 mg/m3, daglig maksimal 8-timers middelværdi 

Beregnet CO koncentration (8 timers 

glidende middelværdi) mg/m3 

1,1 1,05 

Afstand til nulpunkt*, m 75 75 

Retning i forhold til beregningens 

nord, grader 

90 100 

Længste afstand til nulpunkt* (m), 

hvor EU's luftgrænseværdi er over-

holdt på land 

Overholdes i alle beregnings-

punkter 

Overholdes i alle beregnings-

punkter 

Arbejdstilsynets grænseværdi CO: 23 mg/m3, Gennemsnitskoncentration over otte timer 
Længste afstand til nulpunkt* (m), 

hvor Arbejdstilsynets grænseværdi 

er overholdt 

Gennemsnitskoncentrationen 

over 8 timer kan ikke vises i 

OML-modellen. Der sammenhol-

des derfor med den beregnede 

maksimale 8 timers glidende 

middelværdi. Da den maksimale 

8 timers glidende middelværdi 
ikke er overskredet, vurderes 

gennemsnitskoncentrationen 

over 8 timer at være overholdt i 

alle beregningspunkter 

Gennemsnitskoncentrationen 

over 8 timer kan ikke vises i 

OML-modellen. Der sammenhol-

des derfor med den beregnede 

maksimale 8 timers glidende 

middelværdi. Da den maksimale 

8 timers glidende middelværdi 
ikke er overskredet, vurderes 

gennemsnitskoncentrationen 

over 8 timer at være overholdt i 

alle beregningspunkter 

Tabel 8-20. Oversigt over immissionskoncentrationen af CO beregnet for de tre Scenarier. * Nulpunktet er be-

regningens nulpunkt og kan være et tilfældigt sted langs kysten. 

 

 Scenarie 3 Scenarie 4 

EU's luftgrænseværdi  NO2: 200 µg/m3 (timemiddelværdi). Må ikke overskrides mere 

end 18 gange pr. kalenderår 

Beregnet NO2 koncentration (19 

største timemiddelkoncentra-

tion) µg/m3 

315 382 

Afstand til nulpunkt*, m 75 100 

Retning i forhold til beregnin-

gens nord, grader 

90 80 

Længste afstand til nulpunkt* 

(m), hvor grænseværdien er 

overholdt på land 

Overholdes fra imellem 200 og 

250 meter fra nulpunktet. 

Overholdes fra imellem 100 og 150 

meter fra nulpunktet. 

Arbejdstilsynets grænse-
værdi 

NO2: 0,96 mg/m3, Gennemsnitskoncentration over otte timer 

Beregnet NO2 koncentration (8 

timers glidende middelværdi) 
mg/m3 

0,30 0,31 

Afstand til nulpunkt*, m 75 75 

Retning i forhold til beregnin-

gens nord, grader 

90 100 

Længste afstand til nulpunkt* 

(m), hvor grænseværdien er 

overholdt på land 

Gennemsnitskoncentrationen 

over 8 timer kan ikke vises i 

OML-modellen. Der sammenhol-

des derfor med den beregnede 

maksimale 8 timers glidende 
middelværdi. Da den maksimale 

8 timers glidende middelværdi 

ikke er overskredet, vurderes 

gennemsnitskoncentrationen 

over 8 timer at være overholdt i 

alle beregningspunkter 

Gennemsnitskoncentrationen over 8 

timer kan ikke vises i OML-model-

len. Der sammenholdes derfor med 

den beregnede maksimale 8 timers 

glidende middelværdi. Da den mak-
simale 8 timers glidende middel-

værdi ikke er overskredet, vurderes 

gennemsnitskoncentrationen over 8 

timer at være overholdt i alle bereg-

ningspunkter 

Arbejdstilsynets korttids-

værdi 

NO2: 2x0,96 mg/m3, koncentrationen i en tidsperiode på højst 

15 minutter må aldrig overskrides 

Beregnet NO2 koncentration 

(maksimal time-middelkoncen-

tration) mg/m3 

0,36 0,41 

Afstand til nulpunkt*, m 75 100 

Retning i forhold til beregnin-
gens nord, grader 

90 80 

Længste afstand til nulpunkt* 

(m), hvor grænseværdien er 
overholdt på land 

Korttidsværdien kan ikke vises i 

OML-modellen. Der sammenhol-
des derfor med den beregnede 

maksimale timemiddelkoncen-

tration. Da den maksimale 

Korttidsværdien kan ikke vises i 

OML-modellen. Der sammenholdes 
derfor med den beregnede maksi-

male timemiddelkoncentration. Da 

den maksimale 
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timemiddelkoncentration ikke 

overskrider grænsen for kort-

tidsværdien, vurderes korttids-

værdien at være overholdt i alle 

beregningspunkter 

timemiddelkoncentration ikke over-

skrider grænsen for korttidsværdien, 

vurderes korttidsværdien at være 

overholdt i alle beregningspunkter 

Tabel 8-21. Oversigt over immissionskoncentrationen af NO2 beregnet for de tre scenarier. * Nulpunktet er be-

regningens nulpunkt og kan være et tilfældigt sted langs kysten. 

 
 Scenarie 3 Scenarie 4 

EU's luftgrænseværdi  Partikler (PM10): 50 µg/m3 (døgnmiddelværdi). Må ikke over-

skrides mere end 35 gange pr. kalenderår 

Beregnet partikelkoncentration 
(36 største døgnmiddelkoncen-

tration) µg/m3 

2,1 1,6 

Afstand til nulpunkt*, m 150 100 

Retning i forhold til beregnin-

gens nord 

130 80 

Længste afstand til nulpunkt* 

(m), hvor grænseværdien er 

overholdt på land 

Overholdes i alle beregningspunkter Overholdes i alle beregnings-

punkter 

Arbejdstilsynets grænse-

værdi 

Mineralsk støv (inert): 10 mg/m3. Gennemsnitskoncentration 

over otte timer 

Mineralsk støv (inert og respirabelt): 5 mg/m3. Gennemsnitskon-

centration over otte timer 

Beregnet partikelkoncentration 

(8 timers glidende middelværdi) 

mg/m3 

0,009 0,007 

Afstand til nulpunkt*, m 1.500 75 

Retning i forhold til beregnin-

gens nord 

240 100 

Længste afstand til nulpunkt* 

(m), hvor grænseværdien er 

overholdt på land 

Gennemsnitskoncentrationen over 8 

timer kan ikke vises i OML-modellen. 

Der sammenholdes derfor med den 

beregnede maksimale 8 timers gli-

dende middelværdi. Da den maksi-

male 8 timers glidende middelværdi 

ikke er overskredet, vurderes gen-

nemsnitskoncentrationen over 8 ti-
mer at være overholdt i alle bereg-

ningspunkter  

Gennemsnitskoncentrationen 

over 8 timer kan ikke vises i 

OML-modellen. Der sammenhol-

des derfor med den beregnede 

maksimale 8 timers glidende 

middelværdi. Da den maksimale 

8 timers glidende middelværdi 

ikke er overskredet, vurderes 
gennemsnitskoncentrationen 

over 8 timer at være overholdt i 

alle beregningspunkter  

Tabel 8-22. Oversigt over immissionskoncentrationen af partikler beregnet for de tre scenarier. * Nulpunktet er 

beregningens nulpunkt og kan være et tilfældigt sted langs kysten. 

 

Det fremgår af Tabel 8-20 til Tabel 8-22, at den væsentligste emission udgøres af NO2. NO2 emis-

sionen overskrider i nogle beregningspunkter EU's luftgrænseværdi uden, at der er taget højde 

for baggrundsværdien i området, men overholder Arbejdstilsynets grænseværdi.  

 

CO-emissionen og partikelemissionen overholder EU's og Arbejdstilsynets luftgrænseværdier i alle 

beregningspunkter. 

 

8.4 Beregning af deposition 

Der er foretaget beregninger af kvælstofdepositionen. Beregningerne er foretaget med anven-

delse af den beregnede NO2-emission, idet det antages at 50 % er oxideret til NO2 i receptorpink-

terne og resten af NOx udgøres af NO.  

 

OML-Beregningerne findes vedlagt som bilag 9 Emissioner – Resultater og giver resultater af hen-

holdsvis NO2 og NO depositionerne for hver af de tre undersøgte scenarier til sandfodring, scena-

rie 3 og scenarie 4. Resultaterne er efterfølgende omregnet til N-deposition ved multiplikation af 

forholdet mellem molmassen for N i NO2 (14/46) og N i NO (14/30) og den maksimale N-deposi-

tion i hver afstand fra beregningens nulpunkt er fundet. Derefter er foretaget en korrektion for 

antal arbejdsdage og afstanden fra nulpunktet hvorfra der vil være en kumuleret effekt i en be-

stemt afstand (jf. beskrivelsen i afsnit 8.1). 
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Resultaterne af OML-beregningerne for deposition er neden for præsenteret for de tre scenarier 

som funktion af afstanden til beregningens nulpunkt (en entreprenørmaskine placeret i strand-

kanten), jf. beskrivelsen i afsnit 8.1). 

 

 

Figur 8-3. Beregnet maksimal N-deposition som funktion af afstanden til beregningens nulpunkt under anven-

delse af scenarie 3. Den blå kurve viser N-depositionen fra aktiviteter på et areal på 100x100 meter og den 
grønne kurve viser den maksimale kumulerede N-deposition over en strækning på 1.000 meter på begge sider 

af arealet. 

 

 

Figur 8-4. Beregnet maksimal N-deposition som funktion af afstanden til beregningens nulpunkt under anven-

delse af scenarie 4. Den blå kurve viser N-depositionen fra aktiviteter på et areal på 100x100 meter og den 

grønne kurve viser den maksimale kumulerede N-deposition over en strækning på 1.000 meter på begge sider 

af arealet. 

Resultaterne kan også præsenteres som den maksimale kumulerede N-deposition for hvert sce-

narie, jf. Tabel 8-23.  
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 Maksimal kumuleret N-

deposition kg/ha/år 

Afstand fra nulpunkt til 

beregningspunkt, m 

Retning fra nord, gra-

der 

Scenarie 3 0,58 200 130 

Scenarie 4 0,52 150 80 

Tabel 8-23. Oversigt over den maksimalt beregnede N-deposition for de tre scenarier i ét beregnings-punkt. * 

Depositionen (0,63 kg/ha/år) er fundet både i en afstand på 150 meter i retning 150 grader samt i en afstand 

på 200 meter i retning 140 grader. 

Resultaterne skal herefter sammenholdes med baggrundsbelastningen i det enkelte naturområde 

samt dets tålegrænse.  
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 EMISSIONER – RESULTATER 

  



Scenarie 3 imission



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 11:05
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   1
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
                                   Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

          Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

            Start af beregningen        =  760101 kl.  1
            Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24

          Meteorologiske data er fra: Kastrup

          Koordinatsystem.

            Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
            Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
            skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

          Receptordata.

            Ruhedslængde, z0       = 0.050 m

            Største terrænhældning =     0 grader

            Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
            med centrum x,y:          0.,         0.
            og radierne (m):         50.         75.        100.        150.        200.
                                    250.        300.        400.        500.        750.
                                   1000.       1500.       2000.       2500.       3000.

            Alle terrænhøjder    =   0.0 m.

            Alle receptorhøjder  =   1.5 m.

            Alle overflader er typenr. =    2.
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          Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

            Nr.....:   Internt kildenummer
            ID.....:   Tekst til identificering af kilde
            X......:   X-koordinat for kilde [m]
            Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
            Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
            HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
            T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
            VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
            DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
            DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
            HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
            Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

          Punktkilder.
          ------------

           Kildedata:
                                                                                       CO       NO2      Partik
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
             1 Gravemas        0.        0.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.2200   0.0600 1.50E-03
             2 Gravemas       50.      -50.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.2200   0.0600 1.50E-03
             3 Gravemas        0.     -100.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.2200   0.0600 1.50E-03
             4 Gravemas       50.     -150.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.2200   0.0600 1.50E-03
             5 Gravemas        0.     2100.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.2200   0.0600 1.50E-03
             6 Gravemas       50.     2050.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.2200   0.0600 1.50E-03
             7 Gummiged       90.      -90.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.1700   0.0500 1.20E-03
             8 Gummiged       90.     -190.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.1700   0.0500 1.20E-03
             9 Gummiged       90.     2010.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.1700   0.0500 1.20E-03
            10 Dozer          70.     2090.   0.0   3.0 250.   0.10  0.15  0.15   0.0   0.1800   0.0500 1.30E-03
            11 Dozer          70.      -10.   0.0   3.0 250.   0.10  0.15  0.15   0.0   0.1800   0.0500 1.30E-03
            12 Dozer          70.     -110.   0.0   3.0 250.   0.10  0.15  0.15   0.0   0.1800   0.0500 1.30E-03
            13 Stort       -1200.        0.   0.0  34.0 250.   7.66  2.50  2.50   0.0   0.9400   9.0700   0.5000
            14 Stort       -1200.     2100.   0.0  34.0 250.   7.66  2.50  2.50   0.0   0.9400   9.0700   0.5000
            15 Stort       -1200.     -100.   0.0  34.0 250.   7.66  2.50  2.50   0.0   0.9400   9.0700   0.5000

           Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

            Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

           Afledte kildeparametre:

                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                     1                12.4                       0.3
                     2                12.4                       0.3
                     3                12.4                       0.3
                     4                12.4                       0.3
                     5                12.4                       0.3
                     6                12.4                       0.3
                     7                 9.8                       0.2
                     8                 9.8                       0.2
                     9                 9.8                       0.2
                    10                10.4                       0.3
                    11                10.4                       0.3
                    12                10.4                       0.3
                    13                 3.0                      21.0
                    14                 3.0                      21.0
                    15                 3.0                      21.0

           Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.
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            CO       Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale timeværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        515   361   328   291   244   201   182   150   129    92    69    75   398   102    59
              10        484   346   321   285   224   215   199   165   136    93    69    69   129    69    45
              20        451   344   358   291   262   197   185   159   135    94    70    53    65    45    32
              30        442   391   373   298   234   197   183   152   126    90    69    44    39    32    26
              40        460   432   442   306   224   195   195   176   150    99    72    45    36    30    26
              50        448   469   450   322   253   221   201   159   136    96    70    43    30    23    21
              60        468   598   487   322   247   203   180   146   126    92    71    45    32    24    20
              70        538   689   584   352   229   197   188   165   142    98    71    45    32    24    20
              80        658   900   600   278   223   208   194   158   142   115    93    56    41    35    30
              90        780  1292   607   309   239   196   183   175   160   121    82    49    34    25    20
             100        803   576   757   462   265   226   195   183   156   108    80    49    34    25    20
             110        817   908   562   506   307   250   217   206   180   120    85    50    34    25    20
             120       1005  1130   636   540   338   254   241   214   177   119    84    50    34    26    21
             130       1043  1032   757   687   376   282   246   227   191   122    87    51    35    27    22
             140       1010  1001   762   847   397   316   275   255   209   128    87    51    36    28    22
             150        848  1071   640  1019   790   578   358   241   202   131    92    55    38    29    23
             160        673   732   662  1032   742   478   412   268   220   138    96    57    39    30    23
             170        556   760  1047   852   631   383   309   256   211   136    97    59    40    30    24
             180        450   842   408   521   467   353   282   241   206   135    97    58    40    30    24
             190        450   770  1188   495   270   270   223   214   179   126    91    56    39    30    23
             200        435   760   779   490   332   215   205   187   167   120    88    53    37    28    23
             210        456   569   511   344   260   215   191   182   165   112    82    51    36    27    22
             220        444   484   396   300   242   202   193   176   151   107    78    49    34    26    21
             230        447   389   339   267   238   221   193   165   146   108    78    47    33    25    20
             240        450   369   312   248   219   225   213   173   141   102    75    47    32    24    20
             250        474   329   290   242   215   200   195   175   150    99    72    45    32    24    19
             260        482   316   258   237   232   211   183   156   140   100    74    46    31    23    19
             270        557   381   263   242   231   222   205   168   135    96    71    44    31    24    19
             280        551   373   269   248   242   225   204   165   140    95    69    44    31    23    19
             290        507   377   307   253   236   216   200   168   141    97    71    51    40    33    27
             300        520   385   331   264   241   217   195   162   135    93    70    44    30    23    19
             310        627   432   341   273   247   222   199   162   135    91    67    42    30    23    20
             320        649   480   387   290   239   215   193   158   131    92    68    43    30    24    22
             330        617   468   397   323   266   237   212   171   140    93    68    47    37    30    25
             340        537   411   349   296   263   232   205   164   135    90    65    47    51    40    32
             350        514   386   335   270   236   212   190   157   133    93    69    59    98    67    43
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=  1291.53 i afstand    75 m og retning  90 grader.
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            NO2      Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale timeværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        140   101   102   105   103   104   104   107   100    98   103    67   109    63    50
              10        132   100   101   104   101    99   100    97    97    89    81    81    57    46    47
              20        123   100   100   102    98    99    98    94    96   101    75    84    67    44    43
              30        121   109   105    98    99    96    95    93    88    82    87    59    57    58    54
              40        125   121   124    98    98    95    93    88    87    78    75    63    50    51    52
              50        122   131   125    96    95    94    92    87    84    74    69    65    53    42    35
              60        128   168   135    94    93    93    90    87    81    76    67    69    68    62    56
              70        149   192   161    98    93    89    88    86    81    71    66    56    51    49    47
              80        184   249   166   113   106   101    96    90    84    71    64    53    45    40    37
              90        217   357   169   159   131   117   109    99    91    77    68    54    45    38    35
             100        223   157   210   132   118   113   110   101    94    94    91    84    79    73    68
             110        223   252   156   150   123   128   117   102    99    98    96    89    76    64    53
             120        276   308   273   156   164   127   114   101    93    94    86    59    48    40    34
             130        286   282   206   202   129   122   118    90    89    79    70    53    44    39    32
             140        277   273   224   254   163   154    98    85    89    82    72    55    49    42    41
             150        231   293   175   282   232   166   115    95    94    85    76    64    48    55    58
             160        184   200   182   281   218   140   117    97    96    87    82    56    61    63    58
             170        152   207   325   232   174   106   102   100   102    85    83    71    60    50    41
             180        123   230   113   142   131    99   105   101   106   104    88    76    59    56    52
             190        123   210   325   135   108   102   108   104   109   110    89    90    74    92    61
             200        119   209   213   134   110   103   110   106   112   117   115   102   110    81   127
             210        124   156   140   108   110   106   112   110   116   123   129   113   150   151    95
             220        121   133   109   106   110   111   110   114   117   128   135   135   151   103    62
             230        122   108   109   108   111   112   110   113   115   126   148   252   110    89   100
             240        123   107   110   110   109   111   111   111   111   117   151   197   124    99    75
             250        129   109   109   111   111   111   111   110   110   116   125   177   135    96    76
             260        131   110   111   111   111   110   110   110   109   122   105   107   117   102    78
             270        152   109   110   111   111   110   110   110   110   122    95   118   109   100    79
             280        151   108   109   110   110   110   111   109   111   121   134   127   120    95    77
             290        139   108   108   107   109   111   112   111   113   117   150   192   126   166   118
             300        142   107   105   107   110   111   113   115   115   129   165   169   126    94    96
             310        172   119   104   107   110   111   114   116   118   133   153   142   183    90    78
             320        178   132   107   108   109   110   112   117   120   130   136   116   112   111   115
             330        169   129   110   108   108   110   112   115   120   120   119    97   107    83   114
             340        147   113   103   107   107   109   110   111   116   113   109    90   115   122    93
             350        140   106   102   106   105   107   107   109   107   103   100    78    91    91    71
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=   357.27 i afstand    75 m og retning  90 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 11:05
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   6
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            Partik   Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale timeværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0          6     6     6     6     6     6     6     6     6     5     6     4     4     3     3
              10          6     6     6     6     6     5     5     5     5     5     4     4     3     3     3
              20          6     5     6     6     5     5     5     5     5     6     4     5     4     2     2
              30          6     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     3     3     3     3
              40          6     5     5     5     5     5     5     5     5     4     4     3     3     3     3
              50          6     6     5     5     5     5     5     5     5     4     4     4     3     2     2
              60          6     6     5     5     5     5     5     5     4     4     4     4     4     3     3
              70          6     6     6     5     5     5     5     5     4     4     4     3     3     3     3
              80          8     7     6     6     6     5     5     5     4     4     3     3     2     2     2
              90          9     9     7     7     6     6     6     5     5     4     4     3     2     2     2
             100          6     6     6     6     6     6     5     5     5     5     5     4     4     4     4
             110          6     7     6     7     6     6     6     5     5     5     5     5     4     4     3
             120          7     8    10     6     7     6     6     5     5     5     5     3     3     2     2
             130          7     7     6     7     6     6     6     5     5     4     4     3     2     2     2
             140          7     7     6     9     7     7     5     5     5     5     4     3     3     2     2
             150          6     7     6     7     6     6     5     5     5     5     4     4     3     3     3
             160          6     6     7     7     6     5     5     5     5     5     5     3     3     3     3
             170          6     6    10     6     6     5     6     6     6     5     5     4     3     3     2
             180          6     6     6     6     6     5     6     6     6     6     5     4     3     3     3
             190          6     6     8     6     6     6     6     6     6     6     5     5     4     5     3
             200          6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     4     7
             210          6     6     6     6     6     6     6     6     6     7     7     6     8     8     5
             220          6     6     6     6     6     6     6     6     6     7     7     7     8     6     3
             230          6     6     6     6     6     6     6     6     6     7     8    14     6     5     6
             240          6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     8    11     7     5     4
             250          6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     7    10     7     5     4
             260          6     6     6     6     6     6     6     6     6     7     6     6     6     6     4
             270          6     6     6     6     6     6     6     6     6     7     5     6     6     5     4
             280          6     6     6     6     6     6     6     6     6     7     7     7     7     5     4
             290          6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     8    11     7     9     6
             300          6     6     6     6     6     6     6     6     6     7     9     9     7     5     5
             310          6     6     6     6     6     6     6     6     7     7     8     8    10     5     4
             320          6     6     6     6     6     6     6     6     7     7     7     6     6     6     6
             330          6     6     6     6     6     6     6     6     7     7     7     5     6     5     6
             340          6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     5     6     7     5
             350          6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     4     5     5     4
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    13.91 i afstand  1500 m og retning 230 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 11:05
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   7
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            CO       Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale 8-timers glidende middel (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        369   269   237   198   162   136   119    96    81    56    42    53   295    67    37
              10        351   250   233   200   148   122   102    81    71    54    42    50    75    50    35
              20        368   249   254   188   150   119   100    85    73    53    41    34    43    30    23
              30        373   278   279   208   153   123   107    98    87    64    51    34    26    26    19
              40        359   324   299   219   179   156   146   122   105    76    57    36    25    22    18
              50        387   411   371   246   194   168   145   120   100    65    46    27    21    20    18
              60        380   487   423   258   186   151   133   101    82    56    45    32    24    20    18
              70        362   568   478   233   182   152   127   102    82    61    47    32    25    21    18
              80        504   668   538   232   180   148   123   105    93    69    53    36    27    22    18
              90        641  1104   502   238   173   151   139   121   105    79    60    38    27    21    17
             100        661   499   564   291   200   171   156   128   108    79    59    37    26    20    16
             110        683   664   414   367   232   182   160   133   117    83    60    36    27    22    18
             120        733  1023   503   466   238   176   151   129   111    75    57    38    28    22    18
             130        767   706   641   502   256   184   178   152   124    79    56    35    27    22    18
             140        743   618   621   588   290   217   195   150   119    78    56    36    27    21    17
             150        656   818   461   727   698   333   249   169   140    94    69    43    31    24    19
             160        505   614   563   652   572   375   280   188   149    97    70    43    31    25    20
             170        477   650   681   645   448   281   243   170   135    87    62    39    28    21    17
             180        387   550   295   387   349   233   220   189   153    96    67    40    30    23    19
             190        371   568   938   352   229   189   161   157   148   111    83    52    36    27    22
             200        338   459   655   375   205   170   144   118   103    79    65    45    33    26    21
             210        338   431   427   282   200   159   139   102    90    69    55    38    29    23    18
             220        341   373   319   260   189   164   151   118    94    61    50    35    26    21    17
             230        379   316   280   218   184   151   143   123   104    67    47    30    24    19    16
             240        366   263   237   193   185   163   142   126   106    69    48    30    21    17    15
             250        404   253   204   184   175   161   145   116   106    79    59    37    26    19    15
             260        406   277   198   179   163   147   134   110    95    67    50    34    25    20    17
             270        463   296   208   181   165   151   137   112    93    68    52    34    24    18    16
             280        449   266   195   178   163   150   137   115    98    68    51    33    24    19    16
             290        411   290   230   171   154   141   129   111    95    68    52    34    25    20    17
             300        466   307   250   184   147   129   117   100    87    63    48    32    24    20    17
             310        476   356   276   201   167   140   120   102    89    67    52    35    26    20    18
             320        457   372   315   246   205   175   152   119    97    64    49    34    25    21    20
             330        522   388   315   249   206   177   155   123   101    67    50    33    27    24    23
             340        470   368   310   236   188   154   139   115    98    70    53    34    41    33    28
             350        466   304   256   209   178   154   136   110    93    65    49    37    70    48    38
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=  1103.76 i afstand    75 m og retning  90 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 11:05
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   8
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            CO       Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 19. største timemiddel koncentration (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        468   309   268   222   186   163   144   118   101    71    54    62   332    83    47
              10        447   290   256   220   183   156   140   112    96    70    54    52   103    56    41
              20        414   277   269   227   178   154   136   111   100    73    56    44    56    39    27
              30        396   311   298   238   191   161   141   123   105    78    59    38    35    29    22
              40        426   364   352   262   199   168   150   129   112    81    63    41    29    23    18
              50        425   423   402   273   206   175   158   129   110    77    57    38    28    22    18
              60        430   527   455   277   206   171   147   119   109    78    62    41    29    23    19
              70        469   641   534   266   200   163   145   126   111    84    64    42    30    23    19
              80        608   802   580   251   199   173   152   135   117    88    69    44    31    24    19
              90        735  1140   559   264   202   177   157   144   132    97    72    44    32    24    19
             100        740   545   678   322   234   193   171   149   133    96    72    46    32    24    20
             110        735   838   480   427   270   209   180   159   145   103    77    47    32    25    20
             120        857  1069   587   526   311   226   187   162   141    95    71    44    31    24    20
             130        926   513   605   611   320   232   189   164   142    99    72    46    33    25    21
             140        955   599   650   781   360   259   223   183   155   106    79    49    35    27    22
             150        765   911   593   861   719   477   316   199   159   108    78    49    35    27    22
             160        629   675   610   668   709   441   336   216   166   108    79    49    35    27    22
             170        506   652   951   799   594   338   271   219   180   118    85    53    37    28    22
             180        435   676   343   482   392   266   228   199   167   118    86    53    38    29    23
             190        417   694  1113   447   255   213   188   164   147   106    81    52    37    28    23
             200        397   642   708   406   233   189   177   142   129    92    71    47    34    27    22
             210        384   544   491   311   228   187   170   146   126    90    69    44    33    26    21
             220        403   431   366   280   221   183   166   141   125    91    68    44    32    25    20
             230        421   350   301   233   200   171   160   142   125    87    66    43    31    24    20
             240        428   298   262   204   177   166   157   138   122    89    67    43    31    23    19
             250        420   270   229   193   169   162   153   137   124    89    67    42    30    23    19
             260        451   285   219   185   166   155   145   133   115    86    65    41    30    23    18
             270        487   309   224   186   173   155   141   117   103    78    60    39    28    22    18
             280        505   309   234   192   176   161   148   121    97    72    55    36    26    21    17
             290        481   324   252   202   182   161   148   125   108    76    57    36    27    21    17
             300        497   349   274   209   186   168   152   128   109    78    60    38    27    21    18
             310        558   380   295   217   187   164   147   122   105    75    57    36    26    21    17
             320        563   406   317   229   189   173   148   123   103    72    55    35    26    21    19
             330        562   410   321   243   209   175   152   123   106    75    57    36    31    25    22
             340        516   381   307   233   195   169   152   125   106    75    56    39    47    35    29
             350        479   342   287   231   196   163   145   123   105    75    56    47    78    54    40
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=  1140.45 i afstand    75 m og retning  90 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 11:05
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   9
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            CO       Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 36. største 24-timemiddel på årsbasis (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        124    92    72    45    33    24    20    14    11     8     6     9    75     9     5
              10        123    96    77    47    34    27    22    16    13     9     7     7    19     9     5
              20        121    98    74    48    35    29    24    18    14     9     7     6     8     7     5
              30        124    99    75    51    37    30    25    18    14     9     7     6     6     6     4
              40        137   105    85    55    44    33    27    19    14     9     7     5     5     5     4
              50        151   114    96    67    47    35    30    21    16    10     8     6     5     4     4
              60        148   124   100    74    55    43    33    23    18    12     8     6     5     4     3
              70        152   140   118    88    63    47    38    26    20    13    10     6     5     4     3
              80        161   158   155    99    70    53    42    30    24    15    10     7     5     4     3
              90        165   169   188   109    78    61    48    33    27    16    12     7     5     4     3
             100        177   137   182   120    93    69    55    38    28    15    11     7     5     4     3
             110        175   177   162   137   103    77    57    34    25    14    10     7     5     4     3
             120        192   201   180   187   119    78    55    32    22    13     9     6     4     3     3
             130        175   154   164   224   114    81    55    29    20    11     8     5     4     3     2
             140        174   158   171   196   110    89    47    24    18    11     7     5     3     3     2
             150        160   159   174   199   123    82    47    26    19    11     8     5     4     3     2
             160        152   164   168   133   157   120    63    29    19    11     8     5     4     3     2
             170        149   156   184   165   144    97    64    34    22    11     8     5     3     3     2
             180        145   154   119   159   109    74    58    32    23    13     9     6     4     3     2
             190        138   159   187   129   101    66    47    29    21    13     9     6     4     3     3
             200        136   147   156   128    86    66    46    26    18    11     8     5     4     3     3
             210        132   131   132   118    82    64    44    31    20    11     8     5     4     3     3
             220        132   123   111    98    74    58    43    29    24    13     9     6     4     3     3
             230        134   122   110    81    67    52    42    28    21    12     9     6     5     4     3
             240        137   117   106    73    52    43    37    26    20    12     9     6     4     4     3
             250        141   117    95    66    48    37    32    23    19    12     9     6     5     4     3
             260        133   105    89    57    40    31    25    18    15    10     7     6     5     4     3
             270        131    98    75    51    38    29    23    17    14     8     6     5     5     4     3
             280        122    96    71    49    34    25    20    15    12     7     6     4     4     3     3
             290        120    93    74    46    32    25    21    15    12     7     6     4     3     3     2
             300        123    88    68    44    33    27    21    16    13     8     6     4     4     3     3
             310        109    87    65    45    31    25    20    15    12     8     6     5     4     4     3
             320        120    89    67    40    31    24    20    15    12     8     6     5     4     4     3
             330        116    80    61    40    31    24    20    15    12     7     6     5     5     3     3
             340        112    87    65    44    32    24    20    14    11     7     7     6     7     4     3
             350        122    86    68    46    32    25    19    13    11     7     7     7    14     7     4
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=   224.11 i afstand   150 m og retning 130 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 11:05
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  10
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            NO2      Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale 8-timers glidende middel (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        101    76    74    81    87    76    79    68    69    53    54    40    81    45    32
              10         96    75    74    78    86    78    76    70    57    60    49    40    34    34    27
              20        100    75    74    72    82    80    71    69    57    56    39    34    28    27    20
              30        102    77    78    69    77    80    75    70    61    49    51    27    25    22    21
              40         98    90    83    71    68    75    76    64    64    45    39    39    22    19    19
              50        105   115   103    73    69    64    69    70    61    54    39    26    29    26    21
              60        104   136   117    73    71    69    64    60    62    53    46    32    25    22    19
              70        101   158   132    75    73    72    70    66    60    50    46    36    31    25    21
              80        157   185   148    88    83    78    75    70    66    58    51    39    31    26    22
              90        178   305   140   118    90    78    71    63    56    44    37    27    21    17    14
             100        184   136   164    89    85    79    75    68    60    45    37    28    21    17    15
             110        188   181   113   106    87    89    80    64    56    40    33    24    22    19    18
             120        202   279   206   135   119    85    72    58    48    37    38    35    26    17    14
             130        211   198   175   160    92    77    71    51    44    46    42    24    17    13    13
             140        204   169   179   199   109   101    59    49    52    45    32    24    24    17    13
             150        179   224   126   205   205    96    74    55    56    38    28    32    16    12    11
             160        138   168   155   178   168   107    79    60    52    38    50    18    17    18    19
             170        130   177   243   176   123    78    68    62    51    50    45    24    30    18    15
             180        106   150    81   106    97    65    62    61    51    68    26    40    22    20    17
             190        101   155   257    96    66    66    65    61    54    71    32    30    26    27    19
             200         92   126   179   103    68    69    69    63    57    65    44    52    44    30    51
             210         93   118   117    77    72    73    73    67    62    63    66    45    47    69    33
             220         93   103    88    79    74    75    74    73    69    71    73    63    75    55    27
             230        103    87    79    82    80    79    80    81    78    89    77   100    67    31    29
             240        100    77    80    82    86    85    84    84    83    99    88   158    59    63    42
             250        110    76    78    83    85    90    93    91    92   100    97    88    87    69    47
             260        111    76    75    79    83    87    89    94   103    84    77    65    89    79    55
             270        127    81    70    72    75    77    79    82    83    91    69    83    97    80    59
             280        123    73    69    74    77    79    80    93    99    93    90    98    90    57    39
             290        113    80    74    78    79    83    96   101    92    89   110    94    56    62    46
             300        128    85    76    78    82    97   100    89    90   115   129   110    74    42    33
             310        131    98    77    75    91    98    89    93    86   117   119    67    93    62    46
             320        126   103    87    80    94    92    86    84    87   103   102    58    91    62    63
             330        143   107    87    83    94    84    85    75    82    96    78    60    48    37    60
             340        129   102    86    84    91    79    82    70    78    88    67    47    57    80    49
             350        127    83    75    83    89    77    80    68    75    65    61    49    53    60    44
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=   304.99 i afstand    75 m og retning  90 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 11:05
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  11
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            NO2      Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 19. største timemiddel koncentration (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        128    92    91    93    93    92    90    90    91    81    71    57    91    53    42
              10        122    90    89    92    91    91    88    86    85    74    65    49    49    41    35
              20        113    90    89    90    90    89    87    81    79    70    60    46    39    34    28
              30        108    93    92    86    88    87    86    79    76    70    62    44    35    29    25
              40        116   101    98    85    86    84    83    80    73    65    58    47    37    29    24
              50        116   118   112    85    82    83    82    78    75    61    54    44    34    32    29
              60        117   147   126    86    83    80    80    76    73    65    57    41    36    30    26
              70        130   178   147    87    83    82    78    73    71    62    56    46    40    32    27
              80        175   222   160   100    93    89    85    80    75    65    57    45    37    31    28
              90        209   315   157   142   114   100    92    83    76    63    55    42    34    29    25
             100        206   149   188   106   103    98    95    88    78    64    55    46    37    31    28
             110        201   232   131   132   109   114   102    89    79    68    53    39    33    28    26
             120        236   292   244   152   150   112    96    89    76    57    51    43    32    26    21
             130        254   147   171   181   114   105   105    76    67    57    52    37    25    20    18
             140        261   164   188   238   143   139    82    72    71    59    50    32    29    26    21
             150        209   250   162   238   212   137   100    75    75    60    44    42    26    20    19
             160        172   184   174   188   209   128    96    79    74    62    46    31    27    27    28
             170        138   178   299   218   164    94    83    82    76    56    49    35    39    32    25
             180        119   184    96   131   109    88    86    84    77    58    46    49    38    32    31
             190        114   189   305   122    89    89    88    88    85    70    51    52    49    41    34
             200        108   176   194   111    92    92    92    93    90    73    68    60    56    44    41
             210        105   149   135    94    94    93    96    96    95    77    75    70    62    58    44
             220        110   118   101    93    97    95    99    97    99    86    89    95    84    64    41
             230        115    99    95    94    97    99    97   102   103    98    96   141    92    60    44
             240        117    95    96    96    98    99   102   105   104   107   105   166    80    73    56
             250        115    93    95    99   100   101   103   103   105   105   107   143   117    84    62
             260        123    92    93    97   100   103   104   105   104   114    80    93   102    83    63
             270        133    94    94    97    99   101   103   103   102   112    61    95   103    85    65
             280        138    96    98    98    99   101   102   104   103   110    96   107   113    76    56
             290        131    97    96    97   100    99   103   104   107   112   131   140   101    76    54
             300        136    98    95    97    97   102   103   106   111   125   142   129    99    66    47
             310        153   105    93    94    99   100   102   107   111   124   130   105    84    76    60
             320        155   112    96    95    98    99   101   106   106   116   119    92    95    90    83
             330        154   113    96    96    97    97    98   103   102   109   101    75    69    46    78
             340        141   105    94    96    95    96    95    98    96    99    92    71    92   110    72
             350        131    96    92    95    94    93    93    94    92    89    79    60    71    78    59
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=   314.95 i afstand    75 m og retning  90 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 11:05
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  12
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            NO2      Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 36. største 24-timemiddel på årsbasis (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0         35    28    22    17    15    13    12    12    11    10     7     6    21     8     6
              10         35    28    23    18    14    13    12    11    11     8     7     6     9     8     5
              20         34    29    23    18    15    13    12    11    11     9     8     6     7     6     5
              30         35    29    24    18    16    14    13    11    10     9     7     6     6     5     5
              40         38    31    26    19    17    14    13    12    11     9     8     6     5     5     4
              50         42    34    29    22    18    16    14    12    11     9     8     6     5     4     4
              60         44    37    32    25    20    17    15    13    11     9     8     6     5     5     4
              70         46    45    38    30    23    19    17    14    12    10     8     6     5     5     4
              80         49    50    48    34    26    22    19    15    13    11     9     7     6     5     5
              90         54    52    57    37    29    25    21    17    15    11     9     7     5     4     4
             100         54    42    56    42    33    27    23    19    15    11     9     6     5     4     4
             110         51    52    51    47    38    30    25    18    15    10     8     6     4     4     3
             120         54    57    60    59    41    29    24    17    13     9     7     5     4     3     3
             130         49    47    50    73    41    31    23    16    12     8     6     4     3     3     2
             140         48    45    51    63    41    35    23    13    11     8     6     4     3     2     2
             150         45    46    51    57    39    28    20    14    11     8     5     4     3     2     2
             160         42    46    51    38    48    36    20    14    10     7     5     4     3     3     2
             170         41    44    56    46    42    30    22    15    11     7     5     4     3     3     2
             180         40    42    33    45    30    24    20    15    11     7     5     4     3     3     2
             190         38    44    52    36    29    21    17    13    11     6     6     4     3     3     3
             200         38    41    43    35    27    22    17    13    11     6     6     4     4     4     4
             210         37    36    36    33    26    23    18    14    11     7     6     5     5     5     5
             220         36    34    31    28    24    22    18    14    12     7     5     7     7     6     5
             230         37    34    30    24    22    19    18    15    13     7     6    10     8     5     4
             240         38    33    30    24    21    18    17    14    14     9     6    14     7     5     4
             250         39    32    27    22    19    18    16    14    16    15     6    13     8     8     7
             260         37    30    26    20    18    17    16    16    17    20     9    12    11     9     7
             270         36    27    25    19    18    16    15    16    16    17     9    10     9     7     6
             280         34    28    23    20    17    15    14    14    15    17    12     9     7     6     6
             290         33    29    23    19    17    15    14    14    16    16    10    12     7     6     6
             300         34    26    24    19    17    14    14    15    16    13     8    10     8     7     6
             310         32    26    23    20    16    14    14    15    15    12     7    10     7     9     7
             320         34    27    23    18    16    14    14    15    13    10     7     8     9     8     6
             330         33    25    22    19    16    15    14    14    12     9     8     7     6     4     7
             340         32    26    21    18    16    14    14    13    11     9     9     7    10    10     7
             350         34    27    22    18    15    14    13    12    11     9     7     6     9     8     6
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    73.45 i afstand   150 m og retning 130 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 11:05
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  13
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            Partik   Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale 8-timers glidende middel (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0          4     4     4     4     5     4     4     4     4     3     3     2     2     2     2
              10          4     4     4     4     5     4     4     4     3     3     3     2     2     2     1
              20          4     4     4     4     5     4     4     4     3     3     2     2     2     1     1
              30          4     4     4     4     4     4     4     4     3     3     3     1     1     1     1
              40          4     4     4     4     4     4     4     4     4     2     2     2     1     1     1
              50          4     4     4     4     4     4     4     4     3     3     2     1     2     1     1
              60          4     4     4     4     4     4     4     3     3     3     3     2     1     1     1
              70          4     4     4     4     4     4     4     4     3     3     3     2     2     1     1
              80          6     5     4     4     4     4     4     4     3     3     3     2     2     1     1
              90          6     8     5     5     4     3     3     3     3     2     2     1     1     1     1
             100          5     4     5     4     4     4     4     3     3     2     2     1     1     1     1
             110          5     5     4     5     4     4     4     3     3     2     2     1     1     1     1
             120          5     7     7     4     5     4     3     3     3     2     2     2     1     1     1
             130          5     5     4     5     4     4     3     3     2     3     2     1     1     1     1
             140          5     4     5     6     5     4     3     3     3     2     2     1     1     1     1
             150          4     6     4     5     5     3     3     3     3     2     2     2     1     1     1
             160          4     4     5     4     4     3     3     3     3     2     3     1     1     1     1
             170          4     4     8     4     3     3     3     3     3     3     2     1     2     1     1
             180          4     4     4     4     3     4     3     3     3     4     1     2     1     1     1
             190          4     4     6     4     4     4     4     3     3     4     2     2     1     1     1
             200          4     4     5     4     4     4     4     3     3     4     2     3     2     2     3
             210          4     4     4     4     4     4     4     4     3     3     4     2     3     4     2
             220          4     4     4     4     4     4     4     4     4     4     4     3     4     3     2
             230          4     4     4     5     4     4     4     4     4     5     4     6     4     2     2
             240          4     4     4     5     5     5     5     5     5     5     5     9     3     3     2
             250          4     4     4     5     5     5     5     5     5     6     5     5     5     4     3
             260          4     4     4     4     5     5     5     5     6     5     4     4     5     4     3
             270          4     4     4     4     4     4     4     5     5     5     4     5     5     4     3
             280          4     4     4     4     4     4     4     5     5     5     5     5     5     3     2
             290          4     4     4     4     4     5     5     6     5     5     6     5     3     3     3
             300          4     4     4     4     5     5     6     5     5     6     7     6     4     2     2
             310          4     4     4     4     5     5     5     5     5     6     7     4     5     3     3
             320          4     4     4     4     5     5     5     5     5     6     6     3     5     3     3
             330          4     4     4     5     5     5     5     4     5     5     4     3     3     2     3
             340          4     4     4     5     5     4     5     4     4     5     4     3     3     4     3
             350          4     4     4     5     5     4     4     4     4     4     3     3     3     3     2
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=     8.69 i afstand  1500 m og retning 240 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 11:05
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  14
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            Partik   Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 19. største timemiddel koncentration (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0          5     5     5     5     5     5     5     5     5     4     4     3     3     3     2
              10          5     5     5     5     5     5     5     5     5     4     4     3     3     2     2
              20          5     5     5     5     5     5     5     4     4     4     3     3     2     2     2
              30          5     5     5     5     5     5     5     4     4     4     3     2     2     2     1
              40          5     5     5     5     5     5     5     4     4     4     3     3     2     2     1
              50          5     5     5     5     5     5     5     4     4     3     3     2     2     2     2
              60          5     5     5     5     5     4     4     4     4     4     3     2     2     2     1
              70          5     5     5     5     4     4     4     4     4     3     3     2     2     2     1
              80          7     6     5     5     5     5     4     4     4     3     3     2     2     2     1
              90          7     8     6     6     5     5     5     4     4     3     3     2     2     2     1
             100          6     5     5     5     5     5     5     4     4     3     3     2     2     2     1
             110          5     6     5     6     5     5     5     4     4     4     3     2     2     2     1
             120          6     7     9     5     6     5     5     4     4     3     3     2     2     1     1
             130          6     5     5     6     5     5     5     4     4     3     3     2     1     1     1
             140          7     5     5     8     6     6     4     4     4     3     3     2     2     1     1
             150          5     6     5     6     5     5     4     4     4     3     2     2     1     1     1
             160          5     5     6     5     5     5     4     4     4     3     3     2     1     2     2
             170          5     5    10     6     5     5     5     5     4     3     3     2     2     2     1
             180          5     5     5     5     5     5     5     5     4     3     3     3     2     2     2
             190          5     5     8     5     5     5     5     5     5     4     3     3     3     2     2
             200          5     5     5     5     5     5     5     5     5     4     4     3     3     2     2
             210          5     5     5     5     5     5     5     5     5     4     4     4     3     3     2
             220          5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     4     2
             230          5     5     5     5     5     5     5     6     6     5     5     8     5     3     2
             240          5     5     5     5     5     5     6     6     6     6     6     9     4     4     3
             250          5     5     5     5     5     6     6     6     6     6     6     8     6     5     3
             260          5     5     5     5     6     6     6     6     6     6     4     5     6     5     3
             270          5     5     5     5     5     6     6     6     6     6     3     5     6     5     4
             280          5     5     5     5     5     6     6     6     6     6     5     6     6     4     3
             290          5     5     5     5     5     5     6     6     6     6     7     8     6     4     3
             300          5     5     5     5     5     6     6     6     6     7     8     7     5     4     3
             310          5     5     5     5     5     6     6     6     6     7     7     6     5     4     3
             320          5     5     5     5     5     5     6     6     6     6     7     5     5     5     5
             330          5     5     5     5     5     5     5     6     6     6     6     4     4     3     4
             340          5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     4     5     6     4
             350          5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     4     3     4     4     3
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=     9.61 i afstand   100 m og retning 170 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 11:05
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  15
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            Partik   Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 36. største 24-timemiddel på årsbasis (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0          1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     1     0     0
              10          1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
              20          1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
              30          1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
              40          1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
              50          1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
              60          1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0
              70          1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
              80          1     2     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
              90          2     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
             100          2     1     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
             110          1     1     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
             120          1     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
             130          1     1     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0
             140          1     1     1     2     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0
             150          1     1     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0
             160          1     1     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0
             170          1     1     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0
             180          1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0
             190          1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0
             200          1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0
             210          1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0
             220          1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
             230          1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     1     0     0     0
             240          1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     1     0     0     0
             250          1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     1     0     0     0
             260          1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     1     1     0     0
             270          1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     1     0     0     0
             280          1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             290          1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0
             300          1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     1     0     0     0
             310          1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     1     0     0     0
             320          1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     1     0     0
             330          1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
             340          1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     1     1     0
             350          1     1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=     2.11 i afstand   150 m og retning 130 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 11:05
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  16
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

          Benyttede filer.

          Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:

           Punktkilder .......................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 3_immission.kld
           Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Kas76LST.met
           Receptorer.........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 3_immission.rct
           Beregninsopsætning.................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 3_immission.opt

          Følgende outputfil er benyttet:

           Resultater ........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 3_immission.log

          Beregning:
            Start kl. 11:00:28 (10-05-2019)
            Slut  kl. 11:00:40 (10-05-2019)



Scenarie 4 immision



 Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
 Dato: 2019/05/10    OML-Multi PC-version 20170914/6.20    Side   1

 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
  Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

 Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

   Start af beregningen  =  760101 kl.  1
   Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24

 Meteorologiske data er fra: Kastrup

 Koordinatsystem.

   Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
   Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
   skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

 Receptordata.

   Ruhedslængde, z0    = 0.050 m

   Største terrænhældning =     0 grader

   Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
   med centrum x,y:    0.,   0.
   og radierne (m):  50. 75. 100. 150.    200.

250. 300. 400. 500.    750.
  1000.    1500.    2000.    2500.    3000.

   Alle terrænhøjder    =   0.0 m.

   Alle receptorhøjder  =   1.5 m.

   Alle overflader er typenr. =  2.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   2
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

          Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

            Nr.....:   Internt kildenummer
            ID.....:   Tekst til identificering af kilde
            X......:   X-koordinat for kilde [m]
            Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
            Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
            HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
            T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
            VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
            DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
            DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
            HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
            Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

          Punktkilder.
          ------------

           Kildedata:
                                                                                       CO       NO2      Partik
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
             1 Gravemas        0.        0.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.2200   0.0600 1.50E-03
             2 Gravemas       20.       80.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.2200   0.0600 1.50E-03
             3 Gummiged       80.       40.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.1700   0.0500 1.20E-03
             4 Dumper         80.       10.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.3700   0.1100 2.60E-03
             5 Dumper         80.    -1800.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.3700   0.1100 2.60E-03
             6 Dumper         80.    -3600.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.3700   0.1100 2.60E-03
             7 Dumper         80.    -5400.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.3700   0.1100 2.60E-03
             8 Mini         -550.        0.   0.0  20.0 250.   0.76  1.00  1.00   0.0   0.1400   1.3500   0.0800

           Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

            Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

           Afledte kildeparametre:

                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                     1                12.4                       0.3
                     2                12.4                       0.3
                     3                 9.8                       0.2
                     4                20.9                       0.5
                     5                20.9                       0.5
                     6                20.9                       0.5
                     7                20.9                       0.5
                     8                 1.9                       2.1

           Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   3
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

          Side til advarsler.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   4
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            CO       Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale timeværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        625   968   994   305   226   191   158   116    97    72    55    38    31    27    23
              10        683  1000   989   417   231   163   145   126   105    72    55    35    26    20    16
              20        685  1087   976   378   278   178   139   115    98    70    52    34    25    19    16
              30        606   837   738   450   258   168   136   118   103    71    52    32    23    18    15
              40        624   621   675   444   277   176   149   114    95    66    48    30    22    17    14
              50        762   814  1243   428   249   198   144   100    84    57    42    27    20    16    13
              60        894  1091   981   418   276   209   162   114    97    67    49    30    21    16    13
              70       1021  1382  1156   474   288   210   178   115    98    67    49    30    21    16    13
              80       1117   638  1393   549   312   225   171   137   114    84    65    37    25    20    17
              90       1077  1174  1298   508   320   240   186   119    97    66    48    30    21    15    13
             100        981  1370  1106   437   276   219   171   139   113    73    51    30    21    15    13
             110        825  1081   888   422   280   208   162   129   103    68    50    30    21    15    13
             120        712   826   766   399   264   193   159   124   102    66    47    29    20    15    13
             130        596   615   534   325   234   172   155   130   106    67    49    29    20    15    13
             140        526   490   467   350   213   166   137   114    99    68    49    29    20    15    13
             150        476   438   335   229   200   157   144   115    92    64    47    29    20    16    15
             160        450   366   322   243   163   155   140   116    97    66    48    29    29    21    17
             170        450   292   289   185   173   150   135   111    92    63    46    49    53    31    23
             180        484   304   239   185   157   146   132   111    93    63    46    64    95    39    31
             190        534   397   309   186   148   133   124   104    88    61    45    38    37    25    20
             200        513   360   253   172   140   135   128   110    93    63    46    28    24    18    16
             210        469   331   245   175   141   129   120   102    86    60    45    28    19    15    14
             220        452   320   252   183   146   136   127   107    91    62    46    28    19    14    13
             230        468   346   255   201   159   130   121   102    86    60    44    28    19    14    12
             240        521   408   313   209   154   138   127   106    89    61    44    27    19    14    11
             250        592   427   323   220   163   134   123   104    88    60    44    28    19    14    12
             260        669   495   405   266   184   153   138   112    92    62    45    28    19    15    12
             270        638   445   317   202   166   148   132   111    93    63    46    28    19    15    12
             280        486   353   283   192   152   131   122   105    89    61    44    27    19    15    13
             290        454   333   255   185   168   157   143   117    95    61    43    31    23    18    15
             300        446   297   207   187   172   158   146   119    97    65    46    28    20    16    13
             310        478   299   226   198   180   161   140   115    94    60    45    28    20    16    13
             320        471   322   272   229   192   159   145   117    96    64    46    29    21    17    14
             330        484   411   315   281   204   166   148   115    92    64    47    31    22    18    15
             340        449   484   406   346   255   189   161   132   107    69    50    32    24    19    16
             350        538   683   629   415   252   179   156   122   101    71    54    35    28    24    21
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=  1393.44 i afstand   100 m og retning  80 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   5
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            NO2      Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale timeværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        170   264   276    85    63    54    45    38    29    23    20    13    14    14    12
              10        186   273   270   114    68    47    42    36    30    31    20    16    12     9     8
              20        187   296   266   112    82    51    40    33    31    21    25    21    14     9     8
              30        165   228   222   133    77    50    39    33    29    24    19    24    23    20    17
              40        186   185   200   132    82    51    43    34    29    22    19    15    15    15    14
              50        227   242   367   127    73    58    42    31    27    25    21    12    11     9     8
              60        266   324   289   124    80    61    47    35    30    24    21    15    12     9     8
              70        304   411   344   141    85    63    55    48    51    46    36    22    14    10     9
              80        332   188   414   162   109    86    70    51    54    55    48    35    28    24    21
              90        320   349   386   152   108    83    71    59    54    43    32    19    14    12    10
             100        292   407   327   129    81    64    51    45    42    32    23    14    10     8     7
             110        245   321   263   123    82    60    47    38    31    22    18    14    11     9     8
             120        212   245   227   117    77    56    46    36    30    21    16    12    10     9     8
             130        177   182   158    96    68    50    44    37    31    20    15    12    10     9     8
             140        156   145   138   104    62    48    39    33    28    20    15    11    10     9     8
             150        141   130    99    68    59    45    41    33    26    19    18    12    10     9     9
             160        123   108    95    72    47    44    40    33    28    22    17    12     9    11     9
             170        123    87    86    55    51    43    39    32    27    21    18    14    18    14    11
             180        132    85    71    55    45    42    38    32    30    24    20    19    28    13    10
             190        146   108    84    51    44    42    42    35    32    26    21    14    11     9     8
             200        140    98    69    51    47    44    46    42    40    30    24    16    12     8     8
             210        128    90    67    50    51    48    53    49    47    35    26    17    12     9     8
             220        123    87    69    53    56    55    60    57    55    46    27    17    13    11     8
             230        129    95    73    57    58    64    62    66    68    51    32    27    12    10     8
             240        145   113    87    60    62    69    68    77    78    61    43    25    15    10     9
             250        164   119    92    63    68    72    79    78    77    75    47    24    16    11     9
             260        187   140   114    75    70    75    83    82    60    85    52    25    17    12    10
             270        179   125    90    63    69    75    82    74    32    86    56    26    17    12    10
             280        134   100    80    61    69    77    82    76    85    85    53    24    14    11    10
             290        124    91    70    60    66    73    78    85    84    78    47    25    16    13    11
             300        122    81    59    59    65    68    73    79    80    69    42    22    18    12     9
             310        130    82    62    57    62    64    68    69    68    49    36    21    15    12    10
             320        129    88    74    65    55    56    61    57    55    39    31    20    15    12    10
             330        132   112    86    80    58    52    54    50    45    34    25    18    18    12    10
             340        122   132   111    98    73    54    52    42    47    31    26    15    13    11     9
             350        147   186   173   116    72    51    45    37    37    26    19    15    13    13    10
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=   413.73 i afstand   100 m og retning  80 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   6
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            Partik   Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale timeværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0          4     7     7     2     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0
              10          5     7     7     3     2     2     2     2     2     2     1     1     1     0     0
              20          5     7     7     3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0
              30          4     6     7     3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1     1
              40          4     4     5     3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1     1
              50          5     6     9     3     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0
              60          6     8     7     3     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0
              70          7    10     8     4     3     2     2     2     2     2     2     1     1     1     0
              80          8     5    10     4     4     3     3     2     2     2     2     2     1     1     1
              90          8     8     9     4     4     3     3     3     2     2     2     1     1     1     1
             100          7    10     8     3     3     3     3     3     2     2     1     1     1     0     0
             110          6     8     6     3     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0
             120          5     6     5     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0
             130          4     4     4     2     2     2     2     2     2     1     1     1     0     0     0
             140          4     3     3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0
             150          3     3     2     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0
             160          3     3     2     2     2     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0
             170          3     2     2     2     3     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0
             180          3     3     3     2     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0
             190          4     3     3     3     3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     0
             200          4     3     3     3     3     3     3     2     2     2     1     1     1     0     0
             210          3     3     3     3     3     3     3     3     3     2     2     1     1     1     0
             220          3     3     3     3     3     3     4     3     3     3     2     1     1     1     0
             230          3     3     3     3     3     4     4     4     4     3     2     2     1     1     0
             240          4     3     3     3     4     4     4     5     5     4     3     1     1     1     0
             250          4     3     3     4     4     4     5     5     5     4     3     1     1     1     0
             260          5     3     3     4     4     4     5     5     4     5     3     1     1     1     1
             270          4     3     3     4     4     4     5     4     2     5     3     1     1     1     1
             280          3     3     3     4     4     5     5     5     5     5     3     1     1     1     1
             290          3     3     3     4     4     4     5     5     5     5     3     1     1     1     1
             300          3     3     3     3     4     4     4     5     5     4     3     1     1     1     1
             310          3     3     3     3     4     4     4     4     4     3     2     1     1     1     1
             320          3     3     3     3     3     3     4     3     3     2     2     1     1     1     1
             330          3     3     3     3     3     3     3     3     3     2     1     1     1     1     0
             340          3     3     3     3     3     3     3     2     3     2     2     1     1     1     0
             350          4     5     4     3     3     3     3     2     2     2     1     1     1     1     0
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=     9.79 i afstand   100 m og retning  80 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   7
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            CO       Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale 8-timers glidende middel (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        454   720   658   268   162   129   105    78    64    45    34    23    17    13    11
              10        409   468   715   272   156   118    95    66    53    40    32    23    17    14    12
              20        495   498   741   265   149   117    92    64    53    39    31    22    17    14    11
              30        440   411   662   251   161   124   106    87    72    48    37    25    19    15    13
              40        510   430   614   290   184   133   110    84    71    50    38    25    19    15    12
              50        626   569   957   335   204   144   114    71    55    36    26    17    14    11     9
              60        612   778   699   345   204   133   105    71    54    38    29    20    15    12    10
              70        881   984   996   371   219   156   117    74    60    41    31    20    15    12    10
              80        817   508  1045   486   258   171   122    80    66    47    35    23    17    13    11
              90        775   709   890   360   192   137   104    80    67    46    34    23    17    14    12
             100        770  1047   679   362   199   145   115    80    69    48    36    23    16    14    12
             110        689   829   664   297   165   116    96    75    61    41    32    21    15    13    11
             120        530   548   438   279   174   115    95    77    63    41    30    19    14    12    11
             130        469   371   347   226   136   114   101    74    58    39    29    18    14    12    10
             140        414   291   323   183   131   116   100    76    63    43    31    19    14    11    10
             150        359   260   240   163   122   110    98    84    72    49    36    22    16    13    11
             160        313   243   173   154   117    99    84    71    61    43    33    21    18    16    13
             170        325   246   157   148   128   108    93    70    57    39    29    34    34    23    17
             180        332   211   166   133   127   115   103    82    67    44    31    41    57    28    20
             190        432   257   191   136   109   103    97    85    74    53    39    25    23    17    17
             200        311   202   163   126   102    83    74    66    58    44    34    22    16    12    12
             210        336   220   182   136   103    87    74    57    48    36    28    19    14    11    10
             220        368   240   186   135   103    82    67    52    44    33    26    18    13    10     9
             230        411   288   225   149   113    91    76    60    50    34    25    16    12    10     9
             240        455   332   256   167   121   100    86    69    57    38    28    17    12     9     8
             250        543   364   257   155   117    94    83    66    57    41    31    20    14    11     9
             260        548   381   275   170   123    98    90    76    64    45    34    22    15    12    10
             270        502   350   259   161   125   106    92    72    57    40    30    19    15    12    11
             280        420   295   220   140   119   100    85    67    57    41    31    21    16    13    11
             290        352   240   182   135   111    98    89    74    62    44    34    23    17    14    12
             300        383   233   162   132   116   101    90    74    62    44    33    22    17    14    12
             310        351   206   167   132   120   102    86    70    58    40    32    23    18    14    12
             320        278   249   195   168   133   109    88    68    58    43    34    24    19    15    13
             330        364   309   253   203   160   123   114    93    75    50    38    26    20    16    13
             340        366   388   323   268   192   158   128    92    73    53    41    28    21    16    13
             350        405   513   533   299   207   150   113    89    74    52    39    26    19    15    12
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=  1047.33 i afstand    75 m og retning 100 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   8
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            CO       Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 19. største timemiddel koncentration (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        553   880   867   286   179   143   116    92    78    55    43    30    22    18    15
              10        577   540   766   338   178   139   112    89    75    54    42    30    23    18    15
              20        597   531   926   317   176   136   116    87    73    55    43    29    22    18    15
              30        513   568   661   326   188   141   115    91    74    54    42    29    21    17    14
              40        583   561   634   406   212   151   121    94    78    55    42    28    20    16    13
              50        713   704  1068   398   226   154   116    84    71    51    38    25    19    15    13
              60        799   908   838   365   236   171   132    93    74    52    40    26    19    15    12
              70        917  1080   993   419   259   181   133    95    79    55    41    26    19    15    12
              80        956   571  1288   515   279   196   148   107    85    60    45    28    19    15    12
              90        953   770  1036   454   267   190   141   103    84    57    43    27    19    15    12
             100        881  1244   777   376   239   175   136   111    89    59    44    28    19    15    12
             110        748   938   769   379   223   161   126    91    75    54    41    26    18    14    12
             120        658   678   617   347   218   152   122    91    74    51    39    25    18    14    11
             130        548   548   479   287   188   145   116    92    77    52    39    25    18    14    11
             140        471   435   388   241   167   131   110    91    79    55    41    26    18    14    12
             150        420   349   304   196   153   132   109    84    70    51    38    25    18    14    12
             160        382   312   255   180   140   125   111    91    78    51    38    24    23    16    15
             170        389   272   219   156   136   120   111    95    80    55    40    35    40    25    20
             180        445   279   199   144   127   114   104    88    76    54    40    44    73    34    25
             190        488   308   213   146   123   106    97    84    72    53    40    27    29    20    18
             200        466   299   206   143   116   102    92    74    63    46    36    24    19    14    13
             210        416   269   202   147   120   104    88    72    63    47    36    23    17    13    11
             220        416   269   209   156   123   104    95    78    66    48    36    24    17    13    11
             230        453   299   242   169   131   111    97    81    70    50    37    24    17    13    11
             240        506   342   265   180   139   114    98    81    70    50    38    24    17    13    11
             250        557   386   284   188   143   117   101    83    71    51    38    25    18    14    11
             260        596   397   289   186   140   119   102    86    73    52    40    26    18    14    11
             270        559   375   275   178   137   114   101    85    72    51    38    25    18    14    11
             280        461   312   237   153   126   108    94    78    66    47    36    24    17    14    11
             290        414   266   210   152   124   106    93    74    64    46    36    24    18    14    11
             300        418   246   179   147   127   112   101    82    69    50    39    25    19    15    12
             310        403   241   177   155   132   115   104    87    74    52    40    26    19    15    13
             320        389   264   214   182   148   126   107    85    71    49    39    27    20    16    13
             330        413   345   277   237   174   129   109    90    73    53    41    28    21    17    14
             340        435   449   390   299   193   146   122    94    78    56    43    29    22    17    14
             350        480   605   594   345   198   145   118    91    79    58    44    30    22    17    14
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=  1288.23 i afstand   100 m og retning  80 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   9
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            CO       Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 36. største 24-timemiddel på årsbasis (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        107   141   115    72    44    29    20    12     9     6     4     3     2     2     1
              10        124   114   136    80    41    28    21    14    11     7     5     3     2     2     1
              20        144   104   151    76    46    30    22    15    12     7     5     3     2     2     2
              30        144   129   148    89    48    35    25    16    11     7     5     3     2     2     2
              40        147   139   148    90    57    36    27    17    12     7     4     3     2     2     2
              50        172   169   133    91    61    41    30    18    13     7     5     3     3     2     2
              60        159   167   156   120    71    47    33    21    14     8     6     4     3     2     2
              70        169   121   165   146    80    52    36    23    16     9     7     4     3     2     2
              80        181   116   202   144    79    53    39    24    18    10     7     4     3     3     2
              90        155   140   144   114    68    46    34    22    16     9     6     4     3     3     2
             100        147   162    88    73    50    36    27    18    12     8     6     4     3     2     2
             110        125   143    89    44    34    26    20    13    10     7     5     3     3     2     2
             120         99   120   100    38    27    19    16    11     9     6     4     3     2     2     2
             130         85    98    85    36    24    19    16    10     8     5     4     3     2     2     2
             140         88    82    83    42    22    17    14    11     8     5     4     3     3     2     2
             150         90    73    72    44    30    20    15    10     8     5     4     4     3     3     2
             160         96    74    62    46    31    22    16    10     8     5     4     4     4     3     2
             170        106    80    59    41    30    22    17    12     8     5     4     6     6     3     3
             180        124    82    61    37    27    21    17    12     9     6     5     7    13     4     4
             190        120    81    62    38    26    21    17    13     9     6     5     5     6     3     3
             200        109    75    55    32    23    18    14    10     8     5     4     4     4     3     3
             210        103    76    54    34    25    18    14    10     7     5     4     3     3     3     2
             220        103    72    58    38    26    20    17    12     9     6     5     3     3     2     2
             230         99    78    64    39    30    23    19    14    11     7     5     3     2     2     2
             240        118    87    70    47    35    26    20    14    11     7     5     3     3     2     2
             250        125    97    77    49    35    26    21    15    11     7     5     3     2     2     2
             260        126   100    76    48    35    26    20    14    11     7     5     3     2     2     2
             270        119    98    69    45    30    23    19    13     9     7     4     3     2     2     1
             280        103    89    68    45    30    21    16    11     8     5     4     2     2     1     1
             290        105    88    72    38    28    19    15    10     7     5     4     2     2     1     1
             300        119    96    72    40    25    19    15    10     8     5     4     2     2     1     1
             310        112    95    75    42    30    22    16    11     9     6     4     3     2     1     1
             320        109   100    77    47    28    22    16    12     9     6     4     3     2     2     1
             330        117   108    83    49    34    22    17    11     9     6     4     2     2     2     1
             340        110   111    94    56    36    24    17    12    10     5     4     2     2     1     1
             350        104   137   108    67    36    26    20    11     8     5     4     2     2     1     1
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=   202.27 i afstand   100 m og retning  80 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  10
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            NO2      Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale 8-timers glidende middel (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        124   196   183    74    46    37    30    22    19    13    12     8     7     6     6
              10        111   128   195    74    45    34    27    23    17    13    10     8     6     6     5
              20        135   136   202    72    42    34    26    22    17    11     9     8     7     7     6
              30        131   112   203    74    47    35    30    25    21    14    11     9     7     6     6
              40        152   128   182    86    55    39    32    24    20    15    12     8     7     6     5
              50        186   169   283    99    60    42    33    22    18    13    11     8     7     6     5
              60        182   229   206   102    60    45    37    26    21    14    11     8     7     6     5
              70        262   293   296   110    66    49    40    30    23    16    12     8     7     6     5
              80        243   149   310   146    90    65    50    35    27    17    13    10     8     7     6
              90        231   211   264   119    69    49    38    29    24    17    13    10     8     7     6
             100        229   311   201   107    59    43    34    26    21    15    12     9     8     7     6
             110        205   246   197    87    48    34    28    23    19    14    11     8     7     6     6
             120        157   162   130    82    51    33    28    23    20    14    11     8     6     6     5
             130        139   110   103    66    40    33    29    21    19    14    11     8     7     6     6
             140        123    86    96    54    38    34    29    22    18    12    10     8     7     7     6
             150        107    77    71    48    35    32    28    24    20    14    10     7     7     7     6
             160         93    72    51    45    34    29    24    20    17    12     9     7     8     8     6
             170         89    73    46    43    37    31    27    20    16    11     8    10    13    10     7
             180         91    62    49    38    36    33    29    23    19    13     9    12    18    10     7
             190        118    70    52    38    31    29    29    24    21    15    11     9     7     7     7
             200         85    55    45    36    29    27    31    19    19    14    12     8     7     7     6
             210         92    60    52    39    30    31    33    19    20    20    13     9     7     6     6
             220        100    66    52    39    31    31    39    27    32    22    15     9     6     5     5
             230        113    80    63    42    34    33    49    33    45    29    16    10     7     5     5
             240        126    93    72    47    37    38    46    35    47    37    21    12     8     6     5
             250        152   102    73    44    40    40    43    32    46    41    33    16    11     7     6
             260        154   108    78    49    45    47    53    39    19    59    40    16     9     7     6
             270        140    99    73    46    48    53    58    47    16    64    47    19    11     8     7
             280        117    84    63    40    47    50    68    46    31    52    33    14     8     7     6
             290         97    68    52    45    55    53    56    70    55    51    30    16    10     8     7
             300        105    64    46    46    47    50    54    52    52    35    25    14    10     7     6
             310         96    56    46    47    46    42    51    46    53    28    24    14     9     7     6
             320         76    68    53    48    41    42    41    40    39    24    22    16    11    10     8
             330         99    84    69    57    45    38    36    33    32    21    15    11    10    10     9
             340        100   106    89    76    55    45    36    28    26    18    13    10     9     8     7
             350        110   140   147    85    59    43    35    27    23    18    13     9     8     7     6
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=   310.72 i afstand    75 m og retning 100 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  11
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            NO2      Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 19. største timemiddel koncentration (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        151   240   241    80    51    40    35    30    26    19    14    10     8     8     7
              10        157   147   209    92    50    40    33    28    24    17    14    10     8     7     7
              20        163   145   253    87    50    39    33    27    23    17    13    10     8     7     7
              30        150   155   208    97    56    41    33    26    23    17    13    10     8     8     7
              40        173   166   187   120    62    44    35    27    23    17    14    10     8     7     6
              50        212   208   315   118    67    45    34    25    21    16    14    10     8     7     6
              60        238   267   247   108    69    50    39    29    24    18    14    10     9     7     7
              70        273   321   295   124    77    59    50    38    31    21    15    11     9     8     7
              80        284   168   382   154    99    76    61    45    34    22    17    11     9     8     7
              90        283   229   308   144    97    74    59    43    34    22    16    11     9     7     7
             100        262   369   230   112    70    52    44    35    29    21    16    11     9     8     7
             110        222   278   228   111    65    47    38    27    24    18    14    10     9     7     7
             120        195   201   183   102    63    44    35    26    23    17    13     9     8     7     6
             130        163   163   142    85    55    42    33    27    22    16    13     9     8     7     6
             140        140   129   115    71    49    38    32    26    23    16    13     8     7     7     6
             150        123   104    90    58    45    38    33    25    21    15    12     8     7     7     7
             160        109    93    76    53    40    36    32    27    23    16    12     9     8     7     8
             170        106    80    65    45    39    35    32    28    23    17    13    10    13    10     8
             180        121    77    58    42    37    35    32    27    24    18    13    13    22    11     9
             190        133    84    59    42    37    34    33    27    25    20    14    10     9     8     7
             200        127    82    57    43    39    34    35    28    30    24    18     9     8     7     7
             210        114    73    56    45    43    36    38    33    33    28    20    11     9     7     6
             220        114    74    59    48    45    41    43    40    38    32    23    12     8     6     6
             230        125    84    68    51    49    48    47    45    50    41    27    14     9     7     6
             240        140    96    75    55    54    56    51    53    59    52    34    16    11     8     6
             250        156   108    80    55    60    61    65    55    54    57    43    20    12     9     7
             260        167   112    82    58    60    65    72    67    28    76    46    21    12     9     7
             270        156   106    78    57    63    69    76    66    21    74    53    21    12     9     7
             280        127    88    68    55    62    68    71    70    40    77    46    19    11     7     6
             290        113    74    60    55    60    66    74    77    71    66    41    17    11     8     7
             300        114    67    51    54    59    64    66    74    68    51    35    16    11     8     7
             310        110    66    50    52    54    59    59    59    55    42    29    15    11     9     8
             320        106    72    59    52    51    54    53    50    46    34    24    14    11     9     8
             330        113    94    76    67    50    47    47    45    40    28    20    13    11     9     8
             340        119   122   107    85    55    44    42    37    35    25    18    12    10     9     8
             350        131   165   164    97    56    42    39    33    29    20    16    12     9     8     7
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=   382.33 i afstand   100 m og retning  80 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  12
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            NO2      Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 36. største 24-timemiddel på årsbasis (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0         31    41    33    21    13     9     8     6     5     3     2     2     1     1     1
              10         35    32    40    23    13    10     8     6     5     3     2     2     1     1     1
              20         40    30    44    22    14    10     8     6     5     3     2     2     1     1     1
              30         40    36    46    26    15    11     9     6     5     3     2     2     1     1     1
              40         42    41    44    29    17    12     9     6     5     3     3     2     1     1     1
              50         51    50    39    29    20    14    11     7     6     4     2     2     1     1     1
              60         46    50    46    37    24    16    12     8     6     4     3     2     1     1     1
              70         50    37    49    47    27    18    13     9     7     4     3     2     2     1     1
              80         54    36    62    45    26    18    14     9     7     5     3     2     2     1     1
              90         49    42    45    35    22    16    13     9     7     4     3     2     2     1     1
             100         45    48    28    24    17    13    10     7     6     3     3     2     1     1     1
             110         37    43    27    15    12    10     8     6     5     3     2     2     1     1     1
             120         29    35    30    13     9     7     7     5     4     3     2     1     1     1     1
             130         25    29    26    12     9     7     6     4     4     2     2     1     1     1     1
             140         27    24    25    13     8     6     5     4     3     2     2     1     1     1     1
             150         26    22    21    13    10     7     5     4     3     2     2     1     1     1     1
             160         27    21    18    14    10     7     6     4     3     2     2     2     2     1     1
             170         30    23    17    13     9     7     6     4     3     2     2     2     2     1     1
             180         34    24    17    12     9     7     6     4     4     3     2     2     4     1     1
             190         34    24    18    12     9     7     6     4     4     3     2     2     2     1     1
             200         31    21    16    11     8     6     5     4     3     3     2     2     2     1     1
             210         29    22    15    10     8     6     5     4     3     3     3     2     1     1     1
             220         30    21    17    11     9     7     6     5     4     4     3     2     1     1     1
             230         29    22    18    13    11     9     7     5     4     5     3     2     1     1     1
             240         33    25    20    14    12    10     8     6     5     6     3     2     2     1     1
             250         35    27    22    14    13    11    10     6     5     5     5     3     2     1     1
             260         35    28    21    15    13    11    10     8     4     8     6     3     2     2     1
             270         33    27    19    13    12    11    11     8     3     7     5     3     2     1     1
             280         29    25    19    13    11    10     9     8     4     7     5     2     1     1     1
             290         30    25    20    14    11    10    10     8     6     6     4     2     1     1     1
             300         33    27    21    13    12    10     9     8     6     5     4     2     1     1     1
             310         32    27    21    15    12    10     9     7     6     4     3     2     1     1     1
             320         31    28    21    15    12    10     9     7     5     4     3     2     1     1     1
             330         33    31    23    16    12    10     8     7     5     4     3     2     1     1     1
             340         30    33    27    17    12     9     9     7     5     3     3     1     1     1     1
             350         31    38    30    19    12     9     8     7     4     3     2     1     1     1     1
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    62.01 i afstand   100 m og retning  80 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  13
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            Partik   Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale 8-timers glidende middel (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0          3     5     5     2     2     1     2     1     1     1     1     0     0     0     0
              10          3     3     5     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
              20          3     3     5     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
              30          3     3     6     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
              40          4     3     4     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
              50          4     4     7     3     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
              60          4     5     5     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0
              70          6     7     7     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
              80          6     4     7     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
              90          5     5     6     3     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             100          5     7     5     3     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             110          5     6     5     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             120          4     4     3     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             130          3     3     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
             140          3     2     2     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             150          3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
             160          2     2     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
             170          2     2     1     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             180          2     1     1     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             190          3     2     2     2     2     1     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             200          2     2     2     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             210          2     2     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0
             220          3     2     2     2     2     2     2     2     2     1     1     0     0     0     0
             230          3     2     2     2     2     2     3     2     3     2     1     1     0     0     0
             240          3     2     2     2     2     2     3     2     3     2     1     1     0     0     0
             250          4     3     2     2     2     2     3     2     3     2     2     1     1     0     0
             260          4     3     2     2     3     3     3     2     1     3     2     1     0     0     0
             270          3     2     2     3     3     3     3     3     0     4     3     1     1     0     0
             280          3     2     2     2     3     3     4     3     2     3     2     1     0     0     0
             290          2     2     2     3     3     3     3     4     3     3     2     1     1     0     0
             300          3     2     2     3     3     3     3     3     3     2     1     1     1     0     0
             310          2     2     2     3     3     2     3     3     3     2     1     1     0     0     0
             320          2     2     2     2     2     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0
             330          2     2     2     2     2     2     2     2     2     1     1     1     0     1     0
             340          2     3     2     2     2     2     2     2     2     1     1     0     0     0     0
             350          3     3     4     2     2     2     2     2     1     1     1     0     0     0     0
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=     7.37 i afstand    75 m og retning 100 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  14
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            Partik   Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 19. største timemiddel koncentration (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0          4     6     6     2     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0
              10          4     4     5     2     2     2     2     2     1     1     1     0     0     0     0
              20          4     4     6     2     2     2     2     2     1     1     1     0     0     0     0
              30          4     4     6     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
              40          4     4     4     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
              50          5     5     8     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0
              60          6     6     6     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
              70          6     8     7     3     2     2     2     2     1     1     1     0     0     0     0
              80          7     4     9     4     3     3     2     2     1     1     1     1     0     0     0
              90          7     5     7     4     3     3     2     2     1     1     1     1     0     0     0
             100          6     9     5     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             110          5     7     5     3     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             120          5     5     4     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             130          4     4     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             140          3     3     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             150          3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             160          3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             170          3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             180          3     2     2     2     2     2     2     1     1     1     1     0     1     0     0
             190          3     2     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0
             200          3     2     2     2     2     2     2     2     2     1     1     1     0     0     0
             210          3     2     3     3     3     2     2     2     2     2     1     1     0     0     0
             220          3     3     3     3     3     2     3     2     2     2     1     1     0     0     0
             230          3     3     3     3     3     3     3     3     3     2     2     1     1     0     0
             240          3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     2     1     1     0     0
             250          4     3     3     3     4     4     4     3     3     3     3     1     1     0     0
             260          4     3     3     3     4     4     4     4     2     5     3     1     1     0     0
             270          4     3     3     3     4     4     4     4     1     4     3     1     1     0     0
             280          3     3     3     3     4     4     4     4     2     5     3     1     1     0     0
             290          3     3     3     3     4     4     4     5     4     4     2     1     1     0     0
             300          3     3     3     3     4     4     4     4     4     3     2     1     1     0     0
             310          3     3     3     3     3     3     4     4     3     2     2     1     1     0     0
             320          3     3     3     3     3     3     3     3     3     2     1     1     1     0     0
             330          3     3     3     3     3     3     3     3     2     2     1     1     1     0     0
             340          3     3     3     3     3     3     2     2     2     1     1     1     0     0     0
             350          3     4     4     2     2     2     2     2     2     1     1     1     0     0     0
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=     9.04 i afstand   100 m og retning  80 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  15
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            Partik   Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 36. største 24-timemiddel på årsbasis (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              10          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              20          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              30          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              40          1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              50          1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              60          1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              70          1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              80          1     1     2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              90          1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             100          1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             110          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             120          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             130          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             140          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             150          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             160          1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             170          1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             180          1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             190          1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             200          1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             210          1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             220          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             230          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             240          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             250          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             260          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             270          1     1     1     1     0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0
             280          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             290          1     1     1     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0
             300          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             310          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             320          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             330          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             340          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             350          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=     1.61 i afstand   100 m og retning  80 grader.
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          Benyttede filer.

          Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:

           Punktkilder .......................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 4_immission.kld
           Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Kas76LST.met
           Receptorer.........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 4_immission.rct
           Beregninsopsætning.................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 4_immission.opt

          Følgende outputfil er benyttet:

           Resultater ........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 4_immission.log

          Beregning:
            Start kl. 12:04:01 (10-05-2019)
            Slut  kl. 12:04:08 (10-05-2019)



Tilkørsel immission



 Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:30
 Dato: 2019/05/10    OML-Multi PC-version 20170914/6.20    Side   1

 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
  Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

 Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

   Start af beregningen  =  760101 kl.  1
   Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24

 Meteorologiske data er fra: Kastrup

 Koordinatsystem.

   Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
   Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
   skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

 Receptordata.

   Ruhedslængde, z0    = 0.050 m

   Største terrænhældning =     0 grader

   Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
   med centrum x,y:    0.,   0.
   og radierne (m):  50. 75. 100. 150.    200.

250. 300. 400. 500.    750.
  1000.    1500.    2000.    2500.    3000.

   Alle terrænhøjder    =   0.0 m.

   Alle receptorhøjder  =   1.5 m.

   Alle overflader er typenr. =  2.
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          Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

            Nr.....:   Internt kildenummer
            ID.....:   Tekst til identificering af kilde
            X......:   X-koordinat for kilde [m]
            Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
            Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
            HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
            T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
            VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
            DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
            DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
            HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
            Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

          Punktkilder.
          ------------

           Kildedata:
                                                                                       CO       NO2      Partik
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
             1 Lastbil        80.      -80.   0.0   3.0 250.   0.12  0.15  0.15   0.0   0.2300   0.0700 1.70E-03
             2 Lastbil        80.     -180.   0.0   3.0 250.   0.12  0.15  0.15   0.0   0.2300   0.0700 1.70E-03
             3 Lastbil        80.     2020.   0.0   3.0 250.   0.12  0.15  0.15   0.0   0.2300   0.0700 1.70E-03
             4 Gravemas        0.        0.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.2200   0.0600 1.50E-03
             5 Gravemas        0.     -100.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.2200   0.0600 1.50E-03
             6 Gravemas        0.     2100.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.2200   0.0600 1.50E-03
             7 Gummiged       20.      -80.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.1700   0.0500 1.20E-03
             8 Gummiged       20.     -180.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.1700   0.0500 1.20E-03
             9 Gummiged       20.     2020.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.1700   0.0500 1.20E-03
            10 Dumper         80.      -20.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.3700   0.1100 2.60E-03
            11 Dumper         80.     -120.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.3700   0.1100 2.60E-03
            12 Dumper         80.     2070.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.3700   0.1100 2.60E-03

           Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

            Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

           Afledte kildeparametre:

                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                     1                13.3                       0.3
                     2                13.3                       0.3
                     3                13.3                       0.3
                     4                12.4                       0.3
                     5                12.4                       0.3
                     6                12.4                       0.3
                     7                 9.8                       0.2
                     8                 9.8                       0.2
                     9                 9.8                       0.2
                    10                20.9                       0.5
                    11                20.9                       0.5
                    12                20.9                       0.5

           Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.
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          Side til advarsler.
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            CO       Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale timeværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        568   439   387   297   266   230   205   172   147   108    83    91   826   116    70
              10        492   363   292   306   257   235   224   192   161   110    83    83   156    83    53
              20        452   329   333   309   318   229   206   183   158   111    84    64    79    54    39
              30        442   365   398   441   282   227   208   178   148   106    83    54    47    39    31
              40        463   449   491   371   283   223   216   206   180   121    87    55    39    32    28
              50        523   549   611   380   305   261   242   186   160   115    84    53    37    28    26
              60        614   694   780   418   308   248   217   173   146   108    84    55    39    29    24
              70        699   917   752   490   282   237   219   194   166   118    85    55    39    29    24
              80        843  1185   891   469   277   253   232   188   164   125   107    66    47    38    33
              90        974  1410  1330   455   269   237   214   200   187   142   100    61    41    30    24
             100       1056  1029  1379   544   301   241   225   210   184   127    96    59    41    31    24
             110       1023  1198  1313   497   306   267   242   240   214   144   103    60    42    31    25
             120        943  1269  1074   655   354   315   278   251   211   141   102    61    42    32    25
             130        813   980  1295   892   524   333   286   262   225   145   105    63    43    32    26
             140        692   805  1068  1402   681   385   316   292   245   155   106    62    44    34    27
             150        569  1138   783  1163   999   434   367   260   226   154   111    67    47    35    28
             160        604  1113   804   993  1067   856   461   307   251   165   117    70    49    37    29
             170        585  1083  1044   579   720   399   376   304   251   162   118    72    50    38    30
             180        600   866   846   529   861   407   338   293   247   164   119    72    50    38    30
             190        549   791  1132   599   374   362   289   261   218   152   112    70    49    37    29
             200        554   644   836   646   418   262   247   226   202   145   109    66    46    35    28
             210        497   490   585   446   334   253   228   213   200   138   100    62    44    34    27
             220        444   408   482   410   289   236   222   213   180   131    95    60    42    32    26
             230        447   390   404   339   280   263   234   195   174   131    96    57    41    31    25
             240        450   383   384   294   255   265   254   212   170   123    92    57    40    30    24
             250        474   366   342   305   255   229   227   208   181   122    87    55    39    29    23
             260        473   334   334   280   273   251   220   179   165   122    90    56    39    29    23
             270        527   384   308   282   270   258   242   201   164   115    87    54    38    29    23
             280        608   422   296   277   277   262   240   196   167   116    84    53    38    28    23
             290        618   458   367   283   269   249   231   197   168   117    86    53    39    31    26
             300        509   368   321   294   273   250   226   189   160   111    84    54    38    28    24
             310        542   394   350   302   278   253   230   190   160   109    81    51    36    28    24
             320        594   455   392   308   268   245   223   185   155   109    82    52    37    29    27
             330        631   476   407   338   297   269   243   199   166   111    82    52    41    35    31
             340        577   433   363   323   295   265   237   193   160   108    79    58    64    48    38
             350        585   423   368   296   265   241   219   181   154   110    83    72   122    80    52
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=  1410.21 i afstand    75 m og retning  90 grader.
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            NO2      Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale timeværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        156   122   108    86    78    68    60    51    43    32    24    27   244    34    21
              10        135    99    87    91    76    69    66    56    47    32    24    24    46    24    16
              20        123    98   100    92    95    69    60    54    46    32    25    19    23    16    11
              30        121   109   119   132    84    67    61    52    44    31    24    16    14    11     9
              40        138   134   147   111    84    65    63    60    53    36    25    16    11     9     8
              50        155   164   183   113    90    77    72    55    47    34    25    15    11     8     7
              60        183   207   233   124    91    73    64    51    43    31    25    16    11     9     7
              70        208   273   224   144    83    70    64    57    49    35    25    16    11     9     7
              80        251   353   265   139    81    74    68    55    48    36    31    19    14    11    10
              90        289   420   393   135    79    70    63    58    55    42    29    18    12     9     7
             100        314   306   410   160    88    71    66    61    54    37    28    17    12     9     7
             110        304   356   390   146    90    79    71    70    63    42    30    18    12     9     7
             120        280   377   323   196   107    92    81    74    62    41    30    18    12     9     7
             130        242   291   393   265   154    98    84    77    66    43    31    18    13    10     8
             140        206   230   325   417   202   113    93    86    72    45    31    18    13    10     8
             150        169   326   233   346   304   130   109    76    66    45    32    20    14    10     8
             160        178   323   236   295   325   258   138    90    74    48    34    21    14    11     9
             170        172   319   285   172   212   120   114    89    74    48    35    21    15    11     9
             180        178   250   250   150   254   120    99    86    72    48    35    21    15    11     9
             190        162   216   311   168   111   107    85    77    64    45    33    20    14    11     9
             200        163   178   232   183   119    78    73    66    59    42    32    19    13    10     8
             210        147   136   163   127    95    74    67    62    59    41    29    18    13    10     8
             220        126   119   136   117    83    69    65    62    53    38    28    18    12     9     8
             230        122   113   117    98    82    77    69    57    51    38    28    17    12     9     7
             240        123   112   111    85    74    77    74    62    50    36    27    17    12     9     7
             250        129   107    99    89    75    67    66    61    53    36    25    16    11     9     7
             260        129    98    97    82    80    73    64    52    48    36    26    17    11     9     7
             270        146   107    90    83    79    75    71    59    48    34    25    16    11     8     7
             280        170   118    83    81    81    76    70    57    49    34    25    16    11     8     7
             290        172   128   103    83    79    73    67    58    49    34    25    16    11     9     8
             300        141   104    92    86    80    73    66    55    47    32    25    16    11     8     7
             310        150   114   101    88    81    74    67    55    47    32    24    15    11     8     7
             320        165   130   113    89    78    71    65    54    45    32    24    15    11     8     8
             330        176   136   117    98    86    78    71    58    48    33    24    15    12    10     9
             340        161   123   104    94    86    78    69    56    47    32    23    17    19    14    11
             350        162   120   104    87    78    70    64    53    45    32    24    21    36    23    15
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=   419.60 i afstand    75 m og retning  90 grader.
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            Partik   Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale timeværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0          4     3     3     2     2     2     1     1     1     1     1     1     6     1     0
              10          3     2     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1     1     1     0
              20          3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0     1     0     0
              30          3     3     3     3     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0
              40          3     3     4     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
              50          4     4     4     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
              60          4     5     6     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
              70          5     6     5     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
              80          6     8     6     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
              90          7    10     9     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             100          7     7    10     4     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             110          7     8     9     3     2     2     2     2     2     1     1     0     0     0     0
             120          7     9     8     5     3     2     2     2     1     1     1     0     0     0     0
             130          6     7     9     6     4     2     2     2     2     1     1     0     0     0     0
             140          5     6     8    10     5     3     2     2     2     1     1     0     0     0     0
             150          4     8     6     8     7     3     3     2     2     1     1     0     0     0     0
             160          4     8     6     7     8     6     3     2     2     1     1     0     0     0     0
             170          4     8     7     4     5     3     3     2     2     1     1     1     0     0     0
             180          4     6     6     4     6     3     2     2     2     1     1     1     0     0     0
             190          4     5     8     4     3     3     2     2     2     1     1     0     0     0     0
             200          4     4     6     4     3     2     2     2     1     1     1     0     0     0     0
             210          4     3     4     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             220          3     3     3     3     2     2     2     2     1     1     1     0     0     0     0
             230          3     3     3     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             240          3     3     3     2     2     2     2     2     1     1     1     0     0     0     0
             250          3     3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             260          3     2     2     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             270          4     3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             280          4     3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             290          4     3     3     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             300          3     3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             310          4     3     2     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             320          4     3     3     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             330          4     3     3     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             340          4     3     3     2     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             350          4     3     3     2     2     2     2     1     1     1     1     1     1     1     0
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=     9.93 i afstand    75 m og retning  90 grader.
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            CO       Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale 8-timers glidende middel (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        407   302   251   226   191   161   139   112    94    67    51    64   646    79    44
              10        382   282   258   214   179   141   121    94    79    60    48    58    90    57    40
              20        378   299   263   229   171   143   117    94    81    60    47    41    50    36    26
              30        373   318   300   232   189   150   123   107    98    74    58    40    31    31    21
              40        359   399   402   275   199   175   165   143   120    89    68    43    31    26    22
              50        387   465   405   299   224   203   176   139   116    76    54    32    25    24    21
              60        380   600   515   312   237   184   160   119    94    66    50    36    28    24    21
              70        428   811   577   340   213   181   152   120    96    70    54    38    30    26    22
              80        618  1012   766   334   230   177   152   120   107    80    62    43    32    26    22
              90        696   987   995   400   226   186   163   141   122    90    69    45    32    26    21
             100        733   472   910   396   227   200   185   152   126    91    68    44    31    24    19
             110        751   752   831   390   251   211   187   149   132    96    70    42    31    25    21
             120        689   794   796   538   294   204   177   148   129    89    65    44    32    25    21
             130        628   704  1089   666   359   242   205   176   145    95    68    41    31    25    21
             140        563   699   905  1037   487   268   225   175   140    90    66    42    31    25    20
             150        446   982   564   702   801   316   241   186   157   109    81    52    37    29    23
             160        458   856   563   799   771   510   313   211   169   113    83    52    37    29    24
             170        464   743   730   468   484   310   288   200   155   102    73    46    33    26    21
             180        447   748   626   382   660   330   271   230   185   116    82    49    35    28    23
             190        429   563   904   428   328   271   213   181   173   132    99    63    44    34    27
             200        434   427   719   486   244   202   186   145   120    90    76    54    40    31    25
             210        394   387   500   373   254   191   169   127   102    79    64    45    34    27    22
             220        361   366   382   329   231   188   178   143   112    72    57    41    31    25    20
             230        379   344   331   275   223   175   165   145   124    81    57    36    28    23    19
             240        365   316   295   223   220   197   169   146   125    82    58    37    26    20    17
             250        397   297   267   215   201   189   173   139   121    92    70    44    31    24    19
             260        394   277   241   208   189   169   155   130   109    79    60    40    30    24    20
             270        477   327   234   207   190   173   158   131   109    79    61    40    29    22    18
             280        507   302   214   200   186   171   158   134   115    81    61    40    29    23    19
             290        456   306   236   190   174   160   148   128   111    81    62    41    31    24    20
             300        450   313   262   204   167   145   133   116   101    74    58    39    29    24    21
             310        438   340   280   232   193   163   141   114   101    76    60    41    30    24    21
             320        450   379   331   270   230   200   176   139   115    77    57    39    29    25    23
             330        520   407   336   272   233   203   179   145   119    80    59    39    32    29    28
             340        513   363   311   250   209   176   159   133   114    82    63    41    49    39    34
             350        528   348   273   228   201   177   157   129   109    78    59    43    81    57    46
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=  1088.98 i afstand   100 m og retning 130 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:30
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   8
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            CO       Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 19. største timemiddel koncentration (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        521   355   282   239   206   181   162   135   116    82    64    73   767    94    55
              10        462   314   268   233   209   175   155   126   108    82    63    62   121    64    48
              20        415   299   287   237   207   174   156   128   111    84    64    53    67    46    32
              30        395   348   343   273   217   194   163   140   121    90    69    46    42    34    26
              40        431   413   419   315   236   195   174   144   128    94    75    49    35    28    22
              50        443   501   524   342   250   210   186   151   127    88    67    45    33    26    21
              60        506   661   648   351   259   206   176   138   123    92    72    48    35    27    22
              70        594   826   693   375   247   199   174   145   127    98    75    49    35    28    22
              80        770  1043   793   418   252   207   181   153   133   104    80    53    37    29    23
              90        911  1097  1253   432   246   210   183   163   151   112    86    53    38    29    23
             100        935   576  1239   516   259   214   197   170   152   112    86    55    38    29    23
             110        937   774   917   428   277   237   207   182   165   120    91    57    39    30    24
             120        832   964  1002   596   312   262   219   185   160   110    83    53    37    29    24
             130        759   825  1123   837   462   284   232   185   164   114    85    55    39    30    25
             140        625   765   996  1300   551   325   258   204   176   124    93    58    42    32    26
             150        520  1062   711   747   915   382   318   223   182   125    92    59    42    32    26
             160        529   963   654   887   944   697   384   246   188   125    93    60    42    32    26
             170        526   790   948   539   571   347   329   249   210   140   102    64    45    34    27
             180        548   815   764   499   791   356   286   236   196   141   103    65    46    35    28
             190        522   714  1074   533   357   298   253   197   173   128    97    64    46    35    28
             200        498   555   768   523   279   237   214   174   148   107    85    56    42    33    27
             210        439   466   562   400   283   220   201   169   152   106    81    53    40    31    26
             220        417   381   428   353   268   215   193   167   145   107    80    53    39    30    25
             230        421   352   362   297   246   203   185   163   148   104    78    51    38    30    24
             240        427   328   317   256   213   190   182   162   143   104    80    53    37    29    23
             250        413   308   281   233   196   180   175   161   144   106    80    51    37    28    23
             260        436   296   263   219   191   177   163   150   135   102    79    50    36    28    22
             270        495   333   260   214   191   176   163   134   118    91    71    47    34    27    21
             280        563   354   258   219   200   185   168   136   117    83    66    44    32    25    20
             290        553   361   269   226   204   181   168   145   124    90    69    44    32    25    21
             300        497   338   280   234   205   186   170   149   127    92    70    46    33    26    21
             310        494   356   298   241   206   183   164   139   121    89    68    44    32    25    21
             320        532   403   326   245   213   190   169   141   120    86    65    42    31    26    23
             330        564   412   326   259   226   197   172   144   122    88    66    44    37    30    27
             340        547   389   316   248   216   192   172   142   121    89    67    47    56    41    34
             350        538   370   304   243   212   185   165   140   121    87    67    55    91    64    47
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=  1299.84 i afstand   150 m og retning 140 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:30
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   9
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            CO       Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 36. største 24-timemiddel på årsbasis (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        130    98    78    54    38    28    22    16    13     9     8    10   139    11     5
              10        128   105    86    55    39    30    25    19    15    10     8     7    23    10     6
              20        123   107    84    54    38    32    28    20    16    11     8     7     9     8     5
              30        134   110    82    58    43    34    29    21    16    11     8     6     7     6     5
              40        139   116    90    63    48    39    32    22    17    10     7     6     6     5     5
              50        149   126   102    74    54    42    33    25    19    12     9     6     5     5     4
              60        148   123   114    82    63    50    39    27    21    13     9     7     5     4     4
              70        154   135   125   106    76    58    45    31    23    15    11     7     5     4     4
              80        156   152   157   127    87    62    50    35    27    17    12     8     6     4     4
              90        162   167   210   145   100    74    59    39    31    18    13     9     6     5     4
             100        160   153   235   157   114    83    66    46    33    17    12     8     6     4     4
             110        162   174   162   161   124    91    70    41    29    16    11     7     5     4     3
             120        195   192   184   187   141    99    67    38    25    14    10     6     5     4     3
             130        178   209   198   204   147   100    64    33    23    13     9     6     4     3     3
             140        179   223   198   239   136   103    52    29    21    12     8     5     4     3     2
             150        175   206   208   188   209    91    55    30    21    12     9     6     4     3     2
             160        176   192   187   168   189   125    68    35    23    13     9     6     4     3     2
             170        180   188   212   155   149   119    82    40    26    13     9     5     4     3     2
             180        183   206   159   168   166   108    71    38    26    15    10     6     4     3     3
             190        175   220   269   150   151    88    60    36    26    15    11     7     5     4     3
             200        158   190   221   140   117    84    59    32    21    12     9     6     4     3     3
             210        158   164   162   140   101    79    59    37    24    14     9     5     4     3     3
             220        154   146   129   118    88    71    56    37    29    16    11     6     5     3     3
             230        158   138   120    95    74    62    50    34    25    15    11     7     5     4     3
             240        158   134   113    86    61    50    43    31    25    15    11     7     5     4     3
             250        158   129   110    71    56    43    37    27    22    14    10     6     5     4     3
             260        153   130    99    66    48    35    30    22    17    12     8     5     4     3     3
             270        144   117    92    61    43    34    27    19    15    10     7     5     4     3     3
             280        132   110    86    57    38    30    25    17    14     9     6     4     3     3     2
             290        132   105    81    52    37    29    24    17    14     9     6     4     3     3     2
             300        137   102    79    50    37    30    24    18    14    10     7     5     4     3     3
             310        122    96    75    52    37    29    24    17    14    10     6     5     5     4     3
             320        130   103    79    49    35    27    24    17    14     9     7     6     5     4     3
             330        130    88    67    45    35    28    23    17    14     9     7     6     6     4     3
             340        125    93    73    51    37    27    23    16    12     8     8     7     8     5     4
             350        125    94    75    51    37    28    22    16    13     8     8     8    17     8     4
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=   269.22 i afstand   100 m og retning 190 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:30
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  10
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            NO2      Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale 8-timers glidende middel (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        114    85    74    66    56    47    41    33    28    20    15    19   191    23    13
              10        105    79    76    63    53    41    35    27    23    18    14    17    27    17    12
              20        103    89    79    68    51    42    34    28    24    18    14    12    15    10     8
              30        102    95    89    69    56    44    36    31    28    22    17    12     9     9     6
              40         98   119   120    82    59    52    48    42    35    26    20    13     9     8     6
              50        105   139   121    89    66    60    52    41    34    22    16     9     7     7     6
              60        111   179   154    92    70    54    47    35    27    19    15    11     8     7     6
              70        127   242   172   100    63    53    45    35    28    20    16    11     9     7     6
              80        184   302   227    99    68    52    45    35    31    23    18    13    10     8     6
              90        207   295   294   119    66    55    48    41    36    26    20    13    10     7     6
             100        218   142   271   117    67    59    54    45    37    27    20    13     9     7     6
             110        223   223   247   115    74    62    55    44    39    28    21    12     9     7     6
             120        205   236   240   160    87    60    52    43    38    26    19    13     9     7     6
             130        187   209   329   198   105    71    60    52    43    28    20    12     9     7     6
             140        168   200   275   308   144    79    66    51    41    26    19    12     9     7     6
             150        133   282   172   209   244    94    71    55    46    32    24    15    11     8     7
             160        135   246   164   238   235   153    93    62    50    33    24    15    11     9     7
             170        137   219   215   139   142    92    85    59    46    30    22    14    10     8     6
             180        132   221   185   106   195    97    79    68    54    34    24    14    10     8     7
             190        122   164   250   121    97    80    63    53    51    39    29    18    13    10     8
             200        128   127   200   138    70    60    55    43    35    26    22    16    12     9     7
             210        117   109   141   107    73    56    50    37    30    23    19    13    10     8     6
             220        107   106   109    94    67    55    52    42    33    21    17    12     9     7     6
             230        103   100    95    79    65    52    48    42    36    24    17    11     8     7     6
             240         99    91    85    65    64    58    49    43    37    24    17    11     8     6     5
             250        108    86    77    63    59    55    50    41    35    27    21    13     9     7     5
             260        108    80    70    61    55    49    45    38    32    23    17    12     9     7     6
             270        133    92    68    60    55    51    46    38    32    23    18    12     8     6     5
             280        141    85    63    58    54    50    46    39    34    24    18    12     8     7     6
             290        128    86    68    55    51    47    43    37    33    24    18    12     9     7     6
             300        125    89    75    59    49    42    39    34    29    22    17    11     9     7     6
             310        123    97    81    67    56    47    41    33    29    22    18    12     9     7     6
             320        128   109    95    78    67    58    51    41    33    22    17    12     9     7     7
             330        147   116    96    79    68    59    52    42    35    23    17    11     9     8     8
             340        143   104    90    73    61    52    46    39    33    24    18    12    14    12    10
             350        146    97    78    66    59    52    46    38    32    23    17    13    24    17    13
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=   328.77 i afstand   100 m og retning 130 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:30
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  11
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            NO2      Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 19. største timemiddel koncentration (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0        144    98    82    70    60    52    47    40    34    24    19    21   226    28    16
              10        127    88    78    69    61    51    45    37    31    24    18    18    36    19    14
              20        113    88    86    71    61    51    46    38    32    24    19    15    20    14     9
              30        109   104   103    81    64    57    48    41    35    26    20    13    12    10     8
              40        119   123   125    94    70    58    51    42    38    28    22    14    10     8     7
              50        126   150   157   102    74    62    55    44    37    26    20    13    10     8     6
              60        150   197   193   104    77    61    52    40    36    27    21    14    10     8     7
              70        177   246   207   111    74    58    51    42    37    29    22    14    10     8     7
              80        229   311   236   123    74    61    53    45    39    31    24    15    11     8     7
              90        271   326   370   128    72    62    54    48    44    33    25    16    11     8     7
             100        278   174   368   152    77    63    58    50    44    33    25    16    11     9     7
             110        278   230   273   125    82    70    61    53    48    35    27    17    12     9     7
             120        247   287   302   178    92    77    64    54    47    32    24    16    11     9     7
             130        226   245   339   249   136    84    68    54    48    34    25    16    12     9     7
             140        186   219   303   386   163    96    76    60    51    36    27    17    12     9     8
             150        154   304   216   222   278   113    93    66    54    37    27    17    12     9     8
             160        156   277   194   264   287   210   115    73    56    37    27    18    12     9     8
             170        155   233   258   159   168   103    98    73    62    41    30    19    13    10     8
             180        162   235   225   141   234   105    84    69    58    41    30    19    14    10     8
             190        154   196   296   151   106    88    75    58    50    37    28    19    13    10     8
             200        147   153   215   148    80    70    63    51    44    31    25    16    12    10     8
             210        130   130   157   114    81    65    59    50    45    31    24    16    12     9     7
             220        118   109   121   102    78    63    57    49    43    31    23    16    11     9     7
             230        115   103   103    86    71    59    54    48    43    30    23    15    11     9     7
             240        117    96    92    74    62    56    53    47    42    30    23    15    11     8     7
             250        113    90    82    68    57    53    51    47    42    31    24    15    11     8     7
             260        119    83    77    64    56    51    48    44    39    30    23    15    11     8     7
             270        138    93    74    63    56    51    48    39    35    27    21    14    10     8     6
             280        157   100    75    64    58    54    49    40    34    24    19    13     9     7     6
             290        154   101    78    66    60    53    49    42    36    26    20    13     9     7     6
             300        137    95    81    68    60    54    50    43    37    27    21    14    10     8     6
             310        138   101    86    70    60    53    48    41    35    26    20    13     9     7     6
             320        149   116    93    71    62    55    49    41    35    25    19    12     9     8     7
             330        158   117    94    75    66    57    50    42    35    26    19    13    11     9     8
             340        152   111    90    73    63    56    50    42    35    26    20    14    16    12    10
             350        149   104    87    71    62    54    48    41    35    25    19    16    27    19    14
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=   386.44 i afstand   150 m og retning 140 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:30
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  12
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            NO2      Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 36. største 24-timemiddel på årsbasis (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0         37    28    23    16    11     8     7     5     4     3     2     3    42     3     2
              10         37    30    25    16    11     9     7     5     4     3     2     2     7     3     2
              20         36    30    25    16    11     9     8     6     5     3     2     2     3     2     1
              30         38    32    24    17    12    10     8     6     5     3     2     2     2     2     1
              40         40    33    27    18    14    12     9     6     5     3     2     2     2     2     1
              50         43    37    30    21    16    12    10     7     5     3     3     2     2     1     1
              60         42    36    34    24    18    15    12     8     6     4     3     2     1     1     1
              70         44    40    37    31    22    17    13     9     7     4     3     2     2     1     1
              80         47    45    46    38    26    18    15    10     8     5     3     2     2     1     1
              90         46    49    62    43    29    22    17    11     9     5     4     2     2     1     1
             100         48    46    69    46    34    24    19    13    10     5     4     2     2     1     1
             110         48    51    48    48    36    27    21    12     8     5     3     2     2     1     1
             120         57    56    55    56    42    29    20    11     7     4     3     2     1     1     1
             130         52    61    58    60    43    29    19    10     7     4     3     2     1     1     1
             140         53    66    57    71    41    30    15     8     6     3     2     2     1     1     1
             150         51    61    61    56    63    27    16     9     6     4     3     2     1     1     1
             160         52    56    55    50    57    37    20    10     7     4     3     2     1     1     1
             170         53    56    61    47    44    35    25    12     8     4     3     2     1     1     1
             180         55    59    48    48    49    32    21    11     8     4     3     2     1     1     1
             190         50    62    79    45    44    26    17    11     7     4     3     2     1     1     1
             200         46    55    64    41    35    25    17    10     6     3     3     2     1     1     1
             210         45    47    47    41    30    24    18    11     7     4     3     2     1     1     1
             220         44    42    38    34    26    21    17    11     8     5     3     2     1     1     1
             230         45    40    34    28    21    18    14    10     7     4     3     2     1     1     1
             240         45    38    32    24    18    15    13     9     7     5     3     2     1     1     1
             250         45    37    31    20    16    13    11     8     7     4     3     2     1     1     1
             260         44    37    29    19    14    10     9     6     5     3     2     1     1     1     1
             270         42    34    27    18    12    10     8     6     4     3     2     2     1     1     1
             280         38    31    25    16    11     9     7     5     4     2     2     1     1     1     1
             290         38    30    23    15    11     8     7     5     4     3     2     1     1     1     1
             300         39    29    22    15    11     9     7     5     4     3     2     1     1     1     1
             310         35    28    22    15    11     9     7     5     4     3     2     1     1     1     1
             320         37    29    23    14    10     8     7     5     4     3     2     2     1     1     1
             330         38    26    19    13    10     8     7     5     4     3     2     2     2     1     1
             340         35    27    21    15    11     8     7     5     4     2     2     2     2     1     1
             350         36    27    21    15    11     8     6     5     4     2     2     2     5     2     1
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    78.65 i afstand   100 m og retning 190 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:30
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  13
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            Partik   Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksimale 8-timers glidende middel (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0          3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     5     1     0
              10          3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     1     0     0
              20          3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
              30          3     2     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
              40          2     3     3     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
              50          3     3     3     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
              60          3     4     4     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
              70          3     6     4     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0
              80          4     7     5     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
              90          5     7     7     3     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             100          5     3     6     3     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             110          5     5     6     3     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             120          5     6     6     4     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             130          4     5     8     5     3     2     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             140          4     5     7     7     3     2     2     1     1     1     0     0     0     0     0
             150          3     7     4     5     6     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             160          3     6     4     6     6     4     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             170          3     5     5     3     3     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             180          3     5     4     3     5     2     2     2     1     1     1     0     0     0     0
             190          3     4     6     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             200          3     3     5     3     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             210          3     3     3     3     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             220          3     3     3     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             230          3     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             240          2     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             250          3     2     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             260          3     2     2     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             270          3     2     2     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             280          3     2     2     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             290          3     2     2     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             300          3     2     2     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             310          3     2     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             320          3     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             330          4     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             340          4     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             350          4     2     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     1     0     0
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=     7.91 i afstand   100 m og retning 130 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:30
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  14
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            Partik   Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 19. største timemiddel koncentration (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0          4     2     2     2     1     1     1     1     1     1     0     1     5     1     0
              10          3     2     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     1     0     0
              20          3     2     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
              30          3     2     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
              40          3     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
              50          3     4     4     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
              60          4     5     5     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
              70          4     6     5     3     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
              80          5     7     6     3     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
              90          6     8     9     3     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             100          7     4     9     4     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             110          7     5     6     3     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             120          6     7     7     4     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             130          5     6     8     6     3     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             140          4     5     7     9     4     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             150          4     7     5     5     7     3     2     2     1     1     1     0     0     0     0
             160          4     7     5     6     7     5     3     2     1     1     1     0     0     0     0
             170          4     6     6     4     4     2     2     2     1     1     1     0     0     0     0
             180          4     6     5     3     6     3     2     2     1     1     1     0     0     0     0
             190          4     5     7     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             200          4     4     5     4     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0
             210          3     3     4     3     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             220          3     3     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             230          3     2     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             240          3     2     2     2     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             250          3     2     2     2     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             260          3     2     2     2     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             270          3     2     2     2     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0
             280          4     2     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             290          4     2     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             300          3     2     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             310          3     2     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             320          4     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             330          4     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             340          4     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0
             350          4     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     1     0     0
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=     9.13 i afstand   150 m og retning 140 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:30
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side  15
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            Partik   Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Den 36. største 24-timemiddel på årsbasis (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0
              10          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              20          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              30          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              40          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              50          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              60          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              70          1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              80          1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
              90          1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             100          1     1     2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             110          1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0
             120          1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             130          1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             140          1     2     1     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             150          1     1     1     1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             160          1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             170          1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0
             180          1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             190          1     2     2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             200          1     1     2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             210          1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             220          1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             230          1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             240          1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             250          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             260          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             270          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             280          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             290          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             300          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             310          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             320          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             330          1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             340          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
             350          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=     1.90 i afstand   100 m og retning 190 grader.



 Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:30
 Dato: 2019/05/10    OML-Multi PC-version 20170914/6.20    Side  16

 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

 Benyttede filer.

 Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:

  Punktkilder .......................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Tilkørsel_immission.kld
  Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Kas76LST.met
  Receptorer.........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Tilkørsel_immission.rct
  Beregninsopsætning.................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Tilkørsel_immission.opt

 Følgende outputfil er benyttet:

  Resultater ........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Tilkørsel_immission.log

 Beregning:
   Start kl. 12:26:08 (10-05-2019)
   Slut  kl. 12:26:19 (10-05-2019)



Scenarie 3 NO2 deposition



 Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:58
 Dato: 2019/05/10    OML-Multi PC-version 20170914/6.20    Side   1

 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
  Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

 Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

   Start af beregningen  =  740101 kl.  1
   Slut på beregningen (incl.) =  831231 kl. 24

 Meteorologiske data er fra:    AALBORG

 Koordinatsystem.

   Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
   Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
   skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

 Receptordata.

   Ruhedslængde, z0    = 0.050 m

   Største terrænhældning =     0 grader

   Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
   med centrum x,y:    0.,   0.
   og radierne (m):  50. 75. 100. 150.    200.

250. 300. 400. 500.    750.
  1000.    1500.    2000.    2500.    3000.

   Alle terrænhøjder    =   0.0 m.

   Alle receptorhøjder  =   1.5 m.

   Alle overflader er typenr. =  2.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:58
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   2
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

          Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

            Nr.....:   Internt kildenummer
            ID.....:   Tekst til identificering af kilde
            X......:   X-koordinat for kilde [m]
            Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
            Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
            HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
            T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
            VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
            DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
            DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
            HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
            Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

          Punktkilder.
          ------------

           Kildedata:
                                                                                       NO2      Stof 2   Stof 3
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
             1 Gravemas        0.        0.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             2 Gravemas       50.      -50.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             3 Gravemas        0.     -100.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             4 Gravemas       50.     -150.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             5 Gravemas        0.     2100.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             6 Gravemas       50.     2050.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             7 Gummiged       90.      -90.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
             8 Gummiged       90.     -190.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
             9 Gummiged       90.     2010.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
            10 Dozer          70.     2090.   0.0   3.0 250.   0.10  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
            11 Dozer          70.      -10.   0.0   3.0 250.   0.10  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
            12 Dozer          70.     -110.   0.0   3.0 250.   0.10  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
            13 Stort       -1200.        0.   0.0  34.0 250.   7.66  2.50  2.50   0.0   9.0700   0.0000   0.0000
            14 Stort       -1200.     2100.   0.0  34.0 250.   7.66  2.50  2.50   0.0   9.0700   0.0000   0.0000
            15 Stort       -1200.     -100.   0.0  34.0 250.   7.66  2.50  2.50   0.0   9.0700   0.0000   0.0000

           Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

            Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

           Afledte kildeparametre:

                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                     1                12.4                       0.3
                     2                12.4                       0.3
                     3                12.4                       0.3
                     4                12.4                       0.3
                     5                12.4                       0.3
                     6                12.4                       0.3
                     7                 9.8                       0.2
                     8                 9.8                       0.2
                     9                 9.8                       0.2
                    10                10.4                       0.3
                    11                10.4                       0.3
                    12                10.4                       0.3
                    13                 3.0                      21.0
                    14                 3.0                      21.0
                    15                 3.0                      21.0

           Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:58
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   3
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

          Side til advarsler.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:58
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   4
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            NO2      Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Middelværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0         13    11     9     8     7     6     6     5     5     4     3     3     8     4     3
              10         14    11    10     8     7     6     6     5     5     4     3     3     4     3     2
              20         14    12    10     8     7     6     6     5     5     4     3     3     3     3     2
              30         15    13    11     9     7     7     6     5     5     4     3     3     3     2     2
              40         16    14    12     9     8     7     6     5     5     4     3     3     2     2     2
              50         18    15    13    10     8     7     6     5     5     4     3     3     2     2     2
              60         20    17    15    11     9     8     7     6     5     4     3     2     2     2     2
              70         22    19    17    13    10     8     7     6     5     4     3     2     2     2     2
              80         24    22    21    15    11     9     8     6     5     4     3     2     2     2     1
              90         26    24    26    17    13    10     8     6     5     4     3     2     2     2     1
             100         25    22    27    19    14    11     9     6     5     4     3     2     2     1     1
             110         24    24    26    21    15    11     9     6     5     3     3     2     2     1     1
             120         22    28    27    26    16    11     9     6     5     3     3     2     1     1     1
             130         22    26    26    30    17    11     8     5     4     3     2     2     1     1     1
             140         24    23    27    27    18    12     7     5     4     3     2     1     1     1     1
             150         23    24    26    23    19    10     6     5     4     3     2     1     1     1     1
             160         22    24    29    19    14     8     6     5     4     3     2     1     1     1     1
             170         20    23    29    18    12     8     6     5     4     2     2     1     1     1     1
             180         19    20    14    15    11     8     6     5     4     3     2     1     1     1     1
             190         18    18    19    13    10     8     6     5     4     3     2     1     1     1     1
             200         17    17    17    12     9     8     7     5     4     3     2     1     1     1     1
             210         16    16    16    12     9     8     7     5     4     3     2     1     1     1     1
             220         16    15    14    11     9     8     7     6     5     3     2     1     1     1     1
             230         15    14    13    10     9     8     7     6     5     3     2     2     1     1     1
             240         15    13    12    10     8     8     7     7     6     4     2     2     2     1     1
             250         15    13    12    10     8     8     7     7     7     6     3     2     2     2     1
             260         14    12    11     9     8     8     7     7     7     7     4     3     3     2     2
             270         14    12    11     9     8     8     7     7     7     7     5     4     3     2     2
             280         14    12    10     9     8     8     7     7     7     8     5     3     4     3     2
             290         15    12    10     9     8     7     7     7     7     7     5     3     3     2     2
             300         14    12    10     8     8     7     7     7     7     6     4     3     2     2     2
             310         13    11    10     8     7     7     7     6     6     5     4     3     2     2     2
             320         13    11     9     8     7     7     6     6     6     5     4     3     2     2     2
             330         12    10     9     8     7     6     6     6     6     5     4     3     2     2     2
             340         12    10     9     7     7     6     6     6     5     4     3     3     4     4     2
             350         12    10     9     7     7     6     6     5     5     4     3     3     5     4     2
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    29.64 i afstand   150 m og retning 130 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:58
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   5
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

          Benyttede filer.

          Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:

           Punktkilder .......................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 3_NO2_deposition.kld
           Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Aal7483LST.met
           Receptorer.........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 3_NO2_deposition.rct
           Beregninsopsætning.................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 3_NO2_deposition.opt

          Følgende outputfil er benyttet:

           Resultater ........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 3_NO2_deposition.log

          Beregning:
            Start kl. 12:50:03 (10-05-2019)
            Slut  kl. 12:52:02 (10-05-2019)



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:58
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   6
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

                            Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
                            Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
                            Samlet emission: 878908.288 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
                            Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 2.00E-04, 0.600 resp. 1.200.

            NO2      Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Total deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0      24.60 20.81 17.03 15.14 13.25 11.35 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68 15.14  7.57  5.68
              10      26.49 20.81 18.92 15.14 13.25 11.35 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  7.57  5.68  3.78
              20      26.49 22.71 18.92 15.14 13.25 11.35 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  5.68  5.68  3.78
              30      28.38 24.60 20.81 17.03 13.25 13.25 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  5.68  3.78  3.78
              40      30.27 26.49 22.71 17.03 15.14 13.25 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  3.78
              50      34.06 28.38 24.60 18.92 15.14 13.25 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  3.78
              60      37.84 32.17 28.38 20.81 17.03 15.14 13.25 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78  3.78
              70      41.63 35.95 32.17 24.60 18.92 15.14 13.25 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78  3.78
              80      45.41 41.63 39.74 28.38 20.81 17.03 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78  1.89
              90      49.20 45.41 49.20 32.17 24.60 18.92 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78  1.89
             100      47.30 41.63 51.09 35.95 26.49 20.81 17.03 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89
             110      45.41 45.41 49.20 39.74 28.38 20.81 17.03 11.35  9.46  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89
             120      41.63 52.98 51.09 49.20 30.27 20.81 17.03 11.35  9.46  5.68  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89
             130      41.63 49.20 49.20 56.76 32.17 20.81 15.14  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89
             140      45.41 43.52 51.09 51.09 34.06 22.71 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             150      43.52 45.41 49.20 43.52 35.95 18.92 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             160      41.63 45.41 54.87 35.95 26.49 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             170      37.84 43.52 54.87 34.06 22.71 15.14 11.35  9.46  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             180      35.95 37.84 26.49 28.38 20.81 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             190      34.06 34.06 35.95 24.60 18.92 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             200      32.17 32.17 32.17 22.71 17.03 15.14 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             210      30.27 30.27 30.27 22.71 17.03 15.14 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             220      30.27 28.38 26.49 20.81 17.03 15.14 13.25 11.35  9.46  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             230      28.38 26.49 24.60 18.92 17.03 15.14 13.25 11.35  9.46  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89
             240      28.38 24.60 22.71 18.92 15.14 15.14 13.25 13.25 11.35  7.57  3.78  3.78  3.78  1.89  1.89
             250      28.38 24.60 22.71 18.92 15.14 15.14 13.25 13.25 13.25 11.35  5.68  3.78  3.78  3.78  1.89
             260      26.49 22.71 20.81 17.03 15.14 15.14 13.25 13.25 13.25 13.25  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78
             270      26.49 22.71 20.81 17.03 15.14 15.14 13.25 13.25 13.25 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78
             280      26.49 22.71 18.92 17.03 15.14 15.14 13.25 13.25 13.25 15.14  9.46  5.68  7.57  5.68  3.78
             290      28.38 22.71 18.92 17.03 15.14 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25  9.46  5.68  5.68  3.78  3.78
             300      26.49 22.71 18.92 15.14 15.14 13.25 13.25 13.25 13.25 11.35  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78
             310      24.60 20.81 18.92 15.14 13.25 13.25 13.25 11.35 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78
             320      24.60 20.81 17.03 15.14 13.25 13.25 11.35 11.35 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78
             330      22.71 18.92 17.03 15.14 13.25 11.35 11.35 11.35 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78
             340      22.71 18.92 17.03 13.25 13.25 11.35 11.35 11.35  9.46  7.57  5.68  5.68  7.57  7.57  3.78
             350      22.71 18.92 17.03 13.25 13.25 11.35 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  9.46  7.57  3.78
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 5.68E+0001 (kg/ha/år),    150 m, 130°.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:58
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   7
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

                            Samlet emission: 878908.288 kg.
                            Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 2.00E-04, 0.600 resp. 1.200.

            NO2      Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Tør-deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0      24.60 20.81 17.03 15.14 13.25 11.35 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68 15.14  7.57  5.68
              10      26.49 20.81 18.92 15.14 13.25 11.35 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  7.57  5.68  3.78
              20      26.49 22.71 18.92 15.14 13.25 11.35 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  5.68  5.68  3.78
              30      28.38 24.60 20.81 17.03 13.25 13.25 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  5.68  3.78  3.78
              40      30.27 26.49 22.71 17.03 15.14 13.25 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  3.78
              50      34.06 28.38 24.60 18.92 15.14 13.25 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  3.78
              60      37.84 32.17 28.38 20.81 17.03 15.14 13.25 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78  3.78
              70      41.63 35.95 32.17 24.60 18.92 15.14 13.25 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78  3.78
              80      45.41 41.63 39.74 28.38 20.81 17.03 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78  1.89
              90      49.20 45.41 49.20 32.17 24.60 18.92 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78  1.89
             100      47.30 41.63 51.09 35.95 26.49 20.81 17.03 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89
             110      45.41 45.41 49.20 39.74 28.38 20.81 17.03 11.35  9.46  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89
             120      41.63 52.98 51.09 49.20 30.27 20.81 17.03 11.35  9.46  5.68  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89
             130      41.63 49.20 49.20 56.76 32.17 20.81 15.14  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89
             140      45.41 43.52 51.09 51.09 34.06 22.71 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             150      43.52 45.41 49.20 43.52 35.95 18.92 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             160      41.63 45.41 54.87 35.95 26.49 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             170      37.84 43.52 54.87 34.06 22.71 15.14 11.35  9.46  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             180      35.95 37.84 26.49 28.38 20.81 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             190      34.06 34.06 35.95 24.60 18.92 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             200      32.17 32.17 32.17 22.71 17.03 15.14 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             210      30.27 30.27 30.27 22.71 17.03 15.14 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             220      30.27 28.38 26.49 20.81 17.03 15.14 13.25 11.35  9.46  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89
             230      28.38 26.49 24.60 18.92 17.03 15.14 13.25 11.35  9.46  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89
             240      28.38 24.60 22.71 18.92 15.14 15.14 13.25 13.25 11.35  7.57  3.78  3.78  3.78  1.89  1.89
             250      28.38 24.60 22.71 18.92 15.14 15.14 13.25 13.25 13.25 11.35  5.68  3.78  3.78  3.78  1.89
             260      26.49 22.71 20.81 17.03 15.14 15.14 13.25 13.25 13.25 13.25  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78
             270      26.49 22.71 20.81 17.03 15.14 15.14 13.25 13.25 13.25 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78
             280      26.49 22.71 18.92 17.03 15.14 15.14 13.25 13.25 13.25 15.14  9.46  5.68  7.57  5.68  3.78
             290      28.38 22.71 18.92 17.03 15.14 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25  9.46  5.68  5.68  3.78  3.78
             300      26.49 22.71 18.92 15.14 15.14 13.25 13.25 13.25 13.25 11.35  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78
             310      24.60 20.81 18.92 15.14 13.25 13.25 13.25 11.35 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78
             320      24.60 20.81 17.03 15.14 13.25 13.25 11.35 11.35 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78
             330      22.71 18.92 17.03 15.14 13.25 11.35 11.35 11.35 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78
             340      22.71 18.92 17.03 13.25 13.25 11.35 11.35 11.35  9.46  7.57  5.68  5.68  7.57  7.57  3.78
             350      22.71 18.92 17.03 13.25 13.25 11.35 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  9.46  7.57  3.78
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 5.68E+0001 (kg/ha/år),    150 m, 130°.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 12:58
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   8
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

                            Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
                            Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
                            Samlet emission: 878908.288 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

            NO2      Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Våd-deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              10       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              20       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              30       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              40       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              50       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              60       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              70       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              80       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              90       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             100       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             110       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             120       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             130       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             140       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             150       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             160       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             170       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             180       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             190       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             200       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             210       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             220       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             230       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             240       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             250       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             260       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             270       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             280       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             290       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             300       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             310       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             320       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             330       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             340       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             350       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år),    150 m, 130°.



Scenarie 3 NO-deposition



 Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:07
 Dato: 2019/05/10    OML-Multi PC-version 20170914/6.20    Side   1

 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
  Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

 Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

   Start af beregningen  =  740101 kl.  1
   Slut på beregningen (incl.) =  831231 kl. 24

 Meteorologiske data er fra:    AALBORG

 Koordinatsystem.

   Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
   Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
   skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

 Receptordata.

   Ruhedslængde, z0    = 0.050 m

   Største terrænhældning =     0 grader

   Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
   med centrum x,y:    0.,   0.
   og radierne (m):  50. 75. 100. 150.    200.

250. 300. 400. 500.    750.
  1000.    1500.    2000.    2500.    3000.

   Alle terrænhøjder    =   0.0 m.

   Alle receptorhøjder  =   1.5 m.

   Alle overflader er typenr. =  2.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   2
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

          Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

            Nr.....:   Internt kildenummer
            ID.....:   Tekst til identificering af kilde
            X......:   X-koordinat for kilde [m]
            Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
            Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
            HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
            T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
            VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
            DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
            DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
            HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
            Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

          Punktkilder.
          ------------

           Kildedata:
                                                                                       NO       Stof 2   Stof 3
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
             1 Gravemas        0.        0.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             2 Gravemas       50.      -50.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             3 Gravemas        0.     -100.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             4 Gravemas       50.     -150.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             5 Gravemas        0.     2100.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             6 Gravemas       50.     2050.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             7 Gummiged       90.      -90.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
             8 Gummiged       90.     -190.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
             9 Gummiged       90.     2010.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
            10 Dozer          70.     2090.   0.0   3.0 250.   0.10  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
            11 Dozer          70.      -10.   0.0   3.0 250.   0.10  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
            12 Dozer          70.     -110.   0.0   3.0 250.   0.10  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
            13 Stort       -1200.        0.   0.0  34.0 250.   7.66  2.50  2.50   0.0   9.0700   0.0000   0.0000
            14 Stort       -1200.     2100.   0.0  34.0 250.   7.66  2.50  2.50   0.0   9.0700   0.0000   0.0000
            15 Stort       -1200.     -100.   0.0  34.0 250.   7.66  2.50  2.50   0.0   9.0700   0.0000   0.0000

           Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

            Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

           Afledte kildeparametre:

                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                     1                12.4                       0.3
                     2                12.4                       0.3
                     3                12.4                       0.3
                     4                12.4                       0.3
                     5                12.4                       0.3
                     6                12.4                       0.3
                     7                 9.8                       0.2
                     8                 9.8                       0.2
                     9                 9.8                       0.2
                    10                10.4                       0.3
                    11                10.4                       0.3
                    12                10.4                       0.3
                    13                 3.0                      21.0
                    14                 3.0                      21.0
                    15                 3.0                      21.0

           Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   3
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

          Side til advarsler.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   4
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            NO       Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Middelværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0         13    11     9     8     7     6     6     5     5     4     3     3     8     4     3
              10         14    11    10     8     7     6     6     5     5     4     3     3     4     3     2
              20         14    12    10     8     7     6     6     5     5     4     3     3     3     3     2
              30         15    13    11     9     7     7     6     5     5     4     3     3     3     2     2
              40         16    14    12     9     8     7     6     5     5     4     3     3     2     2     2
              50         18    15    13    10     8     7     6     5     5     4     3     3     2     2     2
              60         20    17    15    11     9     8     7     6     5     4     3     2     2     2     2
              70         22    19    17    13    10     8     7     6     5     4     3     2     2     2     2
              80         24    22    21    15    11     9     8     6     5     4     3     2     2     2     1
              90         26    24    26    17    13    10     8     6     5     4     3     2     2     2     1
             100         25    22    27    19    14    11     9     6     5     4     3     2     2     1     1
             110         24    24    26    21    15    11     9     6     5     3     3     2     2     1     1
             120         22    28    27    26    16    11     9     6     5     3     3     2     1     1     1
             130         22    26    26    30    17    11     8     5     4     3     2     2     1     1     1
             140         24    23    27    27    18    12     7     5     4     3     2     1     1     1     1
             150         23    24    26    23    19    10     6     5     4     3     2     1     1     1     1
             160         22    24    29    19    14     8     6     5     4     3     2     1     1     1     1
             170         20    23    29    18    12     8     6     5     4     2     2     1     1     1     1
             180         19    20    14    15    11     8     6     5     4     3     2     1     1     1     1
             190         18    18    19    13    10     8     6     5     4     3     2     1     1     1     1
             200         17    17    17    12     9     8     7     5     4     3     2     1     1     1     1
             210         16    16    16    12     9     8     7     5     4     3     2     1     1     1     1
             220         16    15    14    11     9     8     7     6     5     3     2     1     1     1     1
             230         15    14    13    10     9     8     7     6     5     3     2     2     1     1     1
             240         15    13    12    10     8     8     7     7     6     4     2     2     2     1     1
             250         15    13    12    10     8     8     7     7     7     6     3     2     2     2     1
             260         14    12    11     9     8     8     7     7     7     7     4     3     3     2     2
             270         14    12    11     9     8     8     7     7     7     7     5     4     3     2     2
             280         14    12    10     9     8     8     7     7     7     8     5     3     4     3     2
             290         15    12    10     9     8     7     7     7     7     7     5     3     3     2     2
             300         14    12    10     8     8     7     7     7     7     6     4     3     2     2     2
             310         13    11    10     8     7     7     7     6     6     5     4     3     2     2     2
             320         13    11     9     8     7     7     6     6     6     5     4     3     2     2     2
             330         12    10     9     8     7     6     6     6     6     5     4     3     2     2     2
             340         12    10     9     7     7     6     6     6     5     4     3     3     4     4     2
             350         12    10     9     7     7     6     6     5     5     4     3     3     5     4     2
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    29.64 i afstand   150 m og retning 130 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   5
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

          Benyttede filer.

          Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:

           Punktkilder .......................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 3_NO_deposition.kld
           Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Aal7483LST.met
           Receptorer.........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 3_NO_deposition.rct
           Beregninsopsætning.................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 3_NO_deposition.opt

          Følgende outputfil er benyttet:

           Resultater ........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 3_NO_deposition.log

          Beregning:
            Start kl. 13:04:54 (10-05-2019)
            Slut  kl. 13:06:53 (10-05-2019)



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   6
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

                            Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
                            Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
                            Samlet emission: 878908.288 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
                            Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.00E+00, 0.100 resp. 0.200.

            NO       Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Total deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0      4.100 3.469 2.838 2.523 2.208 1.892 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 2.523 1.261 0.946
              10      4.415 3.469 3.154 2.523 2.208 1.892 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 1.261 0.946 0.631
              20      4.415 3.784 3.154 2.523 2.208 1.892 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 0.946 0.946 0.631
              30      4.730 4.100 3.469 2.838 2.208 2.208 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 0.946 0.631 0.631
              40      5.046 4.415 3.784 2.838 2.523 2.208 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.631
              50      5.676 4.730 4.100 3.154 2.523 2.208 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.631
              60      6.307 5.361 4.730 3.469 2.838 2.523 2.208 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631 0.631
              70      6.938 5.992 5.361 4.100 3.154 2.523 2.208 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631 0.631
              80      7.569 6.938 6.623 4.730 3.469 2.838 2.523 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631 0.315
              90      8.199 7.569 8.199 5.361 4.100 3.154 2.523 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631 0.315
             100      7.884 6.938 8.515 5.992 4.415 3.469 2.838 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315
             110      7.569 7.569 8.199 6.623 4.730 3.469 2.838 1.892 1.577 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315
             120      6.938 8.830 8.515 8.199 5.046 3.469 2.838 1.892 1.577 0.946 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315
             130      6.938 8.199 8.199 9.461 5.361 3.469 2.523 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315
             140      7.569 7.253 8.515 8.515 5.676 3.784 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             150      7.253 7.569 8.199 7.253 5.992 3.154 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             160      6.938 7.569 9.145 5.992 4.415 2.523 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             170      6.307 7.253 9.145 5.676 3.784 2.523 1.892 1.577 1.261 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             180      5.992 6.307 4.415 4.730 3.469 2.523 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             190      5.676 5.676 5.992 4.100 3.154 2.523 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             200      5.361 5.361 5.361 3.784 2.838 2.523 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             210      5.046 5.046 5.046 3.784 2.838 2.523 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             220      5.046 4.730 4.415 3.469 2.838 2.523 2.208 1.892 1.577 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             230      4.730 4.415 4.100 3.154 2.838 2.523 2.208 1.892 1.577 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315
             240      4.730 4.100 3.784 3.154 2.523 2.523 2.208 2.208 1.892 1.261 0.631 0.631 0.631 0.315 0.315
             250      4.730 4.100 3.784 3.154 2.523 2.523 2.208 2.208 2.208 1.892 0.946 0.631 0.631 0.631 0.315
             260      4.415 3.784 3.469 2.838 2.523 2.523 2.208 2.208 2.208 2.208 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631
             270      4.415 3.784 3.469 2.838 2.523 2.523 2.208 2.208 2.208 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631
             280      4.415 3.784 3.154 2.838 2.523 2.523 2.208 2.208 2.208 2.523 1.577 0.946 1.261 0.946 0.631
             290      4.730 3.784 3.154 2.838 2.523 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 1.577 0.946 0.946 0.631 0.631
             300      4.415 3.784 3.154 2.523 2.523 2.208 2.208 2.208 2.208 1.892 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631
             310      4.100 3.469 3.154 2.523 2.208 2.208 2.208 1.892 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631
             320      4.100 3.469 2.838 2.523 2.208 2.208 1.892 1.892 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631
             330      3.784 3.154 2.838 2.523 2.208 1.892 1.892 1.892 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631
             340      3.784 3.154 2.838 2.208 2.208 1.892 1.892 1.892 1.577 1.261 0.946 0.946 1.261 1.261 0.631
             350      3.784 3.154 2.838 2.208 2.208 1.892 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 1.577 1.261 0.631
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 9.46E+0000 (kg/ha/år),    150 m, 130°.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:07
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   7
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

                            Samlet emission: 878908.288 kg.
                            Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.00E+00, 0.100 resp. 0.200.

            NO       Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Tør-deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0      4.100 3.469 2.838 2.523 2.208 1.892 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 2.523 1.261 0.946
              10      4.415 3.469 3.154 2.523 2.208 1.892 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 1.261 0.946 0.631
              20      4.415 3.784 3.154 2.523 2.208 1.892 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 0.946 0.946 0.631
              30      4.730 4.100 3.469 2.838 2.208 2.208 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 0.946 0.631 0.631
              40      5.046 4.415 3.784 2.838 2.523 2.208 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.631
              50      5.676 4.730 4.100 3.154 2.523 2.208 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.631
              60      6.307 5.361 4.730 3.469 2.838 2.523 2.208 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631 0.631
              70      6.938 5.992 5.361 4.100 3.154 2.523 2.208 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631 0.631
              80      7.569 6.938 6.623 4.730 3.469 2.838 2.523 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631 0.315
              90      8.199 7.569 8.199 5.361 4.100 3.154 2.523 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631 0.315
             100      7.884 6.938 8.515 5.992 4.415 3.469 2.838 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315
             110      7.569 7.569 8.199 6.623 4.730 3.469 2.838 1.892 1.577 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315
             120      6.938 8.830 8.515 8.199 5.046 3.469 2.838 1.892 1.577 0.946 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315
             130      6.938 8.199 8.199 9.461 5.361 3.469 2.523 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315
             140      7.569 7.253 8.515 8.515 5.676 3.784 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             150      7.253 7.569 8.199 7.253 5.992 3.154 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             160      6.938 7.569 9.145 5.992 4.415 2.523 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             170      6.307 7.253 9.145 5.676 3.784 2.523 1.892 1.577 1.261 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             180      5.992 6.307 4.415 4.730 3.469 2.523 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             190      5.676 5.676 5.992 4.100 3.154 2.523 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             200      5.361 5.361 5.361 3.784 2.838 2.523 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             210      5.046 5.046 5.046 3.784 2.838 2.523 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             220      5.046 4.730 4.415 3.469 2.838 2.523 2.208 1.892 1.577 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315
             230      4.730 4.415 4.100 3.154 2.838 2.523 2.208 1.892 1.577 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315
             240      4.730 4.100 3.784 3.154 2.523 2.523 2.208 2.208 1.892 1.261 0.631 0.631 0.631 0.315 0.315
             250      4.730 4.100 3.784 3.154 2.523 2.523 2.208 2.208 2.208 1.892 0.946 0.631 0.631 0.631 0.315
             260      4.415 3.784 3.469 2.838 2.523 2.523 2.208 2.208 2.208 2.208 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631
             270      4.415 3.784 3.469 2.838 2.523 2.523 2.208 2.208 2.208 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631
             280      4.415 3.784 3.154 2.838 2.523 2.523 2.208 2.208 2.208 2.523 1.577 0.946 1.261 0.946 0.631
             290      4.730 3.784 3.154 2.838 2.523 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 1.577 0.946 0.946 0.631 0.631
             300      4.415 3.784 3.154 2.523 2.523 2.208 2.208 2.208 2.208 1.892 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631
             310      4.100 3.469 3.154 2.523 2.208 2.208 2.208 1.892 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631
             320      4.100 3.469 2.838 2.523 2.208 2.208 1.892 1.892 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631
             330      3.784 3.154 2.838 2.523 2.208 1.892 1.892 1.892 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631
             340      3.784 3.154 2.838 2.208 2.208 1.892 1.892 1.892 1.577 1.261 0.946 0.946 1.261 1.261 0.631
             350      3.784 3.154 2.838 2.208 2.208 1.892 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 1.577 1.261 0.631
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 9.46E+0000 (kg/ha/år),    150 m, 130°.



 Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:07
 Dato: 2019/05/10    OML-Multi PC-version 20170914/6.20    Side   8

 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

 Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
 Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
 Samlet emission: 878908.288 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

   NO    Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
   ------------------------------------------------------------------------

   Våd-deposition (kg/ha/år).
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Retning    Afstand (m)
   (grader)  50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   0   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  10   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  20   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  30   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  40   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  50   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  60   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  70   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  80   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  90   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 100   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 110   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 120   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 130   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 140   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 150   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 160   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 170   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 180   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 190   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 200   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 210   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 220   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 230   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 240   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 250   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 260   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 270   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 280   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 290   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 300   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 310   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 320   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 330   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 340   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 350   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år),    150 m, 130°.



Scenarie 4 NO2-deposition



 Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:44
 Dato: 2019/05/10    OML-Multi PC-version 20170914/6.20    Side   1

 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
  Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

 Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

   Start af beregningen  =  740101 kl.  1
   Slut på beregningen (incl.) =  831231 kl. 24

 Meteorologiske data er fra:    AALBORG

 Koordinatsystem.

   Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
   Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
   skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

 Receptordata.

   Ruhedslængde, z0    = 0.050 m

   Største terrænhældning =     0 grader

   Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
   med centrum x,y:    0.,   0.
   og radierne (m):  50. 75. 100. 150.    200.

250. 300. 400. 500.    750.
  1000.    1500.    2000.    2500.    3000.

   Alle terrænhøjder    =   0.0 m.

   Alle receptorhøjder  =   1.5 m.

   Alle overflader er typenr. =  2.
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          Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

            Nr.....:   Internt kildenummer
            ID.....:   Tekst til identificering af kilde
            X......:   X-koordinat for kilde [m]
            Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
            Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
            HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
            T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
            VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
            DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
            DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
            HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
            Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

          Punktkilder.
          ------------

           Kildedata:
                                                                                       NO2      Stof 2   Stof 3
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
             1 Gravemas        0.        0.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             2 Gravemas       20.       80.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             3 Gummiged       80.       40.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
             4 Dumper         80.       10.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000
             5 Dumper         80.    -1800.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000
             6 Dumper         80.    -3600.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000
             7 Dumper         80.    -5400.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000
             8 Mini         -550.        0.   0.0  20.0 250.   0.76  1.00  1.00   0.0   1.3500   0.0000   0.0000

           Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

            Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

           Afledte kildeparametre:

                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                     1                12.4                       0.3
                     2                12.4                       0.3
                     3                 9.8                       0.2
                     4                20.9                       0.5
                     5                20.9                       0.5
                     6                20.9                       0.5
                     7                20.9                       0.5
                     8                 1.9                       2.1

           Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.
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          Side til advarsler.
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            NO2      Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Middelværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0         14    14    12     7     5     4     3     2     2     1     1     1     0     0     0
              10         15    14    12     8     5     4     3     2     2     1     1     1     0     0     0
              20         16    14    18     9     6     4     4     3     2     1     1     1     0     0     0
              30         17    16    20    10     6     5     4     3     2     1     1     1     0     0     0
              40         18    18    18    12     7     5     4     3     2     1     1     1     0     0     0
              50         20    20    17    13     8     6     4     3     2     1     1     1     1     0     0
              60         22    19    21    15     9     6     5     3     2     1     1     1     1     0     0
              70         21    17    24    17    10     7     5     3     2     2     1     1     1     0     0
              80         19    16    26    16     9     6     5     3     2     2     1     1     1     0     0
              90         17    13    16    12     8     6     4     3     2     1     1     1     1     0     0
             100         15    11     9     8     6     4     4     3     2     1     1     1     1     0     0
             110         13     9     7     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             120         10     8     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     0     0     0
             130          9     7     5     4     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0
             140          8     6     5     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0
             150          7     6     5     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0
             160          7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0
             170          7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     1
             180          7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     1     1
             190          7     5     5     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0
             200          7     6     5     4     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0
             210          7     6     5     4     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0
             220          7     6     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     0     0
             230          8     6     5     4     4     3     3     2     1     1     1     1     1     0     0
             240          8     7     6     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             250          9     7     6     5     4     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             260          9     7     6     5     5     4     4     3     2     2     1     1     1     0     0
             270          9     7     6     5     5     4     4     3     1     2     1     1     1     0     0
             280         10     8     7     6     5     5     5     4     2     3     2     1     1     0     0
             290         11     9     7     6     5     5     5     4     3     2     1     1     1     0     0
             300         11     9     8     6     5     5     5     4     3     2     1     1     1     0     0
             310         11     9     8     6     5     5     4     3     3     1     1     1     0     0     0
             320         11    10     8     6     5     4     4     3     2     1     1     1     0     0     0
             330         11    10     9     7     5     4     4     3     2     1     1     1     0     0     0
             340         12    11    10     6     5     4     3     2     2     1     1     1     0     0     0
             350         13    13    12     6     5     4     3     2     2     1     1     1     0     0     0
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    25.73 i afstand   100 m og retning  80 grader.
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          Benyttede filer.

          Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:

           Punktkilder .......................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 4_NO2_deposition.kld
           Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Aal7483LST.met
           Receptorer.........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 4_NO2_deposition.rct
           Beregninsopsætning.................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 4_NO2_deposition.opt

          Følgende outputfil er benyttet:

           Resultater ........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 4_NO2_deposition.log

          Beregning:
            Start kl. 13:42:09 (10-05-2019)
            Slut  kl. 13:43:18 (10-05-2019)
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                            Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
                            Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
                            Samlet emission: 61810.560 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
                            Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 2.00E-04, 0.600 resp. 1.200.

            NO2      Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Total deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0      26.49 26.49 22.71 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
              10      28.38 26.49 22.71 15.14  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
              20      30.27 26.49 34.06 17.03 11.35  7.57  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
              30      32.17 30.27 37.84 18.92 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
              40      34.06 34.06 34.06 22.71 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
              50      37.84 37.84 32.17 24.60 15.14 11.35  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              60      41.63 35.95 39.74 28.38 17.03 11.35  9.46  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              70      39.74 32.17 45.41 32.17 18.92 13.25  9.46  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              80      35.95 30.27 49.20 30.27 17.03 11.35  9.46  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              90      32.17 24.60 30.27 22.71 15.14 11.35  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             100      28.38 20.81 17.03 15.14 11.35  7.57  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             110      24.60 17.03 13.25 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             120      18.92 15.14 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             130      17.03 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             140      15.14 11.35  9.46  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             150      13.25 11.35  9.46  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             160      13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             170      13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  1.89
             180      13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89
             190      13.25  9.46  9.46  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             200      13.25 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             210      13.25 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             220      13.25 11.35  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             230      15.14 11.35  9.46  7.57  7.57  5.68  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             240      15.14 13.25 11.35  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             250      17.03 13.25 11.35  9.46  7.57  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             260      17.03 13.25 11.35  9.46  9.46  7.57  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             270      17.03 13.25 11.35  9.46  9.46  7.57  7.57  5.68  1.89  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             280      18.92 15.14 13.25 11.35  9.46  9.46  9.46  7.57  3.78  5.68  3.78  1.89  1.89  0.00  0.00
             290      20.81 17.03 13.25 11.35  9.46  9.46  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             300      20.81 17.03 15.14 11.35  9.46  9.46  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             310      20.81 17.03 15.14 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             320      20.81 18.92 15.14 11.35  9.46  7.57  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             330      20.81 18.92 17.03 13.25  9.46  7.57  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             340      22.71 20.81 18.92 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             350      24.60 24.60 22.71 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 4.92E+0001 (kg/ha/år),    100 m,  80°.
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                            Samlet emission: 61810.560 kg.
                            Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 2.00E-04, 0.600 resp. 1.200.

            NO2      Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Tør-deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0      26.49 26.49 22.71 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
              10      28.38 26.49 22.71 15.14  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
              20      30.27 26.49 34.06 17.03 11.35  7.57  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
              30      32.17 30.27 37.84 18.92 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
              40      34.06 34.06 34.06 22.71 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
              50      37.84 37.84 32.17 24.60 15.14 11.35  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              60      41.63 35.95 39.74 28.38 17.03 11.35  9.46  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              70      39.74 32.17 45.41 32.17 18.92 13.25  9.46  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              80      35.95 30.27 49.20 30.27 17.03 11.35  9.46  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              90      32.17 24.60 30.27 22.71 15.14 11.35  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             100      28.38 20.81 17.03 15.14 11.35  7.57  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             110      24.60 17.03 13.25 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             120      18.92 15.14 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             130      17.03 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             140      15.14 11.35  9.46  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             150      13.25 11.35  9.46  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             160      13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             170      13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  1.89
             180      13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89
             190      13.25  9.46  9.46  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             200      13.25 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             210      13.25 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             220      13.25 11.35  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             230      15.14 11.35  9.46  7.57  7.57  5.68  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             240      15.14 13.25 11.35  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             250      17.03 13.25 11.35  9.46  7.57  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             260      17.03 13.25 11.35  9.46  9.46  7.57  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             270      17.03 13.25 11.35  9.46  9.46  7.57  7.57  5.68  1.89  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             280      18.92 15.14 13.25 11.35  9.46  9.46  9.46  7.57  3.78  5.68  3.78  1.89  1.89  0.00  0.00
             290      20.81 17.03 13.25 11.35  9.46  9.46  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             300      20.81 17.03 15.14 11.35  9.46  9.46  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             310      20.81 17.03 15.14 11.35  9.46  9.46  7.57  5.68  5.68  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             320      20.81 18.92 15.14 11.35  9.46  7.57  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             330      20.81 18.92 17.03 13.25  9.46  7.57  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             340      22.71 20.81 18.92 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             350      24.60 24.60 22.71 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 4.92E+0001 (kg/ha/år),    100 m,  80°.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:44
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   8
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

                            Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
                            Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
                            Samlet emission: 61810.560 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

            NO2      Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Våd-deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              10       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              20       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              30       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              40       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              50       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              60       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              70       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              80       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              90       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             100       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             110       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             120       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             130       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             140       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             150       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             160       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             170       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             180       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             190       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             200       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             210       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             220       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             230       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             240       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             250       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             260       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             270       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             280       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             290       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             300       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             310       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             320       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             330       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             340       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             350       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år),    100 m,  80°.



Scenarie 4 NO deposition
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 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
  Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

 Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

   Start af beregningen  =  740101 kl.  1
   Slut på beregningen (incl.) =  831231 kl. 24

 Meteorologiske data er fra:    AALBORG

 Koordinatsystem.

   Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
   Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
   skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

 Receptordata.

   Ruhedslængde, z0    = 0.050 m

   Største terrænhældning =     0 grader

   Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
   med centrum x,y:    0.,   0.
   og radierne (m):  50. 75. 100. 150.    200.

250. 300. 400. 500.    750.
  1000.    1500.    2000.    2500.    3000.

   Alle terrænhøjder    =   0.0 m.

   Alle receptorhøjder  =   1.5 m.

   Alle overflader er typenr. =  2.
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          Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

            Nr.....:   Internt kildenummer
            ID.....:   Tekst til identificering af kilde
            X......:   X-koordinat for kilde [m]
            Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
            Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
            HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
            T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
            VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
            DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
            DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
            HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
            Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

          Punktkilder.
          ------------

           Kildedata:
                                                                                       NO       Stof 2   Stof 3
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
             1 Gravemas        0.        0.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             2 Gravemas       20.       80.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             3 Gummiged       80.       40.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
             4 Dumper         80.       10.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000
             5 Dumper         80.    -1800.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000
             6 Dumper         80.    -3600.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000
             7 Dumper         80.    -5400.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000
             8 Mini         -550.        0.   0.0  20.0 250.   0.76  1.00  1.00   0.0   1.3500   0.0000   0.0000

           Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

            Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

           Afledte kildeparametre:

                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                     1                12.4                       0.3
                     2                12.4                       0.3
                     3                 9.8                       0.2
                     4                20.9                       0.5
                     5                20.9                       0.5
                     6                20.9                       0.5
                     7                20.9                       0.5
                     8                 1.9                       2.1

           Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.
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          Side til advarsler.
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            NO       Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Middelværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0         14    14    12     7     5     4     3     2     2     1     1     1     0     0     0
              10         15    14    12     8     5     4     3     2     2     1     1     1     0     0     0
              20         16    14    18     9     6     4     4     3     2     1     1     1     0     0     0
              30         17    16    20    10     6     5     4     3     2     1     1     1     0     0     0
              40         18    18    18    12     7     5     4     3     2     1     1     1     0     0     0
              50         20    20    17    13     8     6     4     3     2     1     1     1     1     0     0
              60         22    19    21    15     9     6     5     3     2     1     1     1     1     0     0
              70         21    17    24    17    10     7     5     3     2     2     1     1     1     0     0
              80         19    16    26    16     9     6     5     3     2     2     1     1     1     0     0
              90         17    13    16    12     8     6     4     3     2     1     1     1     1     0     0
             100         15    11     9     8     6     4     4     3     2     1     1     1     1     0     0
             110         13     9     7     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             120         10     8     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     0     0     0
             130          9     7     5     4     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0     0
             140          8     6     5     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0
             150          7     6     5     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0
             160          7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0
             170          7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     1
             180          7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     1     1
             190          7     5     5     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0
             200          7     6     5     4     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0     0
             210          7     6     5     4     3     2     2     2     1     1     1     1     1     0     0
             220          7     6     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     0     0
             230          8     6     5     4     4     3     3     2     1     1     1     1     1     0     0
             240          8     7     6     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             250          9     7     6     5     4     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             260          9     7     6     5     5     4     4     3     2     2     1     1     1     0     0
             270          9     7     6     5     5     4     4     3     1     2     1     1     1     0     0
             280         10     8     7     6     5     5     5     4     2     3     2     1     1     0     0
             290         11     9     7     6     5     5     5     4     3     2     1     1     1     0     0
             300         11     9     8     6     5     5     5     4     3     2     1     1     1     0     0
             310         11     9     8     6     5     5     4     3     3     1     1     1     0     0     0
             320         11    10     8     6     5     4     4     3     2     1     1     1     0     0     0
             330         11    10     9     7     5     4     4     3     2     1     1     1     0     0     0
             340         12    11    10     6     5     4     3     2     2     1     1     1     0     0     0
             350         13    13    12     6     5     4     3     2     2     1     1     1     0     0     0
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    25.73 i afstand   100 m og retning  80 grader.
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          Benyttede filer.

          Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:

           Punktkilder .......................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 4_NO_deposition.kld
           Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Aal7483LST.met
           Receptorer.........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 4_NO_deposition.rct
           Beregninsopsætning.................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 4_NO_deposition.opt

          Følgende outputfil er benyttet:

           Resultater ........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Scenarie 4_NO_deposition.log

          Beregning:
            Start kl. 13:44:55 (10-05-2019)
            Slut  kl. 13:46:04 (10-05-2019)
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                            Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
                            Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
                            Samlet emission: 61810.560 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
                            Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.00E+00, 0.100 resp. 0.200.

            NO       Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Total deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0      4.415 4.415 3.784 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
              10      4.730 4.415 3.784 2.523 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
              20      5.046 4.415 5.676 2.838 1.892 1.261 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
              30      5.361 5.046 6.307 3.154 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
              40      5.676 5.676 5.676 3.784 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
              50      6.307 6.307 5.361 4.100 2.523 1.892 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
              60      6.938 5.992 6.623 4.730 2.838 1.892 1.577 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
              70      6.623 5.361 7.569 5.361 3.154 2.208 1.577 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
              80      5.992 5.046 8.199 5.046 2.838 1.892 1.577 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
              90      5.361 4.100 5.046 3.784 2.523 1.892 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             100      4.730 3.469 2.838 2.523 1.892 1.261 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             110      4.100 2.838 2.208 1.892 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             120      3.154 2.523 1.892 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
             130      2.838 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
             140      2.523 1.892 1.577 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             150      2.208 1.892 1.577 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             160      2.208 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             170      2.208 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.315
             180      2.208 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315
             190      2.208 1.577 1.577 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             200      2.208 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             210      2.208 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             220      2.208 1.892 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             230      2.523 1.892 1.577 1.261 1.261 0.946 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             240      2.523 2.208 1.892 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             250      2.838 2.208 1.892 1.577 1.261 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             260      2.838 2.208 1.892 1.577 1.577 1.261 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             270      2.838 2.208 1.892 1.577 1.577 1.261 1.261 0.946 0.315 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             280      3.154 2.523 2.208 1.892 1.577 1.577 1.577 1.261 0.631 0.946 0.631 0.315 0.315 0.000 0.000
             290      3.469 2.838 2.208 1.892 1.577 1.577 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             300      3.469 2.838 2.523 1.892 1.577 1.577 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             310      3.469 2.838 2.523 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
             320      3.469 3.154 2.523 1.892 1.577 1.261 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
             330      3.469 3.154 2.838 2.208 1.577 1.261 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
             340      3.784 3.469 3.154 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
             350      4.100 4.100 3.784 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 8.20E+0000 (kg/ha/år),    100 m,  80°.
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                            Samlet emission: 61810.560 kg.
                            Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.00E+00, 0.100 resp. 0.200.

            NO       Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Tør-deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0      4.415 4.415 3.784 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
              10      4.730 4.415 3.784 2.523 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
              20      5.046 4.415 5.676 2.838 1.892 1.261 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
              30      5.361 5.046 6.307 3.154 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
              40      5.676 5.676 5.676 3.784 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
              50      6.307 6.307 5.361 4.100 2.523 1.892 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
              60      6.938 5.992 6.623 4.730 2.838 1.892 1.577 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
              70      6.623 5.361 7.569 5.361 3.154 2.208 1.577 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
              80      5.992 5.046 8.199 5.046 2.838 1.892 1.577 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
              90      5.361 4.100 5.046 3.784 2.523 1.892 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             100      4.730 3.469 2.838 2.523 1.892 1.261 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             110      4.100 2.838 2.208 1.892 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             120      3.154 2.523 1.892 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
             130      2.838 2.208 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
             140      2.523 1.892 1.577 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             150      2.208 1.892 1.577 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             160      2.208 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             170      2.208 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.315
             180      2.208 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315
             190      2.208 1.577 1.577 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             200      2.208 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             210      2.208 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             220      2.208 1.892 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             230      2.523 1.892 1.577 1.261 1.261 0.946 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             240      2.523 2.208 1.892 1.577 1.261 0.946 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             250      2.838 2.208 1.892 1.577 1.261 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             260      2.838 2.208 1.892 1.577 1.577 1.261 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             270      2.838 2.208 1.892 1.577 1.577 1.261 1.261 0.946 0.315 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             280      3.154 2.523 2.208 1.892 1.577 1.577 1.577 1.261 0.631 0.946 0.631 0.315 0.315 0.000 0.000
             290      3.469 2.838 2.208 1.892 1.577 1.577 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             300      3.469 2.838 2.523 1.892 1.577 1.577 1.577 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000
             310      3.469 2.838 2.523 1.892 1.577 1.577 1.261 0.946 0.946 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
             320      3.469 3.154 2.523 1.892 1.577 1.261 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
             330      3.469 3.154 2.838 2.208 1.577 1.261 1.261 0.946 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
             340      3.784 3.469 3.154 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
             350      4.100 4.100 3.784 1.892 1.577 1.261 0.946 0.631 0.631 0.315 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 8.20E+0000 (kg/ha/år),    100 m,  80°.
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 Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
 Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
 Samlet emission: 61810.560 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

   NO    Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
   ------------------------------------------------------------------------

   Våd-deposition (kg/ha/år).
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Retning    Afstand (m)
   (grader)  50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   0   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  10   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  20   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  30   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  40   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  50   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  60   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  70   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  80   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  90   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 100   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 110   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 120   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 130   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 140   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 150   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 160   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 170   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 180   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 190   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 200   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 210   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 220   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 230   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 240   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 250   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 260   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 270   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 280   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 290   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 300   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 310   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 320   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 330   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 340   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 350   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år),    100 m,  80°.



Tilkørsel NO2 deposition
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 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
  Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

 Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

   Start af beregningen  =  740101 kl.  1
   Slut på beregningen (incl.) =  831231 kl. 24

 Meteorologiske data er fra:    AALBORG

 Koordinatsystem.

   Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
   Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
   skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

 Receptordata.

   Ruhedslængde, z0    = 0.050 m

   Største terrænhældning =     0 grader

   Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
   med centrum x,y:    0.,   0.
   og radierne (m):  50. 75. 100. 150.    200.

250. 300. 400. 500.    750.
  1000.    1500.    2000.    2500.    3000.

   Alle terrænhøjder    =   0.0 m.

   Alle receptorhøjder  =   1.5 m.

   Alle overflader er typenr. =  2.
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          Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

            Nr.....:   Internt kildenummer
            ID.....:   Tekst til identificering af kilde
            X......:   X-koordinat for kilde [m]
            Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
            Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
            HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
            T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
            VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
            DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
            DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
            HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
            Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

          Punktkilder.
          ------------

           Kildedata:
                                                                                       NO2      Stof 2   Stof 3
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
             1 Lastbil        80.      -80.   0.0   3.0 250.   0.12  0.15  0.15   0.0   0.0700   0.0000   0.0000
             2 Lastbil        80.     -180.   0.0   3.0 250.   0.12  0.15  0.15   0.0   0.0700   0.0000   0.0000
             3 Lastbil        80.     2020.   0.0   3.0 250.   0.12  0.15  0.15   0.0   0.0700   0.0000   0.0000
             4 Gravemas        0.        0.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             5 Gravemas        0.     -100.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             6 Gravemas        0.     2100.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             7 Gummiged       20.      -80.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
             8 Gummiged       20.     -180.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
             9 Gummiged       20.     2020.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
            10 Dumper         80.      -20.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000
            11 Dumper         80.     -120.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000
            12 Dumper         80.     2070.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000

           Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

            Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

           Afledte kildeparametre:

                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                     1                13.3                       0.3
                     2                13.3                       0.3
                     3                13.3                       0.3
                     4                12.4                       0.3
                     5                12.4                       0.3
                     6                12.4                       0.3
                     7                 9.8                       0.2
                     8                 9.8                       0.2
                     9                 9.8                       0.2
                    10                20.9                       0.5
                    11                20.9                       0.5
                    12                20.9                       0.5

           Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.
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          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   3
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

          Side til advarsler.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:55
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   4
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            NO2      Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Middelværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0         10     8     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     8     1     1
              10         11     8     7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     2     1     1
              20         12     9     7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1
              30         13    10     8     6     5     4     3     2     2     1     1     1     1     1     1
              40         14    11     9     7     5     4     3     3     2     1     1     1     1     1     1
              50         16    13    11     8     6     5     4     3     2     1     1     1     1     1     0
              60         18    15    13    10     7     5     4     3     2     2     1     1     1     0     0
              70         20    16    15    12     9     6     5     4     3     2     1     1     1     0     0
              80         21    18    19    15    10     8     6     4     3     2     1     1     1     0     0
              90         24    19    24    18    12     9     7     4     3     2     1     1     1     0     0
             100         25    20    32    21    14    10     7     5     3     2     1     1     1     0     0
             110         23    22    22    22    15    10     7     4     3     2     1     1     1     0     0
             120         22    22    24    26    17    11     7     4     3     1     1     1     0     0     0
             130         21    24    26    29    18    10     6     3     2     1     1     1     0     0     0
             140         22    28    31    32    18    10     5     3     2     1     1     1     0     0     0
             150         21    31    32    19    24     8     4     2     2     1     1     1     0     0     0
             160         21    27    30    19    16     6     4     2     2     1     1     1     0     0     0
             170         20    24    29    18    12     6     4     2     2     1     1     1     0     0     0
             180         18    23    15    15    11     6     4     2     2     1     1     1     0     0     0
             190         17    20    20    14     9     6     4     2     2     1     1     1     0     0     0
             200         16    18    17    12     8     5     4     2     2     1     1     1     0     0     0
             210         15    16    14    10     7     5     4     3     2     1     1     1     0     0     0
             220         14    14    13     9     6     5     4     3     2     1     1     1     0     0     0
             230         14    13    11     8     6     4     4     3     2     1     1     1     0     0     0
             240         13    12    10     7     5     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             250         12    11     9     7     5     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             260         12    10     8     6     5     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             270         11     9     8     6     5     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             280         11     9     7     6     4     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             290         12     9     7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             300         12     9     7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             310         11     8     7     5     3     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0
             320         10     8     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     0     0
             330         10     7     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0
             340         10     7     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0
             350         10     7     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    31.70 i afstand   150 m og retning 140 grader.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:55
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   5
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

          Benyttede filer.

          Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:

           Punktkilder .......................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Tilkørsel_NO2_deposition.kld
           Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Aal7483LST.met
           Receptorer.........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Tilkørsel_NO2_deposition.rct
           Beregninsopsætning.................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Tilkørsel_NO2_deposition.opt

          Følgende outputfil er benyttet:

           Resultater ........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Tilkørsel_NO2_deposition.log

          Beregning:
            Start kl. 13:53:16 (10-05-2019)
            Slut  kl. 13:54:54 (10-05-2019)



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:55
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   6
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

                            Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
                            Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
                            Samlet emission: 27436.320 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
                            Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 2.00E-04, 0.600 resp. 1.200.

            NO2      Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Total deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0      18.92 15.14 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89 15.14  1.89  1.89
              10      20.81 15.14 13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  3.78  1.89  1.89
              20      22.71 17.03 13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89
              30      24.60 18.92 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89
              40      26.49 20.81 17.03 13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89
              50      30.27 24.60 20.81 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00
              60      34.06 28.38 24.60 18.92 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              70      37.84 30.27 28.38 22.71 17.03 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              80      39.74 34.06 35.95 28.38 18.92 15.14 11.35  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              90      45.41 35.95 45.41 34.06 22.71 17.03 13.25  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             100      47.30 37.84 60.55 39.74 26.49 18.92 13.25  9.46  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             110      43.52 41.63 41.63 41.63 28.38 18.92 13.25  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             120      41.63 41.63 45.41 49.20 32.17 20.81 13.25  7.57  5.68  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             130      39.74 45.41 49.20 54.87 34.06 18.92 11.35  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             140      41.63 52.98 58.66 60.55 34.06 18.92  9.46  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             150      39.74 58.66 60.55 35.95 45.41 15.14  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             160      39.74 51.09 56.76 35.95 30.27 11.35  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             170      37.84 45.41 54.87 34.06 22.71 11.35  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             180      34.06 43.52 28.38 28.38 20.81 11.35  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             190      32.17 37.84 37.84 26.49 17.03 11.35  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             200      30.27 34.06 32.17 22.71 15.14  9.46  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             210      28.38 30.27 26.49 18.92 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             220      26.49 26.49 24.60 17.03 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             230      26.49 24.60 20.81 15.14 11.35  7.57  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             240      24.60 22.71 18.92 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             250      22.71 20.81 17.03 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             260      22.71 18.92 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             270      20.81 17.03 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             280      20.81 17.03 13.25 11.35  7.57  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             290      22.71 17.03 13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             300      22.71 17.03 13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             310      20.81 15.14 13.25  9.46  5.68  5.68  3.78  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             320      18.92 15.14 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             330      18.92 13.25 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00
             340      18.92 13.25 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00
             350      18.92 13.25 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 6.05E+0001 (kg/ha/år),    100 m, 100°.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:55
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   7
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

                            Samlet emission: 27436.320 kg.
                            Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 2.00E-04, 0.600 resp. 1.200.

            NO2      Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Tør-deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0      18.92 15.14 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89 15.14  1.89  1.89
              10      20.81 15.14 13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  3.78  1.89  1.89
              20      22.71 17.03 13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89
              30      24.60 18.92 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89
              40      26.49 20.81 17.03 13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89
              50      30.27 24.60 20.81 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00
              60      34.06 28.38 24.60 18.92 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              70      37.84 30.27 28.38 22.71 17.03 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              80      39.74 34.06 35.95 28.38 18.92 15.14 11.35  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
              90      45.41 35.95 45.41 34.06 22.71 17.03 13.25  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             100      47.30 37.84 60.55 39.74 26.49 18.92 13.25  9.46  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             110      43.52 41.63 41.63 41.63 28.38 18.92 13.25  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             120      41.63 41.63 45.41 49.20 32.17 20.81 13.25  7.57  5.68  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             130      39.74 45.41 49.20 54.87 34.06 18.92 11.35  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             140      41.63 52.98 58.66 60.55 34.06 18.92  9.46  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             150      39.74 58.66 60.55 35.95 45.41 15.14  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             160      39.74 51.09 56.76 35.95 30.27 11.35  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             170      37.84 45.41 54.87 34.06 22.71 11.35  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             180      34.06 43.52 28.38 28.38 20.81 11.35  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             190      32.17 37.84 37.84 26.49 17.03 11.35  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             200      30.27 34.06 32.17 22.71 15.14  9.46  7.57  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             210      28.38 30.27 26.49 18.92 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             220      26.49 26.49 24.60 17.03 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             230      26.49 24.60 20.81 15.14 11.35  7.57  7.57  5.68  3.78  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00  0.00
             240      24.60 22.71 18.92 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             250      22.71 20.81 17.03 13.25  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             260      22.71 18.92 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             270      20.81 17.03 15.14 11.35  9.46  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             280      20.81 17.03 13.25 11.35  7.57  7.57  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             290      22.71 17.03 13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             300      22.71 17.03 13.25  9.46  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             310      20.81 15.14 13.25  9.46  5.68  5.68  3.78  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             320      18.92 15.14 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00  0.00
             330      18.92 13.25 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00
             340      18.92 13.25 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00
             350      18.92 13.25 11.35  7.57  5.68  5.68  3.78  3.78  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  1.89  0.00
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 6.05E+0001 (kg/ha/år),    100 m, 100°.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:55
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   8
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

                            Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
                            Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
                            Samlet emission: 27436.320 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

            NO2      Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Våd-deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              10       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              20       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              30       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              40       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              50       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              60       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              70       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              80       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              90       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             100       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             110       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             120       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             130       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             140       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             150       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             160       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             170       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             180       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             190       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             200       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             210       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             220       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             230       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             240       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             250       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             260       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             270       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             280       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             290       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             300       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             310       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             320       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             330       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             340       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             350       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år),    100 m, 100°.



Tilkørsel NO deposition



 Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:58
 Dato: 2019/05/10    OML-Multi PC-version 20170914/6.20    Side   1

 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
  Licens til Rambøll Danmark A/S, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

 Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

   Start af beregningen  =  740101 kl.  1
   Slut på beregningen (incl.) =  831231 kl. 24

 Meteorologiske data er fra:    AALBORG

 Koordinatsystem.

   Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
   Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
   skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

 Receptordata.

   Ruhedslængde, z0    = 0.050 m

   Største terrænhældning =     0 grader

   Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
   med centrum x,y:    0.,   0.
   og radierne (m):  50. 75. 100. 150.    200.

250. 300. 400. 500.    750.
  1000.    1500.    2000.    2500.    3000.

   Alle terrænhøjder    =   0.0 m.

   Alle receptorhøjder  =   1.5 m.

   Alle overflader er typenr. =  2.
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          Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

            Nr.....:   Internt kildenummer
            ID.....:   Tekst til identificering af kilde
            X......:   X-koordinat for kilde [m]
            Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
            Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
            HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
            T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
            VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
            DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
            DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
            HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
            Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

          Punktkilder.
          ------------

           Kildedata:
                                                                                       NO       Stof 2   Stof 3
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
             1 Lastbil        80.      -80.   0.0   3.0 250.   0.12  0.15  0.15   0.0   0.0700   0.0000   0.0000
             2 Lastbil        80.     -180.   0.0   3.0 250.   0.12  0.15  0.15   0.0   0.0700   0.0000   0.0000
             3 Lastbil        80.     2020.   0.0   3.0 250.   0.12  0.15  0.15   0.0   0.0700   0.0000   0.0000
             4 Gravemas        0.        0.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             5 Gravemas        0.     -100.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             6 Gravemas        0.     2100.   0.0   3.0 250.   0.11  0.15  0.15   0.0   0.0600   0.0000   0.0000
             7 Gummiged       20.      -80.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
             8 Gummiged       20.     -180.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
             9 Gummiged       20.     2020.   0.0   3.0 250.   0.09  0.15  0.15   0.0   0.0500   0.0000   0.0000
            10 Dumper         80.      -20.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000
            11 Dumper         80.     -120.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000
            12 Dumper         80.     2070.   0.0   3.0 250.   0.19  0.15  0.15   0.0   0.1100   0.0000   0.0000

           Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

            Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

           Afledte kildeparametre:

                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                     1                13.3                       0.3
                     2                13.3                       0.3
                     3                13.3                       0.3
                     4                12.4                       0.3
                     5                12.4                       0.3
                     6                12.4                       0.3
                     7                 9.8                       0.2
                     8                 9.8                       0.2
                     9                 9.8                       0.2
                    10                20.9                       0.5
                    11                20.9                       0.5
                    12                20.9                       0.5

           Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.
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          Side til advarsler.
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            NO       Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Middelværdier (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0         10     8     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     8     1     1
              10         11     8     7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     2     1     1
              20         12     9     7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1
              30         13    10     8     6     5     4     3     2     2     1     1     1     1     1     1
              40         14    11     9     7     5     4     3     3     2     1     1     1     1     1     1
              50         16    13    11     8     6     5     4     3     2     1     1     1     1     1     0
              60         18    15    13    10     7     5     4     3     2     2     1     1     1     0     0
              70         20    16    15    12     9     6     5     4     3     2     1     1     1     0     0
              80         21    18    19    15    10     8     6     4     3     2     1     1     1     0     0
              90         24    19    24    18    12     9     7     4     3     2     1     1     1     0     0
             100         25    20    32    21    14    10     7     5     3     2     1     1     1     0     0
             110         23    22    22    22    15    10     7     4     3     2     1     1     1     0     0
             120         22    22    24    26    17    11     7     4     3     1     1     1     0     0     0
             130         21    24    26    29    18    10     6     3     2     1     1     1     0     0     0
             140         22    28    31    32    18    10     5     3     2     1     1     1     0     0     0
             150         21    31    32    19    24     8     4     2     2     1     1     1     0     0     0
             160         21    27    30    19    16     6     4     2     2     1     1     1     0     0     0
             170         20    24    29    18    12     6     4     2     2     1     1     1     0     0     0
             180         18    23    15    15    11     6     4     2     2     1     1     1     0     0     0
             190         17    20    20    14     9     6     4     2     2     1     1     1     0     0     0
             200         16    18    17    12     8     5     4     2     2     1     1     1     0     0     0
             210         15    16    14    10     7     5     4     3     2     1     1     1     0     0     0
             220         14    14    13     9     6     5     4     3     2     1     1     1     0     0     0
             230         14    13    11     8     6     4     4     3     2     1     1     1     0     0     0
             240         13    12    10     7     5     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             250         12    11     9     7     5     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             260         12    10     8     6     5     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             270         11     9     8     6     5     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             280         11     9     7     6     4     4     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             290         12     9     7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             300         12     9     7     5     4     3     3     2     2     1     1     1     1     0     0
             310         11     8     7     5     3     3     2     2     2     1     1     1     1     0     0
             320         10     8     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     0     0
             330         10     7     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0
             340         10     7     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0
             350         10     7     6     4     3     3     2     2     1     1     1     1     1     1     0
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    31.70 i afstand   150 m og retning 140 grader.
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          Benyttede filer.

          Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:

           Punktkilder .......................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Tilkørsel_NO_deposition.kld
           Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Aal7483LST.met
           Receptorer.........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Tilkørsel_NO_deposition.rct
           Beregninsopsætning.................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Tilkørsel_NO_deposition.opt

          Følgende outputfil er benyttet:

           Resultater ........................:  C:\Users\RBH\Rambøll\Lodbjerg\OML beregninger\Tilkørsel_NO_deposition.log

          Beregning:
            Start kl. 13:56:29 (10-05-2019)
            Slut  kl. 13:58:08 (10-05-2019)
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                            Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
                            Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
                            Samlet emission: 27436.320 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
                            Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.00E+00, 0.100 resp. 0.200.

            NO       Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Total deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0       3.15  2.52  1.89  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  2.52  0.32  0.32
              10       3.47  2.52  2.21  1.58  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.63  0.32  0.32
              20       3.78  2.84  2.21  1.58  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32
              30       4.10  3.15  2.52  1.89  1.58  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32
              40       4.42  3.47  2.84  2.21  1.58  1.26  0.95  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32
              50       5.05  4.10  3.47  2.52  1.89  1.58  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00
              60       5.68  4.73  4.10  3.15  2.21  1.58  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
              70       6.31  5.05  4.73  3.78  2.84  1.89  1.58  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
              80       6.62  5.68  5.99  4.73  3.15  2.52  1.89  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
              90       7.57  5.99  7.57  5.68  3.78  2.84  2.21  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             100       7.88  6.31 10.09  6.62  4.42  3.15  2.21  1.58  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             110       7.25  6.94  6.94  6.94  4.73  3.15  2.21  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             120       6.94  6.94  7.57  8.20  5.36  3.47  2.21  1.26  0.95  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             130       6.62  7.57  8.20  9.15  5.68  3.15  1.89  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             140       6.94  8.83  9.78 10.09  5.68  3.15  1.58  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             150       6.62  9.78 10.09  5.99  7.57  2.52  1.26  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             160       6.62  8.51  9.46  5.99  5.05  1.89  1.26  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             170       6.31  7.57  9.15  5.68  3.78  1.89  1.26  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             180       5.68  7.25  4.73  4.73  3.47  1.89  1.26  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             190       5.36  6.31  6.31  4.42  2.84  1.89  1.26  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             200       5.05  5.68  5.36  3.78  2.52  1.58  1.26  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             210       4.73  5.05  4.42  3.15  2.21  1.58  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             220       4.42  4.42  4.10  2.84  1.89  1.58  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             230       4.42  4.10  3.47  2.52  1.89  1.26  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             240       4.10  3.78  3.15  2.21  1.58  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             250       3.78  3.47  2.84  2.21  1.58  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             260       3.78  3.15  2.52  1.89  1.58  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             270       3.47  2.84  2.52  1.89  1.58  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             280       3.47  2.84  2.21  1.89  1.26  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             290       3.78  2.84  2.21  1.58  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             300       3.78  2.84  2.21  1.58  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             310       3.47  2.52  2.21  1.58  0.95  0.95  0.63  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             320       3.15  2.52  1.89  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             330       3.15  2.21  1.89  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00
             340       3.15  2.21  1.89  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00
             350       3.15  2.21  1.89  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 1.00E+0001 (kg/ha/år),    100 m, 150°.
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                            Samlet emission: 27436.320 kg.
                            Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 0.00E+00, 0.100 resp. 0.200.

            NO       Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Tør-deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0       3.15  2.52  1.89  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  2.52  0.32  0.32
              10       3.47  2.52  2.21  1.58  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.63  0.32  0.32
              20       3.78  2.84  2.21  1.58  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32
              30       4.10  3.15  2.52  1.89  1.58  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32
              40       4.42  3.47  2.84  2.21  1.58  1.26  0.95  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32
              50       5.05  4.10  3.47  2.52  1.89  1.58  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00
              60       5.68  4.73  4.10  3.15  2.21  1.58  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
              70       6.31  5.05  4.73  3.78  2.84  1.89  1.58  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
              80       6.62  5.68  5.99  4.73  3.15  2.52  1.89  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
              90       7.57  5.99  7.57  5.68  3.78  2.84  2.21  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             100       7.88  6.31 10.09  6.62  4.42  3.15  2.21  1.58  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             110       7.25  6.94  6.94  6.94  4.73  3.15  2.21  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             120       6.94  6.94  7.57  8.20  5.36  3.47  2.21  1.26  0.95  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             130       6.62  7.57  8.20  9.15  5.68  3.15  1.89  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             140       6.94  8.83  9.78 10.09  5.68  3.15  1.58  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             150       6.62  9.78 10.09  5.99  7.57  2.52  1.26  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             160       6.62  8.51  9.46  5.99  5.05  1.89  1.26  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             170       6.31  7.57  9.15  5.68  3.78  1.89  1.26  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             180       5.68  7.25  4.73  4.73  3.47  1.89  1.26  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             190       5.36  6.31  6.31  4.42  2.84  1.89  1.26  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             200       5.05  5.68  5.36  3.78  2.52  1.58  1.26  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             210       4.73  5.05  4.42  3.15  2.21  1.58  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             220       4.42  4.42  4.10  2.84  1.89  1.58  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             230       4.42  4.10  3.47  2.52  1.89  1.26  1.26  0.95  0.63  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00  0.00
             240       4.10  3.78  3.15  2.21  1.58  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             250       3.78  3.47  2.84  2.21  1.58  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             260       3.78  3.15  2.52  1.89  1.58  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             270       3.47  2.84  2.52  1.89  1.58  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             280       3.47  2.84  2.21  1.89  1.26  1.26  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             290       3.78  2.84  2.21  1.58  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             300       3.78  2.84  2.21  1.58  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             310       3.47  2.52  2.21  1.58  0.95  0.95  0.63  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             320       3.15  2.52  1.89  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00  0.00
             330       3.15  2.21  1.89  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00
             340       3.15  2.21  1.89  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00
             350       3.15  2.21  1.89  1.26  0.95  0.95  0.63  0.63  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.00
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 1.00E+0001 (kg/ha/år),    100 m, 150°.



          Udskrevet: 2019/05/10 kl. 13:58
          Dato: 2019/05/10                      OML-Multi PC-version 20170914/6.20                      Side   8
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

                            Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
                            Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
                            Samlet emission: 27436.320 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

            NO       Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            Våd-deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     50    75   100   150   200   250   300   400   500   750  1000  1500  2000  2500  3000
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               0       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              10       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              20       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              30       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              40       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              50       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              60       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              70       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              80       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
              90       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             100       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             110       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             120       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             130       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             140       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             150       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             160       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             170       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             180       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             190       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             200       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             210       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             220       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             230       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             240       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             250       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             260       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             270       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             280       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             290       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             300       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             310       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             320       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             330       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             340       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
             350       0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år),    100 m, 150°.
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1. METODEBESKRIVELSE 

1.1 Eksisterende data 

1.1.1 Bundflora 

Eksisterende data for bundflora er baseret på kortlægningen af bundflora på stationer i et revom-

råde på 8-15 meters dybde i Natur 2000-område N202 ”Lønstrup Rødgrund” og på baggrund af 

miljøundersøgelser i råstofindvindingsområder på Jyske Rev (Figur 1-1). 

 

1.1.2 Bundfauna 

Beskrivelsen af eksisterende forhold tager udgangspunkt i eksisterende viden omkring bundfauna 

på lavt vand (0-10 meter) langs Vestkysten. Eksisterende data omfatter tre datasæt fra Miljøsty-

relsen (Jammerbugten, Tannis Bugt og Houvig), og to datasæt fra DTU Aquas undersøgelser af 

sandfodringseffekter ved Agger Tange og Fjaltring (Tabel 1-1).  

 

 

Figur 1-1. Kort over stationer for de fem datasæt. 
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Information omkring de eksisterende data sæt er listet i Tabel 1-1. 

 

Datasæt Stations-

navn/nr. 

År Sæson Dybde 

(m) 

Antal 

prøver pr 
dybde 

Areal 

(m2) pr. 
prøve 

Kom-

mentar 

Jammer-

bugten 

1104, 

1106, 

1110 

1986-

2015 

12 april-9 

juni 

4, 6, 10  20 (HAPS) 

421 

(HAPS) 

0,0143  

Tannis 

Bugt 

2204, 

2206, 

2210 

1986-

2015 

3 april-9 

juni 

18 no-

vember2 

4, 6, 10 20 (HAPS) 0,0143  

Houvig Houvig 

transekt 

2004 29 juli 4 3 (VAN 

VEEN) 

0,1   

DTU Aqua 

Agger 

Tange 

F (sand-

fodret) R1 

og R2 

reference  

2002-

2004 

24 maj-1 

juni  

  

3-9 sep-

tember 

1-4, 4-7  5 sedi-

mentprø-

ver pr 

dybde 

 

5 bund-

faunaprø-
ver i 2002 

pr dybde 

10 bund-

faunaprø-

ver i 2003 

og 2004 

pr dybde 

0,0143 R2 ikke 

ægte 

reference 

da sand-

fodret 

DTU Aqua 

Fjaltring 

F (sand-

fodret) R1 

og R2 

reference 

2002-

2004 

23 maj – 

3 juni 

 

3-5 sep-

tember 

1-4, 4-7 5 sedi-

mentprø-

ver pr 

dybde 

 

5 bund-
faunaprø-

ver i 2002 

pr dybde 

10 bund-

faunaprø-

ver i 2003 

og 2004 

pr dybde 

0,0143 R2 ikke 

ægte 

reference 

da sand-

fodret 

Tabel 1-1. Nøgletal for de fem datasæt for bundfauna på lavt vand (0-10 meter) ved Vestkysten. Data indhen-

tet fra Miljøstyrelsen og DTU Aqua.1 Efter 2010 blev indsamlingen af prøver ændret til 42 prøver og indsamlin-

gen på fire og seks meter ophørte.2 i 1998 blev prøverne indsamlet 18. november. 

DTU Aquas data stammer fra en undersøgelse af sandfodringseffekter ved Agger Tange (hoveds-

trækning 1, Agger Tange) og Fjaltring (reelt hovedstrækning 3, Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint). 

Forsøget er udført som et BACI-design (Before/After/Control/Impact), hvilket vil sige, at området 

undersøges før og efter påvirkningen fra sandfodringen og sammenligner forandringer med for-

holdene i referenceområder, som ikke påvirkes. Station F = fodret lokalitet, Station R1 = referen-

ce lokalitet uden påvirkning fra sandfodring, R2 = en reference lokalitet med samme grad af 

påvirkning fra tidligere fodringer som F. Det skal bemærkes, at der både blev sandfodret på F 

stationen og R2 stationen i forsøgsperioden. R2 stationen er derfor ikke en ægte referencestation. 

Undersøgelsen omfattede tre årlige togter og tre prøvetagninger pr år i maj, juli og september i 

årene 2002, 2003 og 2004. Prøverne blev taget indenfor to forskellige dybdeintervaller: 1-4 me-

ter og 4-7 meter. Der blev taget fem sedimentprøver på hvert dybdeinterval på hvert 

togt/prøvetagning. Der blev ligeledes taget fem bundfaunaprøver på hvert dybdeinterval på hvert 

togt/prøvetagning i 2002, og ti bundfaunaprøver for hvert dybdeinterval i 2003 og 2004. 

 

Prøverne for henholdsvis F, R1 og R2 er grupperet i behandlingen af data indsamlet af DTU Aqua 

men er holdt adskilt i forhold til de to undersøgte dybdeintervaller. Det samlede prøveareal som 

anvendes, er således baseret på 15-30 hapsprøver. I forhold til eksisterende forhold anvendes 
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data fra 23. maj til 3. juni, hvor antallet af prøver er: Agger - 2002:15/15, 2003: 30/30, 2004: 

20/30 og Fjaltring – 2002:20/20, 2003:30/30, 2004 30/30 (1-4 meter/4-7 meter). DTU Aquas 

data er derfor angivet for maj i figurerne under eksisterende data for sammenlignelighed med 

prøvetagningen på Miljøstyrelsens stationer (april-juni). I forhold til at sammenligne med feltda-

taene fra oktober 2018 anvendes DTU Aquas data fra 3-9 september. I september er antallet af 

prøver: Agger – 2002:20/20, 2003:30/30, 2004:30/30 og Fjaltring – 2002:15/15, 2003:30/30, 

2004:30/30 (1-4 meter/4-7 meter). Dette er vigtigt, når der ses på antal arter, mens antal indi-

vider for alle prøver er omregnet til pr m2.  

 

Data fra Miljøstyrelsen er frem til 2010 baseret på 20 prøver pr. dybde (fire, seks og ti meter), 

hvorimod nærværende undersøgelse har 21 i hvert af de undersøgte prøvetagningsområder for-

delt på hele kystprofilet (0,5 – 8 meter). Forskellen bør medtages, når der vurderes på antallet af 

arter i forhold til nærværende studie, mens beregninger af antal individer er regnet om pr. m2 for 

alle datasæt. Fra 2010 og frem er der indsamlet 42 prøver på ti meters dybde, mens indsamling 

på fire og seks meter er ophørt. Det højere antal arter i de 42 prøver på ti meters dybde i årene 

fra 2010 og frem i forhold til tidsserien fra før 2010 indikerer, at artsdiversiteten ikke bliver dæk-

ket ved blot 20 prøver per dybde.  

 

Prøverne fra Jammerbugten og Tannis Bugten er indsamlet 23. maj til 3. juni, på nær i 1998 hvor 

de er indsamlet 18. november. Prøverne fra Houvig er indsamlet i et år den 29. juli 1998. 

 

1.2 Feltundersøgelser i 2018 

Der blev foretaget feltindsamling af bundfaunaprøver og prøver til måling af kornstørrelsesforde-

lingen (fysik) i sedimentet i fire prøvetagningsområder langs strækningen ved Lodbjerg - Nymin-

degab (Figur 1-3). Indsamling af de dybere prøver (>2,5 meters dybde) blev foretaget fra 10. til 

11. oktober fra M/S Anette Christina. Prøverne på lavt vand blev taget fra land (0,5-1,5 meters 

dybde) fra den 29. til 30. oktober 2018. 

 

Prøvetagning af bundfauna blev udført vha. en Haps-bundhenter med vibratorenhed, med en 

indvendig rørdiameter på 13,5 cm, dækkende et areal på 1/70 m² (ca. 0,015m2). Der blev ind-

samlet 21 bundfaunaprøver samt 21 prøver til analyse for kornstørrelser og glødetab i hvert af de 

fire prøvetagningsområder. 21 prøver er valgt ud fra den forventede relationen mellem antallet af 

arter og antallet af prøver. I den kystnære zone forventes 21 prøver at være et tilstrækkeligt 

antal prøver til at belyse forekomsten af de vigtigste/hyppigste arter i de enkelte prøvetagnings-

områder på deltrækningerne (erfaring fra kystnære prøver, fire meter, i Skagerrak).  
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Figur 1-2. Strækningen ved Lodbjerg - Nymindegab med angivelse af hoved- og delstrækninger. Bemærk at 

hovedstrækningen Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint er lagt sammen til én hovedstrækning (hovedstrækning 3). 

 

Der er udlagt fire prøvetagningsområder på hele Lodbjerg - Nymindegab-strækningen, som er 

underopdelt i otte hovedstrækninger (Figur 1-3): 

• Agger Tange – hovedstrækning 1 

• Harboøre Tange – hovedstrækning 2 og 3 

• Thorsminde Tange – hovedstrækning 4 og 6 

• Hvide Sande – hovedstrækning 8 
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Prøvetagningsområderne ved Harboøre Tange og Thorsminde overlappede to hovedstrækninger 

(Figur 1-3).  

 

De fire prøvetagningsområder er placeres ud fra den eksisterende viden om sedimentforhold, 

strømforhold den kroniske erosion af hovedstrækningen1 samt tid siden sidste fodring har pågået 

(>2 år), så de bedst muligt kan anvendes til at vurdere forholdene på alle otte hovedstrækninger. 

Prøvetagningsområderne blev derfor udvalgt, så de var repræsentative for de fysiske forhold på 

alle otte hovedstrækninger.  

 

 

Figur 1-3. Figur der viser de fire prøvetagningsområder (rød skrift) langs Vestkysten. 

                                                   
1 Kystdirektoratet. (2018d). Kystdirektoratets offentlige WebGIS, Kystatlas. Miljø- og Fødevareministeriet. 
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Figur 1-4. Prøvetagninger i de fire prøvetagningsområder fordelt på hovedstrækningerne langs strækningen ved 

Lodbjerg - Nymindegab i oktober 2018. 

                        og     

 Bovbjerg Klint 
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I hvert prøvetagningsområde udtages 2 x 21 Haps-prøver (21 til bundfauna og 21 til sediment-

analyse) (Tabel 1-2). Som udgangspunkt er der indsamlet syv prøver tre forskellige steder på 

profilet, langs kysten for bedst muligt at beskrive variation i bundfaunen i prøvetagningsområder-

ne (Tabel 1-2). De tre steder på profilet (på indersiden af revlen, på revlen og på ydersiden af 

revlen) er valgt ud fra ønsket om at dække variationen i de fysiske forhold, som varierer langs 

kystprofilet, samt hvad der er muligt med det anvendte fartøj. I flere af prøvetagningsområderne 

var det ikke muligt at komme ind over revlen pga. vejrsituationen og risiko for grundstødning, og 

nogle prøver er derfor indsamlet længere fra kysten. Bundfaunaprøverne er efterfølgende blevet 

opdelt i forhold til deres placering på kystprofilet i følgende kategorier til de statistiske analyser: 

Forstrand, Strandnær zone, Trug, Revle og Ydre strandplan. Opdelingen er foretaget på baggrund 

af GPS-positionerne for prøverne, dybde og orthofotos, der viser revlens placering på stræknin-

gen. Bemærk at ikke alle dele af kystprofilet er undersøgt under hvert prøvetagningsområde. 

 

Kystprofilets inddelinger i zoner er vist på Figur 1-5. 

 

Figur 1-5. Opdeling af kystprofilet i zoner. 

For hver Haps-prøve noteres prøvenummer, koordinater, den aktuelle dybde samt en kvalitativ 

beskrivelse af sedimentet. Prøverne til bundfaunaanalyser skylles gennem en mm trådvævssigte, 

og sigteresten konserveres herefter i en 96% ethanol-opløsning. Prøverne til sedimentanalyser 

overføres direkte fra Hapsen over i en spand til analyse for tørvægt, glødetab og kornstørrelses-

fordeling. Der anvendes en blandingsprøve fra hele Haps søjlen til sedimentanalyserne. Hele 

søjlen bruges pga. den store mobilitet i sedimentet. 

 
Dybde 0,5 m 

Forstrand 

1,0-1,4 m  

Strand nær 

3,0-7,0 m 

Trug 

2,5-5.5 m 

Revle 

1,5-8 m 

Yder 

strandplan 

Lodbjerg – Nymindegab: 

Agger Tange 

7   7 7 

Lodbjerg – Nymindegab: 

Harboøre Tange 

 2 4 8 7 

Lodbjerg – Nymindegab: 

Thorsminde Tange 

 4  6 11 

Lodbjerg – Nymindegab: 

Hvide Sande 

 7  7 7 

Tabel 1-2. Fordelingen af bundfaunaprøverne indenfor de fire prøvetagningsområder på strækningen ved Lod-

bjerg - Nymindegab. Der er indsamlet et tilsvarende antal sedimentprøver. 
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Oparbejdning af prøver  

Oparbejdningen af bundfaunaprøverne har så vidt muligt fulgt ”Teknisk anvisning for marin over-

vågning, M19, Blødbundsfauna”2. Dog overholder indsamlingsperioden ikke den anbefalede, lige-

som bundfaunaprøverne ikke har stået konserveret i den anbefalede periode før vejning.  

 

I laboratoriet skylles bundfaunaprøverne med vand i en 0,5 mm trådvævssigte. Prøverne sorteres 

herefter under stereomikroskop, og alle dyr bestemmes så vidt muligt til artsniveau. Bundfauna 

omfatter kun kvantificérbare bundfaunaarter (omfatter således f.eks. ikke polypdyr (Hydrozoa) og 

mosdyr (Bryozoa). Efter artsbestemmelse måles vådvægten efter afdupning af dyrene på fil-

trérpapir. Endeligt bestemtes tørvægten efter tørring i varmeskab ved 60°C til konstant vægt i 

minimum 24 timer.  

 

1.3 Analyse af bundfaunadata 

Ud over simple beregninger af antal og biomasse pr. m2 anvendes de indeks, som normalt benyt-

tes til at beskrive bundfaunasamfundet. Ydermere anvendes også MDS-analyser for at analysere 

rumlig variation indenfor området.  

 

For samtlige områder beregnes:  

 

• Artsantal 

• Tæthed og biomasse pr. m2  

• Artsdiversiteten (Shannon Wiener-diversiteten og Pielou’s evenness indeks) 

• AMBI indeks 

• DKI 

• Bray-Curtis similaritetsindeks og MDS-plot (ANOSIM-analyse og DistLM-analyse) 

 

Diversitets-indekset beskriver variationen (diversiteten) i dyrelivet, mens de økologiske indeks 

(AMBI og DKI) beskriver arternes tolerance/robusthed i forhold til miljøet på lokaliteten. 

 

1.3.1 Antal, individtæthed og biomasse 

Der er flere faktorer, som har betydning for artsantallet i et givent område, herunder bundens 

beskaffenhed (f.eks. substrattype og dynamiske forhold) samt hvilken dybde-, temperatur- og 

salinitetsgradient de enkelte arter er tilpasset. 

 

Tætheden udtrykker noget om presfaktorer, fødetilgængelighed og dominerende arter, mens 

biomassen er et udtryk for størrelsen af dyrene og deres vægt. 

 

1.3.2 Artsdiversitets indeks 

Shannon-Wiener-indekset 𝐻′3 er et matematisk udtryk for diversiteten i samfundet, som giver en 

større information om samfundets sammensætning end antallet af tilstedeværende arter, da den 

relative hyppighed af de forskellige arter indgår i udtrykket:  

 

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖

𝑅

𝑖=1

 

 

Her er 𝑝𝑖  antallet af dyr af hver art divideret med det samlede antal individer af alle arter i sam-

fundet. Shannon-Wiener værdien bliver lav, hvis der er få arter, hvoraf nogle dominerer med et 

                                                   
2 Hansen og Joefson. (2014). teknisk anvisning for marin overvågning, M19, Blødbundsfauna 

3 Shannon, C.E. & Weaver, W. (1949) The mathematical theory of communication. The University of Illinois Press, 

Urbana, 117pp. 
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højt individantal. Hvis der derimod er mange arter i prøverne og disse har forholdsvis ens tæthe-

der, bliver værdien høj. Værdien for 𝐻′ ligger mellem 0 og 5, dog typisk mellem 1,5 og 3,5.  

 

Pielou’s evenness, 𝐽′er et udtryk for ligelighedsfordelingen: 

 

𝐽′ =
𝐻′

𝐻max
′

 

 

Her er 𝐻′ den observerede værdi fra Shannon-Wiener mangfoldigheds indeks og 𝐻′𝑚𝑎𝑥 = ln (𝑛), 

hvor 𝑛 er antallet af arter. I tilfælde af helt ens hyppigheder af de præsenterede arter, er 𝐻 og 

𝐻′𝑚𝑎𝑥 ens, hvilket giver en Pielous’s evenness værdi på 1. 

 

1.3.3 Økologiske indeks 

AMBI indeks 

AMBI-indekset er et marinbiologisk indeks, som er udviklet til bundfaunaen i europæiske fjorde, 

kyster og havområder med henblik på at vurdere effekterne som følge af eutrofiering4. Dette 

indeks er afledt af den individuelle tæthed i fem økologiske faunagrupper (GI-GV, Figur 1-6), som 

er klassificeret efter arternes følsomhed/tolerance over for miljømæssige stressfaktorer (se ne-

denfor). Som tidligere nævnt kan AMBI-indekset ikke anvendes til sammenligning af forskellige 

lokaliteter, men derimod til at følge samfundets/lokalitetens udvikling over tid. 

 

 

Figur 1-6. Teoretisk udvikling af de fem faunagrupper og AMBI-værdier over en stressgradient. 

Faunagruppe GI: arter, der er meget følsomme overfor organiske betingelser og er tilstede 

under uforurenede forhold. Dette kan være specialiserede rovdyr eller bestemte rørboende bør-

steorme. 

Faunagruppe GII: arter, der er indifferente overfor næringsstofberigelse og altid tilstede i lave 

tætheder uden signifikante variationer over tid. Dette kan være suspensionsædere, ikke-

specialiserede rovdyr og ådselsædere. 

 

Faunagruppe GIII: arter, der er tolerante overfor massiv organisk berigelse. Disse arter kan 

optræde under normale omstændigheder, men stimuleres af organisk berigelse. Dette kan for 

eksempel være overfladedetritusædere, eksempelvis rørboende spionider. 

 

                                                   
4 Borja et al. (2000). Borja A, Franco J, Pêrez V (2000): A marine biotic index to establish the ecological quality of soft 

bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin 40(12):1100-1114. 
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Faunagruppe GIV: anden-ordens opportunistiske arter, der er hurtigtvoksende og tilpasser sig 

organisk berigelse. Dette drejer sig om arter, der er overfladedetritus- eller sedimentædere. 

 

Faunagruppe GV: første-ordens opportunistiske arter, der er hurtigtvoksende og tilpasser sig 

organisk berigelse og belastede forhold, eksempelvis lavt iltindhold.  

 

På baggrund af fordelingen af arter kan AMBI-værdien udregnes ud fra formlen:  

 

𝐴𝑀𝐵𝐼 =
0 ∗ %𝐺𝐼 + 1,5 ∗ %𝐺𝐼𝐼 + 3 ∗ %𝐺𝐼𝐼𝐼 + 4,5 ∗ %𝐺𝐼𝑉 + 6 ∗ %𝐺𝑉

100
 

 

AMBI-værdien kan efterfølgende tolkes i henhold til Borja et al (2000) som både angiver bund-

samfundets tilstand, samt i hvilken grad lokaliteten er forstyrret. Skalaen går fra normal til stærkt 

forurenet for bundsamfundet og fra uforstyrret til ekstremt forstyrret for lokaliteten (Tabel 1-3). 5 

 
AMBI Dominerende 

økologisk gruppe 

Det bentiske 

samfunds 

tilstand 

Områdeforstyrrelses-

klassifikation 

0,0 < AMBI ≤ 0,2 

0,2 < AMBI ≤ 1,2 

I Normal 

Forarmet 

Uforstyrret 

1,2 < AMBI ≤ 3,3 III I ubalance Let forstyrret 

3,3 < AMBI ≤ 4,3  Overgang til 
forurening 

Middel forstyrret 

4,3 < AMBI ≤ 5,0 IV-V Forurenet  

5,0 < AMBI ≤ 5,5  Overgang til 

stærk forure-

ning 

Stærkt forstyrret 

5,5 < AMBI ≤ 6,0 V Meget stærkt 

forurenet 

 

Azoisk Azoisk Azoisk Ekstremt forstyrret 

Tabel 1-3. AMBI-værdien tolkes på ovenstående måde6.  

DKI 

Det danske kvalitetsindeks ”DKI” er udviklet til at vurdere et vandområdes tilstand i henhold til 

EU’s vandrammedirektiv7. DKI kombinerer bl.a. diversiteten (udtrykt som Shannon-Wieners di-

versiteten H) og graden af følsomhed i infaunasamfundet (AMBI). Herudover anvendes N (tæthe-

den) og S (artsantallet). DKI-indekset kan, ligesom AMBI-indekset, ikke anvendes til sammenlig-

ning af forskellige lokaliteter, men derimod til at følge samfundets udvikling over tid på samme 

lokalitet/station. 

 

I udregningen af DKI anvendes version 1, da saliniteten ikke er målt ved indsamlingen af prøver.  

 

𝐷𝐾𝐼 = (
(1 −

𝐴𝑀𝐵𝐼
7

) + (
𝐻′

𝐻′max
)

2
) ∗ (

(1 −
1
𝑁

) + (1 −
1
𝑆

)

2
) 

 

For at vurdere hvilken tilstand et vandområde opnår i forhold til vandrammedirektivet, benyttes 

nedenstående grænseværdier (Tabel 1-4)8. 

 

                                                   
5 Borja et al. (2000). Borja A, Franco J, Pêrez V (2000): A marine biotic index to establish the ecological quality of soft 

bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin 40(12):1100-1114. 

6 Borja et al. (2000). Borja A, Franco J, Pêrez V (2000): A marine biotic index to establish the ecological quality of soft 

bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin 40(12):1100-1114. 

7 Naturstyrelsen. (2014). Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021. ISBN 978-87-92256-43-0 

8 Borja et al. (2007). Borja, A., Josefson, A.B., Miles, A., Muxika, I., Olsgard, F., Phillips, G., Rodríguez, J.G., Rygg, B., 

2007. An approach to the intercalibration of benthic ecological statusassessment in the North Atlantic ecoregion, accord-

ing to the European WaterFramew. Marine Pollution Bulletin 55, 42–52. 
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Dårlig Ringe Moderat God Høj 

<0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 0,60-0,80 >0,80 

Tabel 1-4. Oversigt over DKI grænseværdier for dårlig til høj økologisk tilstand for danske farvande. 

 

1.3.4 Primer analyser 

Bray-Curtis similaritetsindeks, MDS analyse 

Ligheder og forskelle i taxon-sammensætningen mellem de enkelte prøver og områder bliver 

analyseret ved hjælp af multidimensionel skalering ved Bray-Curtis similariteter (𝐵𝐶𝑖𝑗) udregnet 

parvis for samtlige kombinationer af prøver. Hertil anvendes programmet PRIMER (Primer-E, 

version 7). Bundfaunadata bliver inden analysen kvadratrod transformeret for at nedvægte domi-

nerende taxa. 

 

𝐵𝐶𝑖𝑗 = 1 −
2𝐶𝑖𝑗

𝑆𝑖 + 𝑆𝑗

 

 

Hvor 𝐶𝑖𝑗 er summen af den mindste værdi for de arter, der findes i begge prøver/områder. 𝑆𝑖 og 𝑆𝑗 

er det totale antal arter, som er fundet i prøven/området. 

 

Den beregnede Bray-Curtis-similaritetsmatrix vises som et MDS-plot (multi-dimensional-

skalering), hvorved adskilte grupperinger kan identificeres. I tolkningen af data evalueres MDS-

plottets stresstal. Ved en værdi på mindre end 0,1 er der ingen/lav misvisning i fortolkningen af 

data, hvorimod tolkningen er behæftet med større usikkerhed ved stressværdier større end 0,2. 

 

ANOSIM (Analysis of Similarity) 

Denne metode anvender Bray-Curtis similaritetsværdier, angiver en P-værdi (signifikansniveau) 

og en R-værdi (styrken). R-værdien er typisk mellem 0 og 1, men kan dog også være negativ 

ned til -1, selv om den oftest vil være tæt på 0. En R-værdi tæt på 1 indikerer en høj grad af 

adskillelse mellem prøver fra to prøvetagningsområder, mens R-værdier tæt på 0 indikerer ingen 

adskillelse mellem prøverne fra to prøvetagningsområder. R-værdien påvirkes således både af 

variationen (spredning), der er i artsfordelingen mellem prøver indenfor hvert prøvetagningsom-

råde, samt variationen mellem prøverne fra to prøvetagningsområder.  

 

I ANOSIM-analyser skal det først testes, om der er en signifikant forskel og herefter angive R-

værdien. På denne måde kan der opleves en signifikant forskel, men at R-værdien er lav (f.eks. 

0,2), og at kun en mindre del af forskellen kan forklares ved den testede faktor.  

 

DistLM 

Denne metode anvendes til at vurdere, hvor meget af den variation, som ses i de biologiske data, 

der kan forklares ud fra variationen i de målte miljøvariable, området samt placeringen på kyst-

profilet. Den valgte metode var ”en DistLM marginal test og en Best-model”. Først udregnes det, 

om hver variable bidrager signifikant til at beskrive den variation, som er i bundfaunadata (vha. 

Bray-Curtis similaritetsværdier), hvorefter alle variable rangeres. I DistLM, marginal test testes 

hver variabel hver for sig i forhold til variationen i bundfauna data, mens distLM ”Best solution” 

angiver den bedste kombination af miljøvariable til at beskrev variationen i bundfaunadata udfra 

et øget antal miljøvariable. DistLM analyser blev udført samlet for alle bundfaunaprøverne i de 

fire prøvetagningsområder på strækningen ved Lodbjerg - Nymindegab for at sikre et tilstrække-

ligt datagrundlag. Analysen medtager ikke prøver uden dyr.  

 

1.4 Analyse af sedimentprøver og kornstørrelses 

Sedimentanalyser udføres på et NCCs akkrediteret laboratorie (DANAK godkendt, Test Reg.nr. 

271, Medlem af EA MLA). Der er analyseret for kornstørrelsesfordeling, tørstofindhold og askefri 

tørvægt (glødetab). Prøveforberedelse er udført efter DS/EN 932-2:1999, sigteanalysen er udført 
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efter DS/EN 933-1:2013 og glødetabet er målt i henhold til prVI 99-9:2010. Glødetabet er udført 

ved 550C°. 

 

Dataarkene for kornstørrelsesanalyserne er vedlagt i kapitel 5. 
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2. DATA FRA TIDLIGERE UNDERSØGELSER  

Bundfauna omfatter de dyr der lever på (epifauna) og i (infauna) sedimentet. Bundfaunaprøver 

taget som sedimentprøver med HAPS eller VAN VEEN og efterfølgende sigtet og artsbestemt 

omfatter fortrinsvis infauna, men kan også indeholde enkelte epifaunaarter. 

 

2.1 Eksisterende forhold 

Den eksisterende viden om bundfauna og nye feltundersøgelsen for bundfauna på hovedstræk-

ning Agger Tange i oktober 2018 er beskrevet i det følgende.  

 

Eksisterende data 

Eksisterende forhold for bundfauna på lavt vand langs Vestkysten beskrives her med udgangs-

punkt i de tilgængelige data indhentet fra Miljøstyrelsen (se bilag 2 – Metode for detaljer). Data 

fra miljøstyrelsen omfatter tre datasæt for bundfaunaundersøgelser på lavt vand (4-10 meter): 

 

• Jammerbugt (1104, 1106,1110) 20 prøver pr dybde (1986-2009) 4, 6 og 10 meters dybde, i 

perioden 2010-2015 i alt 42 prøver på ti meters dybde 

• Tannis Bugten (2204, 2206, 2210) 20 prøver pr dybde fra 4, 6 og 10 meters dybde 

• Houvig nord for Ringkøbing fjord (Houvig transekt) tre prøver fra fire meters dybde 

• DTU Aqua ud for Agger Tange, hovedstrækning 1 (R2 sandfodret i 2002 og 2002 udfor Flade 

Sø, F sandfodret i 2002 ud for Agger Tange Nord og R1 ikke sandfodret ud for Agger tange 

syd) – 30-60 prøver fra 1-4 meter og 4-7 meters dybde. 

• DTU Aqua ud for ”Fjaltring” på hovedstrækning 3, Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint (R2 sand-

fodret i 2003 udfor Vrist, F sandfodret i 2002 og 2003 udfor Vejlby og R1 på grænsen ml 

Vrist/Vejlby) ikke sandfodret - 30-60 prøver fra 1-4 meter og 4-7 meters dybde. 

 

I nedenstående Tabel 2-1 er vist en oversigt over de fem mest dominerende arter i forhold til 

individ antal og biomasse fra Miljøstyrelsens stationer Jammerbugten, Tannis Bugt, Houvig og 

DTU Aquas data fra Agger Tange og Fjaltring. 

 
Område (år) og 

dybde 

5 arter med højest antal individer 

og tilstede min. 50 % af alle år 

5 arter med den højeste biomasse 

(tørvægt) og tilstede min. 50 % af 

alle år 

Jammerbugt_04m 

 

Fabulina fabula (M)      

Magelona mirabilis      

Urothoe grimaldi (S)      

Spiophanes bombyx      

Bathyporeia elegans (S)      

Echinocardium cordatum (SP)     

Fabulina fabula (M)      

Angulus tenuis (M)      

Spiophanes bombyx  

Nephtys hombergii      

Jammerbugt_06m Magelona mirabilis      

Fabulina fabula (M)      

Spiophanes bombyx      

Urothoe grimaldi (S)      

Bathyporeia guilliamsoniana (S)   

Echinocardium cordatum (SP)     

Fabulina fabula (M)      

Chamelea gallina (M)      

Spiophanes bombyx      

Lanice conchilega      

Jammerbugt_10m Magelona mirabilis      

Fabulina fabula (M)      

Urothoe grimaldi (S)      

Spiophanes bombyx      

Nephtys hombergii      

Echinocardium cordatum (SP)     

Fabulina fabula (M)      

Chamelea gallina (M)      

Angulus tenuis (M)          

Magelona mirabilis      

Tannis Bugten_04m Spisula subtruncata (M)     

Fabulina fabula (M)      

Bathyporeia elegans (S)     
Magelona mirabilis      

Urothoe grimaldi (S)      

Spisula subtruncata (M)     

Fabulina fabula (M)      

Angulus tenuis (M)      
Nephtys longosetosa     

Magelona mirabilis      

Tannis Bugten_06m Spisula subtruncata (M)     
Fabulina fabula (M)      

Urothoe grimaldi (S)      

Echinocardium cordatum (SP)     

Magelona mirabilis      

Spisula subtruncata (M)     
Echinocardium cordatum (SP)     

Chamelea gallina (M)      

Fabulina fabula (M)      

Polinices polianus (SN)     

Tannis Bugten_10m Fabulina fabula (M)      

Magelona mirabilis      

Echinocardium cordatum (SP)     

Spisula subtruncata (M)     

Echinocardium cordatum (SP)     

Chamelea gallina (M)      
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Område (år) og 

dybde 

5 arter med højest antal individer 

og tilstede min. 50 % af alle år 

5 arter med den højeste biomasse 

(tørvægt) og tilstede min. 50 % af 

alle år 

Tellimya ferruginosa (M)     

Sigalion mathildae      

Fabulina fabula (M)      

Polinices polianus (SN)     

Houvig_04m Bathyporeia elegans (S)     

Pontocrates altamarinus (S)     

Ensis leei (M)      
Nephtys caeca      

Scolelepis squamata     

Ensis leei (M)      

Nemertini indet. (SB)      

Nephtys caeca      
Nephtys longosetosa     

Bathyporeia elegans (S)     

Agger Tan-
ge_2002_2m 

Scolelepis squamata  
Haustorius arenarius (S) 

Mytilus edulis (M) 

Bathyporeia pelagica (S) 

Gastrosaccus spinifer (S) 

N/A 

Agger Tan-

ge_2002_5m 

Magelona mirabilis  

Haustorius arenarius (S) 

Bathyporeia pelagica (S) 

Scolelepis squamata  

Nephtys hombergi  

N/A 

Agger Tan-

ge_2003_2m 

Haustorius arenarius (S) 

Mysidae sp. (juvenile) (S) 

Scolelepis squamata  

Bathyporeia pelagica (S) 

Pontocrates arenarius (S) 

N/A 

Agger Tan-

ge_2003_5m 

Haustorius arenarius (S) 

Scolelepis squamata  

Bathyporeia pelagica (S) 

Nephtys longosetosa  

Magelona mirabilis  

N/A 

Agger Tan-

ge_2004_2m 

Haustorius arenarius (S) 

Scolelepis squamata  

Bathyporeia pelagica (S) 
Pontocrates altamarinus (S) 

Pontocrates arenarius (S) 

N/A 

Agger Tan-

ge_2004_4,5m 

Bathyporeia pelagica (S) 

Scolelepis squamata  
Haustorius arenarius (S) 

Magelona mirabilis  

Nephtys longosetosa  

N/A 

Fjaltring _2002_2m Scolelepis squamata  

Bathyporeia pelagica (S) 

Haustorius arenarius (S) 

Pontocrates altamarinus (S) 

Mysidae sp. (juvenile) (S) 

N/A 

Fjaltring _2002_5m Ensis leei (M) 

Spiophanes bombyx  

Magelona mirabilis  

Scolelepis squamata  

Spio filicornis  

N/A 

Fjaltring _2003_2m Scolelepis squamata  

Haustorius arenarius (S) 

Bathyporeia pelagica (S) 

Pontocrates arenarius (S) 

Ophelia borealis  

N/A 

Fjaltring _2003_5m Ensis leei (M) 

Magelona mirabilis  

Scolelepis squamata  

Nephtys longosetosa  
Lanice conchilega  

N/A 

Fjaltring _2004_2m Scolelepis squamata  

Bathyporeia pelagica (S)  
Haustorius arenarius (S) 

Pontocrates arenarius (S)  

Pontocrates altamarinus (S) 

N/A 

Tabel 2-1. Oversigt over de fem mest dominerende arter fra områderne Jammerbugt, Tannis Bugt, Houvig, 

Agger Tange og Fjaltring på forskellige dybder og for Agger Tange og Fjaltring også i forskellige år. Klassefor-

kortelser: M: muslinger, S: storkrebs, SP: søpindsvin, SN: snegle, SB: slimbændler. Alle arter uden efterføl-

gende parentes er tilhørende klassen Havbørsteorme. 
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3. DATA FRA FELTUNDERSØGELSEN I 2018 

I det følgende præsenteres databehandling og statistiske analyser for bundfaunadata fra de fire 

prøvetagningsområder på hovedstrækningerne ved Lodbjerg - Nymindegab (Figur 1-3): 

 

• Agger Tange: omfatter 21 prøver på hovedstrækning 1, Agger Tange 

• Harboøre Tange: omfatter 21 prøver fordelt over hovedstrækning 2, Harboøre Tange og 3, 

Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint 

• Thorsminde Tange: omfatter 21 prøver fordelt på hovedstrækning 4, Trans - Thorsminde 

og 5, Thorsminde - Husby klitplantage 

• Hvide Sande: omfatter 21 prøver fordelt på hovedstrækning 8, Sdr. Holmsland Tange 

 

Der er ikke prøvetaget for bundfauna på hovedstrækning 6, Husby Klitplantage-Søndervig og del-

strækning 7, Ndr. Holmsland Tange, idet disse strækninger antages, overordnet set at have 

samme fysiske forhold, som det nærmest liggende prøvetagningsområde. 

 

3.1 1. Agger Tange 

Der blev indsamlet parallelle sediment- og bundfaunaprøver fordelt på prøvepositioner på ho-

vedstrækning Agger Tange i oktober 2018. Prøvepositionerne er vist på Figur 2-1. 

 

Figur 2-1. Kort over bundfaunaprøver/sedimentprøver på hovedstrækning 1, Agger Tange i oktober 2018. 
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3.1.1 Sediment og middelkornstørrelser 

Prøverne udgør et øjebliksbillede og viser middelkornstørrelser mellem 0,2 til 1,54 mm (Tabel 

2-2) svarende til fint til meget groft sand, hvilket ligger indenfor middelkornstørrelserne fundet i 

data fra 1999 ved vestkystprofil 4160 i den sydlige del af hovedstrækning 1, Agger Tange (Figur 

2-2). Middelkornstørrelsen er grovest tæt ved strandkanten (Forstrand) og falder med afstanden 

til stranden, ligesom sorteringsgraden falder med stigende dybde (Tabel 2-2). 

 
Prøve Forstrand/ 

Strandnær/ 

Trug/Revle/ 

Ydre strandplan 

Mid

del-

kor

nstø

rrel

se 

(D5

0) 

Sor-

te-

ring

s-

gra

d 

(D6

0/D
10) 

ler/ 

silt 

% 

Glø

de-

tab 

(%) 

Min. 

(af-

læst 

mm

) 

Max

. 

(af-

læst 

mm

) 

Dyb

de 

(m) 

AT3 Forstrand 0.4 2.1 0 0.4 0.2 30 0.5 

AT6 Forstrand 1.54 10.1 0 0.4 0.15 60 0.5 

AT9 Forstrand 0.79 2.6 0 0.4 0.15 15 0.5 

AT12 Forstrand 0.73 3.4 0 0.3 0.15 15 0.5 

AT15 Forstrand 0.42 1.8 0.2 0.7 0.15 2 0.5 

AT18 Forstrand 0.69 3.1 0 0.5 0.15 30 0.5 

AT21 Forstrand 1.53 4 0 0.5 0.15 30 0.5 

AT2 Revle 0.25 2 0.2 0.4 0.06 2 3.5 

AT5 Revle 0.34 3.4 0 0.4 0.15 2 3.5 

AT8 Revle 0.32 2.3 0 0.4 0.07 2 4 

AT11 Revle 0.28 2.2 0 0.2 0.07 2 4.5 

AT14 Revle 0.28 2.2 0.2 0.3 0.06 1 3 

AT17 Revle 0.34 2.3 0.2 0.2 0.06 4 4.3 

AT20 Revle 0.38 2.3 0 0.2 0.15 4 4.7 

AT1 Ydre strandplan 0.43 2 0.1 0.4 0.15 4 6 

AT4 Ydre strandplan 0.19 2.2 0.4 0.4 0.06 15 5.5 

AT7 Ydre strandplan 0.2 1.7 0.3 0.5 0.06 8 7.6 

AT10 Ydre strandplan 0.22 1.9 0.1 0.5 0.06 4 7 

AT13 Ydre strandplan 0.21 1.7 0.2 0.4 0.06 4 7.5 

AT16 Ydre strandplan 0.21 1.6 0.3 0.2 0.06 1 8 

AT19 Ydre strandplan 0.19 1.6 0.3 0.3 0.06 15 7.7 

Tabel 2-2. Sedimentdata fra feltundersøgelserne i oktober 2018 på hovedstrækning 1, Agger Tange. Prøve-

nummer, prøvens placering i kystprofilet, middelkornstørrelse (D50), sorteringsgrad, ler/silt fraktion (%), 

glødetab (%), min og max kornstørrelse aflæst på kornkurven og dybden (m). Prøverne er listet efter placering 

i kystprofilet. Sorteringsgraden er vurderet efter (Larsen et. al 2009)9. Velsorteret betyder, at kornstørrelsen er 

ensartet og homogen.  

 

                                                   
9 Larsen et al. (2009). Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse. Dansk Geoteknisk Forening 
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Sedimentet har et meget lavt organisk indhold, illustreret ved en lav silt/ler fraktion på 0-0,4 % 

og et lavt glødetab på 0,2-0,7 %. 

 

 

 

Figur 2-2. Middelkornstørrelsen (D50) (d<2mm) målt i 1999 i mm langs vestkystprofil 4160 beliggende i den 

sydlige del af hovedstrækning 1, Agger Tange fordelt over fire sæsoner (1:vinter, 2:forår, 3:sommer, 

4:efterår). Øverst: i forhold til dybden i meter, Nederst: i forhold til afstand fra kysten10. 

3.1.2 Bundfauna 

Ud af de 21 bundfaunaprøver fra prøvetagningsområdet var otte prøver helt uden dyr. Figur 2-1 

viser, hvor prøverne er indsamlet, mens Figur 2-3 og Figur 2-4 viser hvilke prøver, som var uden 

dyr samt arts- og individantal i de enkelte bundfaunaprøver. 

                                                   
10 Kystinspektoratet. (December 1999). Sedimentanalyse, Vestkysten 1999. Kystinspektoratet, Trafikministeriet. 
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For prøvetagningsområdet Agger Tange blev der i alt bestemt 125 dyr (416 individer pr. m2) 

fordelt på 14 arter (Tabel 2-3). Individtætheden var stærkt domineret af havbørsteormearten 

Magelona mirabilis, som alene udgjorde 51% af alle observerede individer. Biomassen blev domi-

neret af sandorm (Arenicola marina) og stribet Tallerkenmusling (Fabulina fabula), som tilsam-

men udgjorde 64 % af biomassen (tørvægten) på trods af, at de kun udgjorde tre individer til-

sammen i prøverne for området. Havbørsteormen, Magelona mirabilis, der dominerede individ-

tætheden (213 indv. pr. m2) udgjorde den tredje største andel af biomassen (11 %) med en 

biomasse på 0,33 g tørvægt pr. m2 (Tabel 2-3).  

 

 

Tabel 2-3. Bundfaunadata fra hovedstrækning 1, Agger Tange. Ud af de 21 delprøver var der otte delprøver 

helt uden dyr, syv på lavt vand (0,5 meter) og en på 7,5 meters dybde. De syv prøver på lavt vand blev grun-

det det stejle kystprofil taget meget tæt på strandkanten, og trækker derfor det gennemsnitlige individantal 

ned. AMBI-værdierne for arterne er inkluderet i tabellen11. 

Resultatet af den statistiske analyse for artsdiversitets- og økologiske indeks udført på bundfau-

nadata indsamlet på hovedstrækning 1, Agger Tange er præsenteret i Tabel 2-4. Samme oversigt 

for alle undersøgte prøvetagningsområder mellem Lodbjerg og Nymindegab kan ses i Tabel 2-15. 

 

Parameter Agger Tange 

Antal prøver 21 

Prøver uden dyr 8 

Antal (pr. m2) 416 

Antal arter (pr. 0,30 m2) 14 

Vådvægt (g/m2) 12,61 

Tørvægt (g/m2) 2,87 

Shannon H 1,62 

Evenness J 0,61 

AMBI 0,88 

DKI 0,73 

Tabel 2-4. Dataoversigt for bundfauna i prøvetagningsområdet Agger Tange. 

 

                                                   
11 Borja et al. (2000). Borja A, Franco J, Pêrez V (2000): A marine biotic index to establish the ecological quality of soft 

bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin 40(12):1100-1114. 
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Shannon Wiener diversiteten (artsdiversiteten) er beregnet til 1,62, hvilket er indenfor normal-

området for de danske farvande, som typisk er 1,5-3,5. For at anvende indekset er det vigtigt, at 

der sammenlignes med prøver taget i samme miljø, da diversitetsindeks ikke kan tage højde for 

ændringer i eksempelvis substrat eller miljømæssige faktorer.  

 

AMBI- og DKI-indekset er udviklet til at afspejle økologisk kvalitet af makrofauna. Det er vigtigt, 

at resultaterne i denne rapport ikke sammenlignes med resultater fra områder med andre miljø-

forhold (f.eks. fysiske forhold, grad af forstyrrelse, næringsstof belastning). Indeksene anvendes 

derfor primært til at se på forskelle indenfor samme område samt ændringer over tid. 

 

Den beregnede AMBI-værdi for prøvetagningsområdet Agger Tange (Tabel 2-4) indikerer, at 

infaunasamfundet er forarmet, og at området er uforstyrret12. Klassificeringen af området som 

uforstyrret skal ses som et udtryk for, at faunasammensætningen domineres af arter der lever i 

rent sand under uforurenede forhold (=uforstyrret). Bundfaunasamfundet klassificeres som for-

armet pga. forekomsten af flere gruppe III arter (Tabel 2-3), specielt Scolelepis bonnier, som er 

generalister, og som forekommer over et bredt spektrum af forhold. Deres tilstedeværelse i prø-

vetagningsområdet er altså ikke nødvendigvis et udtryk for forurening med f.eks. organisk stof, 

men mere et udtryk for at arten trives under en bred vifte af forhold, herunder også på en stærkt 

dynamisk kyst. 

 

DKI-indeks værdien beregnet for prøvetagningsområdet Agger Tange indikerer, at vandområdet 

kan kategoriseres som værende i god økologisk tilstand. Dette indeks er udregnet ved brug af 

AMBI-værdien for området, der viser den overordnede sundhed af infaunasamfundet og graden af 

forstyrrelsen af området, kombineret med diversiteten i form af Shannon-Wiener-indekset, der 

angiver den overordnede økologiske tilstand af området. 

 

Parallelt med de indsamlede bundfaunaprøver blev der for samtlige bundfaunaprøver også ind-

samlet en sedimentprøve. Afstanden mellem de parallelle bundfauna- og sedimentprøver var 

gennemsnitligt ca. 20 meter for prøvetagningsområdet Agger Tange. Alle sedimentprøver er ind-

samlet parvist på samme del af kystprofilet som bundfaunaprøverne. Sedimentprøverne blev 

analyseret for D50 (middelkornsstørrelsen), sorteringsgraden (D60/D10), ler/silt procenten og 

organisk indhold (glødetab %). Herudover blev det vurderet ud fra dybdeforhold og ortofotos, 

hvor på kystprofilet hver prøve var indsamlet. Kystprofilet blev til denne sammenligning opdelt i 

(fra vandkant og ud): Forstrand, strandnær zone, trug, revle, ydre strandplan (Figur 1-5). Analy-

ser af de vigtigste miljøvariable for sammensætningen af bundfaunasamfundet kan ses under 

afsnit 3.5. 

 

Figur 2-3 viser artsantallet og D50 i de enkelte prøver i prøvetagningsområdet Agger Tange. Der 

blev ikke observeret dyr i de syv prøver indsamlet på forstranden. Prøverne på forstranden er 

taget fra kysten på ca. 0,5 meter vand. Prøver taget i den strandnære zone i de øvrige prøvetag-

ningsområder er taget dybere (1,5 meter) og indeholder fauna. Grundet profilets udformning 

(stejlt kystprofil) kunne prøverne ved Agger Tange ikke udtages på dybere vand fra kysten.  

 

 

                                                   
12 Borja et al. (2000). Borja A, Franco J, Pêrez V (2000): A marine biotic index to establish the ecological quality of soft 

bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin 40(12):1100-1114. 
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Figur 2-3. Artsantal i de enkelte bundfaunaprøver i prøvetagningsområde Agger Tange i 2018 (blå søjler). 

Under prøvenummeret kan det ses, hvor de enkelte prøver er placeret på profilet. På højre y-akse er D50 

(sorte punkter, mm) angivet fra samme lokalitet, hvor de enkelte bundfaunaprøver er indsamlet. Trendlinjen 

(sort stiplet linje) for D50 er tilføjet.  

 

 
Figur 2-4. Individantallet i de enkelte bundfaunaprøver i prøvetagningsområde Agger Tange i 2018 (blå søjler). 

Under prøvenummeret kan det ses, hvor de enkelte prøver er placeret på profilet. På højre y-akse er (sorte 

punkter, mm) angivet fra samme lokalitet, hvor de enkelte bundfaunaprøver er indsamlet. Trendlinjen for d50 

(sort stiplet linje) er tilføjet. 

 

D50 var større på forstranden (D50 0,87±0,48) end på revlen (D50 0,31±0,04) og det ydre 

strandplan (D50 0,24±0,09), ligesom D50 også var mindre på det ydre strandplan end på revlen. 
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D50 blev generelt mindre med øget afstand fra kysten, og variation i D50 faldt også med øget 

afstand fra strandbredden. Der var i gennemsnit 2,3±0,8 arter pr. delprøve på revlen og 2,9±2,3 

arter pr. delprøve på ydre strandplan (se Figur 2-3). Antallet af individer var i gennemsnit 

6,0±2,8 pr. delprøve på revlen og 11,9±17,2 individer pr. delprøve på det ydre strandplan (Figur 

2-4).  

3.2 2. Harboøre Tange og 3. Vrist -Ferring og Bovbjerg Klint 

Der blev indsamlet parallelle sediment- og bundfaunaprøver fordelt på prøvepositioner på ho-

vedstrækning 2 og 3 i oktober 2018. Prøvepositionerne er vist på Figur 2-5. 

 

 
Figur 2-5. Bundfaunaprøver indsamlet i 2018 i prøvetagningsområdet Harboøre Tange. 
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3.2.1 Sediment og middelkornstørrelser  

Prøverne udgør et øjebliksbillede og viser middelkornstørrelser mellem 0,18 til 3,67 mm (Tabel 

2-5) svarende til fint sand til meget fint grus, hvilket ligger indenfor middelkornstørrelserne fun-

det i data fra 1999 ved vestkyst profil 4230, som er beliggende ud for Thyborøn på den nordlige 

del af Harboøre Tange (Figur 2-6). Middelkornstørrelsen er højest tættest på stranden (strandnær 

zone) og falder med afstanden til stranden, ligesom sorteringsgraden falder med stigende dybde 

(Tabel 2-5). 

 

Prøve Strandzone/ 

Strandnær/ 
Trug/Revle/ 

Ydre strand-

plan 

Mid-

del-
korns

tør-

relse 

(D50) 

Sorte-

rings-
grad 

(D60/D

10) 

ler/ 

silt % 

Gløde 

tab (%) 

Min. 

(aflæst 
mm) 

Max. 

(aflæst 
mm) 

Dybde 

(m) 

HT3 Strandnær 3.67 4.4 0 0.9 0.15 1.3 1.3 

HT6 Strandnær 0.73 3.6 0.1 0.3 0.15 1 1 

HT12 Trug 0.21 1.7 0.2 0.5 0.06 4 5.5 

HT15 Trug 0.35 2.2 0.1 0.2 0.2 3.2 4.7 

HT18 Trug 0.22 1.7 0.1 0.3 0.06 3 4.5 

HT21 Trug 0.41 2.2 0.1 0.4 0.15 5.5 7 

HT2 Revle 0.2 1.7 0 0.6 0.063 2.5 4 

HT5 Revle 0.23 1.9 0.1 0.5 0.06 2.5 4 

HT8 Revle 0.49 2.4 0.1 0.3 0.06 2 3.5 

HT9 Revle 0.43 2.1 0 0.5 0.15 1.5 3 

HT11 Revle 0.21 1.7 0.2 0.4 0.06 3 4.5 

HT14 Revle 0.25 2.1 0.1 0.3 0.06 2.1 3.6 

HT17 Revle 0.25 2.2 0.1 0.3 0.06 4 5.5 

HT20 Revle 0.23 1.9 0 0.3 0.063 4 5.5 

HT1 
Ydre strand-

plan 
0.18 2 0 0.6 0.063 3.5 5 

HT4 
Ydre strand-

plan 
0.21 1.8 0.1 0.5 0.06 3.2 4.7 

HT7 
Ydre strand-

plan 
0.2 1.6 0.1 0.4 0.06 3 4.5 

HT10 
Ydre strand-

plan 
0.19 2 0.2 0.6 0.06 5.2 6.7 

HT13 
Ydre strand-

plan 
0.2 1.8 0.2 0.5 0.06 4.2 5.7 

HT16 
Ydre strand-

plan 
0.2 1.6 0 0.5 0.063 5.5 7 

HT19 
Ydre strand-

plan 
0.23 1.8 0.2 0.3 0.06 4.9 6.4 

Tabel 2-5. Sedimentdata fra feltundersøgelserne i oktober 2018 i prøvetagningsområdet Harboøre Tange. 

Bemærk af prøvetagningsområde Harboøre Tange dækker både hovedstrækning 2 og 3. Prøvenummer, prø-

vens placering i kystprofilet, middelkornstørrelse (D50), sorteringsgrad, ler/silt fraktion (%), glødetab (%), min 
og max kornstørrelse aflæst på kornkurven og dybden (m). Prøverne er listet efter placering i kystprofilet. 

Sorteringsgraden er vurderet efter Larsen et al. (2009)13. Velsorteret betyder at kornstørrelsen er ensartet og 

homogen.  

                                                   
13 Larsen et al. (2009). Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse. Dansk Geoteknisk Forening 
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Sedimentet har et meget lavt organisk indhold, illustreret ved en meget lav silt/ler fraktion på 0-

0,2 % og et lavt glødetab på 0,2-0,9 %. 

 

 

 

Figur 2-6. Middelkornstørrelsen (d50) (d<2mm) målt i 1999 i mm langs vestkystprofil 4230 beliggende syd for 

Thyborøn fordelt over fire sæsoner (1:vinter, 2: forår, 3:sommer, 4:efterår). Øverst: i forhold til dybden i 

meter, Nederst: i forhold til afstand fra kysten14. 

                                                   
14 Kystinspektoratet. (December 1999). Sedimentanalyse, Vestkysten 1999. Kystinspektoratet, Trafikministeriet. 
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3.2.2 Bundfauna 

Ud af de 21 bundfaunaprøver fra prøvetagningsområdet var en prøve helt uden dyr. Figur 2-5 

viser, hvor prøverne er indsamlet, mens det på Figur 2-7 og Figur 2-8 ses hvilket prøver, som var 

uden dyr, samt arts- og individantal i de enkelte bundfaunaprøver. 

 

For prøvetagningsområdet Harboøre Tange blev der i alt bestemt 156 dyr (519 individer pr. m2) 

fordelt på 19 arter (Tabel 2-6). Individtætheden var stærkt domineret af tangloppearterne Bathy-

poreia elegans og Haustorius arenarius begge tilhørende klassen storkrebs (45% af alle observe-

rede individer). Biomassen blev domineret af arterne smuk trugmusling (Mactra stultorum) og 

kilemusling (Donax vittatus) (80% af biomassen, tørvægt). Den totale biomasse (g tørvægt) af 

hver art var 1,3 g (tørvægt) udgjort af henholdsvis en eller 12 individer for de to arter. 

 

 
Tabel 2-6. Bundfaunadata fra prøvetagningsområdet Harboøre Tange, som omfatter prøvetagning på både 

hovedstrækning 2 og 3. Ud af de 21 bundfaunaprøver var en prøve helt uden dyr, HT17 på revlen på 5,5 meter 

dybde. AMBI-værdierne for arterne er inkluderet i tabellen15. 

Resultatet af den statistiske analyse for artsdiversitets- og økologiske indeks udført på bundfau-

nadata indsamlet i prøvetagningsområdet Harboøre Tange er præsenteret i Tabel 2-10. Samme 

oversigt for alle undersøgte prøvetagningsområder mellem Lodbjerg og Nymindegab kan ses i 

Tabel 2-15. 

  

                                                   
15 Borja et al. (2000). Borja A, Franco J, Pêrez V (2000): A marine biotic index to establish the ecological quality of soft 

bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin 40(12):1100-1114. 
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Parametre Harboøre Tange 

Antal prøver 21 

Prøver uden dyr 1 

Antal (pr. m2) 519 

Antal arter (pr. 0,30 m2) 19 

Vådvægt (g/m2) 22,67 

Tørvægt (g/m2) 10,94 

Shannon H 2,21 

Evenness J 0,75 

AMBI 0,61 

DKI 0,82 

Tabel 2-7. Dataoversigt for bundfauna i prøvetagningsområdet Harboøre Tange.  

Shannon Wiener diversiteten (artsdiversiteten) er beregnet til 2,21, hvilket er indenfor normal-

området i de danske farvande, som typisk er 1,5-3,5. For at anvende dette indeks er det dog 

vigtigt, at der sammenlignes med prøver taget i samme miljø, da diversitetsindeks ikke kan tage 

højde for ændringer i eksempelvis substrat eller miljømæssige faktorer.  

 

AMBI- og DKI-indekset er udviklet til at afspejle økologisk kvalitet af makrofauna. Det er vigtigt, 

at resultaterne i denne rapport ikke sammenlignes med resultater fra områder med andre miljø-

forhold (f.eks. fysiske forhold, grad af forstyrrelse, næringsstof belastning). Indeksene anvendes 

derfor primært til at se på forskelle indenfor samme område/station samt ændringer over tid. 

 

Den beregnede AMBI-værdi for prøvetagningsområdet Harboøre Tange (Tabel 2-7) indikerer, at 

infaunasamfundet er forarmet og at området er uforstyrret16. Klassificeringen af området som 

uforstyrret skal ses som et udtryk for, at faunasammensætningen domineres af arter, der lever i 

rent sand under uforurenede forhold (=uforstyrret). Selve bundfaunasamfundet klassificeres som 

forarmet pga. specielt tilstedeværelsen af en del individer af havbørsteormen (Scolelepis bonnie-

ri) tilhørende gruppe III, som er en generalist, som forekommer over et bredt spektrum af for-

hold. Denne arts tilstedeværelse i prøvetagningsområdet er altså ikke nødvendigvis et udtryk for 

forurening med f.eks. organisk stof, men mere et udtryk for at arten trives under en bred vifte af 

forhold, herunder også på en stærkt dynamisk kyst. 

 

DKI-indeksværdien beregnet for prøvetagningsområdet Harboøre Tange indikerer, at vandområ-

det kan kategoriseres som værende i høj økologisk tilstand (Tabel 1-4). Dette indeks er udregnet 

ved brug af AMBI-værdien for området, der viser den overordnede sundhed af infaunasamfundet 

og graden af forstyrrelsen af området, kombineret med diversiteten i form af Shannon-Wiener-

indekset, der giver den overordnede økologiske tilstand af området. 

 

Parallelt med de indsamlede bundfaunaprøver blev der for samtlige prøver også indsamlet en 

sedimentprøve. Afstanden mellem de parallelle bundfauna- og sedimentprøver var gennemsnitligt 

ca. 19 meter for prøvetagningsområdet Harboøre Tange. Alle sedimentprøver er indsamlet parvis 

på samme del af kystprofilet som bundfaunaprøverne. Sedimentprøverne blev analyseret for D50 

(middelkornsstørrelsen), sorteringsgraden (D60/D10), ler/silt procenten og organisk indhold 

(glødetab %). Herudover blev det vurderet ud fra dybdeforhold og ortofotos, hvor på kystprofilet 

alle prøver var indsamlet. Kystprofilet blev til denne sammenligning opdelt i (fra vandkant og ud): 

Forstrand, strandnær zone, trug, revle, ydre strandplan (Figur 1-5). Analyser af de vigtigste mil-

jøvariable for sammensætningen af bundfaunasamfundet kan ses under afsnit 3.5.  

 

Figur 2-7 viser artsantallet og D50 i de enkelte prøver i prøvetagningsområdet Harboøre Tange. 

Der blev ikke observeret dyr i en enkelt af prøverne taget på revlen (HT17).  

                                                   
16 Borja et al. (2000). Borja A, Franco J, Pêrez V (2000): A marine biotic index to establish the ecological quality of soft 

bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin 40(12):1100-1114. 
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Figur 2-7. Artsantal i de enkelte bundfaunaprøver i prøvetagningsområde Harboøre Tange i 2018 (blå søjler). 

Under prøvenummeret kan det ses, hvor de enkelte prøver er placeret på profilet. På højre y-akse er D50 

(sorte punkter, mm) angivet fra samme lokalitet, hvor de enkelte bundfaunaprøver er indsamlet. Trendlinjen 

(sort stiplet linje) for D50 er tilføjet. 

 

 
Figur 2-8. Individantallet i de enkelte bundfaunaprøver i prøvetagningsområde Harboøre Tange i 2018 (blå 

søjler). Under prøvenummeret kan det ses, hvor de enkelte prøver er placeret på profilet. På højre y-akse er 

(sorte punkter, mm) angivet fra samme lokalitet, hvor de enkelte bundfaunaprøver er indsamlet. Trendlinjen 

for d50 (sort stiplet linje) er tilføjet. 

 

D50 var større i den strandnærezone end i truget, på revlen og det ydre strandplan, hvilket gæl-

der begge de to prøver indsamlet i den strandnære zone (D50 - HT3=3.67 og HT6=0,73). D50 
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var sammenlignelig i truget og på revlen (gennemsnitlig D50±SD var henholdsvis 0,30±10 og 

0,29±11), mens middel D50 i den ydre strandzone var noget lavere (0,20±0,02. Helt overordnet 

blev D50 mindre med øget afstand fra kysten ligesom variation i D50 mellem prøverne også faldt 

med øget afstand fra strandbredden. Der var i gennemsnit 1,0±na arter pr. delprøve i den 

strandnære zone; 2,8±1,0 i truget; 1,9±1,6 på revlen og 4,9±2,4 på det ydre strandplan (se 

Figur 2-7). Antallet af individer var i gennemsnit 1,0±na. pr. delprøve i den strandnære zone; 

13,8±,12,1 i truget; 3,9±3,4 på revlen og 9,7±8,1 på det ydre strandplan (Figur 2-8). 

3.3 Thorsminde Tange – Hovedstrækning 4 og 5 

Der blev indsamlet parallelle sedimentprøver og bundfaunaprøver fordelt i prøvepositioner i prø-

vetagningsområdet kaldet Thorsminde Tange i oktober 2018. Prøvetagningsområdet dækker både 

hovedstrækning 4 og 5. Prøvepositionerne er vist på Figur 2-9. 

 

 
Figur 2-9. Bundfaunaprøver indsamlet i 2018 i prøvetagningsområdet Thorsminde Tange. 
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3.3.1 Sediment og middelkornstørrelser, Trans – Thorsminde  

Prøverne udgør et øjebliksbillede og viser middelkornstørrelser mellem 0,2 til 0.71 mm (Tabel 

2-8) svarende til fint sand til groft sand, hvilket ligger indenfor middelkornstørrelserne fundet i 

data fra 1999 ved vestkyst profil 5180, som er beliggende nord for Thorsminde på den sydlige del 

af strækningen mellem Trans og Thorsminde (Figur 2-10). Middelkornstørrelsen er grovest tæt-

test på stranden (strandnær zone), med en enkelt undtagelse prøve TT16 på det ydre strandplan 

som er 0.71. Middelkornstørrelsen er generelt højest tæt ved strand (strandnær zone) og falder 

med afstanden til stranden, ligesom sorteringsgraden falder med stigende dybde (Tabel 2-8). 

 

Prøve Strandzone/ 

Strandnær/ 

Trug/Revle/ 

Ydre strand-

plan 

Middel-

korns-

tørrelse 

(D50) 

Sorte-

rings-

grad 

(D60/D

10) 

ler/ 

silt % 

Gløde-

tab (%) 

Min. 

(aflæst 

mm) 

Max. 

(aflæst 

mm) 

Dybde 

(m) 

TT10 Strandnær 0.51 3.6 0 0.4 0.15 30 1.2 

TT15 Strandnær 0.36 2.2 0 0.4 0.15 30 1.3 

TT18 Strandnær 0.35 2.4 0 0.4 0.15 7 1.4 

TT21 Strandnær 0.36 2.2 0 0.6 0.15 4 1.5 

TT2 Revle 0.21 1.8 0.2 0.7 0.06 2 4.8 

TT6 Revle 0.21 1.6 0.2 0.5 0.06 2 4.6 

TT9 Revle 0.33 2.4 0.2 0.6 0.06 2 4.3 

TT14 Revle 0.2 1.7 0.4 0.6 0.06 7 4.3 

TT17 Revle 0.36 3.1 0.3 0.6 0.06 15 4.3 

TT20 Revle 0.22 1.8 0.3 0.5 0.06 2 4.9 

TT1 
Ydre strand-

plan 
0.19 1.5 0.3 0.6 0.06 15 5.5 

TT3 
Ydre strand-

plan 
0.21 1.7 0.2 0.6 0.06 4 5.2 

TT4 
Ydre strand-

plan 
0.2 1.7 0.3 0.8 0.06 15 5.5 

TT5 
Ydre strand-

plan 
0.2 1.8 0.2 0.7 0.06 15 5.2 

TT7 
Ydre strand-

plan 
0.21 1.7 0.2 0.6 0.06 1 5.3 

TT8 
Ydre strand-

plan 
0.3 2.3 0.1 0.5 0.06 1 4.8 

TT11 
Ydre strand-

plan 
0.2 1.8 0.2 0.6 0.06 0.15 5.6 

TT12 
Ydre strand-

plan 
0.19 1.6 0.5 2.2 0.06 15 5.5 

TT13 
Ydre strand-

plan 
0.19 1.6 0.2 0.4 0.06 2 5 

TT16 
Ydre strand-

plan 
0.71 2.6 0 0.4 0.15 15 5.5 

TT19 
Ydre strand-

plan 
0.21 1.7 0.4 0.4 0.06 4 7.5 

Tabel 2-8. Sedimentdata fra feltundersøgelserne i oktober 2018 i prøvetagningsområdet Thorsminde Tange. 

Bemærk af prøvetagningsområde Thorsminde Tange dækker både hovedstrækning 4 og 5. Prøvenummer, 

prøvens placering i kystprofilet, middelkornstørrelse (D50), sorteringsgrad, ler/silt fraktion (%), glødetab (%), 

min og max kornstørrelse aflæst på kornkurven og dybden (m). Prøverne er listet efter placering i kystprofilet. 
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Sorteringsgraden er vurderet efter (Larsen et al, 2009)17. Velsorteret betyder at kornstørrelsen er ensartet og 

homogen.  

 

Sedimentet har et meget lavt organisk indhold, illustreret ved en lav silt/ler fraktion på 0-0,5 % 

og et lavt glødetab på 0,4-2,2 %. 

 

 

 

Figur 2-10. Middelkornstørrelsen (d50) (d<2mm) målt i 1999 i mm langs vestkystprofil 5180 beliggende nord 

for Thorsminde fordelt over fire sæsoner (1:vinter, 2: forår, 3:sommer, 4:efterår). Øverst: i forhold til dybden i 

meter, Nederst: i forhold til afstand fra kysten18.  

                                                   
17 Larsen et al. (2009). Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse. Dansk Geoteknisk Forening 
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3.3.2 Bundfauna 

Ud af de 21 bundfaunaprøver fra prøvetagningsområdet var to prøver helt uden dyr. Figur 2-9 

viser, hvor prøverne er indsamlet, mens det på Figur 2-11 og Figur 2-12 ses hvilke prøver, som 

var uden dyr samt arts- og individantal i de enkelte prøver. 

 

For prøvetagningsområdet Thorsminde blev der i alt bestemt 245 dyr (816 individer pr. m2) for-

delt på 23 arter (Tabel 2-9). Individtætheden var stærkt domineret af havbørsteorme. Magelona 

mirabilis, som udgjorde 49% af alle observerede individer. Den art som udgjorde næstflest antal 

individer var kilemuslingen (Danax vittatus, 9 %). Biomassen blev domineret af almindelig sømus 

(Echinocardium cordatum, 51 %), smuk trugmusling (Mactra stultorum, 31 %) og kilemusling 

(Donax vittatus, 13 %), som tilsammen udgjorde 95 % af biomassen (g tørvægt) i prøvetag-

ningsområdet.  

 

 

Tabel 2-9. Bundfaunadata fra prøvetagningsområdet Thorsminde Tange, som omfatter prøvetagning på både 

hovedstrækning 4 og 5. Ud af de 21 bundfaunaprøver fra prøvetagningsområdet var to prøver helt uden dyr, 

TT10 og TT17 på revlen på en og tre meter dybde. AMBI-værdierne for arterne er inkluderet i tabellen19. 

Resultatet af den statistiske analyse for artsdiversitets- og økologiske indeks udført på bundfau-

nadata indsamlet i prøvetagningsområdet Thorsminde Tange er præsenteret i Tabel 2-10. Samme 

oversigt for alle undersøgte prøvetagningsområder mellem Lodbjerg og Nymindegab kan ses i 

Tabel 2-15. 

                                                                                                                                           
18 Kystinspektoratet. (December 1999). Sedimentanalyse, Vestkysten 1999. Kystinspektoratet, Trafikministeriet. 

19 Borja et al. (2000). Borja A, Franco J, Pêrez V (2000): A marine biotic index to establish the ecological quality of soft 

bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin 40(12):1100-1114. 
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Parametre Harboøre Tange 

Antal prøver 21 

Prøver uden dyr 2 

Antal (pr. m2) 816 

Antal arter (pr. 0,30 m2) 23 

Vådvægt (g/m2) 235,85 

Tørvægt (g/m2) 138,15 

Shannon H 2,06 

Evenness J 0,66 

AMBI 0,54 

DKI 0,78 

Tabel 2-10. Dataoversigt for bundfauna i prøvetagningsområdet Thorsminde Tange.  

Shannon Wiener diversiteten (artsdiversiteten) er beregnet til 2,06 hvilket er indenfor normalom-

rådet i de danske farvande, som typisk er 1,5-3,5. For at anvende dette indeks er det dog vigtigt, 

at der sammenlignes med prøver taget i samme miljø, da diversitetsindeks ikke kan tage højde 

for ændringer i eksempelvis substrat eller miljømæssige faktorer.  

 

AMBI- og DKI-indekset er udviklet til at afspejle økologisk kvalitet af makrofauna. Det er vigtigt, 

at resultaterne fra denne rapport ikke sammenlignes med resultater fra områder med andre mil-

jøforhold (f.eks. fysiske forhold, grad af forstyrrelse, næringsstof belastning). Indeksene anven-

des derfor primært til at se på forskelle indenfor et område/station samt ændringer over tid. 

 

Den beregnede AMBI-værdi for prøvetagningsområdet Thorsminde Tange (Tabel 2-10) indikerer, 

at infaunasamfundet er forarmet og at området er uforstyrret20. Klassificeringen af området som 

uforstyrret skal ses som et udtryk for, at faunasammensætningen domineres af arter, der lever i 

rent sand under uforurenede forhold (=uforstyrret). Selve bundfaunasamfundet klassificeres som 

forarmet pga. tilstedeværelsen af en del arter tilhørende gruppe III (domineret af Spiophanes 

bombyx, Scolelepis bonnieri, Eteone longa) og gruppe V havbørsteormearter (f.eks. Capitella 

capitata), som er generalister, og som forekommer over et bredt spektrum af forhold. Deres 

tilstedeværelse i prøvetagningsområdet er altså ikke nødvendigvis et udtryk for forurening med 

f.eks. organisk stof, men mere et udtryk for at arten trives under en bred vifte af forhold, herun-

der også på en stærkt dynamisk kyst. 

 

DKI-indeks værdien beregnet for prøvetagningsområdet Harboøre Tange indikerer, at vandområ-

det kan kategoriseres som værende i god økologisk tilstand (Tabel 1-4). Dette indeks er udregnet 

ved brug af AMBI-værdien for området, der viser den overordnede sundhed af infaunasamfundet 

og graden af forstyrrelsen af området, kombineret med diversiteten i form af Shannon-Wiener-

indekset, der giver den overordnede økologiske tilstand af området. 

 

Parallelt med de indsamlede bundfaunaprøver blev der for samtlige bundfaunaprøver også ind-

samlet en sedimentprøve. Afstanden mellem de parallelle bundfauna- og sedimentprøver var 

gennemsnitligt ca. 38 meter for prøvetagningsområdet Thorsminde Tange. Alle sedimentprøver er 

indsamlet parvist på samme del af kystprofilet som bundfaunaprøverne. Sedimentprøverne blev 

analyseret for D50 (middelkornsstørrelsen), sorteringsgraden (D60/D10), ler/silt procenten og 

organisk indhold (glødetab %). Herudover blev det vurderet ud fra dybdeforhold og ortofotos, 

hvor på kystprofilet hver prøve var indsamlet. Kystprofilet blev til denne sammenligning opdelt i 

(fra vandkant og ud): Forstrand, strandnær zone, trug, revle, ydre strandplan (Figur 1-5). Analy-

ser af de vigtigste miljøvariable for sammensætningen af bundfaunasamfundet kan ses under 

afsnit 3.5.  

 

                                                   
20 Borja et al. (2000). Borja A, Franco J, Pêrez V (2000): A marine biotic index to establish the ecological quality of soft 

bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin 40(12):1100-1114. 
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Figur 2-11. Artsantal i de enkelte bundfaunaprøver i prøvetagningsområde Thorsminde Tange i 2018 (blå søj-

ler). Under prøvenummeret kan det ses, hvor de enkelte prøver er placeret på profilet. På højre y-akse er D50 
(sorte punkter, mm) angivet fra samme lokalitet, hvor de enkelte bundfaunaprøver er indsamlet. Trendlinjen 

(sort stiplet linje) for D50 er tilføjet. 

Figur 2-11 viser artsantallet og D50 i de enkelte prøver i prøvetagningsområdet Harboøre Tange. 

Der blev ikke observeret nogle dyr i to af prøverne taget hhv. strandnært (TT10) og på revlen 

(TT17).  

 

D50 var større i den strandnærezone (0,4±0,08) end på revlen (0,26±0,07) og det ydre strand-

plan (0,26±15) som var stort set ens. Der var i gennemsnit 1,5±1,7 arter pr. delprøve i den 

strandnære zone, 3,7±2,3 på revlen og 5,3±2,9 på det ydre strandplan (se Figur 2-11). Antallet 

af individer var i gennemsnit 4,3±5,4 pr. delprøve i den strandnære zone; 6,8±4,5 på revlen og 

17,0±11,1 på det ydre strandplan (Figur 2-12). 
 

 
Figur 2-12. Individantallet i de enkelte bundfaunaprøver i prøvetagningsområde Thorsminde Tange i 2018 (blå 

søjler). Under prøvenummeret kan det ses, hvor de enkelte prøver er placeret på profilet. På højre y-akse er 
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(sorte punkter, mm) angivet fra samme lokalitet, hvor de enkelte bundfaunaprøver er indsamlet. Trendlinjen 

for d50 (sort stiplet linje) er tilføjet. 

3.4 Hvide Sande – hovedstrækning 8 

3.4.1 Sediment og middelkornsstørrelser 

Der blev indsamlet sedimentprøver fordelt i prøvepositioner på hovedstrækning 8 i oktober 2018. 

Prøvepositionerne er vist på Figur 2-13. 

 

 

Figur 2-13. Kort over bundfaunaprøver/sedimentprøver i prøvetagningsområde Hvide Sande i oktober 2018.  
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Prøverne udgør et øjebliksbillede og viser middelkornstørrelser mellem 0,16 til 0,45 mm (Tabel 

2-11) svarende til fint til medium sand, hvilket ligger indenfor middelkornstørrelserne fundet i 

data fra 1999 ved vestkyst profil 5660, som er beliggende inden for hovedstrækningen Sdr. 

Holmsland Tange (Figur 2-14). Middelkornstørrelsen er generelt højest tættest på stranden 

(strandnær zone) og falder med afstanden til stranden, ligesom sorteringsgraden falder med 

stigende dybde (Tabel 2-11). 

 
Prøve Strand-

zone/ 

Strand-

nær/ 

Trug/Rev

le/ 

Ydre 

strand-
plan 

Middel-

korns-

tørrelse 

(D50) 

Sorte-

rings-

grad 

(D60/D

10) 

ler/ 

silt % 

Gløde-

tab (%) 

Min. 

(aflæst 

mm) 

Max. 

(aflæst 

mm) 

Dybde 

(m) 

HS3 Strandnær 0.45 3.9 0.1 0.4 0.15 30 1.4 

HS6 Strandnær 0.23 1.8 0 0.3 0.15 4 1.4 

HS9 Strandnær 0.29 2.2 0.3 0.4 0.15 8 1.4 

HS12 Strandnær 0.2 1.5 0 0.5 0.063 0.5 1.4 

HS15 Strandnær 0.21 1.6 0 0.4 0.063 1 1.4 

HS18 Strandnær 0.24 2.3 0 0.3 0.063 15 1.4 

HS21 Strandnær 0.42 2.5 0 0.4 0.15 30 1.4 

HS2 Revle 0.18 1.7 0.1 0.6 0.06 1 3.5 

HS5 Revle 0.2 1.5 0.1 0.5 0.06 4 2.5 

HS8 Revle 0.2 1.5 0 0.5 0.063 1 4.5 

HS11 Revle 0.19 1.6 0.2 0.5 0.06 2 3.7 

HS14 Revle 0.33 2.3 0.1 0.4 0.06 2 3 

HS17 Revle 0.25 2.4 0 0.5 0.063 8 3.5 

HS20 Revle 0.2 0.6 0.2 0.6 0.06 1 4 

HS1 
Ydre 

strandplan 
0.18 1.8 0 0.5 0.06 1 4.5 

HS4 
Ydre 

strandplan 
0.19 1.7 0.1 0.6 0.06 4 4.5 

HS7 
Ydre 

strandplan 
0.19 1.6 0.1 0.6 0.06 2 4.8 

HS10 
Ydre 

strandplan 
0.2 1.9 0.6 0.7 0.06 4 5.5 

HS13 
Ydre 

strandplan 
0.19 1.7 0.2 0.6 0.06 2 4 

HS16 
Ydre 

strandplan 
0.16 2.2 0.1 0.6 0.06 2 6 

HS19 
Ydre 

strandplan 
0.17 2.1 0.6 0.8 0.06 4 5.2 

Tabel 2-11. Sedimentdata fra feltundersøgelserne i oktober 2018 på hovedstrækning 8, Sdr. Holmsland Tange. 

Prøvenummer, prøvens placering i kystprofilet, middelkornstørrelse (D50), sorteringsgrad, ler/silt fraktion (%), 

glødetab (%), min og max kornstørrelse aflæst på kornkurven og dybden (m). Prøverne er listet efter placering 

i kystprofilet. Sorteringsgraden er vurderet efter Larsen et al, (2009).21 Velsorteret betyder at kornstørrelsen er 

ensartet og homogen.  

                                                   
21 Larsen et al. (2009). Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse. Dansk Geoteknisk Forening 
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Sedimentet har et meget lavt organisk indhold, illustreret ved en lav silt/ler fraktionen på 0-0,6 

% og et lavt glødetab på 0,3-0,8 %. 

 

 

 

Figur 2-14. Middelkornstørrelsen (d50) (d<2mm) målt i 1999 i mm langs vestkystprofil 5660 beliggende på 

Sdr. Holmsland syd for Hvide Sande fordelt over fire sæsoner (1:vinter, 2:forår, 3:sommer, 4:efterår). Øverst: 

i forhold til dybden i meter, Nederst: i forhold til afstand fra kysten22. 

                                                   
22 Kystinspektoratet. (December 1999). Sedimentanalyse, Vestkysten 1999. Kystinspektoratet, Trafikministeriet. 
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3.4.2 Bundfauna 

Ud af de 21 bundfaunaprøver fra prøvetagningsområdet var to prøver helt uden dyr. Figur 2-13 

viser, hvor prøverne er indsamlet, mens det på Figur 2-15 og Figur 2-16 ses hvilket prøver, som 

var uden dyr, samt arts- og individantal i de enkelte prøver. 

 

For prøvetagningsområdet Hvide Sande blev der i alt bestemt 308 dyr (1026 individer pr. m2) 

fordelt på 21 arter (Tabel 2-12). Individtætheden var stærkt domineret af to arter tilhørende 

storkrebs (Bathyporeia elegans 32%, Urothoe poseidonis 22%) samt en art af havbørsteorm 

(Magelona mirabilis 19%) som tilsammen udgjorde 72% af alle observerede individer. Biomassen 

blev domineret af kilemusling (Donax vittatus, 37 %), Amerikansk knivmusling (Ensis leei, tidlige-

re Ensis americanum, 24 %) samt glat svømmekrabbe (Liocarcinus holsatus, 22%), som tilsam-

men udgjorde 83 % af biomassen (g tørvægt) i prøvetagningsområdet.  

 

 
Tabel 2-12. Bundfaunadata fra prøvetagningsområdet Hvide Sande på hovedstrækning 8. Ud af de 21 bundfau-

naprøver fra prøvetagningsområdet var to prøver helt uden dyr, prøve HS8 og HS9 på 1,4 og 4,5 meters dyb-

de. AMBI-værdierne for arterne er inkluderet i tabellen. 
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Resultatet af den statistiske analyse for artsdiversitets- og økologiske indeks udført på bundfau-

nadata indsamlet i prøvetagningsområdet Hvide Sande er præsenteret i Tabel 2-13. Samme 

oversigt for alle undersøgte prøvetagningsområder mellem Lodbjerg og Nymindegab kan ses i 

Tabel 2-15. 

 

Parametre Harboøre Tange 

Antal prøver 21 

Prøver uden dyr 2 

Antal (pr. m2) 1025 

Antal arter (pr. 0,30 m2) 21 

Vådvægt (g/m2) 41,12 

Tørvægt (g/m2) 15,66 

Shannon H 2,04 

Evenness J 0,67 

AMBI 0,43 

DKI 0,79 

Tabel 2-13. Dataoversigt for bundfauna i prøvetagningsområdet Hvide Sande. 

Shannon Wiener diversiteten (artsdiversiteten) er beregnet til 2,0 hvilket er indenfor normalom-

rådet i de danske farvande, som typisk er 1,5-3,5. For at anvende dette indeks er det dog vigtigt, 

at der sammenlignes med prøver taget i samme miljø, da diversitetsindeks ikke kan tage højde 

for ændringer i eksempelvis substrat eller miljømæssige faktorer.  

 

Den beregnede AMBI-værdi for prøvetagningsområdet Hvide Sande (Tabel 2-13) indikerer, at 

infaunasamfundet er forarmet og at området er uforstyrret23. Klassificeringen af området som 

uforstyrret skal ses som et udtryk for, at faunasammensætningen domineres af arter, der lever i 

rent sand under uforurenede forhold (=uforstyrret). Bundfaunasamfundet klassificeres som for-

armet pga. forekomsten af flere gruppe III arter, specielt Scolelepis bonnieri og Spiophanes bom-

byx, som er generalister, og som forekommer over et bredt spektrum af forhold. Deres tilstede-

værelse i prøvetagningsområdet er altså ikke nødvendigvis et udtryk for forurening med f.eks. 

organisk stof, men mere et udtryk for at arterne trives under en bred vifte af forhold, herunder 

også på en stærkt dynamisk kyst. 

  

DKI-indeks værdien beregnet for prøvetagningsområdet Hvide Sande indikerer, at vandområdet 

kan kategoriseres som værende i god økologisk tilstand (Tabel 2-13). Dette indeks er udregnet 

ved brug af AMBI-værdien for området, der viser den overordnede sundhed af infaunasamfundet 

og graden af forstyrrelsen af området, kombineret med diversiteten i form af Shannon-Wiener-

indekset, der giver den overordnede økologiske tilstand af området. 

 

Parallelt med de indsamlede bundfaunaprøver blev der for samtlige bundfaunaprøver også ind-

samlet en sedimentprøve. Afstanden mellem de parallelle bundfauna og sedimentprøver var gen-

nemsnitligt ca. 13 meter for prøvetagningsområdet Hvide Sande. Alle sedimentprøver er indsam-

let parvist på samme del af profilet som bundfaunaprøverne. Sedimentprøverne blev analyseret 

for D50 (middelkornsstørrelsen), sorteringsgraden (D60/D10), ler/silt procenten og organisk 

indhold (glødetab %). Herudover blev det vurderet ud fra dybdeforhold og ortofotos, hvor på 

kystprofilet alle prøver var indsamlet. Kystprofilet blev til denne sammenligning opdelt i (fra 

vandkant og ud): Forstrand, strandnær zone, trug, revle, ydre strandplan (Figur 1-5). Analyser af 

de vigtigste miljøvariable for sammensætningen af bundfaunasamfundet kan ses under afsnit 3.5.  

 

Figur 2-15 viser artsantallet og D50 i de enkelte prøver i prøvetagningsområdet Hvide Sande. Der 

blev ikke observeret dyr i to af de indsamlede bundfaunaprøver ved Hvide Sande: én strandnært 

og én revle prøve (HS9 og HS8).  

                                                   
23 Borja et al. (2000). Borja A, Franco J, Pêrez V (2000): A marine biotic index to establish the ecological quality of soft 

bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin 40(12):1100-1114. 
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D50 var større i den strandnærezone (0,29±0,10) end på revlen (0,22±0,05) og det ydre strand-

plan (0,18±01), ligesom variationen mellem prøverne indsamlet på forskellige dele af strandpla-

net aftog med øget afstand til kysten. Der var i gennemsnit 2,1±1,5 arter pr. delprøve i den 

strandnære zone; 2,9±2,8 på revlen og 5,1±1,8 på det ydre strandplan (se Figur 2-15). Antallet 

af individer var i gennemsnit 5,7±5,1 pr. delprøve i den strandnære zone; 14±23,5 på revlen og 

24,3±18,9 på det ydre strandplan (Figur 2-16). 

 

 
Figur 2-15. Artsantal i de enkelte bundfaunaprøver i prøvetagningsområde Hvide Sande i 2018 (blå søjler). 

Under prøvenummeret kan det ses, hvor de enkelte prøver er placeret på profilet. På højre y-akse er D50 

(sorte punkter, mm) angivet fra samme lokalitet, hvor de enkelte bundfaunaprøver er indsamlet. Trendlinjen 

(sort stiplet linje) for D50 er tilføjet. 
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Figur 2-16. Individantallet i de enkelte bundfaunaprøver i prøvetagningsområde Hvide Sande i 2018 (blå søj-

ler). Under prøvenummeret kan det ses, hvor de enkelte prøver er placeret på profilet. På højre y-akse er 

(sorte punkter, mm) angivet fra samme lokalitet, hvor de enkelte bundfaunaprøver er indsamlet. Trendlinjen 

for d50 (sort stiplet linje) er tilføjet. 

3.5 Sammenligning mellem prøvetagningsområderne 

Der er foretaget en sammenligning mellem data og statistiske resultater for de fire prøvetag-

ningsområder i det følgende. 

 

Sammenligning af arter 

Der blev fundet i alt 30 arter i de fire prøveområder (Tabel 2-14). Sammenligning af bundfauna-

dataene fra de fire prøvetagningsområder langs Lodbjerg - Nymindegabstrækningen viser, at 

bundfaunasamfundet generelt bestod af få arter med relativ høj individ tæthed, mens resten af 

arterne var fåtallige. Det er generelt det samme bundfaunasamfund, som ses i prøvetagningsom-

råderne med naturlig variation især i arter med forekomst af få individer (Tabel 2-14). Individan-

tallet var domineret af havbørsteormene Magelona mirabilis og Scolelepis bonnieri og tanglopper-

ne Bathyporeia elegans, Urothoe poseidonis og Haustorius arenarius i alle fire prøvetagningsom-

råder. Langt de fleste arter forekom i to eller flere prøvetagningsområder.  

 

Prøvetagningsområde Dansk navn Agger 
Tan-
ge 

Harboø-
re Tange 

Thorsmin-
de 

Hvide 
san-
de 

Hovedstrækning  1 2/3 4/5 8 

Klasse/art      

Bivalvia (Muslinger)  3 16 36 16 

Fabulina fabula  Stribet taller-
kenmusling 

2 1 3 4 

Mactra stultorum Smuk trugmus-
ling 

 1 4  

Angulus tenuis Alm. tallerken-
musling 

 1 2 2 

Ensis leei Amerikansk 
knivmusling 

 1 4 4 

Mytilus edulis Blåmusling   1  

Donax vittatus Kilemusling 1 12 22 6 
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Prøvetagningsområde Dansk navn Agger 
Tan-
ge 

Harboø-
re Tange 

Thorsmin-
de 

Hvide 
san-
de 

Echinoidea (Søpindsvin)   1 3  

Echinocardium cordatum Alm. sømus  1 3  

Malacostraca (Storkrebs)  20 86 37 188 

Pontocrates altamarinus  1 1 2  

Bathyporeia elegans  3 41 2 99 

Urothoe poseidonis  4 12 18 68 

Synchelidium haplocheles  3 3  2 

Eurydice pulchra    2  

Haustorius arenarius  9 29 13 16 

Liocarcinus holsatus     1 

Eurydice pulchra     2 

Nemertini (Slimbændler)  2 8 4 3 

Nemertini indet.  2 8 4 3 

Polychaeta (Havbørsteor-
me) 

 100 45 165 101 

Magelona mirabilis  64 19 120 55 

Nephtys cirrosa  4 4 9 10 

Spiophanes bombyx  2  8 13 

Scolelepis bonnieri  28 18 4 16 

Nephtys hombergii   1 12 1 

Capitella capitata    5 1 

Nephtys caeca    1  

Arenicola marina  1  1  

Eteone longa  1  4  

Lanice conchilega   1 1 2 

Pectinaria koreni   1  1 

Owenia fusiformis   1   

Spio martinensis     1 

Paraonis fulgens     1 

Hovedtal  125 156 245 308 
Tabel 2-14. Sammenligning af artssammensætning og antal i de fire prøvetagningsområder. Sort fed skrift 

angiver totalt antal for klassen. Røde tal angiver arter, der dominerer individantallet. 

 

Dataoversigt for de fire prøvetagningsområder  

Data fra bundfaunaprøverne fra de fire prøvetagningsområder og den tilhørende statistik er vist i 

Tabel 2-15, som viser, at antallet af individer generelt stiger fra Agger Tange i nord til Hvide 

Sande i syd. Artsantallet varierer lidt mere men er også lavest ved Agger Tange. Artsantallet og 

biomassen er højest ved Thorsminde, formodentligt pga. forholdsvis flere prøver på det ydre 

strandplan, hvor der er flest bundfauna arter og individer. 

 

Shannon Wiener diversiteten (artsdiversiteten) ligger indenfor normalområdet i alle fire prøvetag-

ningsområder, som typisk er 1,5-3,5. For at anvende dette indeks er det dog vigtigt, at der sam-

menlignes med prøver taget i samme miljø, da diversitetsindeks ikke kan tage højde for ændrin-

ger i eksempelvis substrat eller miljømæssige faktorer.  

 
Parameter Agger Tange Harboøre 

Tange 

Thorsminde Tan-

ge 

Hvide Sande 

Antal (individer pr. m2) 416 519 816 1026 

Antal arter (pr. 0,30 

m2) 

14 19 23 21 

Vådvægt (g/m2) 12,61 22,67 235,57 41,12 

Tørvægt (g/m2) 2,87 10,94 138,15 15,66 

Shannon H 1,62 2,21 2,06 2,04 
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Parameter Agger Tange Harboøre 

Tange 

Thorsminde Tan-

ge 

Hvide Sande 

Evenness J 0,61 0,75 0,66 0,67 

AMBI 0,88 0,61 0,55 0,43 

DKI 0,73 0,82 0,78 0,79 

Tomme prøver 8 1 2 2 

Antal prøver i zone 

0/1/2/3/4 

7/0/0/7/7 0/2/4/8/7 0/4/0/6/11 0/7/0/7/7 

Tabel 2-15. Dataoversigt for de fire prøvetagningsområder på strækningen ved Lodbjerg - Nymindegab. Zone 0 

= Forstrand, zone 1 = strandnær zone, zone 2 = revle, zone 4 = ydre strandplan havværts for revlen. 

AMBI- og DKI-indekset er udviklet til at afspejle økologisk kvalitet af makrofauna. Det er vigtigt, 

at der ikke sammenlignes resultaterne præsenteret i denne rapport med resultater fra områder 

med andre miljøforhold (f.eks. fysiske forhold, grad af forstyrrelse, næringsstofbelastning). In-

deksene anvendes derfor primært til at se på forskelle indenfor samme lokalitet/station samt 

ændringer over tid. 

 

AMBI-værdien (Tabel 2-15) beregnet for alle fire prøvetagningsområder indikerer, at infaunasam-

fundet er forarmet og at området er uforstyrret24. Et uforstyrret område med et forarmet infauna-

samfund, betyder, at der i infaunasamfundet findes et antal arter, hvis faunagrupperinger forår-

sager en ændring i den samlede AMBI-værdi for området, der indikerer et infaunasamfund, som 

er udsat for en vis grad af forurening f.eks. gruppe III-arter. Andelen af arter tilhørende gruppe 

II-V er dog fortsat lavt i prøvetagningsområderne, hvorfor prøvetagningsområderne fortsat klassi-

ficeres som uforstyrret.  

 

DKI-indeksværdien beregnet for prøvetagningsområdet Agger Tange, Thorsminde Tange og Hvide 

Sande indikerer, at vandområdet kan kategoriseres som værende i god økologisk tilstand. For 

Harboøre Tange kategoriseres vandområdet som høj økologisk tilstand. Dette indeks er udregnet 

ved brug af AMBI-værdien for prøvetagningsområdet, der viser den overordnede sundhed af 

infaunasamfundet og graden af forstyrrelsen af prøvetagningsområdet, kombineret med diversi-

teten i form af Shannon-Wiener-indekset, der giver den overordnede økologiske tilstand af områ-

det. 

 

Primer  

Primer analyser og model er udført for at undersøge om prøvetagningsområderne adskiller sig 

signifikant fra hinanden samt for at undersøge om variationen i bundfaunaen kan forklares ud fra 

variationen i miljøet i de fire prøvetagningsområder langs hele strækningen ved Lodbjerg - Ny-

mindegab. Prøver uden dyr indgår ikke i analysen. Der indgår således ikke prøver fra forstanden 

(0,5 meter), der blev indsamlet ved Agger Tange. Herudover var der seks prøver uden dyr i de 

fire prøvetagningsområder, som ikke indgår i analyserne udført i Primer 7 (AT13, HS8, HS9, 

HT17, TT10 og TT17). 

 

Antal af arter og diversitetsindekset afslører ikke, om sammensætningen af bundfauna ændrer sig 

mellem de undersøgte prøvetagningsområder samt hvor på kystprofilet prøverne er indsamlet. 

Der anvendes derfor Bray-Curtis-similaritetsindeks til at identificere adskilte grupper. Bray-Curtis-

similaritetsindeks kan afbilledes på MDS-plot (multi-dimensionel-skalering) (se Figur 2-17 og 

Figur 2-18). 

 

Figur 2-17 viser MDS plottet for de fire prøvetagningsområder indsamlet i 2018 på strækningen 

ved Lodbjerg - Nymindegab. MDS-plottet viser ikke en tydelig adskillelse i prøveområderne. En 

                                                   
24 Borja et al. (2000). Borja A, Franco J, Pêrez V (2000): A marine biotic index to establish the ecological quality of soft 

bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin 40(12):1100-1114. 
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tilhørende statistisk test, i form af en ANOSIM analyse viste statistiske forskelle i bundfaunasam-

mensætningen for de fire prøvetagningsområder (p<0,05), dog med en lav grad af adskillelse 

mellem prøvetagningsområderne (Global R = 0,07). Den parvise test viste samtidigt, at det var 

bundfaunaen i prøvetagningsområdet Thorsminde Tange (TT), der var forskellig fra områderne 

Agger Tange (AT) og Harboøre Tange (HT) (Tabel 2-16) (R = 0,15-0,16, p<0,05). Denne forskel 

skyldes dog skævvredne data (biased data) for Thorsminde Tange i form af flere prøver fra det 

ydre strandplan med flest arter og individer end i de andre tre prøvetagningsområder. Der er 

redegjort for dette i det følgende. 

 
Figur 2-17. MDS-plot som giver en visuel præsentation af forskellighederne mellem prøver opdelt på prøvetag-

ningsområderne (AT = Agger Tange, HT = Harboøre Tange, TT = Thorsminde Tange og HS = Hvide Sande) ved 

hjælp af analyser lavet ud fra Bray-curtis similaritetsindex, som er beregnet på baggrund af de enkelte arters 

tilstedeværelse og deres tætheder i de enkelte bundfaunaprøver. Prøvenummeret er angivet efter forkortelsen 

for prøvetagningsområdet _XX. 

Figur 2-18 viser MDS plottet for de fire prøvetagningsområder fordelt i forhold til deres placering 

på profilet. Her ses nogen grad af adskillelse mellem hvor på profilet prøverne er indsamlet sær-

ligt i forhold til dem indsamlet på det ydre standplan (4) og de øvrige dele af profilet 

(1:strandnær, 2: trug og 3: revle). En tilhørende statistisk test, i form af en ANOSIM viste stati-

stiske forskelle i bundfaunasammensætningen ud fra hvor på profilet bundfaunaprøverne var 

indsamlet (p<0,01) og adskillelse i bundfaunasamfundet i nogen grad var bestemt af hvor på 

profilet prøven var indsamlet (Global R=0,23,). Den parvise test viste samtidigt, at det var bund-

faunaprøverne fra det ydre standplan, som var signifikant forskellige i forhold til de øvrige place-

ringer på profilet (R0,22-0,40, p>0,03; Tabel 2-17).  

 

For Thorsminde Tange var der indsamlet 11 prøver på det ydre strandplan, sammenlignet med 

syv prøver for hver af de øvrige hovedstrækninger, hvilket svarer til 52% af det samlede antal 

prøver taget ved Thorsminde sammenlignet med 33% for AT og 33% for HT (Tabel 2-16). Dette 

er formodentligt årsagen til, at Thorsminde Tange var signifikant forskellig fra AT og HT, da den 

øgede mængde af data fra det ydre strandplan (hvor der overordnet var flere arter og flere indi-

vider end i de øvrige zoner) har skævvredet (biased) den overordnede infaunasammensætning 

for Thorsminde Tange.  
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Figur 2-18. MDS-plot som giver en visuel præsentation af forskellighederne mellem prøver og deres placering 

på profilet (1: strandnær, 2: trug, 3: revle og 4: ydre strandplan) ved hjælp af analyser lavet ud fra Bray-curtis 

similaritetsindex, som er beregnet på baggrund af de enkelte arters tilstedeværelse og deres tætheder i de 

enkelte bundfaunaprøver. AT = Agger Tange, HT = Harboøre Tange, TT = Thorsminde Tange og HS = Hvide 

Sande. Prøvenummeret er angivet efter forkortelsen for prøvetagningsområdet _XX. 

 

Områder R Signifikans niveau  

AT -HS 0,02 0,250 

AT-HT 0,02 0,650 

AT-TT 0,15 0,020* 

HS-HT 0,05 0,107 

HS-TT 0,04 0,150 

HT-TT 0,16 0,005* 

Tabel 2-16. ANOSIM parvis sammenligning mellem områder. * angiver signifikant forskel.  

 
Placering i profilet R Signifikans 

niveau  

1, 2 0,02 0,308 

1, 3 0,09 0,122 

1, 4 0,40 0,002* 

2, 3 0,02 0,372 

2, 4 0,30 0,039* 

3, 4 0,22 0,001* 

Tabel 2-17. ANOSIM parvis sammenligning mellem placering på profilet. * angiver signifikant forskel. 

Derfor kan det konkluderes, at de statistiske forskelle, der var i bundfaunasammensætningen for 

de fire områder sandsynligvis skyldes biased data, og at områderne langs strækningen ved Lod-

bjerg - Nymindegab kan vurderes som værende overordnet ens. 

 

Det blev derefter undersøgt, hvor meget de indsamlede miljøvariable og prøvernes placering på 

kystprofilet kunne forklare af den observerede forskel mellem forekomst af bundfaunaarter og 

antal individer i bundfaunaprøverne (DistLM, Primer 7). Denne analyse blev udført samlet for 
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bundfaunaprøverne i alle fire prøvetagningsområder på strækningen ved Lodbjerg - Nymindegab 

og medtog ikke prøver uden dyr.  

 

De inkluderede miljøvariable var: 

• Sorteringsgrad (D60/D10) 

• Middelkornstørrelsen D50 

• Silt/ler fraktionen (%) 

• Glødetab (%) 

• Bundfaunaprøvernes placering på kystprofilet (opdelt i Forstrand, Strandnær zone, Trug, 

Revle og Ydre strandplan) 

• Prøvetagningsområde (AT, HT, TT, HS) 

 

Alle ”miljøvariable”, på nær prøvetagningsområde, var signifikante og havde samlet set en forkla-

ringsgrad (korrelationskoefficienten) på 23,6% af variation i bundfaunadata. Placeringen på profi-

let var den variable, som alene havde den højeste forklaringsgrad (11%), herefter kom % gløde-

tab (8%) og dybde (6%) (DistLM marginaltest, hver variabel testet hver for sig) (Tabel 2-18). 

Prøvetagningsområdet forklarer i denne analyse 3% af variationen, men er ikke signifikant.  

 

Variabel Bidrag (%) Signifikans niveau (P) 

Placering på kystprofilet (PK) 10,9 0,001* 

Glødetab 7,9 0,001* 

Dybde (m) 6,7 0,001* 

D60/d10 5,1 0,004* 

Ler/silt % 5,0 0,002* 

D50 4,0 0,001* 

Prøvetagningsområde 3,1 0,052 

Tabel 2-18. Resultaterne for marginal test. Bidrag i % (prop. %) af de medtagede miljøvariable i forhold til 

Bray-curtis similaritetsindex, som er beregnet på baggrund af de enkelte arters tilstedeværelse og deres tæt-

heder i de enkelte bundfaunaprøver. * angiver at variablen bidrager signifikant til at beskrive variationen i 

bundfaunadata.  

Hvis der ses på den overordnede Best-solution model (den bedste model ved kombination af flere 

variable), så var placeringen på profilet fortsat den variable, som alene havde den højeste forkla-

ringsgrad (11%) i forhold til de enkelte arters tilstedeværelse og deres antal i prøverne (Tabel 

2-18). Den bedste model med to variable inkluderede placeringen på profilet og glødetabet 

(16%) (Tabel 2-19). Mens den bedste model med tre variable inkluderede placeringen på profilet, 

glødetabet og D50 (19%) (DistLM Best, Primer 7) (Tabel 2-19).  

 

Variabel R2 Antal 

variable 

Placering på kystprofilet (PK) 11 1 

PK, Glødetab 0,16 2 

PK, Glødetab, D50 0,19 3 

PK, Glødetab, D50, Område 0,20 4 

PK, Glødetab, D50, Område, Ler/silt % 0,21 5 

PK, Glødetab, D50, Område, Ler/silt %, D60/d10 0,22 6 

PK, Glødetab, D50, Område, Ler/silt %, D60/d10, Dybde (m) 0,23 7 

Tabel 2-19. Resultaterne for ”Best solution” modellen. R2 angiver ”forklaringsgrad” af de medtagede miljøvari-

able i forhold til Bray-curtis similaritetsindex, som er beregnet på baggrund af de enkelte arters tilstedeværelse 

og deres tætheder i de enkelte bundfaunaprøver. 
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4. KOORDINATLISTE FOR FELTINDSAMLING 

 

Positioner Agger Tange 

 
Position N (DDM) Position Ø (DDM) 

AT_01 56°43,970 8°13,073 

AT_02 56°43,989 8°13,160 

AT_03 56°43,980 8°13,418 

AT_04 56°44,712 8°13,160 

AT_05 56°44,723 8°13,236 

AT_06 56°44,687 8°13,493 

AT_07 56°45,348 8°13,146 

AT_08 56°45,369 8°13,259 

AT_09 56°45,320 8°13,566 

AT_10 56°46,124 8°13,231 

AT_11 56°46,116 8°13,357 

AT_12 56°46,131 8°13,672 

AT_13 56°46,595 8°13,364 

AT_14 56°46,623 8°13,471 

AT_15 56°46,529 8°13,689 

AT_16 56°47,402 8°13,562 

AT_17 56°47,397 8°13,688 

AT_18 56°47,384 8°13,899 

T_19 56°48,006 8°13,817 

AT_20 56°47,960 8°13,914 

AT_21 56°47,939 8°14,136 
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Positioner Harboøre Tange 

 
Position N (DDM) Position Ø (DDM) 

HT_01 56°31,858 8°06,706 

HT_02 56°31,864 8°06,765 

HT_03 56°31,895 8°07,005 

HT_04 56°33,183 8°06,997 

HT_05 56°33,203 8°07,019 

HT_06 56°33,199 8°07,370 

HT_07 56°35,921 8°08,158 

HT_08 56°35,913 8°08,262 

HT_09 56°35,905 8°08,304 

HT_10 56°37,167 8°08,555 

HT_11 56°37,171 8°08,657 

HT_12 56°37,173 8°08,734 

HT_13 56°37,866 8°08,857 

HT_14 56°37,838 8°08,974 

HT_15 56°37,811 8°09,023 

HT_16 56°40,177 8°10,045 

HT_17 56°40,134 8°10,104 

HT_18 56°40,146 8°10,155 

HT_19 56°40,819 8°10,608 

HT_20 56°40,816 8°10,670 

HT_21 56°40,795 8°10,738 
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Positioner Thorsminde Tange 

 
Position N (DDM) Position Ø (DDM) 

TT_01 56°20,240 8°06,657 

TT_02 56°20,263 8°06,745 

TT_03 56°20,232 8°06,708 

TT_04 56°21,289 8°06,673 

TT_05 56°21,285 8°06,706 

TT_06 56°21,270 8°06,760 

TT_07 56°23,028 8°06,550 

TT_08 56°23,022 8°06,563 

TT_09 56°23,033 8°06,592 

TT_10 56°23,978 8°07,070 

TT_11 56°23,916 8°06,618 

TT_12 56°23,970 8°06,620 

TT_13 56°25,065 8°06,638 

TT_14 56°25,077 8°06,666 

TT_15 56°25,034 8°07,139 

TT_16 56°26,088 8°06,639 

TT_17 56°26,125 8°06,735 

TT_18 56°26,197 8°07,238 

TT_19 56°27,196 8°06,843 

TT_20 56°27,208 8°06,866 

TT_21 56°27,236 8°07,374 
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Positioner Hvide Sande  

 
Position N (DDM) Position Ø (DDM) 

HS_01 55°52,481 8°08,722 

HS_02 55°52,479 8°08,805 

HS_03 55°52,446 8°09,303 

HS_04 55°53,525 8°08,561 

HS_05 55°53,529 8°08,679 

HS_06 55°53,517 8°09,153 

HS_07 55°54,923 8°08,368 

HS_08 55°54,945 8°08,456 

HS_09 55°54,997 8°08,884 

HS_10 55°55,788 8°08,205 

HS_11 55°55,806 8°08,371 

HS_12 55°55,849 8°08,698 

HS_13 55°56,606 8°07,938 

HS_14 55°56,618 8°07,996 

HS_15 55°56,710 8°08,551 

HS_16 55°57,926 8°07,275 

HS_17 55°57,979 8°07,584 

HS_18 55°58,058 8°08,004 

HS_19 55°58,763 8°07,151 

HS_20 55°58,766 8°07,290 

HS_21 55°58,847 8°07,708 
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4.1 Laboratoriedata for kornstørrelser 
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11.1 Indledning 

I dette notat beskrives de fiskearter, der er vurderet at være mest relevante ift. kystbeskyttelses-

projekterne langs strækningerne Lodbjerg - Nymindegab, Blåvand, Lønstrup og Skagen. Der er 

udarbejdet et baggrundsdokument for alle strækninger, da fiskefaunaen er stort set den samme. 

 

Derudover er udbredelsen er for arterne er beskrevet, samt deres ynglebiologi og primære føde. 

 

For hver art er der kort redegjort for følsomheden overfor de direkte miljøbelastninger sandfod-

ring kan have på fiskene. Der er således beskrevet følsomheden overfor sedimentspredning, både 

forøgede sedimentkoncentrationer og sedimentation, samt følsomhed overfor tilstedeværelsen af 

skibe (undervandsstøj). Der er kun beskrevet følsomhed for de livsstadier af hver art, der vurde-

res at kunne forekomme i langs strækningen, hvor der sandfodres indenfor seks til otte meters 

dybdekurven.  
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11.2 Atlantisk laks 
Navn: Atlantisk laks (Salmo salar) 

Type: Pelagisk i adult fase; pelagisk, også demersal og bentisk i juvenile faser, anadrom 

Listeart: Rødlistet, Bilag II+V.208 

 

11.2.1 Bestandsudbredelse  

Atlantisk laks er vidt udbredt i lande grænsende op til Nordatlanten, med talrige genetisk unikke 

stammer beskrevet indenfor enkelte områder. Gydebestande med relevans for undersøgelses-

strækningen findes i Storå, Skjern å, Varde å, Sneum å, Kongeå, Ribe å, Brede å og Vidå209. I 

Danmark er arten underlagt omfattende udsætninger i vandløbene, med det formål at styrke be-

standene. Det vides med rimelig sikkerhed, at laksen har haft unikke gydebestande i Storå, 

Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, og Ribe Å, og muligvis har der også været unikke bestande 

i Brede Å og Vidå210. Det vurderes på grundlag af genetiske undersøgelser, at oprindelige unikke 

bestande stadig er repræsenteret i Skjern Å, Varde Å, Ribe Å og Storå, og i de resterende vand-

løb sættes der i dag kun laks ud med vestjysk oprindelse. I hvert af de vandløb, hvor der stadig 

findes oprindelige laksebestande bliver størrelsen af laksebestandene undersøgt hvert andet eller 

tredje år. For de øvrige laksevandløb, Sneum Å, Kongeå, Brede Å og Vidå, hvor der ikke længere 

er oprindelige bestande, bliver lakseopgangens størrelse vurderet ud fra tal om udsætninger og 

erfaringstal. Laksefangsterne i de danske laksevandløb har efter storstilede indsatser været inde i 

en meget positiv udvikling gennem de sidste ti år. De mest betydningsfulde årsager er optimering 

af avls- og udsætningsarbejdet, omfattende fiskerireguleringer i fjordene og Vadehavet, samt at 

der i flere af vandløbene er sket omfattende habitatforbedringer211. Lystfiskeriet på laks har stor 

værdi for samfundet. F.eks. er det beregnet at laksefiskeriet bare i Skjern Å skaber et lokaløko-

nomisk forbrug på 14,6 mio. kr. om året og en årlig værditilvækst på 6,8 mio. kr212. Ud over den 

nuværende økonomiske betydning af laksefiskeriet i Skjern Å er det økonomiske potentiale i fi-

skeriet også undersøgt. Beregninger viser, at der er en direkte sammenhæng mellem antallet af 

laks i Skjern Å og den lokaløkonomiske værdi. Det vil sige, at jo flere laks i bestanden, jo højere 

lokaløkonomisk værdi giver det213. 
 

Den atlantiske laks optræder langs strækningen som voksen og juvenil. Arten er anadrom, hvilket 

betyder at æg gydes i ferskvand, mens opvækst og fødesøgning primært foregår i havet. For 

danske bestande sker gydning i oktober-februar; typisk med maksimum i december. Havmigre-

rende juvenile (smolt) trækker ud af vandløbene efter 1-4 år. Denne udvandring sker typisk i for-

årsmånederne marts-maj, men strækker sig over store dele af året. Internationale studier viser 

betydelige udtræk både i foråret og i efteråret, og styrken af efterårs-udtræk undersøges pt. for 

danske laks214. Fri passage mellem gydepladser og hav er et krav. De juvenile laks har et kort 

vindue, på 2-4 uger, hvor de tilpasses saltvand (smoltifikationen). Når de ikke havet inden for 

dette vindue kan de gå til grunde215.  

 

208 Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, [2004]. redlist.dk 

209 http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks 

210 Koed, A., Sivebæk, F. & Nielsen, E.E. (2017). Status for laksen og dens forvaltning i Danmark 2017. DTU Aqua-rap-

port nr. 322-2017. Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet. 49 pp. 

211 Koed, A., Sivebæk, F. & Nielsen, E.E. (2017). Status for laksen og dens forvaltning i Danmark 2017. DTU Aqua-rap-

port nr. 322-2017. Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet. 49 pp. 

212 Koed, A., Sivebæk, F. & Nielsen, E.E. (2017). Status for laksen og dens forvaltning i Danmark 2017. DTU Aqua-rap-

port nr. 322-2017. Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet. 49 pp. 

213 Koed, A., Sivebæk, F. & Nielsen, E.E. (2017). Status for laksen og dens forvaltning i Danmark 2017. DTU Aqua-rap-

port nr. 322-2017. Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet. 49 pp. 

214 www.denstorelakseundersøgelse.dk 

215 Fiskepleje.dk, 2019, https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/oerred/smolt/smoltifikation#Smolt-vinduet 
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Juvenile fisk der er trukket til havs (post-smolt) migrerer til fødeområder i Nordatlanten (udenfor 

undersøgelsesområdet)216. Der er ikke viden om danske post-smolts vandringsadfærd, men uden-

landske undersøgelser viser, at udtræk mod Nord foregår målrettet og hurtigt217. 

 

Efter 1½ til fire år i havet vender laksen tilbage til gydepladserne i vandløbet, hvor den blev 

klækket eller udsat. Gydemodne laks trækker fra hav til gydepladserne i ferskvand. Opgang fra 

hav til vandløb foregår i alle årets måneder, men med hoved-optræk i forår-sommer (marts-au-

gust). Store laks migrerer generelt tidligere på året end mindre laks. Vandløbets vandføring har 

stor betydning for opgangstidspunktet, som dermed kan variere meget for de enkelte år, alt efter 

nedbørsforhold. Efter opgangen opholder laksene sig i vandløbet indtil gydning, som i visse til-

fælde kan foregå et helt år efter opgang. Efter gydning migrerer en del laks tilbage ud i havet, for 

at vende tilbage igen som gengangs-gydere (’gengangere’), enten i samme kalenderår, eller efter 

flere år i havet. Fri passage mellem hav og gydepladser er et krav218. 
 

Laksens fødevalg afhænger af livsstadie, og er primært bestående af plankton og invertebrater i 

de yngre livsstadier. Jo større fisken bliver, består mere en større andel af føden af krebsdyr og 

mindre fisk. Byttefisk er primært pelagiske arter, men inkluderer også bundlevende arter, såsom 

tobiser219. 

 

 Livsstadium 

Strækning Æg Strækning Æg Strækning 

Skagen Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Lønstrup Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Agger Tange – 1 Ikke relevant Sandsynligvis 

ikke relevant 

Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Harboøre Tange – 2 Ikke relevant Sandsynligvis 

ikke relevant 

Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Vrist – Ferring og Bov-

bjerg Klint – 3  

Ikke relevant Sandsynligvis 

ikke relevant 

Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Trans – Thorsminde – 4 Ikke relevant + Ikke relevant + (Thorsminde ud-

løb) 

Thorsminde – Husby Klit-

plantage – 5 

Ikke relevant + Ikke relevant + (Thorsminde ud-

løb) 

Husby Klitplantage – 

Søndervig – 6 

Ikke relevant (+) Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Ndr. Holmsland Tange – 7 Ikke relevant + Ikke relevant + (Hvide Sande 

udløb) 

Sdr. Holmsland Tange – 8 Ikke relevant + Ikke relevant + (Hvide Sande 

udløb) 

 

216 http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks 

217 Mork, K. A., Gilbey, J., Hansen, L. P., Jensen, A. J., Jacobsen, J. A., Holm, M., Holst, J. C., O´ Maoileidigh, N., 

Vikebø, F., McGinnity, P., Melle, W., Thomas, K., Verspoor, E., and Wennevik, V. 2012. Modelling the migration of post-

smolt Atlantic salmon (Salmo salar) in the Northeast Atlantic. – ICES Journal of Marine Science, 69: 1616–1624. 

218 http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks 

219 DTU, 2018, Fiskepleje http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks 

http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks
http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks
http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks
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Blåvand Ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Tabel 11-1. Udbredelsen (indikeret ved +) af forskellige livsstadier af Atlantisk laks på strækningerne. 

 

11.2.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Effekter af sedimentbelastning, som udtrykkes som koncentration af suspenderet stof (SSC), er 

primært undersøgt i laksens ferskvandshabitater og for andre arter laksefisk, og specifik viden 

om effekter af marine sedimenter er ikke dokumenteret. Sedimentniveauer >15-20 mg/L udløser 

undvigeadfærd hos en række laksearter fra Stillehavet220 og niveauer af > 15-25 mg/L anses for 

tærskelværdi for, hvornår laksefisk påvirkes negativt af suspenderet sediment221. Newcombe og 

Jensen har gennemført et omfattende litteraturstudie222 og har vurderet, at laks er blandt de 

mest følsomme arter ift. øgede sedimentkoncentrationer. Newcombe har sammenstillet ældre un-

dersøgelser, til en modelleret matrice, der viser påvirkninger af voksne laks. Matricen er for ad-

færdsmæssige reaktioner baseret på resultater fra Noggle 1978 (læst i Newcombe og Jensen 

1996) og Updegrafff and Sykora, 1976223 på coho laks (syn. Sølvlaks, Oncorhynchus kisutch). 

Matricerne viser, at der forekommer en flugtreaktion ved 7 mg/l, når laksen udsættes for denne 

koncentration i én time. Newcombe et al. har i 1996 derudover udarbejdet en matrice for juvenile 

laks, der først angiver en undvigereaktion ved 20 mg/l (1 times varighed). Ved en nærmere gen-

nemgang af baggrundslitteraturen og med fokus på at fastsætte en grænseværdi på adfærd hos 

juvenile laks, dvs. smolt, kan der argumenteres for at 20 mg/l vil være en realistisk grænseværdi 

for, hvornår det må antages, at laksesmolt vil undvige sedimentfaner. Vurderingen er baseret på 

en nyere undersøgelse, der er foretaget på atlantisk laks (Salmo salar), dvs. den art, der fore-

kommer langs Vestkysten. Forsøgene med atlantisk laks, der er foretaget af Robertson og Clarke 

i 2007224, viser at juvenile laks først udviste signifikant undvigeadfærd ved 60 mg/l. Dog sås de 

første reaktioner ved 20 mg/l.  
 

DTU Aqua har imidlertid vurderet at grænseværdien samlet skal være 10 mg/l inklusive bag-

grundskoncentration225 med den begrundelse at den faktiske grænse for, hvornår en sediment-

fane ikke vil påvirke atlantisk laks, ikke kendes, men vurderes at ligge et sted mellem 0 og 20 

mg/l. Derfor anvendes en tolerancetærskel for laksesmolt på 10 mg/l SSC inklusive baggrunds-

koncentration i den videre vurdering.  
 

 
220 Birtwell IK (1999) The effects of sediment on fish and their habitat. Department of Fisheries and Oceans Canada, 

Canadian Stock Assessment Secretariat Research Document 99/139, ISSN 1480-4883, Ottawa, Cana-da, pp 34 
221 Araujo, HA, et al. 2015, Modeling population responses of Chinook and coho salmon to suspended sediment using a 

life history approach. Theoretical Population Biology, Volume 103, pp. 71-83. 
222 Newcombe, Charles P. & Jensen, Jorgen O.T. (1996) Channel Suspended Sediment and Fisheries: A Synthesis for 

Quantitative Assessment of Risk and Impact, North American Journal of Fisheries Management, 16:4, 693-727, DOI: 

10.1577/1548-8675(1996)016 
223 Updegrafff, K. F. and J. L. Sykora, 1976. Avoidance of lime neutralized iron hydroxide solution by coho salmon in 

laboratory. Environmental Sciences and Technology, 10:51-54 
224 Robertson, M. J., and Clarke, K. D., 2007, Seasonal Effects of Suspended Sediment on the Behaviour of Juvenile At-

lantic Salmon 
225 DTU-Aqua, 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 18. december, Niels Kristian Kvistgaard, Område-

chef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
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11.2.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Laksens hørelse er begrænset til frekvenser under ca. 380 Hz, og over ca. 150 Hz er sensitivite-

ten lav226. Juvenile laks udviser undvigeadfærd ved lavfrekvente lyde227. Laks klassificeres som 

havende lav følsomhed for støj228. 
 

11.2.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af atlantisk laks er middel til 

begrænset. Vurderingen begrundes i manglende viden om fordeling, migrationsadfærd og foura-

gering i de specifikke kystnære områder. Vidensgrundlaget vurderes dog at være tilstrækkeligt til 

at foretage en vurdering af hvorvidt, der er væsentlige virkninger på atlantisk laks med hensyn til 

undervandsstøj. Vidensgrundlaget for påvirkninger fra SSC er ikke tilstrækkeligt specifikt for laks, 

og vurderingen foretages derfor på baggrund af en antaget grænse for SSC på 10 mg/l, som er 

fastlagt af DTU Aqua229 af hensyn til forsigtighedsprincippet for habitatarter. 

  

 

226 Knudsen FR, Enger S, & Sand O. (1992) Awareness reactions and avoidance responses to sound in juvenile Atlantic 

salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Biology 40,523-534. 

227 Knudsen FR, Enger S, & Sand O. (1992) Awareness reactions and avoidance responses to sound in juvenile Atlantic 

salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Biology 40,523-534. 

228 (Nedwell 2004) Nedwell, J.R., Edwards B., Turnpenny A.W.H., and Gordon J. “Fish and marine mammal audiograms: 

a summary of available information,”Subacoustech, ISBN, 534R014. P. 278 ICES (u. år). ICES-fishmap: Sprat 
229 DTU-Aqua, 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 18. december, Niels Kristian Kvistgaard, Område-

chef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
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11.3 Havlampret 
Navn: Havlampret (Petromyzon marinus) 

Type: Demersal, anadrom 

Listeart: Rødlistet, Habitatdirektivet Bilag II230 

 

11.3.1 Bestandsudbredelse  

Havlamprettens udbredelse er generelt dårligt beskrevet men arten forekommer i store dele af 

Nordeuropa. Havlampret gyder i ferskvand og vokser op i havet. I havet er havlampretten både 

pelagisk og bentisk på dybder op til 200 meter, men ellers er viden om den marine udbredelse 

udelukkende baseret på sporadiske fangster. Havlampret er primært forekommende i kystnære 

områder, men udbredelsen dækker et meget bredt habitatområde, inklusive det åbne hav231. 

Havlampret lever parasitisk på hvirveldyr. Under marine forhold er byttet ofte torskefisk, men kan 

også være bruskfisk og pattedyr. Havlampretten dræber ikke sin vært. Gydeindvandring fra havet 

sker stort set året rundt (marts til december) med hovedopgang i april-maj måned232 233 234. I 

Danmark sker selve gydningen formentlig fra april til juli (maksimum gydning sandsynligvis i juni-

juli)235. Efter gydningen dør lampretterne. Havlamprets gydesteder er primært udbredt i de vest- 

og nordjyske vandløb, hvor den er fundet i 26 vandsystemer, herunder i Uggerby å, Liver å, 

Storå, Skjern å, Ribe å, Varde å, Kongeå, Sneum å, Tim å236. Fri passage mellem gydeområder i 

ferskvand og opvækstområder i havet er et krav. Udvandring af juvenile til havet sker efter 3-8 

år i vandløbet; antageligt primært i efterår-vinter237. Dog viser et studie fra Rhinen at udtræk fo-

rekommer året rundt; primært om foråret (marts-maj), og i mindre grad i efterår-vinter238. Der-

med gør de tidsligt vidt udbredte migrationsmønstre det svært at finde tidsspecifikke afværgetil-

tag ved migrationsbarrierer, der tillader tilstrækkelig naturlig vandringsadfærd for bestanden som 

helhed239. Habitatkrav og migration af juvenile i havet er dårligt beskrevet. Ynglen vandrer om 

efteråret ud i saltvand. Juvenile har bentisk levevis i havet. 
 

I habitatområder med lampretter er de en del af udpegningsgrundlaget. Her skal myndighederne 

derfor være opmærksom på gunstige levebetingelser. Havlampretten indgår i udpegningsgrundla-

ger i 19 danske habitatområder (Natura 2000). Havlampretten forekommer i en lang række nord-

atlantiske lande og er rødlistet af IUCN. Arten er kun sporadisk registreret, og antal observationer 

viser sammenhæng med gydevandløbs størrelse. De større danske vandsystemer forventes der-

for at bidrage forholdsvis mest til bestanden. Havlampret har sandsynligvis ugunstig bevarings-

status i Danmark, uden at det dog kan konkluderes endeligt, hverken nationalt eller lokalt. 

 

230 Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, [2004]. redlist.dk 

231 Olesen TM, Carl H, Aarestrup K (2009) Havlampret (Petromyzon marinus Linnaeus 1758) i danske vandløb 1869-

2009. Flora og Fauna 115(2-3): 45-60.  

232 Guo, Z, D. Andreou & J. R. Britton (2017) Sea Lamprey Petromyzon marinus Biology and Management Across Their 

Native and Invasive Ranges: Promoting Conservation by Knowledge Transfer, Reviews in Fisheries Science & Aquacul-

ture, 25:1, 84-99, DOI: 10.1080/23308249.2016.1233166 

233 M. & J. Freyhof (2007) Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 

646 pp 

234 Carl, H. & Møller, P.R. (2012) Atlas over danske ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum, s. 73-83.  

235 Carl, H. & Møller, P.R. (2012) Atlas over danske ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum, s. 73-83.  

236 Carl, H. & Møller, P.R. (2012) Atlas over danske ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum, s. 73-83.  

237 Olesen TM, Carl H, Aarestrup K (2009) Havlampret (Petromyzon marinus Linnaeus 1758) i danske vandløb 1869-

2009. Flora og Fauna 115(2-3): 45-60.  

238 Baer, J, Hartmann, F, & Brinker, A (2018) Abiotic triggers for sea and river lamprey spawning migration and juvenile 

outmigration in the River Rhine, Germany. ECOLOGY OF FRESHWATER FISH. 27: 988-998. 

239 Baer, J, Hartmann, F, & Brinker, A (2018) Abiotic triggers for sea and river lamprey spawning migration and juvenile 

outmigration in the River Rhine, Germany. ECOLOGY OF FRESHWATER FISH. 27: 988-998. 
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Årsagen er mangel på undersøgelser af arten (med få, uregelmæssige og spredte registreringer), 

ligesom der ikke er udarbejdet konkrete kriterier til at vurdere artens bevaringsstatus. 240 
 

 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen Ikke relevant Sandsynligvis ikke relevant + + 

Lønstrup Ikke relevant Sandsynligvis ikke relevant + + 

Agger Tange – 1 Ikke relevant Sandsynligvis ikke relevant + + 

Harboøre Tange – 2 Ikke relevant Sandsynligvis ikke relevant + + 

Vrist – Ferring og Bovbjerg 

Klint – 3  

Ikke relevant Sandsynligvis ikke relevant + + 

Trans – Thorsminde – 4 Ikke relevant Sandsynligvis ikke relevant + + 

Thorsminde – Husby Klit-

plantage – 5 

Ikke relevant Sandsynligvis ikke relevant + + 

Husby Klitplantage – Søn-

dervig – 6 

Ikke relevant Sandsynligvis ikke relevant + + 

Ndr. Holmsland Tange – 7 Ikke relevant Sandsynligvis ikke relevant + + 

Sdr. Holmsland Tange – 8 Ikke relevant Sandsynligvis ikkerelevant + + 

Blåvand Ikke relevant Sandsynligvis ikke relevant + + 

Tabel 11-2. Udbredelsen (indikeret ved +) af forskellige livsstadier af havlampret på hovedstrækningerne. 

 

11.3.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Der findes ingen dokumentation for havlamprettens adfærd og respons på sedimentbelastning. 

Sedimentbelastning kunne forstyrre og forsinke voksne fisk under vandring fra havet til gydeplad-

ser i ferskvand i maj-juni, samt muligvis forstyrre yngel under udvandring til havet om efteråret. 

Gydning foregår i vandløbet og æggene påvirkes således ikke af sandfodring. Havlampretten le-

ver som juvenil nedgravet i vandløbsbunden og den er tilpasset til at grave. Forsøg med blinde 

voksne havlampretter viser at de migrerer op i vandløb i samme rate som ikke-blinde individer241, 

hvilket indikerer at dårlig sigt i vandet ikke er en forhindring. Andre forsøg har vist at lampretter 

finder vej til vandløbene via feromoner, der udskilles af de lampret-larver, der opholder sig i føde-

vandløbet242. På baggrund af ovenstående vurderes det at havlampret har lav følsomhed overfor 

sedimentation og forhøjede sedimentkoncentrationer. 

 

 

240 Olesen TM, Carl H, Aarestrup K (2009) Havlampret (Petromyzon marinus Linnaeus 1758) i danske vandløb 1869-

2009. Flora og Fauna 115(2-3): 45-60.  

241 T.R. Binder and D.G. McDonald (2007) Is there a role for vision in the behavior of sea lampreys (Petromyzon mari-

nus) during their upstream spawning migration? Can. J. Aquat. Sci. 64: 1403-1412 

242 T.D. Meckley and C.M. Wagner (2014) Coastal movements of migrating sea lamprey (Petromyzon marinus) in re-

sponse to a partial pheromone added to river water: implications for management of invasive populations, Can. J. Fish. 

Aquat. Sci. 71: 533–544 
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11.3.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Der findes begrænset dokumentation for havlamprets adfærd og respons på generel støj, men 

undvigeadfærd er indirekte indikeret ved lavfrekvente lyde (150-180Hz)243. Der er dog ingen tegn 

på, at støj påvirker migrationsadfærden hos voksne havlampretter244. Støjbelastning kan muligvis 

forstyrre og forsinke voksne fisk under vandring fra havet til gydepladser i ferskvand i maj-juni, 

samt under tilbagemigration til havet. Yderligere kunne støjbelastning forstyrre yngel under ud-

vandring til havet om efteråret. Støj kunne påvirke voksne og juveniles fødesøgning via byttedyrs 

eventuelle undvigeadfærd. 
 

11.3.4 Vurdering af viden og data: 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af havlampret er middel til be-

grænset. Vurderingen begrundes i manglende viden om migrationsadfærd og fouragering i de be-

rørte kystnære områder for både juvenile og adulte fisk. Vidensgrundlaget vurderes dog at være 

tilstrækkeligt til at foretage en vurdering af hvorvidt, der er væsentlige virkninger på havlampret. 
 

  

 

243 Klingler, G., and K. Mullett. 2001. Using sound to guide lampreys: pilot study results. U.S. Fish and Wildlife Service, 

Marquette, Michigan. 

244 Miehls, SM, Johnson, NS, Hrodey, PJ (2017) Test of a Nonphysical Barrier Consisting of Light, Sound, and Bubble 

Screen to Block Upstream Movement of Sea Lampreys in an Experimental Raceway. NORTH AMERICAN JOURNAL OF 

FISHERIES MANAGEMENT 37: 660-666 DOI: 10.1080/02755947.2017.1308892 
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11.4 Stavsild 

Navn: Stavsild (Alosa fallax) 

Type: pelagisk-neritisk, anadrom 

Listeart: Rødlistet, Habitatdirektivet Bilag II og V245  

 

11.4.1 Bestandsudbredelse 

Stavsild er en sildefisk der lever som stime- og vandrefisk i både kystnære farvande og brakvand, 

hvor den søger føde. Stavsilden yngler i brakvandsområder og større floders nedre løb over sand 

eller grusbund. Danske forekomster registreres sporadisk, primært som bifangster og i det rekre-

ative fiskeri og primært i Vestjylland. Stavsild er en stimefisk i kystnære havområder, hvor dens 

føde er plankton og småfisk. I maj-juni vandrer de kønsmodne stavsild op i større brakke fjorde 

og vandløb, hvor de gyder246. 

 

Internationale studier har dokumenteret at arten har hjeminstinkt (’homing’), og altså vender til-

bage til sit oprindelsesvandløb for at gyde247. Stavsild bliver gydemodne omkring 4-6-årsalderen 

og gyder flere gange i løbet af livet. Vandringen er afhængig af, at vandtemperaturen når 10-12 

grader og foregår for nordlige bestande i maj-juni248 249. Der er ikke kendskab til specifikke dan-

ske gydepladser, og det er ikke med sikkerhed påvist at arten reelt yngler i danske vandløb250. 

Stavsild træffes dog relativt hyppigt i vore farvande, og et studie viste, at stavsild fanget i gydeti-

den i Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Vadehavet var enten gydemodne eller netop udgydte, 

hvilket indikerer at gydning foregår i danske farvande251. Den yngel, der er registreret, har dog 

ved nærmere bestemmelse vist sig at være sardiner og det er meget svært at afgøre om en stav-

sild er gydemoden252. Der er flere registreringer af stavsild fanget med garn nord for Hirtshals i 

forbindelse med Nøglefiskerprojektet 2010253, samt lystfiskerfangster i Hirtshals Havn254. Fri pas-

sage mellem gydeområder i ferskvand og opvækstområder i havet er et krav. Ynglen vandrer om 

efteråret ud i saltvand. Habitatkrav og migration af juvenile er dårligt beskrevet. Kottelat & Frey-

hof angiver at juvenile er mere kystbundne end adulte fisk255. Stavsildens føde er plankton, he-

sterejer, mysis og småfisk256. 

 

  

 
245 Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, [2004]. redlist.dk 
246Carl, H. & Møller, P.R., 2012, Atlas over danske ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum.  

247 Jolly, MT, et al., 2012, Population genetic structure of protected allis shad (Alosa alosa) and twaite shad (Alosa fallax) 

MARINE BIOLOGY 159: 675-687. 

248 Aprahamian, Miran W., et al., 2003, Biology, status, and conservation of the anadromous Atlantic twaite shad Alosa 

fallax fallax. American Fisheries Society Symposium 35: 103-124. 

249 Claridge, P. N., and D. C. Gardner, 1978, "Growth and movements of the twaite shad, Alosa fallax (Lacépède), in the 

Severn Estuary." Journal of Fish Biology  
250Carl, H. & Møller, P.R., 2012, Atlas over danske ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum.  

251 Volk, J.; Bekkevold, D.; Loeschcke, V., 2007, Weak population differentiation in northern European populations of the 

endangered anadromous clupeid Alosa fallax. JOURNAL OF FISH BIOLOGY 71: 461-469. 

252 Møller, P. R., 2019, Pers. Kom.  

253 Støttrup, JG., et al., 2012, Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber, Nøglefiskerrap-

porten for årene 2008-2010 

DTU Aqua-rapport nr. 252-2012. 

254 Fugleognatur.dk, besøgt 20. marts 2019, https://www.fugleognatur.dk/art2.aspx?mode=obs&id=4763  

255 Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, 

Berlin. 646 pp. 

256 Claridge, P. N., and D. C. Gardner., 1978, "Growth and movements of the twaite shad, Alosa fallax (Lacépède), in the 

Severn Estuary." Journal of Fish Biology 12.3 203-211. 

https://www.fugleognatur.dk/art2.aspx?mode=obs&id=4763


 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 174/501 

 

 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Lønstrup Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Agger Tange – 1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant (+) dokumenteret 

fra Limfjord 
Harboøre Tange 

– 2 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant (+) dokumenteret 

fra Nissum Fjord 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint – 

3  

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant (+) dokumenteret 

fra Nissum Fjord 

Trans – Thors-

minde – 4 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant (+) dokumenteret 

fra Ringkøbing Fjord 

Thorsminde – 

Husby Klitplan-
tage – 5 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant (+) dokumenteret 

fra Ringkøbing Fjord 

Husby Klitplan-

tage – Søndervig 

– 6 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant (+) dokumenteret 

fra Ringkøbing Fjord 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant (+) dokumenteret 

fra Ringkøbing Fjord 

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant (+) dokumenteret 

fra Ringkøbing Fjord 

Blåvand Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant (+) dokumenteret 

fra Ringkøbing Fjord 
& Vadehavet 

Tabel 11-3. Udbredelsen (indikeret ved +) af forskellige livsstadier af stavsild på hovedstrækningerne. 

 

11.4.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Der findes ingen dokumentation for stavsildens adfærd og respons på sedimentbelastning. Sedi-

mentbelastning kunne forstyrre og forsinke voksne fisk under vandring fra havet til gydepladser i 

ferskvand i maj-juni, samt under tilbagemigration til havet.. 

 

Flere steder i stavsildens udbredelsesområde i langs de vesteuropæiske kyster ser man stavsild 

trække gennem tidevandszoner i flodmundinger med høj turbiditet, som f.eks. i Severn hvor SSC 

værdier op til 50 g/l observeres ved flodmundingen under lavvande257 258.  

 

Stavsildens hjeminstinkt gør, at bestande af arten er i stand til at tilpasse sig lokale forhold. Det 

er dog ikke undersøgt om lokale bestande, der ikke er tilpasset til høje koncentrationer af SSC 

også vil vandre gennem sedimentfaner med høj SSC, hvis det skulle forekomme i deres lokale 

udbredelsesområde. DTU Aqua vurderer at vidensniveauet for stavsild ikke er tilstrækkeligt til at 

kunne vurdere den præcise betydningen af overskridelse af SSC samt varigheden af en overskri-

delse på de lokale bestande af stavsild langs strækningen for sandfodring259. DTU Aqua vurderer 

samtidig at tærskelværdien for SSC på 10 mg/l inklusive baggrundskoncentration for sild ikke kan 

overføres direkte til stavsild, da arterne har væsentlige forskelle i gydeadfærd og valg af habita-

ter for gydeområder. Sild er tilpasset det marine miljø med lavere SSC end stavsild, som vandrer 

fra havet til ferskvand gennem områder med høj SSC. Der kan derfor argumenteres for at stav-

silds tolerance for SSC er højere end hos sild, men dette er ikke dokumenteret gennem sediment-

belastningsstudier.  

 

På grund af mangel på viden om stavsildens adfærd og respons på sedimentbelastning antages 

stavsilds følsomhed for SSC derfor at være høj ligesom hos sild og øvrige sildefisk, og 

 
257 Aprahamian, MW. 1988. The biology of the twaite shad, Alosa fallax fallax (Lacépède), in the Severn Estuary. Jour-

nal of Fish Biology, 33:141-152. 
258 Manning, AJ., Langston, WJ., Jonas PJC. A review of sediment dynamics in the Severn Estuary: Influence of floccula-

tion. Marine Pollution Bulletin, 61:37-51. 
259 DTU-Aqua, 23. maj 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områ-

dechef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
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tærskelværdien antages at være sammenlignelig med den vurderede værdi på 10 mg/l inklusive 

baggrundskoncentration for sild og øvrige sildefisk, se afsnit 11.10. Antagelserne vurderes at 

være forenelig med forsigtighedsprincippet for vurderinger for habitatarter. 

 

11.4.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Der findes ingen dokumentation for stavsildens adfærd og respons på støj. Støjbelastning kan 

forstyrre og forsinke voksne fisk under vandring fra havet til gydepladser i ferskvand i maj-juni, 

samt under tilbagemigration til havet. Yderligere kan støjbelastning forstyrre yngel under udvan-

dring til havet om efteråret. Fisk i slægten Alosinae, hvilket omfatter stavsild kan høre lyde op til 

100 Hz260. Clupeider261, såvel som arter fra slægten Alosa262 vurderes derfor at have høj følsom-

hed overfor støj.  

 

11.4.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af Stavsild er begrænset. Vur-

deringen begrundes i manglende viden om migrationsadfærd og fouragering i de berørte kyst-

nære områder for både juvenile og adulte fisk. Vidensgrundlaget vurderes dog at være tilstræk-

keligt til at foretage en vurdering af hvorvidt, der er væsentlige virkninger på stavsild med hen-

syn til undervandsstøj. Vidensgrundlaget for påvirkninger fra SSC er ikke tilstrækkeligt specifikt 

for stavsild, og vurderingen foretages derfor på baggrund af en antaget grænse for SSC på 10 

mg/l, som er fastlagt af DTU Aqua263 af hensyn til forsigtighedsprincippet for habitatarter. 

  

 
260 FeBEC (2013). Fish Ecology in Fehmarnbelt. Environmental Impact assessment Report. Report no. E4TR0041 – Vol-

ume I 
261 Nedwel JR, Edwards B, Turnpenny AWH, Gordon J. Fish and Marine Mammal Audiograms: A summary of available 
information. Subacoustech Rep ref 534R0214. 2004; 

262 Mann, D.A., D.M. Higgs, W.N. Tavolga, M.J. Souza and A.N. Popper, 2001. Ultrasound detection by clupeiform fishes. 

J. Acoust. Soc. Am. 109:3048-3054. 
263 DTU-Aqua, 23. maj 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områ-

dechef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
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11.5 Majsild 

Navn: Majsild (Alosa alosa) 

Type: Pelagisk-neritisk, anadrom 

Listeart: Rødlistet, Habitatdirektivet Bilag II og V264 

 

11.5.1 Bestandsudbredelse 

Majsilden er en anadrom sildefisk, som er fåtalligt registreret i Danmark. Der er dårlig dokumen-

tation af udbredelsen af majsild i danske farvande. Majsilden er kun registreret med nogle få indi-

vider i dansk farvand i de sidste 20 år og med nogle få usikre registreringer i Ribe Vesterå, Skals 

Å og Simested Å fra hhv. 1878 og 1879. Forveksling med den morfologisk lignende stavsild et po-

tentielt problem for registreringer af arten. Majsild er en pelagisk stimefisk i kystnære havområ-

der, hvor dens føde er plankton og småfisk for adulte fisk. I maj-juni vandrer de kønsmodne maj-

sild op i større brakke estuarier og vandløb, hvor de gyder. Der er meget få registreringer af maj-

sild fra danske farvande og det vides ikke om arten gyder i landet. Fri passage mellem gydeområ-

der i ferskvand og opvækstområder i havet er et krav. Ynglen vandrer om efteråret ud i saltvand. 

Habitatkrav og migration af juvenile er dårligt beskrevet. 265 Det menes at juvenile er mere kyst-

bundne end adulte fisk266. Majsildens føde er plankton og småfisk. 267 

 
 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Lønstrup Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Agger Tange – 1 Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Harboøre Tange 

– 2 

Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Vrist – Ferring 
og Bovbjerg 

Klint – 3  

Ikke relevant Sandsynligvis ikke 
relevant 

Sandsynligvis ikke 
relevant 

Sandsynligvis ikke 
relevant 

Trans – Thors-
minde – 4 

Ikke relevant Sandsynligvis ikke 
relevant 

Sandsynligvis ikke 
relevant 

Sandsynligvis ikke 
relevant 

Thorsminde – 

Husby Klitplan-

tage – 5 

Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Husby Klitplan-

tage – Søndervig 

– 6 

Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Blåvand Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Tabel 11-4. Udbredelsen (indikeret ved +) af forskellige livsstadier af majsild på hovedstrækningerne. 

 

 
264 Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, [2004]. redlist.dk 

265 Carl, H. & Møller, P.R., 2012, Atlas over danske ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum.  

266 Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, 

Berlin. 646 pp. 

267 Carl, H. & Møller, P.R. (2012) Atlas over danske ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum.  
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11.5.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Der findes ingen dokumentation for Majsildens adfærd og respons på sedimentbelastning. Sedi-

mentbelastning kunne forstyrre og forsinke voksne fisk under vandring fra havet til gydepladser i 

ferskvand i maj-juni, samt muligvis forstyrre yngel under udvandring til havet om efteråret. Det 

formodes at majsild har høj følsomhed overfor sediment ligesom sild og øvrige sildefisk, se afsnit 

11.10. 

 

11.5.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Der findes ingen dokumentation for majsildens adfærd og respons på støj. Støjbelastning kunne 

forstyrre og forsinke voksne fisk under vandring fra havet til gydepladser i ferskvand i maj-juni, 

samt under tilbagemigration til havet. Yderligere kunne støjbelastning forstyrre yngel under ud-

vandring til havet om efteråret. Fisk i slægten Alosinae, hvilket omfatter majsild kan høre lyde op 

til 100 Hz268. Clupeider269, såvel som arter fra slægten Alosa270 vurderes at have høj følsomhed 

overfor støj.  

 

11.5.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af majsild er begrænset. Vur-

deringen begrundes i manglende viden om migrationsadfærd og fouragering i de berørte kyst-

nære områder for både juvenile og adulte fisk. Vidensgrundlaget vurderes dog at være tilstræk-

keligt til at foretage en vurdering af hvorvidt, der er væsentlige virkninger på majsild. 

  

 
268 FeBEC, 2013, Fish Ecology in Fehmarnbelt. Environmental Impact assessment Report. Report no. E4TR0041 – Vol-

ume I 
269 Nedwell, J.R., et al. 2014, “Fish and marine mammal audiograms: a summary of available information,”Subacous-

tech, ISBN, 534R014. P. 278 ICES (u. år). ICES-fishmap: Sprat 

270 Mann, D.A., 2001, Ultrasound detection by clupeiform fishes. J. Acoust. Soc. Am. 109:3048-3054. 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 178/501 

 

11.6 Europæisk ål 

Navn: Europæisk ål (Anguilla anguilla) 

Type: Demersal/bentisk i undersøgelsesområdet (pelagisk under gydemigration), katadrom 

Listeart: Rødlistet, kritisk truet271. 
 

11.6.1 Bestandsudbredelse 

Den europæiske ål er vidt udbredt og vokser op langs Atlanterhavets kyster og indlandsvande fra 

Nordafrika i syd til Rusland i nord (sjælden i Barentshavet og Hvidehavet) samt fra Azorerne mod 

vest til de østligste dele af Middelhavet (er fåtallig i Sortehavet)272. Ålen er på IUCN’s liste over 

rødlistede arter angivet som kritisk truet, hvilket er det højeste trussels-niveau. Det er dog sta-

dig, med begrænsninger, tilladt at fange ål i Danmark. Ål fiskes med ruser, bundgarn og vod, og 

var førhen en af de økonomisk vigtigste fiskearter i Danmark. Siden 1950’erne er fangsten faldet 

i takt med dramatiske fald i bestandsstørrelsen, og som følge af fiskerireguleringer. Der findes 

kun én samlet gydebestand af arten. Udsætninger af glasål indfanget i Sydeuropa anvendes som 

bestandsophjælpningsværktøj. I Danmark er der således i 2018 udsat mere end en million ål på 

kyster, i fjorde, søer og vandløb273. Gydeområdet er i Sargassohavet. 
 

Ålelarver gydt i Sargassohavet vandrer til Europa og ankommer som glasål til de danske kyster i 

februar-juni (med maksimum i april-maj). Fra havet vandrer de ind i bugter, fjorde, vandløb og 

søer. Ål der vandrer ind i ferskvand bliver typisk til hunner. Nogle ål bliver på kysten og trækker 

aldrig op i ferskvand. Disse ål bliver typisk til hanner. DTU Aqua moniterer åleyngel i enkelte 

vestjyske vandløb; Slette Å, Nors Å, Klitmøller Å og Vester Vedsted Bæk274. Ålen er udbredt på 

kysten og i vandsystemer over hele Danmark. Juvenile ål i havet udnytter primært områder med 

bundvegetation275. Ål der lever i havet kan foretage vintervandringer. Fænomenet kendes bl.a. 

fra Vadehavet, hvor gul-ålene om efteråret vandrer ind i de nedre dele af vandløbene for at over-

vintre. Ål har et meget bredt fødevalg og æder orme, snegle, muslinger, krebsdyr og insekter; 

større ål æder også fisk. Hanner kønsmodner efter 3-5 år, hunner efter 8-15 år. Ved begyndende 

kønsmodning trækker ål fra ferskvand tilbage til havet og begynder gydevanding mod Sargasso-

havet. I Danmark sker udtræk primært i efterårsmånederne. Disse såkaldte blankål tager ikke 

føde til sig. Ålen dør efter gydning i Sargassohavet. 
 

 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen Ikke relevant + + + 

Lønstrup Ikke relevant + + + 

Agger Tange – 1 Ikke relevant + + + 

Harboøre Tange – 

2 

Ikke relevant + + + 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint – 3  

Ikke relevant + + + 

Trans – Thors-

minde – 4 

Ikke relevant + + + 

 

271 Council Regulation (EC) No 1100/2007 of 18 September 2007 establishing measures for the recovery of the stock of 

European eel. 

272 Bornarel, V., et al., Modelling the recruitment of European eel (Anguilla anguilla) throughout its European range. – 

ICES Journal of Marine Science, 75: 541–552. 

273 Ålehandlingsplan, 2018, DTU Aqua, Silkeborg. 

274 DTU, 2018, Fiskepleje http://www.fiskepleje.dk  

275 Appelberg, M; Holmqvist, M and Lagenfelt, I, 2005, Øresundsforbindelsens inverkan paa fisk och fiske. Underlagsrap-

port 1992-2005. 2005, pp. 1-230. 

http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks
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 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Thorsminde – 

Husby Klitplan-

tage – 5 

Ikke relevant + + + 

Husby Klitplan-

tage – Søndervig 

– 6 

Ikke relevant + + + 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

Ikke relevant + + + 

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

Ikke relevant + + + 

Blåvand Ikke relevant + + + 

Tabel 11-5. Udbredelsen (indikeret ved +) af forskellige livsstadier af europæisk ål på hovedstrækningerne. 

 

11.6.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 
Der er ikke dokumentation for europæisk åls respons på suspenderet sedimentbelastning. Under-

søgelser fra andre ålearter viser ingen undvige-adfærd eller påvirkning af fourageringsadfærd276 

og følsomheden vurderes at være lav. 

 

11.6.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Et norsk studie har vist at ål har en øvre grænse for hørbare frekvenser på 300 Hz277. Ålen vurde-

res at have moderat følsomhed overfor støj278. 

 

11.6.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af europæisk ål er middel til 

begrænset. Årsagen er manglende data for adfærdsmæssig respons på forstyrrelser, for bestand-

stætheder og for fourageringstryk i de berørte områder.  

  

 

276 Boubee, JAT, Dean, TL, West, DW, Barrier, RFG (1997) Avoidance of suspended sediment by the juvenile migratory 

stage of six New Zealand native fish species. NEW ZEALAND JOURNAL OF MARINE AND FRESHWATER RESEARCH 31: 

61-69 DOI:10.1080/00288330.1997.9516745 

277 Jerko H., Turunen-Rise, I., Enger P.S., and Sand O., 1989, Hearing in the eel (Anguilla anguilla), J Comp Physiol A  

278 Nedwell, J.R., et al., 2014, “Fish and marine mammal audiograms: a summary of available information,”Subacous-

tech, ISBN, 534R014. P. 278 ICES (u. år). ICES-fishmap: Sprat 
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11.7 Snæbel 

Navn: Snæbel (Nordsøsnæbel) (Coregonus oxyrinchus) 

Type: Benthopelagisk, anadrom 

Listeart: Rødlistet, Habitatdirektivet Bilag IV279 

 

11.7.1 Bestandsudbredelse  

Snæbel er en laksefisk, som er tæt beslægtet med den mere almindelige helt (Coregonus lavare-

tus). Snæbel var oprindelig en udbredt gydefisk i hele Vadehavet fra Holland til Danmark, og til-

hørende vandsystemer. I dag har snæbel sit sidste naturlige levested i Danmark og er således 

endemisk for landet280. På grund af ringe bestandstilstande har snæbel tidligere været genstand 

for støtteudsætninger i Varde å, Sneum å, Kongeå, Ribe å, Brede å og Vidå281. De seneste be-

standsestimater viser meget små eller helt manglende bestande i alle vandløb ud over Vidå, hvor 

bestanden er faldende. Snæbel er totalfredet. Gydning foregår i ferskvand i november-december. 

Efter gydning trækker snæblerne tilbage ud i Vadehavet i december-april282. Fri passage mellem 

opvækstområderne i Vadehavet og gydeområderne i ferskvand er et krav. Efter klækning af æg-

gene i vandløbet, vandrer eller føres ynglen med strømmen ud i Vadehavet. Fri passage fra gyde-

områder til havet er et krav. Habitatkrav og migration af juvenile er dårligt beskrevet. Habitat-

krav og migration af juvenile er dårligt beskrevet. Snæblens føde udgøres af dyreplankton som 

filtreres fra vandet, samt for adulte fisk bentiske invertebrater. Fouragering udenfor Vadehavet er 

dårligt belyst. Et hollandsk studie af udsatte snæblers ørestens-kemi tyder på at snæbler er i 

stand til at migrere i Nordsøen udenfor Vadehavets brakke forhold, men dette er ikke valideret283. 

Gydevandring og gydning gentages over flere år. 284 

 

Lokal udbredelse: 

 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Lønstrup Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Agger Tange – 1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Harboøre Tange – 

2 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint – 3  

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Trans – Thors-
minde – 4 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Thorsminde – 

Husby Klitplantage 
– 5 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Husby Klitplantage 

– Søndervig – 6 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

 
279 Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, [2004]-. 

redlist.dk 

280 Jepsen, N., Deacon, M., & Koed, A., 2012, Decline of the North Sea houting: Protective measures for an endangered 

anadromous fish. Endangered Species Research, 16, 77–84. 

281 DTU, 2018, Fiskepleje http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/snaebel 

282 Poulsen, SB et al., 2012, Evidence of cormorant- induced mortality, disparate migration strategies and repeatable 

circadian rhythm in the endangered North Sea houting (Coregonus oxyrinchus): A telemetry study mapping the 

postspawning migration. Ecol Freshw Fish. 2018;27:672–685. 

283 Borcherding, J, et al., 2008, Migration history of North Sea houting (Coregonus oxyrinchus L.) caught in Lake IJssel-

meer (The Netherlands) inferred from scale transects of 88Sr:44Ca ratios. Aquat. Sci. 70:47 – 56. 

284 Jepsen, N., Deacon, M., & Koed, A., 2012, Decline of the North Sea houting: Protective measures for an endangered 

anadromous fish. Endangered Species Research, 16, 77–84. 

http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/snaebel
http://apps.webofknowledge.com.proxy.findit.dtu.dk/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F1rANI5lGksmCEB3xKm&author_name=Poulsen,%20SB&dais_id=1896424&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Blåvand Ikke relevant Ikke relevant Sandsynligvis ikke 

relevant 

Sandsynligvis ikke 

relevant 

Tabel 11-6. Udbredelsen (indikeret ved +) af forskellige livsstadier af snæbel på hovedstrækningerne. 

 

11.7.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Der findes ingen dokumentation for snæblens adfærd og respons på sedimentbelastning. Sedi-

mentbelastning kunne forstyrre og forsinke voksne fisk under vandring fra havet til gydepladser i 

ferskvand i efteråret hvor de gyder i november og december, samt muligvis forstyrre yngel under 

udvandring til havet i april og maj måned. Det formodes at snæbel har høj følsomhed overfor se-

diment ligesom laks og øvrige laksefisk, se afsnit 11.2. 

 

11.7.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Der findes ingen dokumentation for snæblens adfærd og respons på støjbelastning. Støj kan mu-

ligvis forstyrre adfærden og i værste tilfælde medføre skade på fisken. Det formodes at snæbel 

har lav følsomhed overfor støj ligesom øvrige laksefisk, se afsnit 11.2 og Nedwell, J.R., et al. 

(2004)285. 

 

11.7.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af snæbel er begrænset. Vur-

deringen begrundes i manglende viden om migrationsadfærd og fouragering i de berørte kyst-

nære områder for både juvenile og adulte fisk. Vidensgrundlaget vurderes dog at være tilstræk-

keligt til at foretage en vurdering af hvorvidt, der er væsentlige virkninger på snæbel. 

  

 

285 Nedwell, J.R., Edwards B., Turnpenny A.W.H., and Gordon J. 2004 “Fish and marine mammal audiograms: a sum-

mary of available information,”Subacoustech, ISBN, 534R014. P. 278 
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11.8 Torsk 

Navn: Torsk (Gadus morhua) 

Type: Demersal 

Listeart: Nej 

 

11.8.1 Bestandsudbredelse 

Torsk er udbredt i en stor del af det nordlige Atlanterhav og forekommer i hele Nordsøen og langt 

ind i Østersøen. Der er udbredte gyde- og opvækstområder i store dele af Nordsøen og langs 

Vestkysten. 

 

Mindre individer (< 20 cm) af torsk forekommer især i Skagerrak og langs den nordvestlige kyst 

af England. Større individer (> 20 cm) spreder sig til de mere centrale dele af den nordlige 

Nordsø. Denne størrelsesgruppe forekommer også i den østlige del af den Engelske Kanal. Indivi-

der over 80 cm er sjældne, og fanges hovedsageligt i de nordvestlige dele af Nordsøen. 

 

Figur 11-1. Figuren viser gyde- og opvækstområder hos torsk /1/. A) Lysegul: almindelige gydeområder, gul: 

vigtige gydeområder. Orange: områder er ligeledes kendte gydeområder. Blå: er opvækstområder. B) Fore-

komster af torskeæg og torskeyngel: lysegul: områder med forholdsvis få æg, gul: områder med middel ægfo-

rekomst, orange: områder med forholdsvis mange æg. Blå: områder med forholdsvis høje fangster af pelagisk 

torskeyngel. Lyserød: områder med forholdsvis høje fangster af 0- og 1-årige torsk. Der er høje forekomster af 

torskeyngel i nærheden af Agger Tange.  
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Figur 11-2. Figuren viser udbredelse af forskellige størrelsesklasser af torsk. Fiskenes størrelse fremgår af pa-

renteserne (cm). Røde pletter er undersøgte områder, og sorte cirkler illustrerer registrering af torsk i den an-

givne størrelse286. 

 

Torsk lever mest i nærheden af bunden, men kan også findes mere frit i vandsøjlen. Torsk lever 

fra kysten og ud til vanddybder på 600 meter. Torsk foretager migration i mange områder, men 

detaljer om migrationsveje m.m. er dårligt belyste. Gydning hos torsk foregår typisk i perioden 

januar – maj, men topper ofte i februar – marts.287 Succesfuld gydning forudsætter de rette tem-

peraturer og saltholdigheder. Æggene klækker frit i vandet, og ynglen lever her i tre til fem må-

neder, hvor føden består af vandlopper og andre små planktondyr. Juvenile torsk lever ved bun-

den; både på dybt vand og i kystnære områder. Føden består af krebsdyr, orme og bløddyr, der 

forekommer langs Vestkysten288. Ved en alder på seks år er alle torsk kønsmodne i danske far-

vande. Større torsk lever på dybere vand, hvor de i stigende grad lever af fisk frem for inverte-

brater. 289 

 

 

286 ICES (u. år). ICES-fishmap: Cod. 

287 Warnar T, et al. 2012, Fiskebestandenes struktur, Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s hav-

strategidirektiv.  

288 Orbicon. 2018, Infaunaoversigt 

289 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa 
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 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen   + + 

Lønstrup   + + 

Agger Tange – 1   + + 

Harboøre Tange – 2   + + 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint – 3  

  + + 

Trans – Thors-

minde – 4 

  + + 

Thorsminde – 
Husby Klitplantage 

– 5 

  + + 

Husby Klitplantage 
– Søndervig – 6 

  + + 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

  + + 

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

  + + 

Blåvand   + + 

Tabel 11-7. Væsentlig tilstedeværelse af torsk i langs de 11 strækninger er angivet i tabel herover med +. 

 

11.8.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

I løbet af de første leveår kan torsk udnytte kystnære områder, hvilket betyder, at især yngre 

torsk kan påvirkes af aktiviteter, der vedrører kystbeskyttelse. Torsk og sild har vist undvigead-

færd, når de støder på sedimentfaner af lige store partikler af ler eller kalk i koncentrationer på 

mellem 2 mg/l og 8-9 mg/l, hvor baggrundskoncentrationen af suspenderet materiale var mindre 

end 0,4 mg/l290. Opløst sediment (550 mg/l) kan forårsage skader på gæller og øget stress hos 

juvenile torsk, der er dog ikke observeret forhøjet dødelighed i det nævnte studie291. Foretrukne 

sedimenttyper i kystnære områder afhænger af de juvenile fisks størrelse og svinger typisk mel-

lem klippe- og ralbund292, men juvenile torsk forekommer også på sandbund. Øget turbiditet har 

begrænset effekt på torsk, der kan anvende andre sanser end synet til fouragering293 294.  

 

11.8.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Mange studier har vist, at torsk påvirkes af lyd. Torskefisk har svømmeblære og har derfor gene-

relt bedre hørelse end fisk uden svømmeblære. Derudover har torsk to luftfyldte rør der peger 

mod det indre øre, hvilket sandsynligvis forklarer at de har bedre hørelse end andre fisk. Torsk 

kan høre lyde mellem 30 – 470 Hz 295 296 og visse former for ultralyd (38 kHz)297, dog kan de kun 

opfatte ultralyd, ved meget høje niveauer (200 dB). Torsk reagerer også på infralyd (lavfrekvent) 

 

290 Appelberg, M; Holmqvist, M and Lagenfelt, I., 2005, Øresundsforbindelsens inverkan paa fisk och fiske. Underlags-

rapport 1992-2005.  

291 Humborstad O, Jørgensen T, Grotmol S., 2006, Exposure of cod Gadus morhua to resuspended sediment: an experi-

mental study of the impact of bottom trawling.  

292 Gregory RS, Anderson JT. 1997, Substrate selection and use of protective cover by juvenile Atlantic cod Gadus 

morhua in inshore waters of Newfoundland.  

293 Meager JJ, Solbakken T, Utne-palm AC, Oen T. 2005, Effects of turbidity on the reactive distance, search time, and 

foraging success of juvenile Atlantic cod ( Gadus morhua ) 

294 Meager JJ, Solbakken T, Utne-palm AC, Oen T. 2005, Effects of turbidity on the reactive distance, search time, and 

foraging success of juvenile Atlantic cod ( Gadus morhua ) 

295 Chapman CJ, Hawkins AD., 1973, A field study of hearing in the cod, Gadus morhua L. J Comp Physiol 

296 Wahlberg M, Westerberg H, 2005, Hearing in fish and their reactions to sounds from offshore wind farms. Mar Ecol 

Prog Ser. 

297 Astrup J, Møhl B, 1993, Detection of intense ultrasound by the cod Gadus morhua 
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under 20 Hz. Støj kan påvirke vækst, adfærd og stressniveau hos torsk 298 299. Torsk kan påvirkes 

af lyd i livsstadier mellem larver og adulte fisk300 301 302 303. Følsomheden vurderes at være mode-

rat304. 

 

11.8.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af torsk er begrænset. Den ek-

sisterende viden om torsk i relation til kystbeskyttelse er sparsom, og det foreliggende materiale 

er begrænset. Vidensgrundlaget vurderes dog at være tilstrækkeligt til at foretage en vurdering 

af hvorvidt, der er væsentlige virkninger på torsk. 

 

 

  

 

298 Nedelec SL, et al. 2015, Impacts of regular and random noise on the behaviour, growth and development of larval 

Atlantic cod (Gadus morhua).  

299 Sierra-Flores R, Atack T, Migaud H, Davie A., 2015, Stress response to anthropogenic noise in Atlantic cod Gadus 

morhua L. Aquac Eng. Elsevier B.V. 

300 Nedelec SL, et al. 2015, Impacts of regular and random noise on the behaviour, growth and development of larval 

Atlantic cod (Gadus morhua).  

301 Sierra-Flores R, Atack T, Migaud H, Davie A., 2015, Stress response to anthropogenic noise in Atlantic cod Gadus 

morhua L. Aquac Eng. Elsevier B.V. 

302 Buerkle U. Detection of trawling noise by Atlantic cod (Gadus morhua L.). Mar Freshw Behav Phy. Taylor & Francis; 

1977;4: 233–242.  

303 Handegard NO, Michalsen K, Tjøstheim D., 2003, Avoidance behaviour in cod (Gadus morhua) to a bottom-trawling 

vessel. Aquat Living Resour.  

304 Nedwell, J.R., et al. 2014, “Fish and marine mammal audiograms: a summary of available information,”Subacous-

tech, ISBN, 534R014. P. 278 ICES (u. år). ICES-fishmap: Sprat 
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11.9 Hvilling 

Navn: Hvilling (Merlangius merlangus) 

Type: Pelagisk 

Listeart: Nej  
 

11.9.1 Bestandsudbredelse 

Hvilling er udbredt i hele Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Mindre individer (< 30 cm) forekom-

mer især i de sydlige og nordvestlige dele af Nordøen, samt i Skagerrak. Større individer (> 30 

cm) forekommer især i de nordvestlige og vestlige dele af Nordsøen samt i Skagerrak, men er få-

tallige langs Vestkysten. Individer over 50 cm er sjældne, men fanges sporadisk i de nordlige dele 

af Nordsøen. 
 

 

Figur 11-3. Udbredelse af hvilling i Nordsøen. Figuren viser udbredelse af forskellige størrelsesklasser af hvil-

ling. Fiskenes størrelse fremgår af parenteserne (cm). Røde pletter er undersøgte områder, og sorte cirkler illu-

strerer registrering af hvilling i den angivne størrelse305.  

 

 

305 ICES (u. år). ICES-fishmap: Whiting. 
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Hvilling forekommer mest på sand- eller mudderbund på alle dybder ned til 200 meter306. Gyd-

ning hos hvilling foregår typisk i perioden februar – juni307, men topper i det tidlige forår308.Gyde- 

og opvækstområder findes over store dele af udbredelsesområdet, hvor gydningen foregår på 30-

100 meters dybde309. 

 

 

Figur 11-1. Gyde- og opvækstområder for Hvilling i Nordsøen310. A) Gul og orange: gydeområder, blå: op-

vækstområder. B) Forekomster af hvillingæg og hvillingyngel: lysegul: områder med forholdsvis få æg, gul: 

områder med middel forekomst af æg, orange: områder med forholdsvis mange æg. Blå: områder med fang-

ster af hvillingyngel (<20 cm). 

 

Æg og larver lever i de fri vandmasser i store områder i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. I det 

efterfølgende stadie opsøger fiskene ofte mere kystnære områder; og efter et år vandrer hvilling 

typisk ud på dybere vand. Føden hos hvilling består af bundlevende invertebrater (bl.a. krebsdyr) 

og mindre fisk311. Sådanne invertebrater forekommer langs Vestkysten312. Indtaget af fisk stiger 

med hvillingens størrelse. Hvilling > 30 cm spiser næsten udelukkende fisk, heriblandt brisling, 

tobis, sild og torsk. Ved en alder på fire år er alle hvilling kønsmodne313. 

 

 

 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen   + + 

Lønstrup   + + 

Agger Tange – 1   + + 

Harboøre Tange – 

2 

  + + 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint – 3  

  + + 

 
306 Warnar T, Huwer B, Vinther M, Egekvist J, Sparrevohn CR, Kirkegaard E, et al. Fiskebestandenes struktur. Fagligt 

baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s havstrategidirektiv. 2012. 

307 Warnar T, Huwer B, Vinther M, Egekvist J, Sparrevohn CR, Kirkegaard E, et al. Fiskebestandenes struktur. Fagligt 

baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s havstrategidirektiv. 2012. 

308 Muus B, Nielsen JG. Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa. Gad; 1998;  

309 Muus B, Nielsen JG. Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa. Gad; 1998;  

310 Warnar T, Huwer B, Vinther M, Egekvist J, Sparrevohn CR, Kirkegaard E, et al. Fiskebestandenes struktur. Fagligt 

baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s havstrategidirektiv. 2012.  

311 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

312 Orbicon. 2018, Infaunaoversigt  

313 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  
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 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Trans – Thors-

minde – 4 

  + + 

Thorsminde – 

Husby Klitplantage 

– 5 

  + + 

Husby Klitplantage 

– Søndervig – 6 

  + + 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

  + + 

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

  + + 

Blåvand   + + 

Tabel 11-8. Væsentlig tilstedeværelse af hvilling langs de 11 strækninger er angivet i tabel herover med +. 

 

11.9.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

I løbet af hvillingens første leveår udnyttes kystnære områder ofte, hvilket betyder, at især juve-

nile hvilling kan påvirkes af aktiviteter, der vedrører kystbeskyttelse. Sediment har potentialet til 

at påvirke hvilling negativt314. Der forekommer ikke studier af hvilling ift. adfærd og forhøjede se-

dimentkoncentrationer. Langs Vestkysten forekommer kun juvenile og voksne individer, der for-

modes at have samme følsomhed som torsk. Hos torsk er undvigeadfærd observeret ved sedi-

mentkoncentrationer på 2-9 mg/l, men i et andet studie blev der ikke observeret dødelighed 

selvom torsk blev udsat for 550 mg/l i 1-10 døgn315. Følsomheden vurderes derfor at være mode-

rat hos hvilling. 

 

11.9.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Hvilling reagerer adfærdsmæssigt på støj og kan derfor påvirkes af kystbeskyttelse, hvis der fore-

kommer kraftig støj under arbejdet. Torskefisk har svømmeblære og har derfor generelt bedre 

hørelse end fisk uden svømmeblære, der foreligger dog ingen undersøgelser af hvillings hørelse. 

Følsomheden vurderes at være moderat316. 

 

11.9.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af hvilling er begrænset. Den 

eksisterende viden om hvilling i relation til kystbeskyttelse er sparsom, og det foreliggende mate-

riale er begrænset. Vidensgrundlaget vurderes dog at være tilstrækkeligt til at foretage en vurde-

ring af hvorvidt, der er væsentlige virkninger på hvilling. 

  

 

314 Engell-Sørensen K, Skyt PH. Evaluation of the effect of sediment spill from offshore wind farm construction on marine 

fish. Rep to SEAS, Denmark. 2001; 

315 FeBEC (2013). Fish Ecology in Fehmarnbelt. Environmental Impact assessment Report. Report no. E4TR0041 – Vol-

ume I 

316 Nedwell, J.R., et al. 2014, “Fish and marine mammal audiograms: a summary of available information,”Subacous-

tech, ISBN, 534R014. P. 278 ICES (u. år). ICES-fishmap: Sprat 
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11.10 Sild 

Navn: Sild (Clupea harengus) 

Type: Pelagisk  

Listeart: Nej  

 

11.10.1 Bestandsudbredelse: 

Efterårs- og vintergydere udgør de største og vigtigste sildestammer i Nordsøen. Det drejer sig 

om 1) Dogger-silden med gydeområder omkring Dogger banke, 2) Downs-silden som gyder i den 

nordlige del af den Engelske kanal, og 3) Buchan-silden med gydeområder i den nordvestlige del 

af Nordsøen op til Shetlandsøerne. De store gydeområder for efterårsgydende Nordsøsild findes 

dermed i de sydlige, centrale og nordvestlige dele af Nordsøen, hvor der er store områder (ban-

ker) med egnede habitater med groft sand og grus for æggene. Gydeperioden strækker sig fra 

september til januar. Æggene klæbes til groft sand eller grus. Der er ikke registreret gydeområ-

der for efterårsgydende sild i nogen af delområderne.  

 

Figur 11-4. Fangster af Nordsø-sild317. Figuren viser udbredelse af forskellige størrelsesklasser af sild. Fiskenes 

størrelse fremgår af parenteserne (cm). Røde pletter er undersøgte områder, og sorte cirkler illustrerer registre-

ring af sild i den angivne størrelse.  

 

317 ICES (u. år). ICES-fishmap: Herring. 
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Efter klækning er larverne planktoniske og føres med havstrømme normalt i østlig retning indtil 

de har en størrelse på ca. fem centimeter, hvorefter larverne forvandlingen til det aktivt svøm-

mende juvenile stadium indtræffer. De juvenile silds opvækstområder er hovedsageligt i den syd-

østlige del af Nordsøen inkl. områder ved Vestkysten. De voksne efterårsgydende sild i Nordsøen 

er udbredt i hele Nordsøområdet og ind i Skagerrak. Der er dog en tendens til større koncentra-

tion af ældre sild (2+) i vest og nordvest i Nordsøen. Sild æder fortrinsvist zooplankton, som de 

filtrerer vha. særlige stave på gællebuerne. Ældre sild æder også fiskeæg og yngel. 

 

 

Figur 11-5. Gydeområder for Nordsø-sild318. Gule områder viser vigtige gydeområder, blå er opvækstområder. 

 

 

318 Worsøe L., Horsten M.B., Hoffmann E. 2002. Gyde- og opvækstpladser for kommercielle fiskearter i Nordsøen, Ska-

gerrak og Kattegat. DFU-rapport Nr. 118-02. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Copenhagen, 
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 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen Ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Lønstrup Ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Agger Tange – 1 Ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Harboøre Tange – 

2 

Ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint – 3  

Ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Trans – Thors-

minde – 4 

Ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Thorsminde – 

Husby Klitplantage 

– 5 

Ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Husby Klitplantage 

– Søndervig – 6 

Ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

Ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

Ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Blåvand Ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Tabel 11-9. Væsentlig tilstedeværelse af efterårsgydende sild langs de 11 strækninger er angivet i tabellen her-

over med +. 

 

11.10.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Både i larvestadiet, i det juvenile stadie og i voksenstadiet er silden udpræget pelagisk. Nordsøsil-

dens larver findes næppe i områder med sandfodring og de juvenile og voksne sild må formodes 

at migrere til andre lokaliteter under sandfodring.  

 

Sild har vist undvigeadfærd, når de støder på sedimentfaner af partikler af ler eller kalk (korns-

tørrelse < 4 µm) i koncentrationer på mellem 2 mg/l og 8-9 mg/l, hvor baggrundskoncentratio-

nen af suspenderet materiale var mindre end 0,4 mg/l319. Disse resultater er baggrunden for den 

tærskelværdi, der blev anvendt i VVM-redegørelsen for Femern Bælt Forbindelsen ved vurdering 

af konsekvenserne af sedimentspredning320. Juvenile og voksne sild har i andre undersøgelser 

udvist undvigeadfærd ved 9-12-mg/l321 og 19 ± 5 mg/l (fin silt, kornstørrelse 4,5 µm) hhv. 35 ± 

5 mg/l (groft silt, kornstørrelse 10 µm)322. Følsomheden vurderes derfor at være høj for voksne 

sild. Adfærdsreaktionen afhænger tilsyneladende af kornstørrelsen for det sediment, der anven-

des i forsøgene. Dette antages at hænge sammen med at undvigeadfærden skyldes irritation af 

fiskenes gæller mere end en visuel respons. I alle forsøg er der tale om akvarieopsætninger, hvor 

sediment tilsættes over en time. Som følge af strømforholdene i indvindingsområderne antages 

det at fodringssandets fine fraktion minder mere om groft silt end om ler eller fint silt. Derfor kan 

der ud fra den eksisterende viden argumenteres for at undvigeadfærd hos sild ved kystnær fod-

ring først vil forekomme ved en sedimentkoncentration tættere på de 35 mg/l +/- 5 mg end på 

de 19 mg/l +/- 5 mg.  

 

 
319 Westerberg, H., Rännbäek, P. and Frimansson H. Appelberg, M; Holmqvist, M and Lagenfelt, I. 2005, 1996.  

Effects of suspended sediments on cod egg and larvae and on the behaviour of adult herring and cod, ICES, CM 

19961E:26 Marine Environmental Quality Comitte 
320 FeBEC, 2013, Fish Ecology in Fehmarnbelt. Environmental Impact assessment Report. Report no. E4TR0041–Volume 

I 
321 Johnston D. W. and Wildish D. J., 1981, Avoidance of Dredge Spoil by Herring (Clupea harengus harengus), Bull. 

Environm. Contam. Toxicol. 26, 307-314 (1981) 
322 Wildish, D.J., Wilson A.J. and Akagi H., 1977, Avoidance by herring of suspended sediment from dredge spoil dump-

ing, ICES, C. M. 1977/E : 11 
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DTU Aqua har imidlertid vurderet323 at der skal anvendes en tærskelværdi på 10 mg/l inklusive 

baggrundskoncentration af SSC. Det skyldes at det eksisterende vidensgrundlag for påvirkningen 

fra SSC på sild vurderes som utilstrækkeligt, bl.a. fordi forsøgene med tolerance for sediment i 

vandsøjlen er lavet i tanke, og at resultater herfra ikke umiddelbart vurderes at kunne overføres 

til in situ forhold. Sild har derudover et såkaldt hjeminstinkt (homig), som gør dem i stand til 

forme lokale bestande tilpasset lokale forhold, hvilket gør at resultater fra andre lande ikke nød-

vendigvis kan overføres til danske forhold.  

 

I miljøkonsekvensvurderingen er der derfor anvendt en konservativ tærskelværdi på 10 mg/l in-

klusive baggrundskoncentrationen af SSC for, hvornår sildene forventes at undvige et område.  
 

11.10.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Sildefisk er generelt meget følsomme overfor støj324. 

 

Atlanterhavssild har en svømmeblære og indre øreforbindelse, der forklarer deres specielle høre-

evne. Atlanterhavs sild hører en lang række frekvenser mellem 30 Hz og 4 kHz325. Tilstedeværel-

sen af sandfodringsskibet vil sandsynligvis føre til undvigelsesreaktioner blandt sild. En undersø-

gelse af gydende sild blev udført i Norge for at undersøge virkningerne af gentagen passage af et 

forskningsskibet i en afstand på syv til otte kilometer i 30-40 meter vanddybde. Ved en peak-

værdi på omkring 145 dB re 1uPa 1Hz inden for området 5-500 Hz, var der ingen påviselig reak-

tion blandt gydesilden326. 

 

I miljøkonsekvensvurderingen er valgt grænseværdier for støj fra skibe, der relaterer sig til sil-

dens følsomhed overfor støj, da silden er vurderet at være den mest følsomme art. Støjudbredel-

sen fra skibet er modelleret, og afstanden, hvor værdien overskrides, er beregnet. Grænseværdi-

erne for høreskade, hvor fiskens høreorgan kan regenere, er forudsat at være 170 dBrms over 48 

timer og for permanent høreskade 158 dBrms over 12 timer327. 

 

11.10.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget er tilstrækkeligt til at vurdere projektets påvirkninger af efterårsgy-

dende sild i Nordsøen.  

 

  

 
323 DTU-Aqua, 23. maj 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områ-

dechef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 

324 Nedwell, J.R., et al. 2014, “Fish and marine mammal audiograms: a summary of available information,”Subacous-

tech, ISBN, 534R014. P. 278 ICES (u. år). ICES-fishmap: Sprat 

325 Enger, PS. 1967. Hearing in herring. Comp. Biochem. Physiol. 22, 1967, pp. 527-538. 

326 Skaret, G., Axelsen, B. E., Nottestad, L., Ferno, A. and Johanssen, A., 2005, "The behaviour of spawning herring in 

relation to a survey vessel", ICES Journal of Marine Science, Vol. 62, pp. 1061- 1064 

327 Popper, A.N., et al. 2014, “Sound Exposure Guidelines for Fishes and Sea Tur-tles: A Technical Report prepared by 

ANSI-Accredited Standards Committee S3/SC1 and registered with ANSI”. Springer Briefs in Oceanography. 
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11.11 Sild (forårsgydere) 

Navn: Sild (Clupea harengus) 

Type: Pelagisk  

Listeart: Nej  

 

11.11.1 Bestandsudbredelse 

Forårsgydende sild er vidt udbredt i Nordsø og Skagerrak, hvor de søger føde i blandede be-

stande 328 329. Lokale stammer af forårsgydende sild gyder i Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og i 

Limfjorden. Gydemigration af betydelige antal fisk fra havet til fjordene via sluser og kanaler ob-

serveres ved bl.a. Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande, men migrationsmønstre er generelt 

dårligt beskrevet. Der er ingen registreringer af gydepladser for forårsgydende sild langs kysten, 

og bestandene menes at være helt afhængige af passage fra hav til gydeområder i fjordene. Gy-

deperioden er marts – maj. Efter klækning er larverne planktoniske og følger lokale strømforhold. 

Udbredelsen af juvenile sild formodes at være de samme som for de voksne.  

 

Figur 11-6. Gydeområder for forårsgydende sild i den indre danske farvande, vist med gult. Nissum Fjord er 

ikke vist på kort, men er også gydeområde for forårsgydende sild. Med grønt ar vist gydeområder for efterårs-

gydende sild i de indre danske farvande330. 

 

 

 

328 ICES (u. år). ICES-fishmap: Herring. 

329 Worsøe L., Horsten M.B., Hoffmann E. 2002. Gyde- og opvækstpladser for kommercielle fiskearter i Nordsøen, Ska-

gerrak og Kattegat. DFU-rapport Nr. 118-02. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Copenhagen, 

330 Worsøe L., Horsten M.B., Hoffmann E. 2002. Gyde- og opvækstpladser for kommercielle fiskearter i Nordsøen, Ska-

gerrak og Kattegat. DFU-rapport Nr. 118-02. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Copenhagen, 

Æg 
IR Juvenil 
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 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen ikke relevant (+) (+) (+) 

Lønstrup Ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Agger Tange – 1 ikke relevant (+) (+) (+) 

Harboøre Tange – 

2 

ikke relevant (+) (+) (+) 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint – 3  

ikke relevant Ikke relevant (+) (+) 

Trans – Thors-

minde – 4 

ikke relevant (+) (+) (+) 

Thorsminde – 

Husby Klitplantage 

– 5 

ikke relevant (+) (+) (+) 

Husby Klitplantage 

– Søndervig – 6 

ikke relevant (+) (+) (+) 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

ikke relevant (+) (+) (+) 

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

ikke relevant (+) (+) (+) 

Blåvand ikke relevant (+) (+) (+) 

Tabel 11-10. Væsentlig tilstedeværelse af forårsgydende sild langs de 11 strækninger er angivet i tabellen her-

over med +. 

 

11.11.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Forårsgydende sild er samme art som sild beskrevet i afsnit 11.10. Vurdering af følsomhed over-

for SSC er angivet i afsnit 11.10.2. I miljøkonsekvensvurderingen er der anvendt en konservativ 

tærskelværdi på 10 mg/l inklusive baggrundskoncentrationen af SSC for, hvornår forårsgydende 

sild forventes at undvige et område331. 

 

11.11.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Sildefisk kategoriseres som meget følsomme overfor støj332.  

 

Atlanterhavssild har en svømmeblære og en indre øreforbindelse, der forklarer deres specielle hø-

reevne. Atlanterhavs sild hører en lang række frekvenser mellem 30 Hz og 4 kHz. Tilstedeværel-

sen af sandfodringsskibet vil sandsynligvis føre til undvigelsesreaktioner blandt sild. En undersø-

gelse af gydende sild blev udført i Norge for at undersøge virkningerne af gentagen passage af et 

forskningsfartøj i en afstand på 7-8 km i 30-40 meter vanddybde. Ved en peak-værdi på omkring 

145 dB re 1uPa 1Hz inden for området 5-500 Hz, var der ingen påviselig reaktion blandt gydesil-

den333. 

 

I miljøkonsekvensvurderingen, er valgt grænseværdier for støj fra skibe, der relaterer sig til sil-

dens følsomhed overfor støj, da silden er vurderet at være den mest følsomme art. Støjudbredel-

sen fra skibet er modelleret og afstanden hvor værdien overskrides er beregnet. Grænseværdi-

erne for høreskade, hvor fiskens høreorgan kan regenerer, er forudsat at være 170 dBrms over 48 

timer og for permanent høreskade 158 dBrms over 12 timer334.  

 
331 DTU-Aqua, 23. maj 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områ-

dechef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 

332 Enger, PS. 1967. Hearing in herring. Comp. Biochem. Physiol. 22, 1967, pp. 527-538. 

333 Skaret, G., Axelsen, B. E., Nottestad, L., Ferno, A. and Johanssen, A., 2005, "The behaviour of spawning herring in 

relation to a survey vessel", ICES Journal of Marine Science, Vol. 62, pp. 1061- 1064. 

334 Popper, A.N., Hawkins, A.D., Fay, R.R., Mann, D.A., Bartol, S., Carlson, T.J., Coombs, S., Ellison, W.T., Gentry, R.L., 

Halvorsen, M.B., Løkkeborg, S., Rogers, P.H., Southall, B.L., Zeddies, D.G., Tavolga, W.N., 2014, “Sound Exposure 

Guidelines for Fishes and Sea Tur-tles: A Technical Report prepared by ANSI-Accredited Standards Committee S3/SC1 

and registered with ANSI”. Springer Briefs in Oceanography. 
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11.11.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af de forårsgydende sildestam-

mer i de vestjyske fjorde og langs kysten er moderat. Bestandene er afhængige af fri migration 

ind i fjordene i forbindelse med gydning, men der er ikke tilstrækkelig information omkring ma-

rine migrationsmønstre. Det vurderes dog, at grundlaget er tilstrækkeligt til at vurdere projektets 

påvirkninger af efterårsgydende sild i Nordsøen med hensyn til undervandsstøj. Vidensgrundlaget 

for påvirkninger fra SSC er ikke tilstrækkeligt specifikt for forårsgydende sild, og vurderingen fo-

retages derfor på baggrund af en antaget grænse for SSC på 10 mg/l, som er fastlagt af DTU 

Aqua335. 

  

 
335 DTU-Aqua, 23. maj 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områ-

dechef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
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11.12 Brisling  

Navn: Brisling (Sprattus sprattus) 

Type: Pelagisk 

 

11.12.1 Bestandsudbredelse 

Brisling er vidt udbredt i Nordsøen og lever i kystnære områder bl.a. langs Vestkysten og fjorde 

inkl. Limfjorden336. Arten er ikke fredet og fiskeri reguleres via kvoter. Gydeperioden strækker sig 

fra tidligt forår til efterår med toppunkt i maj-juni. Gydeområderne er de samme områder, hvor 

de voksne er udbredt. Æggene og larverne er pelagiske. 

 

 

Figur 11-7. Udbredelse af Brisling i Nordsøen.337 Figuren viser udbredelse af forskellige størrelsesklasser af bris-

ling. Fiskenes størrelse fremgår af parenteserne (cm). Røde pletter er undersøgte områder, og sorte cirkler illu-

strerer registrering af brisling i den angivne størrelse.  

 

336 ICES (u. år). ICES-fishmap: Sprat. 

 

337 ICES (u. år). ICES-fishmap: Sprat. 
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Juvenile og adulte er hovedsagelig udbredt i kystnære områder, bl.a. langs Vestkysten og fjorde 

inkl. Limfjorden. Juvenile og adulte lever af planktoniske krebsdyr.  
 

 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen + + + + 

Lønstrup + + + + 

Agger Tange 

– 1 

+ + + + 

Harboøre 

Tange – 2 

+ + + + 

Vrist – Fer-

ring og Bov-

bjerg Klint – 

3  

+ + + + 

Trans – 

Thorsminde 

– 4 

+ + + + 

Thorsminde 

– Husby 

Klitplantage 

– 5 

+ + + + 

Husby Klit-

plantage – 

Søndervig – 

6 

+ + + + 

Ndr. Holms-

land Tange 

– 7 

+ + + + 

Sdr. Holms-

land Tange 

– 8 

+ + + + 

Blåvand + + + + 

Tabel 11-11. Væsentlig tilstedeværelse af brisling langs de 11 strækninger er angivet i tabellen herover med +. 

 

Dansk brislingefiskeri finder hovedsagelig sted i den østlige del af Nordsøen, herunder i flere om-

råder langs Vestkysten. Det er et industrifiskeri, hvor der anvendes småmasket trawl. De årlige 

danske brislingefangster i Nordsøen har i de seneste år ligget på mellem 130.000 og 250.000 t. 
 

11.12.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Der findes ikke undersøgelser af brisling ift. forhøjede sedimentkoncentrationer. Brisling formodes 

at have samme følsomhed overfor sediment som sild. 

 

11.12.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Sildefisk er generelt følsomme overfor støj338. Brisling har svømmeblære og en indre øre forbin-

delse og vurderes at kunne sammenlignes med sild ift. hørelse. 

 

11.12.4 Vurdering af viden og data 
Bortset fra fiskeridata for Limfjorden er der ingen områdespecifikke data for brisling. Men de til-

gængelige generelle biologiske data for brisling i Nordsøen vurderes at være et tilstrækkeligt vi-

denskabeligt grundlag for ovenstående vurdering.   

 

338 Hassel, Arne, Tor Knutsen, John Dalen, Kristian Skaar. Svein Løkkeborg Ole Arve Misund, Øivind Østensen, Merete 

Fonn, Eli Kyrkjebø Haugland. 2004. Influence of seismic shooting on the lesser sandeel (Ammodytes marinus ). ICES 

Journal of Marine Science, Volume 61, Issue 7, 1 January 2004, 
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11.13 Tobis 

Navn: Tobis (Ammodytes sp & Hyperoplus sp.) 

Type: Pelagisk/Demersal/Bentisk 

Listeart: Nej  

 

11.13.1 Bestandsudbredelse 

Af de forskellige arter, som her går under navnet tobis er den hyppigste og vigtigste art for fiske-

riet havtobisen (Ammodytes marinus) 339. De andre arter omfatter især kysttobisen (A. tobianus) 

og tobiskonge (Hyperoplus sp.). De findes stort set på de samme lokaliteter og ligner hinanden 

meget i levevis, men der er i forskelle mellem arterne i f.eks. deres gydeperioder. Tobis kan blive 

op til ti år gammel, men individer mere end fire år gamle er ikke hyppige i områder med fiskeri. 

Havtobisen er den art, hvor der findes de fleste og bedste fiskeribiologiske data for. Ved de årlige 

bestandsvurderinger behandles alle tobisarterne som ét artskompleks, hvor fangstdata omfatter 

alle arter slået sammen. Særlig i de sydlige områder langs Vestkysten er der et betydeligt fiskeri 

efter tobis. Det er et industrifiskeri, ved småmasket bundtrawl. Størstedelen af fiskeriet finder 

sted i april-juni. Fangsterne udgøres hovedsagelig af et og toårige individer, hvor de etårige er 

den største komponent340.  

 

 

Figur 11-8. Gydeområder for Tobis i Nordsøen. De orange områder er vigtige gydeområder og de gule er gyde-

områder341. 

 

339 ICES, 2018. Report of the Herring Assessment Working Group for the Area South of 62°N (HAWG). ICES CM 

2018/ACOM:07 

340 ICES, 2018. Report of the Herring Assessment Working Group for the Area South of 62°N (HAWG). ICES CM 2018/A-

COM:07 

341 Worsøe L., Horsten M.B., Hoffmann E. 2002. Gyde- og opvækstpladser for kommercielle fiskearter i Nordsøen, Ska-

gerrak og Kattegat. DFU-rapport Nr. 118-02. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Copenhagen. 
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Tobis er almindelig i kystnære områder. Arterne er periodisk pelagiske stimefisk og lever af 

plankton. Arterne er mest aktive i sommerhalvåret. I de mørke timer af døgnet og i vinterhalv-

året lever de nedgravet i havbunden. Gydeområderne for tobis findes bl.a. i områder langs Vest-

kysten hvor der er egnede habitater med groft sand og grus for æggene. For havtobis strækker 

gydeperioden sig fra december til januar, mens f.eks. kysttobisen har to gydeperioder: Marts-

april og september. Æggene klæbes til groft sand eller grus. Efter klækning er larverne pelagiske 

og følger passivt med havstrømmene. Larvestadiet strækker sig normalt over sommerhalvåret. 

Forvandlingen fra larvestadiet til juvenile finder sted i løbet af efteråret.  

 

Kysttobis gyder langs Vestkysten, men der foreligger ikke undersøgelser af kystnære forekomster 

af gydeområder for kysttobis. Tobis forventes ikke at gyde i den strandnære zone, da arterne gy-

der æg som klæber til sedimentoverfladen, hvilket giver stor risiko for tildækning og kvælning 

under naturlige sandomlejringer ved tilbagevendende storme. Der er kun sporadiske oplysninger 

om gydehabitat, men det er beskrevet, at den gyder i Østersøen i den strandnære zone og på op 

til 30 meters dybde, og at æggene, som er op til en millimeter, lægges i små klumper, som klæ-

ber til sandkorn342. 

 

Det formodes, at tobisens æg kun overlever, hvis de ikke begraves af omlejret sediment. Den 

bølgeinducerede langs- og tværgående sedimenttransport forekommer hovedsageligt indenfor 

den såkaldte aktive dybde, som er dybden, hvorfra bølgerne er i stand til at transportere sand og 

sediment i større omfang. 

 

Voksne, juvenile og larver findes normalt på samme lokaliteter. I alle stadier består føden af for-

skellige planktonorganismer. For voksne tobiser kan det f.eks. være silde- og tobislarver. 

 
 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen (+) + + + 

Lønstrup (+) + + + 

Agger Tange – 1 (+) + + + 

Harboøre Tange – 2 (+) + + + 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint – 3  

(+) + + + 

Trans – Thors-

minde – 4 

(+) + + + 

Thorsminde – 

Husby Klitplantage 

– 5 

(+) + + + 

Husby Klitplantage 

– Søndervig – 6 

(+) + + + 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

(+) + + + 

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

(+) + + + 

Blåvand (+) + + + 

Tabel 11-12. Væsentlig tilstedeværelse af tobis langs de 11 strækninger er angivet i tabellen herover med +. 

 

11.13.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Gode habitater for tobis er kendetegnede ved en havbund med groft sand (kornstørrelse: 0,25 – 

1,2 mm) og skalgrus samt kraftig strøm over bunden. Det er eksperimentelt påvist, at 

 
342 Bonislawska M., Tanski, A.; Szulc, J.; Machula, S.; Formicki, K. 2014. Water salinity effects on embryogenesis of the 

lesser sandeel, Ammodytes tobianus (Linnaeus, 1758). CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF BIOLOGY. 9, 1068-1077. 
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sedimenttypen har afgørende indflydelse på udbredelse af tobisarterne343. Tobis kan ikke leve i 

sedimenttyper, hvor silt/ler indholdet er over 10 %. Van Deurs et al. (2012) fandt at tobis fore-

trækker sediment, hvor silt/ler indholdet er under 2 %344.  

 

Det må formodes at sedimenttildækning af æg som følge af sandfodring vil resultere i at æggene 

går til grunde. Selvom nedgravede voksne individer er i stand til at flytte sig, vil tildækning sand-

synligvis medføre en vis sandfodringsdødelighed i populationen. Larvestadiet er pelagisk, men da 

larverne ikke er mobile, vil der sandsynligvis være stor dødelighed i områder med sedimentfaner. 

Pelagiske juvenile og voksne antages at kunne svømme væk under sandfodring.  

 

11.13.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Stærk støj synes at påvirke tobis negativt idet de udviser flugtreaktioner ved kraftig støjpåvirk-

ning i forsøg, hvor de udsættes for lydimpulser fra airguns, der bruges til seismiske undersøgel-

ser345. Undersøgelsen kunne dog ikke påvise øget dødelighed eller en signifikant ændring i tobis-

tætheden i området for seismisk survey, selvom kildestyrken for airgunnen var på 256 dB re 1 

µPa. Følsomheden over for støj vurderes derfor at være lav for tobis. 

 

11.13.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget er tilstrækkeligt til at vurdere projektets påvirkninger af tobis i områ-

det. 

 

  

 

343 Wright, P. J., Jensen, H., Tuck, I. 2000. The influence of sediment type on the distribution of the lesser sandeel, Am-

modytes marinus. Journal of Sea Research, 44: 243–256.  

344 van Deurs, M.*, T. M. Grome, M. Kaspersen, H. Jensen, C. Stenberg, T. K. Sørensen, J. Støttrup, T. Warnar, H. 

Mosegaard. 2012. Short- and long-term effects of an offshore wind farm on three species of sandeel and their sand hab-

itat. Mar Ecol Prog Ser. Vol. 458: 169–180, 2012. 

345 Hassel, A., Knutsen T., Dalen J., Skaar K. Løkkeborg S., Misund O. A., Østensen Ø., Fonn M., Haugland E.K., 2004. 

Influence of seismic shooting on the lesser sandeel (Ammodytes marinus). ICES Journal of Marine Science, Volume 61, 

Issue 7, 1 January 2004. 
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11.14 Rødspætte 

Navn: Rødspætte (Pleuronectes platessa) 

Type: Bentisk 

Listeart: Nej 

 

11.14.1 Bestandsudbredelse 

Rødspætte er udbredt i hele Nordsøen, men er mindre talrig i de nordligste områder. Mindre indi-

vider (< 10 cm) forekommer mest kystnært; især i de sydlige og østlige områder. Større indivi-

der (10-40 cm) rykker gradvist ud på dybere vand og er mere udbredte over hele Nordsøen. 

Større individer er sjældne og lader til at forekomme mere tilfældigt i Nordsøen. 

 

 

Figur 11-9. Figuren viser udbredelse af forskellige størrelsesklasser af rødspætte346. Fiskenes størrelse fremgår 

af parenteserne (cm). Røde pletter er undersøgte områder, og sorte cirkler illustrerer registrering af rødspætte i 

den angivne størrelse. 

 

Rødspætte forekommer på alle vanddybder ud til omtrent 200 meter347. Rødspætte ligger ofte 

nedgravet i havbunden i dagtimerne og vandrer ind på de mere kystnære områder om natten for 

 

346 ICES (u. år). ICES-fishmap: Plaice. 

347 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  
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at søge føde. Rødspætte foretrækker sandet, gruset eller mudret bund. De fleste voksne individer 

forekommer på dybder mellem 10-50 meter. Gydning foregår ved omkring 6° C; typisk mellem 

december og maj, men topper i februar. Gydning kan mislykkes i brakvand, hvis saltindholdet er 

for lavt. 348 349 

 

 

Figur 11-10 Figuren viser gyde- og opvækstområder hos rødspætte350. Orange er kendte gydeområder. Gul er 

områder med høje forekomster af æg. Lysegul er områder med lave forekomster af æg. Blå er kendte opvækst-

områder. 

 

Æg og larver lever i de fri vandmasser. I larvestadiet er fisken sårbar overfor storme, gopler, fø-

demangel og kuldeperioder. Efter larvestadiet opsøger fisken havbunden, hvor føden består af 

bundlevende invertebrater (bl.a. krebsdyr, havbørsteorme og skaldyr). Sådanne invertebrater fo-

rekommer langs Vestkysten351. Fisken er 12-14 mm lang, når den søger ned til bunden. 352 De 

mindste rødspætter kan forekomme på meget lavt vand, bl.a. badestrande og tidevandssøer. 

Rødspætten påvirkes kraftigt, hvis levestederne i lavvandsområderne påvirkes negativt. Ved en 

alder på seks år er alle rødspætter kønsmodne. Fouragering foregår om natten. Migration hos 

 

348 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

349 Warnar T, et al. 2012, Fiskebestandenes struktur, Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s hav-

strategidirektiv.  

350 Warnar T, et al. 2012, Fiskebestandenes struktur, Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s hav-

strategidirektiv. 

351 Orbicon. 2018, Infaunaoversigt  

352 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  
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rødspætte er dårligt belyst, men fisken kan vandre op mod 30 km per døgn. 353 Der er etableret 

en ”rødspætte boks” (The Plaice Box) langs Vestkysten for at beskytte juvenile stadier af rød-

spætte imod fiskeri354. 

 
 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen   + + 

Lønstrup   + + 

Agger Tange – 1   + + 

Harboøre Tange – 2   + + 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint – 3  

  + + 

Trans – Thorsminde – 

4 

  + + 

Thorsminde – Husby 

Klitplantage – 5 

  + + 

Husby Klitplantage – 

Søndervig – 6 

  + + 

Ndr. Holmsland Tange 

– 7 

  + + 

Sdr. Holmsland Tange 

– 8 

  + + 

Blåvand   + + 

Tabel 11-13. Væsentlig tilstedeværelse af rødspætte langs de 11 strækninger er angivet i tabellen herover med 

+. 

 

11.14.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Rødspætte er ofte en dominerende kystnær fiskeart355 og kan derfor påvirkes af aktiviteter, der 

vedrører kystbeskyttelse. Dette gælder især for de juvenile stadier af rødspætte, der lever på 

meget lavt vand. Rødspætte fouragerer ikke via synet, og fødesøgning påvirkes derfor ikke af 

øget turbiditet forbundet med kystbeskyttelse. Undersøgelser tyder på, at øget turbiditet kan 

være en fordel for rødspætten. 356 Rødspætten har sine opvækstområder i Vadehavet, hvor der 

naturligt forekommer høje sedimentkoncentrationer. Studier har vist at juvenile og voksne rød-

spætter kan overleve op til 3.000 mg/l i 14 dage357. Følsomheden vurderes derfor at være lav. 

 

Som følge af mulige negative effekter af kystbeskyttelse på rødspætter er det blevet anbefalet, at 

aktiviteter forbundet med kystbeskyttelse anvender sediment, der minder om det lokale sedi-

ment. Det er ligeledes blevet anbefalet, at aktiviteterne ophører, når vandtemperaturen er over 

10° C, fordi rødspætter ofte vandrer ind til de kystnære områder, når temperaturen er over 10° 

C. 358 

 

 

353 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

354 Støttrup JG, Munk P, Kodama M, Stedmon C. 2017, Changes in distributional patterns of plaice Pleuronectes platessa 

in the central and eastern North Sea; do declining nutrient loadings play a role? J Sea Res.  

355 Selleslagh J, Amara R. 2008, Inter-season and interannual variations in fish and macrocrustacean community struc-

ture on a eastern English Channel sandy beach: Influence of environmental factors. Estuar Coast Shelf Sci. Elsevier  

356 Essink K., 1999, Ecological effects of dumping of dredged sediments; Options for management. J Coast Conserv.  

357 FeBEC, 2013, Fish Ecology in Fehmarnbelt. Environmental Impact assessment Report. Report no. E4TR0041 – Vol-

ume I 

358 Støttrup JG, Munk P, Kodama M, Stedmon C., 2017, Changes in distributional patterns of plaice Pleuronectes platessa 

in the central and eastern North Sea; do declining nutrient loadings play a role? J Sea Res. 
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11.14.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Rødspætter kan opfatte lyde med frekvenser omkring 30 – 250 Hz359. Hos fladfisk degenererer 

svømmeblæren efter larvefasen og har derfor ikke særlig god hørelse. Rødspætte har dog vist sig 

at reagere på infralyd360. Følsomheden overfor undervandsstøj vurderes at være lav361.  

 

11.14.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af rødspætter er begrænset. 

Den eksisterende viden om rødspætter i relation til kystbeskyttelse er sparsom, og det forelig-

gende materiale er begrænset. Grundlaget vurderes at være tilstrækkeligt til at vurdere om der 

er væsentlige påvirkninger af rødspætte.  

 

  

 
359 Chapman CJ, Sand O. Field studies of hearing in two species of flatfish Pleuronectes platessa (L.) and Limanda li-

manda (L.)(Family Pleuronectidae). Comp Biochem Physiol Part A Physiol. Elsevier; 1974;47: 371–385. 

360 FeBEC (2013). Fish Ecology in Fehmarnbelt. Environmental Impact assessment Report. Report no. E4TR0041 – Vol-

ume I 

361 Nedwell JR, Edwards B, Turnpenny AWH, Gordon J. Fish and Marine Mammal Audiograms: A summary of available 

information. Subacoustech Rep ref 534R0214. 2004; 
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11.15 Pighvar  

Navn: Pighvar (Scophthalmus maximus) 

Type: Demersal 

Listeart: Nej  

 

11.15.1 Bestandsudbredelse 

Den geografiske udbredelse af pighvar i Nordsøen er vist på Figur 11-11. Den lever som juvenil 

og voksen på 10 – 70 meters dybde på sand- eller blandet bund362. Føden består mest af mindre 

fisk, som tobis, kutling, sild og små fladfisk men også forskellige muslinger og krebsdyr. I Nord-

søen er pighvar med en størrelse op til 50- 60 cm almindelige, men den kan blive op til en meter 

i længde (ca. 25 kg) 363. De vigtigste gydeområder forekommer i den centrale del af Nordsøen ved 

Dogger Banke og Turbot Banke og ikke langs Vestkysten364. 

   

  

  

 

362 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

363 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

364 Worsøe L. A., Horsten M. B. og Hoffmann E., 2002, GYDE- OG OPVÆKSTPLADSER FOR KOMMERCIELLE FISKEARTER 

I NORDSØEN, SKAGERRAK OG KATTEGAT, DFU-rapport nr. 118-02 
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Figur 11-11 Udbredelse og tæthed af pighvar fra IBTS i Nordsøen og Kattegat. Figuren viser udbredelse af for-

skellige størrelsesklasser af pighvar. Fiskenes størrelse fremgår af parenteserne (cm). Røde pletter er under-

søgte områder, og sorte cirkler illustrerer registrering af pighvar i den angivne størrelse365.  

Gydeperioden strækker sig fra tidlig april til august. Pighvar gyder på dybere vand, 10- 40 meter. 

Æggene er pelagiske. Larverne er ligeledes pelagiske. De juvenile er udbredt i mere kystnære 

områder end voksne individer. Dog kan de helt små juvenile også findes pelagisk sammen med 

larvestadierne. Voksne individer er udbredt i Nordsøen på dybder mellem 10 og 70 meter. De er 

også almindelige langs Vestkysten.  

 
 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen   + + 

Lønstrup   + + 

Agger Tange – 1   + + 

Harboøre Tange – 2   + + 

Vrist – Ferring og Bovbjerg 

Klint – 3  

  + + 

Trans – Thorsminde – 4   + + 

Thorsminde – Husby Klitplan-

tage – 5 

  + + 

Husby Klitplantage – Sønder-

vig – 6 

  + + 

Ndr. Holmsland Tange – 7   + + 

Sdr. Holmsland Tange – 8   + + 

Blåvand   + + 

Tabel 11-14. Væsentlig tilstedeværelse af pighvar langs de enkelte strækninger er angivet i tabellen herover 

med +. 

Det danske fiskeri efter pighvar er hovedsageligt et garnfiskeri, hvor der anvendes stormaskede 

net. De samlede årlige fangster er 4-500 t. 

 

11.15.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Følsomheden overfor sedimentbelastning vurderes at være lav for voksne og juvenile, da pighvar-

ren er tilpasset livet på en dynamisk sandbund og lever nedgravet.  

 

11.15.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Hos fladfisk degenererer svømmeblæren efter larvefasen og de har derfor ikke særlig god hø-

relse. Det kan sandsynligvis ikke høre frekvenser over 250 Hz366. Rødspætter har dog vist sig at 

reagere på infralyd. Følsomheden overfor undervandsstøj vurderes at være lav for pighvar. 

 

11.15.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes at datagrundlaget er tilstrækkeligt til at foretage en vurdering af hvorvidt, der kan 

ske væsentlige virkninger på pighvar, som følge af kystbeskyttelsesprojektet. 

 

 

  

 

365 ICES, 2017. Report of the Working Group on Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak 

(WGNSSK 2017). ICES CM 2017/ACOM:21  

366 FeBEC (2013). Fish Ecology in Fehmarnbelt. Environmental Impact assessment Report. Report no. E4TR0041 – Vol-

ume I 
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11.16 Skrubbe 

Navn: Skrubbe (Platichtys flesus) 

Type: Demersal 

Listeart: Nej  

 

11.16.1 Bestandsudbredelse 

Skrubbe kan i udseende minde lidt om rødspætte, men holder typisk til i kystnære brakvandsom-

råder. I Nordsøen findes den derfor talrigest i områder hvor der er udløb med ferskvand, f.eks. nær 

flodudløb, og skrubben tåler også ferskvand. I Østersøen kan den findes ud til ca. 100 meters 

dybde. Skrubber er udbredt i hele Østersøen til helt op i Finske Bugt og Botniske Bugt. Skrubben 

er også udbredt i Middelhavet og Sortehavet.  

 

 

Figur 11-12. Udbredelse af skrubbe i Nordsøen, røde nuancer angiver de højeste tætheder367. 

 

Den geografiske udbredelse af skrubbe i Nordsøen er vist på Figur 11-12. Udbredelsen af skrubbe 

i Nordsøen er bestemt af brakvandslokaliteterne i Nordsøområdet, dvs. områder ved fjorde og flod-

udmundinger. De juvenile og voksne skrubber lever på ganske lavt vand. Det bemærkes, at den 

synes at være almindeligere i den sydøstlige del af Nordsøen, hvor de store floder udmunder. 

Skrubben kan i sjældne tilfælde blive op til ca. 60 cm, mens individer på op til 40 cm svarende til 

en alder på 7-8 år er alm. forekommende i Nordsøen. I Nordsøen bliver skrubben normalt 

 

367 ICES, 2018. Report of the Benchmark Workshop on North Sea Stocks (WKNSEA 2018) 
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gydemoden som 2-3-årig, hvor størrelsen er 21-23 cm 368 369. Skrubbens gydeperiode er fra febr. 

- Maj. Skrubbens gydelokaliteter finde ofte på lidt dybere vand (20-40 m). Æggene er pelagiske og 

det samme gælder larverne. Når forvandlingen fra larvestadiet til juvenilstadiet sker i 

sensommeren, er larverne søgt ind på ganske lavt vand og de juvenile skrubber kan være talrige 

på 0.3 – 1 meter dybde. Da de juvenile og voksne skrubber er er ret stationære, er det i æg- og 

larvestadierne, at der evt. sker udveksling mellem de forskellige lokalbestande.  

 

Gydeperioden strækker sig fra tidlig februar til maj. Skrubben gyder på dybere vand, 20- 40 me-

ter. Æggene og larverne er pelagiske. De juvenile og voksne skrubber er udbredt i kystnære om-

råder på lavt vand, bl.a. langs Vestkysten og fjorde inkl. Limfjorden. Langs Vestkysten findes der 

sandsynligvis lokale bestande af skrubber, bl.a. Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og i den vestlige 

del af Limfjorden. Selvom udbredelsen af skrubbe i Nordsøen er bestemt af brakvandslokalite-

terne i Nordsøområdet, dvs. områder ved fjorde og flodudmundinger, betragtes skrubberne i 

Nordsøen af ICES af praktiske grunde og pga. mangelfulde data som én bestand370. 

 

 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen (+) (+) + + 

Lønstrup (+) (+) + + 

Agger Tange – 1 (+) (+) + + 

Harboøre Tange 

– 2 

(+) (+) + + 

Vrist – Ferring 

og Bovbjerg Klint 

– 3  

(+) (+) + + 

Trans – Thors-

minde – 4 

(+) (+) + + 

Thorsminde – 

Husby Klitplan-

tage – 5 

(+) (+) + + 

Husby Klitplan-

tage – Søndervig 

– 6 

(+) (+) + + 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

(+) (+) + + 

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

(+) (+) + + 

Blåvand (+) (+) + + 

Tabel 11-15. Væsentlig tilstedeværelse af skrubbe langs de enkelte strækninger er angivet i tabellen herover 

med +. 

 

Det danske skrubbefiskeri (fangster) i Nordsøen er ubetydeligt. De samlede danske landinger af 

skrubber fra Nordsøen har i de senere år været på under 50 ton årligt. 

 

11.16.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Følsomheden overfor sedimentbelastning vurderes at være lav for voksne og juvenile, da skrub-

ben er tilpasset livet på en dynamisk sandbund og lever nedgravet.  

 

 

368 ICES, 2018. Report of the Benchmark Workshop on North Sea Stocks (WKNSEA 2018) 

369 Froese, Rainer and Sampang, Arlene. 2013. Potential Indicators and Reference Points for Good Environmental Status 

of Commercially Exploited Marine Fishes and Invertebrates in the German EEZ 

370 ICES, 2018. Report of the Benchmark Workshop on North Sea Stocks (WKNSEA 2018) 
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11.16.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Hos fladfisk degenererer svømmeblæren efter larvefasen og de har derfor ikke særlig god hø-

relse. Det kan sandsynligvis ikke høre frekvenser over 250 Hz371. Rødspætter har dog vist sig at 

reagere på infralyd. Følsomheden overfor undervandsstøj vurderes at være lav for skrubbe. 

 

11.16.4 Vurdering af viden og data 

Det relevante datagrundlaget for skrubbe i Nordsøen er begrænset, men vurderes at være til-

strækkeligt til at foretage en vurdering af hvorvidt, der vil være væsentlige påvirkninger af 

skrubbe. 

 

 

 

 

  

 

371 FeBEC (2013). Fish Ecology in Fehmarnbelt. Environmental Impact assessment Report. Report no. E4TR0041 – Vo-

lume I 
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11.17 Ising 

Navn: Ising (Limanda limanda) 

Type: Bentisk 

Listeart: Nej 
 

11.17.1 Bestandsudbredelse 

Ising er udbredt i størstedelen af Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, men er mindre talrig i de 

nordligste områder. Mindre individer (< 10 cm) forekommer især i de sydlige og østlige områder. 

Større individer er mere udbredte over hele Nordsøen, hvorimod de største individer især fore-

kommer langs den nordlige jyske vestkyst. 
 

 

Figur 11-13. Udbredelse af ising i Nordsøen372. Figuren viser udbredelse af forskellige størrelsesklasser af ising. 

Fiskenes størrelse fremgår af parenteserne (cm). Røde pletter er undersøgte områder, og sorte cirkler illustre-

rer registrering af ising i den angivne størrelse. 

 

Figur 17-1 viser udbredelse af forskellige størrelsesklasser af ising. Fiskenes størrelse fremgår af 

parenteserne (cm). Røde pletter er undersøgte områder, og sorte cirkler illustrerer registrering af 

ising i den angivne størrelse. 

 

372 ICES (u. år). ICES-fishmap: Dab. 
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Ising forekommer hovedsageligt på vanddybder mellem 5 - 150 meter373. Gydning foregår typisk 

mellem februar og juni på 20-40 meters dybde374. Gydning finder sted over alt i artens udbredel-

sesområde. Æg og larver lever i de fri vandmasser. Fisken søger imod bunden på 6-70 meters 

dybde ved en længde på omkring 14 mm. Herefter lever fisken på sandede og bløde bundtyper, 

hvor føden består af bundlevende invertebrater (bl.a. krebsdyr, havbørsteorme og skaldyr) og 

mindre fisk.375 376 Ved en alder på fem år er alle ising kønsmodne377. 

 

 

Figur 11-14. Isings samlede udbredelse i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Røde nuancer viser høje fang-

ster378. 

 

 

  

 

373 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

374 Warnar T, et al. 2012, Fiskebestandenes struktur, Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s hav-

strategidirektiv.  

375 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

376 Warnar T, et al. 2012, Fiskebestandenes struktur, Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s hav-

strategidirektiv.  

377 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

378 Warnar T, Huwer B, Vinther M, Egekvist J, Sparrevohn CR, Kirkegaard E, et al. Fiskebestandenes struktur, Fagligt 

baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s havstrategidirektiv. 2012.  
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 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen   + + 

Lønstrup   + + 

Agger Tange – 1   + + 

Harboøre Tange 

– 2 

  + + 

Vrist – Ferring 

og Bovbjerg Klint 

– 3  

  + + 

Trans – Thors-

minde – 4 

  + + 

Thorsminde – 

Husby Klitplan-

tage – 5 

  + + 

Husby Klitplan-

tage – Søndervig 

– 6 

  + + 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

  + + 

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

  + + 

Blåvand   + + 

Tabel 11-16. Væsentlig tilstedeværelse af ising langs de 11 strækninger er angivet i tabellen herover med +. 

 

11.17.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Ising søger føde via synet, hvilket betyder, at fødesøgningen kan begrænses, hvis vandets sigt-

barhed falder i forbindelse med kystbeskyttelse. Der er tegn på, at ising forsvinder fra områder, 

hvor vandets sigtbarhed falder markant379. Følsomheden vurderes dog at være lav, da ising lever 

nedgravet og er tilpasset den dynamiske sandbund. 
 

11.17.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Der forekommer ikke studier af ising ift. adfærd og støj. Hos fladfisk degenererer svømmeblæren 

efter larvefasen og de har derfor generelt ikke særlig god hørelse. Det kan sandsynligvis ikke 

høre frekvenser over 250 Hz380. Rødspætter har dog vist sig at reagere på infralyd (lav frekvent). 

Følsomheden overfor undervandsstøj vurderes at være lav for ising381. 

 

11.17.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af ising er begrænset. Den ek-

sisterende viden om ising i relation til kystbeskyttelse er sparsom, og det foreliggende materiale 

er begrænset. Grundlaget vurderes dog at være tilstrækkeligt at til at foretaget en vurdering om 

hvorvidt, der er væsentlige virkninger på ising fra kystbeskyttelsesprojektet. 

  

 

379 Essink K. 1999, Ecological effects of dumping of dredged sediments; Options for management. J Coast Conserv.  

380 Chapman CJ, Sand O., 1974, Field studies of hearing in two species of flatfish Pleuronectes platessa (L.) and Limanda 

limanda (L.)(Family Pleuronectidae). Comp Biochem Physiol Part A Physiol. Elsevier  

381 Nedwell, J.R., et al. 2014, “Fish and marine mammal audiograms: a summary of available information,”Subacous-

tech, ISBN, 534R014. P. 278 ICES (u. år). ICES-fishmap: Sprat 
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11.18 Tunge 

Navn: Tunge (Solea solea) 

Type: Bentisk 

Listeart: Nej 

 

11.18.1 Bestandsudbredelse 

Tunge lever i en stor del af Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, men arten forekommer mest kyst-

nært på vanddybder fra kysten og ud til 150 meters dybde på bløde, dyndede og sandede bund-

typer382. I Nordsøen lever tunge især i de sydlige dele. 

 

 

Figur 11-15. Udbredelse af tunge i Nordsøen383. Figuren viser udbredelse af forskellige størrelsesklasser af 

tunge. Fiskenes størrelse fremgår af parenteserne (cm). Røde pletter er undersøgte områder, og sorte cirkler 

illustrerer registrering af tunge i den angivne størrelse.  

Mindre individer (< 20 cm) af tunge forekommer kystnært i de sydlige og vestlige områder og til 

dels langs Vestkysten. Større individer (> 20 cm) spredes mere, men er fortsat hovedsageligt fo-

rekommende i den sydlige del af Nordsøen. Individer over 40 cm er sjældne og fanges kun spora-

disk. 

 

382 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

383 ICES (u. år). ICES-fishmap: Lemon sole. 
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Figur 11-16. Figuren viser gyde- og opvækstområder hos tunge (også kendt som søtunge). Gul (og grøn) er 

gydeområder. Blå (og grøn) er opvækstområder384. 

Gydning foregår typisk i perioden april – september med den højeste gydeaktivitet i april - maj 

ved temperaturer på 6-12° C385 386. Der er gyde- og opvækstområder langs den sydlige del af 

Vestkysten. Migration forbundet med gydning foregår ofte om natten, hvor fisken befinder sig 

fritsvømmende i vandsøjlen387. Æg og larver lever i de fri vandmasser. Ved en kropslængde på 12 

– 14 mm opsøger fisken havbunden i kystnære og ganske lavvandede områder388, hvor fisken op-

holder sig i 1-3 år, inden den gradvist vandrer ud på dybere vand. Føden består af bundlevende 

invertebrater (bl.a. krebsdyr, havbørsteorme og skaldyr), som fisken finder uafhængig af synet. 

Fødesøgningen foregår hovedsageligt om natten. Ved en alder på fem år er alle tunger køns-

modne. 389 

  

 
384 Warnar T, Huwer B, Vinther M, Egekvist J, Sparrevohn CR, Kirkegaard E, et al. Fiskebestandenes struktur. Fagligt 

baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s havstrategidirektiv. 2012. 

385 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

386 Warnar T, et al. 2012, Fiskebestandenes struktur, Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s hav-

strategidirektiv.  

387 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

388 Warnar T, et al. 2012, Fiskebestandenes struktur, Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s hav-

strategidirektiv.  

389 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  
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 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen   + + 

Lønstrup   + + 

Agger Tange – 1   + + 

Harboøre Tange 

– 2 

  + + 

Vrist – Ferring 

og Bovbjerg Klint 

– 3  

  + + 

Trans – Thors-

minde – 4 

  + + 

Thorsminde – 

Husby Klitplan-

tage – 5 

  + + 

Husby Klitplan-

tage – Søndervig 

– 6 

  + + 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

  + + 

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

  + + 

Blåvand   + + 

Tabel 11-17. Væsentlig tilstedeværelse af tunge langs de 11 strækninger er angivet i tabellen herover med +. 

 

11.18.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Tunge forekommer kystnært kan derfor påvirkes af aktiviteter, der vedrører kystbeskyttelse. 

Dette gælder især i de juvenile stadier. Tunge har en præference for bestemte sedimenttyper, og 

fiskens forekomst kan derfor påvirkes, hvis sedimentet ændres under sandfodring390. Tunge fore-

trækker fint sediment, der er omkring 63 – 250 μm. Tilgængeligheden af de foretrukne sediment-

typer i lavvandede områder kan tilsyneladende kobles til rekruttering af tunge391. Tunge lever på 

blød, dyndet eller sandet bund, hvor den søger føde. Hvis føden begraves af sediment, der an-

vendes til kystbeskyttelse, kan fødeindtaget og dermed fiskens vækst blive begrænset. Tunge 

fouragerer om natten, så øget turbiditet forbundet med kystbeskyttelse spiller sandsynligvis en 

ubetydelig rolle. 

 

11.18.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Tunge reagerer adfærdsmæssigt på støj over 20 Hz 392 393. Tunge kan derfor påvirkes af kystbe-

skyttelse, hvis kraftig støj forekommer ved aktiviteten. Hos fladfisk degenererer svømmeblæren 

efter larvefasen og de har derfor generelt ikke særlig god hørelse. Det kan sandsynligvis ikke 

høre frekvenser over 250 Hz. Følsomheden overfor undervandsstøj vurderes at være lav for 

tunge 394 395. 

 

 

390 Post MHM et al., 2017, Habitat selection of juvenile sole (Solea solea L.): consequences for shoreface nourishment. J 

Sea Res.  

391 Le Pape, O., et al. 2003, Quantitative description of habitat suitability for the juvenile common sole (Solea solea, L.) 

in the Bay of Biscay (France) and the contribution of different habitats to the adult population. J Sea Res. 

392 Lagardère JP, Bégout ML, Lafaye JY, Villotte JP. 1994, Influence of wind-produced noise on orientation in the sole 

(Solea solea). Can J Fish Aquat Sci. 

393 Maes, J., 2004, Field evaluation of a sound system to reduce estuarine fish intake rates at a power plant cooling wa-

ter inlet.  

394 Nedwell, J.R., et al. 2014, “Fish and marine mammal audiograms: a summary of available information,”Subacous-

tech, ISBN, 534R014. P. 278 ICES (u. år). ICES-fishmap: Sprat 

395 Le Pape, O., et al. 2003, Quantitative description of habitat suitability for the juvenile common sole (Solea solea, L.) 

in the Bay of Biscay (France) and the contribution of different habitats to the adult population. J Sea Res. 
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11.18.4 Mulige afværgetiltag  

Mulige afværgetiltag kunne omfatte: 

 

• Tilstræb en langsigtet, naturlig og stabil sandfodring på alle strækninger der vekselvirker 

med henblik på opretholdelse af et stabilt fødegrundlag. 

• Tilstræb minimering af udsving i fødegrundlag ved planlægning og udførelse af sandfodring. 

• Tilstræb, at kun dele af kysten påvirkes ved sandfodring samme år således, at der til stadig-

hed er områder med gode fourageringsmuligheder i nærheden. 

 

11.18.5 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af tunge er begrænset. Den 

eksisterende viden om tunge i relation til kystbeskyttelse er sparsom, og det foreliggende materi-

ale er begrænset. Grundlaget vurderes dog at være tilstrækkeligt at til at foretaget en vurdering 

om hvorvidt, der er væsentlige virkninger på tunge fra kystbeskyttelsesprojektet. 
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11.19 Rødtunge 

Navn: Rødtunge (Microstomus kitt) 

Type: Bentisk 

Listeart: Nej 

 

11.19.1 Bestandsudbredelse 

Rødtunge er udbredt i størstedelen af Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Mindre individer (< 10 

cm) findes mest i de sydlige og vestlige områder. Større individer (10-40 cm) forekommer læn-

gere nordpå, hvor der er høje tætheder ud for den engelske vestkyst og i de centrale dele af 

Nordsøen. Høje tætheder forekommer også ud for den nordlige del af Jyllands vestkyst. Større 

individer er sjældne og lader til at forekomme mere tilfældigt i Nordsøen. 

 

 

Figur 11-17. Udbredelse af tunge i Nordsøen396. Figuren viser udbredelse af forskellige størrelsesklasser af 

tunge. Fiskenes størrelse fremgår af parenteserne (cm). Røde pletter er undersøgte områder, og sorte cirkler 

illustrerer registrering af tunge i den angivne størrelse. 

Figuren viser udbredelse af forskellige størrelsesklasser af rødtunge. Fiskenes størrelse fremgår af 

parenteserne (cm). Røde pletter er undersøgte områder, og sorte cirkler illustrerer registrering af 

rødtunge i den angivne størrelse.  

 

396 ICES (u. år). ICES-fishmap: Lemon sole. 
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Rødtunge forekommer på vanddybder mellem 10 - 150 meter397. Rødtunge foretrækker sandede, 

grusede og stenede bundtyper. Gydning foregår i perioden april – november antageligvis på 

vanddybder mellem 50 – 150 meter. Gydningen er ikke tydeligt geografisk afgrænset og foregår i 

størstedelen af udbredelsesområdet. Gydningen starter i de sydlige områder og rykker gradvist 

længere nordpå i løbet af sommeren og efteråret. Æg og larver lever i de fri vandmasser. Efter 

larvestadiet opsøger fisken havbunden på dybt vand, hvor føden består af bundlevende inverte-

brater (især havbørsteorme)398. Sådanne invertebrater forekommer langs Vestkysten399. Ved en 

alder på seks år forventes det, at alle rødtunger er kønsmodne ved en længde på omkring 30 cm 

400. Migration hos rødtunge er dårligt belyst. 

 
 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen     

Lønstrup     

Agger Tange – 1    + 

Harboøre Tange 

– 2 

   + 

Vrist – Ferring 

og Bovbjerg Klint 

– 3  

    

Trans – Thors-

minde – 4 

   + 

Thorsminde – 

Husby Klitplan-

tage – 5 

   + 

Husby Klitplan-

tage – Søndervig 

– 6 

   + 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

    

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

    

Blåvand     

Tabel 11-18. Væsentlig tilstedeværelse af rødtunge langs de 11 strækninger er angivet i tabellen herover med 

+. 

11.19.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Effekter af sedimentbelastning er dårligt belyst for rødtunge, men arten kan antageligvis påvirkes 

af sediment som mange andre fiskearter401. Dog forekommer rødtunge sjældent på lavt vand, og 

kystbeskyttelse formodes derfor at have minimal betydning for rødtunge. 

 

11.19.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Hos fladfisk degenererer svømmeblæren efter larvefasen og de har derfor generelt ikke særlig 

god hørelse. Det kan sandsynligvis ikke høre frekvenser over 250 Hz. Følsomheden overfor un-

dervandsstøj vurderes at være lav for rødtunge402.  

 

 

397 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

398 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

399 Orbicon. 2018, Infaunaoversigt  

400 Muus B, Nielsen JG., 1998, Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa.  

401 Kjelland ME, Woodley CM, Swannack TM, Smith DL., 2015, A review of the potential effects of suspended sediment 

on fishes: potential dredging-related physiological, behavioral, and transgenerational implications. Environ Syst Decis. 

Springer US 

402 Nedwell, J.R., et al. 2014, “Fish and marine mammal audiograms: a summary of available information,”Subacous-

tech, ISBN, 534R014. P. 278 ICES (u. år). ICES-fishmap: Sprat 
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11.19.4 Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af rødtunge er begrænset. Den 

eksisterende viden om rødtunge i relation til kystbeskyttelse er sparsom, og det foreliggende ma-

teriale er begrænset. Grundlaget vurderes dog at være tilstrækkeligt at til at foretaget en vurde-

ring om hvorvidt, der er væsentlige virkninger på tunge fra kystbeskyttelsesprojektet. 
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11.20 Hestereje 

Navn: Hestereje (Crangon crangon)  

Type: Bentisk  

Listeart: Nej 
 

11.20.1 Bestandsudbredelse 

Hesterejen er et lille krebsdyr hørende til decapoderne. Hesterejen er udbredt i kystnære områ-

der både med blød bund og hård sandbund ud til ca. 40 m’s dybde, men er normalt mest almin-

delig på 5 – 20 meter vand. De forskellige livsstadier findes på samme lokalitet. Arten tåler i øv-

rigt brakvand og findes også i estuarier med lave saltholdigheder. I Vadehavet og langs Vestky-

sten er den særlig talrig og genstand for et betydeligt kommercielt fiskeri. 
 

Når æggene gydes, bæres de af hunnerne indtil klækning. Ægbærende hunner kan observeres 

gennem hele året i bestandene, men det synes alligevel som om der to toppunkter i ægprodukti-

onen: Sommer- og vinteræg. Larverne er pelagiske i ca. en måned. Efter forvandling til juvenile 

på 7-15 mm søger de mod havbunden i områder med lavt vand. Hesterejen er en kortlivet art 

med normal levetid på 1,5 – 2 år. Protandrisk hermafroditisme (kønsskifte fra han til hun) er al-

mindeligt forekommende (men sandsynligvis ikke generelt)403. Hesterejer kan blive op til ca. 100 

mm, men normalt kun ca. 60 mm.  

 

 

Figur 11-18. Hesterejens udbredelse i Nordsøen. Røde nuancer viser de højeste tætheder.404 

 

 

403 Hufnagl, M., Axel Temming and Andrea Dänhardt. 2006. The brown shrimp a protandric hermaphrodite? Relevance of 

this sexual system for its population dynamics. Dissertation 2009 

404 Warnar T, Huwer B, Vinther M, Egekvist J, Sparrevohn CR, Kirkegaard E, et al. Fiskebestandenes struktur. Fagligt 

baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s havstrategidirektiv. 2012. 
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 Livsstadium 

Strækning Æg IR Juv. Juvenil Adult 

Skagen + + + + 

Lønstrup + + + + 

Agger Tange – 1 + + + + 

Harboøre Tange 

– 2 

+ + + + 

Vrist – Ferring 

og Bovbjerg Klint 

– 3  

+ + + + 

Trans – Thors-

minde – 4 

+ + + + 

Thorsminde – 

Husby Klitplan-

tage – 5 

+ + + + 

Husby Klitplan-

tage – Søndervig 

– 6 

+ + + + 

Ndr. Holmsland 

Tange – 7 

+ + + + 

Sdr. Holmsland 

Tange – 8 

+ + + + 

Blåvand + + + + 

Tabel 11-19. Væsentlig tilstedeværelse af hestereje langs de 11 strækninger er angivet i tabellen herover med 

+. 

Hesterejen er nærmest altædende, men de vigtigste fødeemner er levende og døde dyr på hav-

bunden, f.eks. små krebsdyr, bløddyr, orme og små fisk. Også alger som Ulva sp. kan indgå i føden. 

 

Arten er selv et vigtigt fødeemne for mange fiskearter. Hvilling, torsk og ising æder store mængder 

hesterejer. For fiskearter på lavt vand, såsom kutlinger og ulke, er hesterejer vigtig føde. Også for 

flere mågearter synes hesterejer at være en vigtig fødekilde.  

 

Det danske fiskeri efter hesterejer foregår i områderne langs Vestkysten, hovedsagelig i den syd-

lige del af sandfodringsområdet. De årlige danske fangster varierer mellem 2500-4000 t og er af 

betydelig økonomisk værdi 
 

11.20.2 Følsomhed overfor sedimentbelastning 

Hesterejen er tilpasset at søge føde i brændingszonen og den er meget mobil. Følsomheden vur-

deres derfor at være lav både over for øget sedimentation og høje koncentrationer af suspenderet 

stof i vandsøjlen405. Hesterejen synes også at være ret fleksibel mht. kornstørrelse i sediment406. 

 

11.20.3 Følsomhed overfor tilstedeværelse af skibe (undervandsstøj) 

Der forekommer få studier af hesterejen ift. adfærd og støj. Akvarieforsøg har vist at støj 20-30 

dB over naturlig baggrundsstøj ved stranden medfører lavere vækst og fødeindtag ved længere-

varende (måneder) støjpåvirkning407.  
 

11.20.4 Vurdering af viden og data: 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af hesterejen er tilstrækkeligt. 

Artens robusthed, bl.a. som følge af dens produktivitet og tilpasningsevne er veletableret viden. 

Det kraftige fiskeritryk synes også at have ringe indflydelse på bestanden.  

 

405 MarLIN, The Marine Life Information Network, Besøgt 9. jan. 2019, https://www.marlin.ac.uk/species/detail/2031  

406 Biotic. Biological Traits Information Catalogue. Crangon crangon. 

407 Lagardère, J. P., 1982, Effects of Noise on Growth and Reproduction of Crangon crangon in Rearing Tanks, Marine 

Biology 71,177-185  

https://www.marlin.ac.uk/species/detail/2031
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Til bedømmelse af fiskeforekomst gennem geografisk eksplicit fangst pr. areal er der for hver ho-

vedstrækning anvendt følgende metode:  

 

Forekomsterne af fiskearter er baseret på VMS-data og logbogsregistreringer samt landinger, fra 

kommercielle fiskerier. Et fiskefartøjs nøjagtige position, sejlhastighed og retning bestemmes ud 

fra skibets GPS, der kommunikeres en gang i timen via satellit gennem det obligatoriske VMS-

system til myndighedernes online database.  

 

Ud fra sejlhastighed kan aktivt trawlfiskeri adskilles fra sejlads mellem fiskepladserne. Der er dog 

tilfælde i nærhed af havne, sluser m.m., hvor et fartøj kan sejle med en hastighed, der svarer til 

trawlfiskeri. Det kan betyde, at analyserne viser, at fiskeriet fandt sted i nærheden af en havn el-

ler sluse, selv om fiskeriet i virkeligheden fandt sted længere fra land.  

 

Ved at kombinere screenede VMS-positioner for fiskeri med logbogsregistreringer samt landings- 

og afregningsstatistik, kan fangstmængder og værdi allokeres til geografiske områder med given 

opløsning408. På dette grundlag er forekomster af kommercielt udnyttede fisk blandt de udvalgte 

indikatorarter bestemt som kg per ha. 

 

Fangster pr. ha er summeret over årene 2012-2017 for hver fiskeart. Analyserne dækker arterne 

sild, brisling, tobis, hestereje, hvilling, torsk, ising, tunge, rødtunge, rødspætte, pighvarre og 

skrubbe. Det kortlagte fiskeri foregår fra kysten og omtrent 12 km ud mod det åbne hav. Der er 

generelt trawlforbud ud til tre sømil fra kysten, men bomtrawl efter hesterejer er tilladt inden for 

denne linje. Data er adskilt i sommer og vinter. Alle medtagede fisk er i størrelser, hvor de er 

kommercielt interessante (dvs. over mindstemålet). 

 

Det skal bemærkes, at alle typer danske fiskerier med fartøjer over 12 meter er dækket af Fiske-

ristyrelsens VMS-database. Der er store forskelle i fangstbarhed af arter inden for og mellem de 

enkelte typer fiskerier. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at sammenligne størrelsen af fang-

ster mellem arter. Uden for tre sømil linjen (grænsen for tilladt trawlfiskeri) er de angivne fang-

ster pr. ha et rimeligt mål for de enkelte arters relative geografiske forekomst i fiskeriet. 

 

12.1 Agger Tange 

Fiskeristyrelsens fangstdata viser, at der specielt i sommerperioden forekommer mange 

rødspætter, tunger og til dels isinger (Figur 12-1) på strækningen. Fangster af sild, brisling, og 

tobis er mere sporadisk fordelt på nogle få træk med høje antal fisk. Begrænsede mængder torsk 

og hvilling og mindre mængder rødtunge og pighvar forekommer også. Skrubbe og hestereje 

forekommer også kun i små mængder i fiskeriet.  

 

I vinterperioden fanges betydelige mængder rødspætte, mens sild og brisling er sporadisk fordelt 

på nogle få træk med høje mængder (Figur 12-2). Der er registreret begrænsede mængder torsk 

og ising i fangsterne, og de sidstnævnte fanges delvist kystnært. Mindre mængder hestereje, 

hvilling, tunge, rødtunger og pighvar er også registreret, mens skrubbe er sjældent 

forekommende. Der fiskes ikke tobis i perioden 1/8-1/4, og der findes derfor ikke registreringer 

af størrelsen på tobisforekomsterne i den periode. 

  

 
408 Bastardie F., Nielsen J.R., Ulrich C., Egekvist J. and Degel H. 2010. Detailed mapping of fishing effort and landings by 

coupling fishing logbooks with satellite-recorded vessel geo-location. Fisheries Research Vol. 106 (1) 41-53, ISSN 0165-

7836. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2010.06.016. 
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Figur 12-1. Sommerforekomst (kg ha-1) af 12 befiskede fiskearter ved Agger Tange. 
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Figur 12-2. Vinterforekomst (kg ha-1) af 12 befiskede fiskearter ved Agger Tange. 

 

12.2 Harboøre Tange 

Fiskeristyrelsens fangstdata viser, at der i både sommer- og vinterperioden fanges betydelige 

mængder brisling kystnært, og om sommeren og noget længere fra land tilsvarende mængder 

tobis. Fangster i det kystnære fiskeri er vist i Figur 12-3 og Figur 12-4.Der fiskes ikke tobis i 

perioden (1/8-1/4), men arten forekommer året rundt. Sild, ising, rødspætte og torsk 
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forekommer i i begrænsede mængder i det kystnære fiskeri. Tunge i meget kystnært fiskeri med 

garn. Rødspætte og torsk forekommer i begrænsede mængder om vinteren. Hesterejer og 

hvilling forekommer i mindre mængder i fiskeriet. Hestereje, Skrubbe, Pighvar og Rødtunge 

forkommer i små mængder i såvel sommer- som vinterfiskeriet. 
 

 
Figur 12-3. Sommerforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Harboøre Tange. 
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Figur 12-4. Vinterforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Harboøre Tange. 

 

12.3 Vrist – Ferring og Bovbjerg Klint 

Fiskeristyrelsens fangstdata viser, at der specielt om sommeren fanges betydelige mængder tobis 

på strækningen. Der fiskes ikke tobis i perioden (1/8-1/4), men arten forekommer året rundt. 

Sild og brisling, er sporadisk fordelt på nogle få træk med høje mængder, se Figur 12-5 og Figur 

12-6. Der er også begrænsede fagnster af hestereje helt kystnært. Rødspætte, tunge og ising 
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registreres hovedsageligt langt fra kysten, så forekomsterne kystnært vurderes at være ubetyde-

lige. Stor variation og mindre mængder ses af torsk, hvilling og pighvarre. Ubetydelige mængder 

rødtunge og skrubbe er registreret. Der findes ingen kystnær koncentration af fiskeriet efter 

andre arter end hestereje. Om vinteren registreres ubetydelige mængder hestereje, skrubbe, og 

rødtunge. Ingen af de 12 arter forekommer i fangsterne i betydeligt omfang i vinterperioden, og 

bortset fra brisling og sild er vinterfiskeriet koncentreret i den sydlige del af området.  

 

 
Figur 12-5. Sommerforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Vrist - Bovbjerg Klint. 
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Figur 12-6. Vinterforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Vrist - Bovbjerg Klint. 

 

12.4 Trans – Thorsminde 

Fiskeristyrelsens fangstdata viser, at der om sommeren fanges betydelige mængder tobis, se Figur 

12-7. Der fiskes ikke tobis i vinter (1/8-1/4), men arten forekommer i området året rundt. 

Begrænsede mængder hestereje, rødspætte, tunge og ising forekommer i fangsterne. Rødspætte 

forekommer hovedsageligt om vinteren. Tunge fanges i mindre antal om vinteren. Mindre mængder 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 230/501 

 

brisling,torsk, hvilling, sild, skrubbe og pighvar fordelt på få fangster fiskes om sommeren. Om 

vinteren fanges betydelige mængder torsk små mængder pighvar og hvilling, samt ubetydelige 

mængder sild og brisling, se Figur 12-8. Fangster af rødtunger er sjældent forekommende. 

Rekreative fangster af sild forekommer ved Thorsminde om foråret, men mængder registreres ikke.  

 

Figur 12-7. Sommerforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Trans – Thorsminde. 
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Figur 12-8. Vinterforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Trans – Thorsminde. 

 

12.5 Thorsminde – Husby Klitplantage 

Data fra Fiskeristyrelsen viser fangster i sommer- og vinterperioderne, se Figur 12-9 og Figur 

12-10. Om sommeren fanges betydelige mængder brisling, hestereje og rødspætte og 

begrænsede mængder tobis, ising, tunge og hvilling. Der fanges mindre mængder sild, skrubbe, 
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pighvar og torsk, og ubetydelige mængder rødtunge. Der ses en at fiskeriet efter ising, tunge, 

torsk og skrubbe fortrinsvist foregår omkring indløbet til Nissum fjord. 

Om vinteren fanges begrænsede mængder hestereje, brisling, torsk og rødspætte, samt mindre 

mængder sild, tunge, hvilling og ising. Små mængder skrubbe og pighvar. Ubetydelige mængder 

rødtunge. Bortset fra brisling, sild og hvilling er vinterfiskeriet koncentreret omkring og nord for 

indsejlingen til Thorsminde. Der fiskes ikke tobis i perioden (1/8-1/4). Rekreative fangster af sild 

forekommer ved Thorsminde om foråret, men mængder registreres ikke. 

 

 

Figur 12-9. Sommerforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Thorsminde - Husby Klitplantage. 
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Figur 12-10. Vinterforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Thorsminde - Husby Klitplantage. 

 

12.6 Husby Klitplantage – Søndervig 

Data fra Fiskeristyrelsen viser fangster i sommer- og vinterperioderne, se Figur 12-11 og Figur 

12-12. I både sommer- og vinterperioden fanges betydelige mængder brisling kystnært og om 

sommeren og noget længere fra land tilsvarende mængder tobis. Der fiskes ikke tobis i perioden 

(1/8-1/4). Der fiskes begrænsede mængder sild, hvilling, rødspætte og tunge kystnært om 
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sommeren, hvorimod kun sild og hvilling forekommer i tilsvarende mængder om vinteren. Både 

sommer og vinter fiskes hesterejer i begrænsede mængder helt tæt på kysten. Både sommer og 

vinter forekommer ising, pighvar, skrubbe og torsk i små mængder. Rødtunge er sjælden både 

sommer og vinter. 

 

 

Figur 12-11. Sommerforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Husby Klitplantage – Søndervig. 
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Figur 12-12. Vinterforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Husby Klitplantage – Søndervig. 

 

12.7 Ndr. Holmsland Tange 

Data fra Fiskeristyrelsen viser fangster i sommer- og vinterperioderne, som vist på Figur 12-13 og 

Figur 12-14. I sommerperioden fanges der betydelige mængder brisling, sild og tobis især i de 

kystnære områder. Dette er i modsætning til vinterperioden, hvor der er begrænsede fangster af 
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sild og brisling og der er ikke åbent for fiskeri efter tobis fra 1/8 – 1/4. Hesterejer fanges i betydelige 

mængder helt kystnært hele året. Hvilling, rødspætte og ising forekommer i begrænset omfang i 

sommerperioden og kun i små mængder i vinterperioden. Tunge, rødtunge, pighvarre og skrubbe 

forekommer kun i mindre omfang. Forekomster af torsk er i ubetydelige i sommer og små vinter-

perioden. Rekreative fangster af sild forekommer ved Hvide Sande om foråret, men mængder 

registreres ikke. 

 

 

Figur 12-13. Sommerforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Nordre Holmsland Tange. 
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Figur 12-14. Vinterforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Nordre Holmsland Tange. 

 

12.8 Sdr. Holmsland Tange 

Data fra Fiskeristyrelsen viser fangster i sommer- og vinterperioderne, som vist i Figur 12-15 og 

Figur 12-16.I både sommer og vinterperioderne forekommer der betydelige mængder sild og bris-

ling i de kystnære områder samt enkelte høje forekomster af tobis i sommerperioden. Der er ikke 
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åbent for fiskeri efter tobis fra 1/8 – 1/4. Hesterejer og hvilling forekommer i betydelige tætheder 

hele året, førstnævnte helt kystnært og hvilling hovedsageligt kystnært. Ising og rødspætte fore-

kommer i begrænsede tætheder om sommeren, ising til dels kystnært, men begge i lave tætheder 

om vinteren. For hele året gælder der, at torsk, tunge, og skrubbe forekommer i små tætheder. 

Forekomster af rødtunge og pighvarre er ubetydelige både i sommer og vinterperioden. 

 

 

Figur 12-15. Sommerforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Søndre Holmsland Tange. 
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Figur 12-16. Vinterforekomst (kg ha-1) af 12 fiskearter ved Søndre Holmsland Tange. 

 

 

 

  



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 240/501 

 

 FASTSÆTTELSE AF FRED-
NINGSAFSTANDE TIL FJORDMUNDINGER 
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13.1 Estimerede afstande til fjordsystemer  

For laks, stavsild og forårsgydende sild er der fastlagt en tolerancetærskel på 10 mg/l SSC (kon-

centration af suspenderet sediment) i vandsøjlen. En overskridelse af tolerancetærsklen kan være 

kritisk i perioden marts-juni, da der i marts-april og maj-juni forekommer forårsgydende sild og 

stavsild, som vandrer ind i fjordene og vandløb for at gyde. Herudover forekommer der i perioden 

april-maj unge laks (laksesmolt) som vandrer ud i havet fra Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.   

 

Hvis tolerancetærsklen på 10 mg/l SSC ikke må overskrides ved udmundingerne fra Limfjorden, 

Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord i perioden marts-juni, hvor der forekommer vandring af de 

nævnte fiskearter, vil det betyde, at sandfodringen kun kan gennemføres under skærpede vilkår.  

 

Det er estimeret, at baggrundskoncentrationen af suspenderet sediment i perioden marts til juni 

kan antage en værdi på op til ca. 6 mg/l ved en bølgehøjde på ca. 1,5 meter, som normalt er den 

maksimale bølgehøjde, hvor der sandfodres. Dette medfører, at der maksimalt kan tilføres en 

koncentration af suspenderet sediment på 4 mg/l fra sandfodringen, hvis det skal sikres, at den 

samlede SSC ikke overstiger 10 mg/l.  

  

Hvis der kun må tilføres 4 mg/l SSC ved sandfodring ud for fjordenes udmundinger i perioden 

marts-juni, vil dette kræve meget restriktive vilkår for hvor tæt på udmundingerne, der må fod-

res, og med hvor store mængder. Desuden har sandfodringsmetoder og skibsstørrelser betyd-

ning, samt indholdet af fint sediment i sandfodringsmaterialet. 

 

I tabel 1 herunder er vist ét eksempel på, hvilke fredningsafstande og sandfodringsmængder, der 

kan være mulige, hvis kravet om en maksimal tilførsel af 4 mg/l SSC ud for fjordmundingerne 

skal overholdes. Fodring tættere på fjordmundingerne end angivet vil reducere de mulige sand-

mængder og vice-versa. De krævede fredningsafstande for eksemplet i tabel 1 er vist på figur 1 

til 3.  

  

 

Måned/ Periode: Marts - juni 

lokalitet 

Thorsminde, Hvide 
Sande, Thyborøn*  

Kystnær fodring (klapning): Minimumafstand til fjordudmunding (nord/syd) = 8,0 
km, maks. sandfodringsintensitet = 24.000 m3/døgn (sandfodring i op til 62 døgn)  
Kystnær fodring (klapning/rainbowing): Minimumafstand til fjordudmunding = 24 

km, maks. sandfodringsintensitet = 24.000 m3/døgn (sandfodring i op til 21 døgn)  
Kystnær fodring (rainbowing): Minimumafstand til fjordudmunding = 24 km, maks. 

sandfodringsintensitet = 116.000 m3/døgn (sandfodring i op til 21 døgn)  
Strandfodring: Minimumsafstand til fjordudmunding = 2,5 km, maks. sandfodringsin-

tensitet = 48.000 m3/døgn (skibe med lastkapacitet på op til 2.000 m3)  

Strandfodring: Minimumafstand til fjordudmunding = 7,5 km, maks. sandfodringsin-

tensitet = 48.000 m3/døgn (skibe med lastkapacitet på mellem 2.000 m3 og 21.000 

m3) 

Tabel 13-1. Fredningszoner omkring udløbene fra Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord; K = klapning, 

R = rainbowing, K/R = kombineret klapning/rainbowing (50/50%). Der forudsættes generelt et maksimalt ind-

hold af fint materiale, (ds<0,125 mm) på 3%, dog ved Thyborøn maks. 10% fint sediment (d<0,125 mm). 

*Ved Thyborøn kan der kun sandfodres på én tange af gangen.  
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Figur 13-1. Minimumsafstande til Hvide Sande sluse, hvis bidraget fra SSC fra sandfodring maksimalt må være 

4 mg/l, idet baggrundskoncentrationen kan være op til 6 mg/l.  
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Figur 13-2. Minimumsafstande til Thorsminde sluse, hvis bidraget fra SSC fra sandfodring maksimalt må være 4 

mg/l, idet baggrundskoncentrationen kan være op til 6 mg/l. 

 

Ved et krav om tilførsel af maksimalt 4 mg/l SSC i forbindelse med sandfodring, vil de nødven-

dige restriktioner for sandfodringen samlet set omfatte størstedelen af strækningen fra Lodbjerg 

til Nymindegab.  

 

13.2 Metode til estimering af minimumsafstande 

De angivne minimumsafstande i er baseret på numerisk modellering af SSC som følge af sandfod-

ring. Forudsætningerne for de gennemførte numeriske simuleringer er beskrevet i detaljer i bilag 

7 Sedimentation, hydraulik, morfologi.  

 

Estimering af baggrundskoncentrationen af sediment under forskellige bølgeforhold samt estime-

ring af koncentrationen af suspenderet sediment i sedimentfanen under sandfodring er baseret på 

u-kalibrerede modeller, og der er derfor tale om estimater. Dog er der i modelforudsætningerne 

antaget konservative valg i forhold til bl.a. strømforhold og silt-indhold i fodringssandet mm. 
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Minimum-afstandene i Tabel 13-1 er baseret på simuleringer af scenariet med konstant nord- el-

ler sydgående strøm i hele fodringsperioden, da det giver anledning til den største udbredelse af 

sedimentfanerne. Desuden er der bl.a. analyseret scenarier for gennemførelse af en normalkam-

pagne ved kystnær fodring via hhv. rainbowing og klapning og et scenarie for gennemførelse af 

en normalkampagne ved strandfodring.     

 

I det følgende beskrives fremgangsmåden til estimering af minimum-afstande fra sandfodringslo-

kaliteten til fjordsystemerne i perioder med skærpede vilkår. 

   

13.2.1 Minimumsafstanden ved Hvide Sande og Thorsminde 

Fremgangsmåden for estimering af minimumsafstandene til Hvide Sande- og Thorsminde-slu-

serne fra fodringslokaliteterne er illustreret i nedenstående eksempler for hhv. kystnær fodring 

ved rainbowing (Figur 13-3), kystnær fodring ved klapning (Figur 13-4) samt strandfodring ved 

anvendelse af små fartøjer (Figur 13-5) og store fartøjer (Figur 13-6).  

 

Evaluerede scenarier i de numeriske simuleringer er fastlagt ud fra en række konservative anta-

gelser om sedimentspild, maksimal strøm, udbringningsdybde, indhold af fint sediment m.v. 

Dette betyder, at SSC-niveauet ved sandfodringen i langt de fleste tilfælde vurderes at være væ-

sentligt lavere, eller slet ikke tilstede, sammenlignet med resultater fra modelberegningerne. 

Dette er f.eks. hvis der sandfodres i perioder med lavere strømhastighed, eller hvis der fodres 

nedstrøms for sluserne. 

 

Modelberegningerne er gennemført for udvalgte scenarier (strømforhold og sandfodringsmetode 

og intensitet) på repræsentative lokaliteter. Det er vurderet, at der ikke forekommer stor forskel 

på de hydrauliske forhold (strømhastigheder) ved Thorsminde og Hvide Sande, hvorfor modelsi-

muleringerne kun er gennemført for en lokalitet ved Hvide Sande, men er repræsentative for 

sandfodring ved Thorsminde.  

 

Figur 13-1 viser således minimumsafstandene til henholdsvis Hvide Sande og Thorsminde sluse, 

når den samlede SSC ikke må overstige 10 mg/l inklusive baggrundskoncentration.  
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Figur 13-3. Varighed for overskridelse af 4 mg/l ved kystnær fodring med rainbowing. Den sydligste fuldt op-

trukne horisontale sorte streg markerer nordligste fodringslokalitet og den prikkede sorte linje markerer det 

nordligste område, hvor den givne koncentration af suspenderet sediment overskrides i mere end 0,5 dage. 

 

Baseret på Figur 13-3 fremgår det, at varigheden for overskridelse af 4 mg/l i mere end 0,5 dage 

sker indenfor en afstand på op til ca. 24 km. På tilsvarende vis er afstandene, hvis sandfodringen 

gennemføres med de mindre klapningsfartøjer, vist i Figur 13-4. 
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Figur 13-4. Varighed for overskridelse af 4 mg/l ved klapning. Den sydligste fuldt optrukne horisontale sorte 

streg markerer nordligste fodringslokalitet og den prikkede sorte linje markerer det nordligste område, hvor 

den givne koncentration af suspenderet sediment overskrides i mere end 0,5 dage.  

 

Baseret på Figur 13-4 fremgår det, at varigheden for overskridelse af 4 mg/l i mere end 0,5 dage 

sker indenfor en afstand på op til ca. 8 km fra det nordligste fodringspunkt (sort dobbeltrettet 

pil).  

 

I Figur 13-5 er vist et eksempel på resultat fra simulering af udbredelse af sedimentfaner ved 

strandfodring med mindre fartøjer. 
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Figur 13-5. Varighed for overskridelse af 4 mg/l ved strandfodring med små fartøjer. Den sydligste fuldt op-

trukne horisontale sorte linje markerer nordligste fodringslokalitet. Prikket sort linje markerer nordligste om-

råde, hvor den givne koncentration af suspenderet sediment overskrides i mere end 0,5 dage.  

 

Baseret på Figur 13-5 fremgår det, at varigheden for overskridelse af 4 mg/l i mere end 0,5 dage 

sker indenfor en afstand på op til ca. 2,5 km fra nordligste fodringspunkt (sort og rød dobbeltret-

tet pil).  

 

I Figur 13-6 er vist et eksempel på resultat fra simulering af udbredelse af sedimentfaner ved 

strandfodring med større fartøjer. 
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Figur 13-6. Varighed for overskridelse af 4 mg/l ved strandfodring med store fartøjer. Den nederste fuldt op-

trukne horisontale sorte streg markerer nordligste fodringslokalitet. Prikket sort linje markerer nordligste om-

råde, hvor den givne koncentration af suspenderet sediment overskrides i mere end 0,5 dage.  

 

Resultaterne for strandfodring med store fartøjer er for et scenarie, hvor lastkapacitet pr. fartøj 

er 21.000 m3, men idet scenariet med store fartøjer dækker lastekapaciteter i spændet 2.000 

m3/fartøj til 21.000 m3/fartøj, vil det være det mest restriktive resultat for hhv. store og små far-

tøjer, der definerer minimumsafstanden. Baseret på Figur 13-6 fremgår det, at varigheden for 

overskridelse af 4 mg/l i mere end 0,5 dage sker indenfor en afstand på ca. 7,5 km fra nordligste 

fodringsposition.  

 

13.2.2 Minimumsafstande ved Thyborøn 

Fremgangsmåden til estimering af minimumsafstandene til Thyborøn Kanal fra fodringslokalite-

terne er illustreret i nedenstående eksempel for kystnær fodring ved klapning på to tanger samti-

digt (Figur 13-7).  

 

Gennemførelse af sandfodring på én tange, i nær afstand til Thyborøn kanal, vil, jf. Figur 13-7, 

give anledning til, at store dele af Thyborøn Kanal kan blive påvirket af en koncentration af su-

spenderet sediment på 4 mg/l.  
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Figur 13-7. Varighed for overskridelse af 4 mg/l ved kystnær fodring via klapning for et scenarie med et tillade-

ligt indhold af fint sediment på 10%, når der fodres på begge tanger på samme tid. 

 

Der er ikke gennemført modelberegninger for scenariet med kystnær fodring ved anvendelse af 

store fartøjer, men som det fremgår af ”bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi” forekommer 

de længste varigheder for overskridelse af f.eks. 4 mg/l ved kystnær fodring med små fartøjer, 

og derfor er det vurderet, at der gælder de samme vilkår ved fodring med store fartøjer som med 

små. 

 

Desuden er der ikke gennemført modelberegninger af scenariet med strandfodring på tangerne 

omkring Thyborøn Kanal, idet det i bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi er vurderet, at der 

forekommer lavere koncentrationer ved strandfodring sammenlignet med kystnær fodring. Argu-

menterne herfor er bl.a. at: 

 

• De specificerede sandmængder for en strandfodringskampagne er lavere end sandmæng-

derne for en kampagne for kystnær fodring 

• Høfderne omkring Thyborøn Kanal vil blokere for en del af den langsgående sandtransport og 

den del, der ikke blokeres, vil blive transporteret uden om høfderne på samme vis som ved 

den kystnære fodring, hvormed sedimentkoncentrationerne og fanerne for scenarierne med 

strandfodring vil være yderligere reduceret sammenlignet med resultaterne for den kystnære 

fodring.  

 

Baseret på ovenstående samt det vilkår at der ikke gennemføres strandfodring med materiale, 

hvor indholdet af fint sediment overstiger 10 % i de skærpede perioder, vurderes resultaterne for 

simulering af kystnær fodring derfor at udgøre worst-case.  
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De krævede fredningsafstande ved Thyborøn kanal i tabel 1 er vist på Figur 13-8. Der er ikke 

gennemført specifik modellering mht. estimering af respektafstande til Thyborøn kanal, og såle-

des er der i Figur 13-8 anvendt de samme afstande som ved Hvide Sande og Thorsminde, dvs. 

baseret på modelresultater ved Hvide Sande. På trods af ændrede strømforhold ved Thyborøn 

vurderes dette for værende et rimeligt estimat, da der, jf. bilag 7 Sedimentation, hydraulik, mor-

fologi spildes en mindre mængde sediment ved fodring ved Thyborøn. Ved bølger fra vestlig ret-

ning kan der forekomme samtidig nordgående samt sydgående strøm hhv. syd og nord for kana-

len, og derfor kan det umiddelbart ikke tillades at der fodres på begge tanger samtidigt. 

 

 

Figur 13-8. Minimumsafstande til Thyborøn Kanal, hvis bidraget fra SSC fra sandfodring maksimalt må være 4 

mg/l, idet baggrundskoncentrationen kan være op til 6 mg/l.  
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I dette bilag findes alle baggrundsdata indhentet ved skrivebordskortlægning til miljøkonsekvens-

vurdering af kyststrækningen Lodbjerg - Nymindegab. 

 

Data er inddelt i følgende emner: 

 

• Fredede arter 

• Bilag IV-arter 

• Fugle 

• Naturtyper 

 

14.1 Fredede arter 

Fredede arter registreret inden for en afstand af 500 meter til kysten langs strækningen Lodbjerg 

- Nymindegab fremgår af Tabel 14-1. 
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e
/

K
li

t-
h
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æ
b

e
 

Agger Tange 
 

x x 
  

x x 
  

x 
 

Harboøre Tange 
    

x x x 
 

x x x 

Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint 
  

x 
  

x 
     

Trans -Thorsminde 
    

x 
 

x x 
   

Thorsminde - Husby klitplantage x x x x 
 

x x 
  

x 
 

Husby Klitplantage - Søndervig 
 

x x 
  

x 
     

Ndr. Holmsland Tange 
 

x x 
        

Sdr. Holmsland Tange 
 

x x 
     

x x 
 

Tabel 14-1. Oversigt over fredede arter langs de enkelte hovedstrækninger. 

 

14.2 Bilag IV-arter 

Bilag IV-arter registreret inden for en afstand af 500 meter til kysten på strækningen Lodbjerg – 

Nymindegab fremgår af Tabel 14-2. 

 

Stationering Bilag IV-art Afstand fra kysten 

5 Markfirben 200 meter 

6 Odder 100 meter 

7 Strandtudse 100 meter 

9 Strandtudse 100 meter 

18 Spidssnudet Frø 100 meter 

18 Strandtudse 100 meter 

23 Markfirben 100 meter 

26 Birkemus 300 meter 

29 Odder 200 meter 

31 Odder 200 meter 

33 Stor Vandsalamander 100 meter 

42 Odder 400 meter 

50 Grøn Kølleguldsmed 100 meter 
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Stationering Bilag IV-art Afstand fra kysten 

52 Strandtudse 150 meter 

86 Markfirben 100 meter 

93 Odder 500 meter 

97 Markfirben 100 meter 

104 Strandtudse 500 meter 

109 Odder 500 meter 

113 Odder 500 meter 

Tabel 14-2. Bilag IV arter registreret på strækningen. 

 

14.3 Fugle 

Fugle, der ikke er på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områderne, er kortlagt ud fra følgende 

lokaliteter fra DOF-basen: 

 

Hovedstrækning Lokalitet i DOF-basen 

Agger Tange Agger Tange, havsiden 

Harboøre Tange Harboøre Tange, Harboøre Tange, havet 

Vrist - Ferring og Bovbjerg Klint Vejlby Klit, Ferring Sø, Ferring, Bovbjerg 

Trans -Thorsminde Trans, Bøvling Klit, Thorsminde 

Thorsminde - Husby klitplantage Thorsminde Havn, Spidsbjerg Strand, Græm Strand, Husby 

Husby Klitplantage – Søndervig Bækbygård Strand, Husby Klit ved Strandgården 

Ndr. Holmsland Tange Søndervig, Klegod, Nørre Lyngvig, Lyngvig fyr, Hvide Sande 

Sdr. Holmsland Tange Hvide Sande Havn, Hav og Strand ved Bjerregaard 

Tabel 14-3. Lokaliteter til brug i DOF-basen. 
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14.4 Naturtyper 

Tabellen angiver ud for hvilken kilometer på projektets kystlinje, registreringen findes, årstal for 

registrering, estimeret naturtilstand og beregnet naturtilstand, strukturindeks og artsindeks, antal 

karakteristiske positiv * og **-arter fra registreringens artsliste, antal af problemarter samt 

værdi for kystbeskyttelse angivet i feltskema for klit (1: Ingen kystbeskyttelse, 2: Udprægede 

tegn på zonering og naturlig dynamik (zd), 3: Tydelige tegn på zd, 4: Kun svage tegn på zd, 5: 

Ingen tegn på zd).  
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Grå/gr
øn klit 

 
0,
46 

0,
56 

0,
41 

Rynket 
rose 

    
1 

12 Sydha-

len syd 

for 

Færge-

lejet 

192

373 

19

93 

Stran

deng 

     
Tangen 

har karak-

ter af 

grønklit 

med bl.a. 

Klit-Natlys 

    

13 
 

606

394 

20

13 

Stran

denge

, 

strand

sumpe 

3 
     

7 
 

1 
 

12-

13 

 
736

862 

20

13 

Stran

dklit 

3 
   

rynket 

rose 

     

13-
17 

Den 
nord-

lige del 

af Har-

boøre 

Tange 

194
377 

19
95 

Fersk 
eng/o

ver-

drev 

     
Forekom-
ster af 

bl.a. Fir-

kløft, 

Slanget-

unge og 

Strand-

Tusindgyl-

den 

    

17 Røn-

land, 

N-NNV 
for pkt 

1 

195

200 

20

03 

Fersk 

eng 

     
Hvid klit 

    

17 
 

682

466 

20

13 

Stran

denge

, 

strand

sumpe 

2 
   

rynket 

rose 

     

18 Bane-

grav v. 

høfte 

42 

646

577 

20

13 

La-

gune 

     
Hypertrof, 

stærk re-

gulering 

af hydro-

logi 

    

18 Røn-

land, N 

for pkt 
1 

192

442 

20

03 

Fersk 

eng/M

ose og 
kær 

     
Fersk-

vands-

præget 
strandeng 

    

19 Røn-

land, V 

for pkt 

1 

192

639 

20

03 

Fersk 

eng 

     
Strand-

overdrev 
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18-

20 

Harbo-

øre 

432

920 

20

05 

Stran

deng 

 
0,

84 

0,

82 

0,

86 

  
1

1 

1 
  

20 Lan-

ger-

huse, 

SSV for 

pkt 1 

191

993 

20

03 

Fersk 

eng 

     
Hvid klit 

    

20 NØ-

ØNØ 
for pkt 

1 

192

079 

20

03 

Fersk 

eng 

     
Dværg-

busk-
hede/he-

dekær 

    

17-

20 

Strand

over-

drev 

langs 

lande-

vejen 

ml. 

Har-

boør 
og 

Chemi-

nova 

192

119 

19

96 

Fersk 

eng 

     
Strand-

overdrev 

    

20 Nord 

for 

Lan-

ger-

huse 

192

701 

19

96 

Fersk 

eng 

          

20 Strand

enge 

og 

hede 

ved 
Hol-

mene 

193

650 

19

93 

Over-

drev 

     
Mange 

klokke-

Ensian på 

både 

strand-
overdrev 

og hede 

    

17-

20 

Sydlige 

del af 

Harbo-

øre 

Tange 

194

528 

19

93 

Fersk 

eng/O

ver-

drev 

          

22 Tøt, V-

VNV 

for pkt 

3 

194

847 

20

03 

Fersk 

eng 

     
Klit-

hede/hvid 

klit 

    

25 Vejlby, 

VNV 

for 
kote 

0,3 

194

945 

20

03 

Hede 
     

hede mel-

lem jern-

bane og 
klit/hvid 

klit 

    

26 Vejlby, 

SV-

VSV for 

kote 

0,3 

194

042 

20

03 

Hvid 

klit 

     
Hvid klit i 

sommer-

husom-

råde/klit-

hede med 

revling 

    

27 Vejlby, 

SV for 

Trb 

192

065 

20

03 

Fersk 

eng 

     
Gruset 

vej-

side/klit-

hede i 
sommer-

husom-

råde 

    

27 Vejlby, 

VNV 

for 

vand-

værk 

192

725 

20

03 

Fersk 

eng 

     
Hvid klit 

    

27 Vejlby, 

VSV for 

192

957 

20

03 

Klit-

hede 

     
Klit-

hede/græ

    



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 258/501  

 

 

St. 

Sted-

navn 

Ak-

tivi-

tets 

ID 

År 

re

g. 

Na-

tur-

type E
s
ti

m
e
r
e
t 

n
a

tu
r
-

ti
ls

ta
n

d
 

N
a
tu

r
ti

ls
ta

n
d

 

S
tr

u
k
tu

r
in

d
e
k

s
 

A
r
ts

in
d

e
k
s
 

Invasive 

arter 
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b
le
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te

r
 

K
y
s
tb

e
s
k
y
tt

e
ls

e
 

vand-

værk 

sareal i 

klithede 

27 Vejlby, 

V for 

kote 4 

200

644 

20

03 

Fersk 

eng 

     
Hvid 

klit/hede 

ved fod af 

hvid klit 

    

28-

29 

Søn-

der-

vese 
og Fer-

ring Sø 

193

635 

20

04 

Fersk 

eng 

          

31,5 Ferring 

Strand, 

Høfde 

5, V-

VSV for 

pkt 0,4 

192

596 

20

03 

Fersk 

eng 

          

31,5 Ferring 

N, ved 

Alders-

hvile 

195

003 

20

03 

Fersk 

eng 

     
Fugtig plet 

på som-

merhussti 

med græs 

    

24-

32 

Ferring 

Hede 

528

156 

20

10 

Hede 3 
   

Rynket 

rose 

Rynket 

rose er 
ved at 

overtage 

klitterne!! 

    

32 Kås-

gårdvej 

623

850 

19

93 

Fersk 

eng 

3 
    

Natureng 9 
 

4 
 

32 Kås-

gårdvej 

782

831 

20

14 

Mose 

og 

kær 

4 
    

høj-

staude-

/rørsump.  

    

32,5 Fer-

ring, N 

for Mu-

seum 

192

427 

20

03 

Fersk 

eng 

          

32,5 Fer-

ring, 

Nørre 

Kås-
gård, 

V-VNV 

for 

gården 

194

510 

20

03 

Fersk 

eng, 

Mose 

og 
kær 

     
Grusvejra-

bat i læ af 

lav hjæl-

me-
klit/forklit 

    

34 
 

682

423 

20

13 

Hede 
          

34 
 

682

424 

20

13 

Mose 

og 

kær 

3 
         

36 
 

637

343 

20

13 

For-

strand

, hvid 

klit og 

grå/gr
øn klit 

     
Hårdt 

græsset af 

heste,  

    

36 
 

638
310 

20
13 

For-
strand

, hvid 

klit og 

grå/gr

øn klit 

          

38 
 

682

515 

20

13 

Over-

drev 

1 
         

38 
 

682

516 

20

13 

Fersk 

eng 

1 
        

x 

38 
 

682

517 

20

13 

Over-

drev 

2 
        

x 

39 Fjal-

tring, 

200

472 

20

03 

Sø, 

Fersk 

eng 
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b
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K
y
s
tb

e
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e
 

VSV for 

kirke 

39 Tu-

skær-

vej 

738

762 

20

14 

Fersk 

eng 

3 
        

x 

40 Mærsk 

Grøft 

ved 

41km-
sten 

192

872 

19

96 

Fersk 

eng, 

Mose 

og 
kær  

          

40 Lisby, 
Søn-

derby 

Gårde, 

V for 

Tuskær 

Gårde 

195
348 

20
03 

Fersk 
eng 

          

40 Grøften 

ved 

Fjal-

tring 

528

162 

20

10 

Fersk 

eng 

2 
     

1

7 

2 3 
 

40 
 

585

495 

20

12 

Fersk 

eng 

3 
     

1

1 

1 3 
 

40 mårup-

gårdvej 
8 

738

764 

20

14 

Fersk 

eng 

5 
         

40 Tuskær 749

030 

20

14 

Mose 

og 

kær 

4 
    

høj-

staude-

/rørsump 

    

41 Bøvling 

Klit, N 

for 

40km 

sten 

191

864 

20

03 

Fersk 

eng, 

Mose 

og 

kær  

     
Fugtig 

lavning i 

bygmark 

nær kyst 

    

41 Grøften 

ved 

Fjal-

tring 

194

803 

20

01 

Fersk 

eng 

          

42 Bøvling 

Klit, N 

for 
39km 

sten 

194

952 

20

03 

Fersk 

eng, 

sø 

          

43 Bøvling 

Klit, N 

for 

39km 

sten 

193

322 

20

03 

Brun-

van-

det 

sø, 

Fersk 

eng 

     
Område 

omkring 

kystklitter 

    

42-

43 

Fjords-

hale 

193

390 

19

94 

Stran

deng, 

sø 

          

44-

45 

Klæg-

odde 

195

086 

19

94 

Tør 

hede, 

fersk 
eng 

          

43-

46 

Nissum 

Fjord 

530

785 

20

10 

Stran

deng 

 
0,

63 

0,

57 

0,

71 

  
7 

  
2 

47 Bøvling 

klit 

498

135 

20

09 

Stran

deng 

    
rynket 

rose 

Høenge 
    

43-

47 

Nissum 

Fjord 

530

796 

20

10 

Stran

deng 

 
0,

52 

0,

55 

0,

5 

  
1 

  
1 

48 Bøvling 

Klit, N 

for 

33km 

sten 

194

700 

20

03 

Over-

drev, 

Fersk 

eng 

     
Strand-

dige/for-

strand/kæ

r,  

    

46-

48 

Nissum 

Fjord 

530

805 

20

10 

Stran

deng 

 
0,

4 

0,

52 

0,

33 

  
4 

 
2 3 
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K
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49 Tors-

minde 

(N) 

211

503 

20

06 

Stran

deng 

          

49 Tors-

minde, 

S-SSØ 

for 
33km 

sten 

191

866 

20

03 

Over-

drev, 

Fersk 

eng 

     
Kær i 

strandeng 

øst for 

havdige 

    

49 Nissum 

Fjord 

432

690 

20

05 

Stran

deng 

 
0,

63 

0,

75 

0,

55 

  
3 

  
1 

49 Nissum 

Fjord 

432

692 

20

05 

Stran

deng 

 
0,

62 

0,

62 

0,

63 

  
4 

  
1 

48-

49 

Nissum 

Fjord 

530

818 

20

10 

Stran

deng 

 
0,

62 

0,

64 

0,

62 

  
6 

  
1 

49 
 

533

014 

20

10 

Stran

deng 

 
0,

58 

0,

53 

0,

65 

Rynket 

rose 

 
3 

  
2 

50 Tors-

minde, 

ØSØ 

for fyr 

192

105 

20

03 

Fersk 

eng 

     
Ruderat 

ved hav-

neområde 

    

49-

50 

Nissum 

Fjord 

432

689 

20

05 

Stran

deng 

 
0,

63 

0,

75 

0,

55 

  
3 

   

50 Tors-

minde, 

SØ for 

fyr  

194

985 

20

03 

Fersk 

eng 

     
Stensæt-

ning ved 

havn 

    

50 Thors-

minde 
cam-

ping-

plads 

575

649 

20

11 

Stran

deng 

1 
         

50 Thors-

minde 

fjord-

vænget 

575

650 

20

11 

Stran

deng 

1 
         

50 Nissum 

Fjord 

432

687 

20

05 

Stran

deng 

 
0,

61 

0,

64 

0,

59 

  
4 

  
1 

49-

50 

Nissum 

Fjord 

432

691 

20

05 

Stran

deng 

 
0,

62 

0,

62 

0,

63 

  
4 

  
1 

49-

50 

Nissum 

Fjord 

530

810 

20

10 

Stran

deng 

 
0,

37 

0,

61 

0,

21 

  
1 

 
2 2 

49-

50 

 
533

019 

20

10 

Stran

deng 

 
0,

58 

0,

68 

0,

52 

  
3 

  
1 

50 
 

533

022 

20

10 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

54 

0,

52 

0,

57 

Rynket 

rose 

 
5 

  
2 

50 Tors-

minde, 

Hol-

men, 
NV pkt 

0.2 

193

416 

20

03 

Fersk 

eng, 

sø 

     
Ruderat 

ved havn 

    

51 Tors-

minde, 

Hol-

men, 

NNV 

31km-

sten  

195

368 

20

03 

Mose 

og 

kær, 

fersk 

eng 

     
Havne-

plads 

    

51 Tors-

minde, 

Hol-

men 
ved 

31km-

sten 

200

706 

20

03 

Hede, 

fersk 

eng 

     
Østside af 

stranddige 

    

50-

51 

Nissum 

Fjord 

432

679 

20

05 

Stran

deng 

 
0,

42 

0,

47 

0,

39 

     
1 
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50-

51 

Nissum 

Fjord 

533

029 

20

10 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

5 

0,

51 

0,

5 

  
1

1 

0 1 3 

50-

51 

Nissum 

Fjord 

432

686 

20

05 

Stran

deng 

 
0,

65 

0,

75 

0,

58 

Rynket 

rose 

 
2 

  
1 

50-

51 

 
533

034 

20

10 

Hav-

torn-

klit 

    
rynket 

rose 

     

51 
 

533

036 

20

10 

Enårig 

strand

engs-

vege-
tation 

         
1 

51 
 

533

040 

20

10 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

42 

0,

64 

0,

28 

  
4 

 
2 5 

51 
 

586

855 

20

12 

La-

gune 

          

51 
 

588

539 

20

12 

La-

gune 

          

52 Eng 

ved 

Døde-

mands-

bjerg 

192

161 

19

96 

Sø, 

Fersk 

eng 

          

50-

52 

Syd for 

Tors-

minde 

192

335 

19

94 

Stran

deng, 

mose 

og 

kær 

          

52 Tors-
minde, 

Hol-

men, Ø 

30km-

sten 

192
938 

20
03 

Mose 
og 

kær, 

fersk 

eng 

     
Strandeng 

    

52 Nissum 

Tange 

(nord) 

194

017 

20

05 

Fersk 

eng 

          

52 Klitvej, 

matr. 

nr. 199 

Sdr. 

Nissum 
Mark 

579

118 

20

12 

Hede 
      

1

6 

   

52 Nissum 
Fjord 

533
073 

20
10 

Grå/gr
øn klit 

 
0,
72 

0,
81 

0,
66 

  
1
1 

1 
 

1 

51-

52 

Nissum 

Fjord 

533

065 

20

10 

Stran

deng 

 
0,

6 

0,

57 

0,

65 

  
1

0 

  
2 

53 Tors-

minde, 

Hol-

men, S 

30km-

sten 

192

638 

20

03 

Mose 

og 

kær, 

fersk 

eng 

     
Strand-

overdrev 

    

53 Nissum 

Tange 

(midt) 

194

028 

20

05 

Fersk 

eng, 

over-

drev 

          

53 Tors-

minde, 
Hol-

men S 

30km-

sten 

194

346 

20

03 

Fersk 

eng, 
sø 

     
Grøft i 

strandeng 
+ kær i 

strandrør-

sump 

    

51,5-

53 

Nissum 

Fjord 

432

678 

20

05 

Stran

deng 

 
0,

42 

0,

47 

0,

39 

     
1 

54 Nissum 

Tange 

(syd) 

194

002 

20

05 

Fersk 

eng 

          



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 262/501  

 

 

St. 

Sted-

navn 

Ak-

tivi-

tets 

ID 

År 

re

g. 

Na-

tur-

type E
s
ti

m
e
r
e
t 

n
a

tu
r
-

ti
ls

ta
n

d
 

N
a
tu

r
ti

ls
ta

n
d

 

S
tr

u
k
tu

r
in

d
e
k

s
 

A
r
ts

in
d

e
k
s
 

Invasive 

arter 

Bemærk-

ninger *
-a

r
te

r
 

*
*

-a
r
te

r
 

p
r
o

b
le

m
a
r
te

r
 

K
y
s
tb

e
s
k
y
tt

e
ls

e
 

54 klitve-

jen s 

for 

thors-

minde 

575

651 

20

11 

Hede 2 
    

våd hede 
    

50-

55 

 
533

098 

20

10 

Stran

deng 

 
0,

46 

0,

55 

0,

39 

     
1 

55 
 

529

216 

20

10 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

5 

0,

37 

0,

69 

rynket 

rose 

 
5 1 

  

56 Spids-

bjerg 
Strand 

(syd) 

194

016 

20

05 

Fersk 

eng, 
over-

drev 

          

56 
 

529

227 

20

10 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

58 

0,

52 

0,

68 

  
7 1 

  

56 
 

529

256 

20

10 

Klit-

hede 

 
0,

6 

0,

54 

0,

69 

  
7 1 

  

56 
 

530

187 

20

10 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

58 

0,

53 

0,

67 

rynket 

rose 

 
8 

   

56 
 

530

195 

20

10 
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vig 

(syd) 

193
990 

20
05 

Sø, 
Fersk 

eng 

          

89 Sønder 

Lyng-

vig, Ø 

for pkt 

21 

191

727 

20

09 

Fersk 

eng, 

mose 

og 

kær 

          

89 Sønder 

Lyng-

vig, 

NV-

VNV 
for 

Dæ-

mons-

bjerg 

191

771 

19

99 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
Forklit 

    

89 Sønder 

Lyng-

vig, 

SSØ 

for pkt 

21 

192

383 

19

99 

Sø, 

Fersk 

eng 

          

89 Sønder 

Lyng-
vig, 

SØ-

SSØ 

for pkt 

21 

193

028 

19

99 

Sø, 

Fersk 
eng 

     
SV-eksp 

grønsvær-
klit 

    

89 Sønder 

Lyng-

vig, 

ØSØ 

for pkt 

21 

195

213 

19

99 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
Grøn-

sværklit 

    

89 Sønder 

Lyng-
vig, NV 

for pkt 

21 

200

473 

19

99 

Fersk 

eng, 
mose 

og 

kær 

     
Hvid klit 

    

89-

90 

Sønder 

Lyng-

vig 

432

911 

20

05 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

61 

0,

54 

0,

71 

  
7 1 

  

90 Dæ-

mons-

bjerg, 

SV-

SSV for 

Dæ-
mons-

bjerg 

(24m) 

191

733 

20

00 

Fersk 

eng, 

mose 

og 

kær 

          

90 Dæ-

mons-

bjerg, 

SV for 

193

474 

20

00 

Fersk 

eng, 

mose 

og 

kær 
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St. 

Sted-

navn 

Ak-

tivi-

tets 

ID 

År 

re

g. 

Na-

tur-

type E
s
ti

m
e
r
e
t 

n
a

tu
r
-

ti
ls

ta
n

d
 

N
a
tu

r
ti

ls
ta

n
d

 

S
tr

u
k
tu

r
in

d
e
k

s
 

A
r
ts

in
d

e
k
s
 

Invasive 

arter 

Bemærk-

ninger *
-a

r
te

r
 

*
*

-a
r
te

r
 

p
r
o

b
le

m
a
r
te

r
 

K
y
s
tb

e
s
k
y
tt

e
ls

e
 

Dæ-

mons-

bjerg 

(24m) 

90 Sønder 

Lyng-

vig, V 
for 

Dæ-

mons-

bjerg 

194

805 

19

99 

Fersk 

eng, 

brun-
van-

det sø 

     
Under del-

vis sand-

dække på 
forstrand 

    

90 Dæ-

mons-

bjerg, 

V-VNV 

for 

Dæ-

mons-
bjerg 

195

328 

20

01 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
På jord-

vold mod 

grønklit 

nær hus 

    

90 Dæ-
mons-

bjerg, 

V for 

Dæ-

mons-

bjerg 

200
513 

20
01 

Fersk 
eng, 

hede 

          

90 Dæ-

mons-

bjerg, 

S for 

pkt 24 
(syd-

lige) 

194

633 

20

01 

Sø, 

Fersk 

eng 

          

90 Dæ-

mons-

bjerg, 

S for 

pkt 24 

(syd-

lige) 

192

347 

20

01 

Fersk 

eng, 

mose 

og 

kær 

          

90-

91 

Dæ-

mons-

bjerg 

432

909 

20

05 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

61 

0,

56 

0,

69 

  
7 

   

90-

91 

Dæ-

mons-
bjerg 

432

910 

20

05 

Klit-

hede 

 
0,

67 

0,

65 

0,

69 

  
6 1 

  

91 Hvide 
Sande, 

SV-

VSV for 

23km 

sten 

192
874 

20
00 

Sø, 
Fersk 

eng 

     
Forklit 

    

91 Hvide 

Sande, 

SV-

SSV for 

23km 

sten 

200

421 

19

99 

Fersk 

eng, 

hede 

     
NV-eksp 

lav 

grå/grøn 

klit 

    

92 Hvide 
Sande, 

NV-

VNV 

for pkt 

23 

Båke 

syd 

194
251 

19
99 

Hæn-
ge-

sæk, 

fersk 

eng 

     
Ø-eksp 
grøn klit-

skråning 

    

92 Hvide 

Sande, 

N-NNØ 

193

182 

19

99 

Fersk 

eng, 

hede 

     
Lavning i 

revling-

hede 
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St. 

Sted-

navn 

Ak-

tivi-

tets 

ID 

År 

re

g. 

Na-

tur-

type E
s
ti

m
e
r
e
t 

n
a

tu
r
-

ti
ls

ta
n

d
 

N
a
tu

r
ti

ls
ta

n
d

 

S
tr

u
k
tu

r
in

d
e
k

s
 

A
r
ts

in
d

e
k
s
 

Invasive 

arter 

Bemærk-

ninger *
-a

r
te

r
 

*
*

-a
r
te

r
 

p
r
o

b
le

m
a
r
te

r
 

K
y
s
tb

e
s
k
y
tt

e
ls

e
 

pkt 23 

Båke 

syd 

92 Hvide 

Sande, 

V-VNV 

for pkt 
23 

Båke 

syd 

193

538 

19

99 

Krans-

nål-

alge-

sø, 
fersk 

eng 

     
S- og Ø-

eksp hvid 

klitskrå-

ninger 

    

93 Hvide 

Sande, 

SV-

SSV 

pkt 23 

Båke 

syd 

192

569 

19

99 

Fersk 

eng, 

hede 

     
V-eksp 

forklit 

    

93 Hunde-

sted, 

SV-
VSV for 

25km 

sten 

vej 181 

194

143 

19

95 

Fersk 

eng, 

hede 

          

94 Ren-

derne, 

NV-

NNV 

for 

Båke 

200

564 

19

95 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
grøn klit 

    

94 Ren-

derne, 

SV for 
Båke 

191

986 

19

95 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
NØ-eksp 

åben plet i 

grøn 
klit/Hvid 

Klit 

    

95 Årgab, 

SSV for 

Båke 

194

301 

19

95 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
Ø-eksp 

grøn klit 

    

95 Årgab, 

NNV-N 

for pkt 

17 

(Gam-

melhus 

Bjerge) 

194

757 

19

95 

Fersk 

eng, 

mose 

og 

kær 

     
I grøn-

sværklit 

på sti 

    

95 Årgab, 

NNV-N 
for pkt 

17 

(Gam-

melhus 

Bjerge) 

194

793 

19

95 

Sø, 

Fersk 
eng 

     
Grøn klit 

    

96 Årgab,

VNV-

NV for 

Klit-

gård 

191

718 

19

95 

Fersk 

eng, 

mose 

og 

kær 

     
Ø-eksp 

klitfod 

    

96 Årgab, 

Pkt 
17gam

melhus 

bjerg 

191

888 

19

95 

Sø, 

Fersk 
eng 

     
hvid klit 

top 

    

96 Årgab, 

NV for 

pkt 17, 

Gam-

melhus 

Bjerge 

194

389 

19

95 

Fersk 

eng 

     
NØ-eksp 

hvid klit-

top 
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St. 

Sted-

navn 

Ak-

tivi-

tets 

ID 

År 

re

g. 

Na-

tur-

type E
s
ti

m
e
r
e
t 

n
a

tu
r
-

ti
ls

ta
n

d
 

N
a
tu

r
ti

ls
ta

n
d

 

S
tr

u
k
tu

r
in

d
e
k

s
 

A
r
ts

in
d

e
k
s
 

Invasive 

arter 

Bemærk-

ninger *
-a

r
te

r
 

*
*

-a
r
te

r
 

p
r
o

b
le

m
a
r
te

r
 

K
y
s
tb

e
s
k
y
tt

e
ls

e
 

96 Årgab, 

VNV 

for 

Klit-

gård 

194

903 

19

95 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
På nedlagt 

grusvej 

    

96 Årgab, 

S for 
Gam-

melhus 

Bjerge 

(17m) 

195

290 

19

93 

Tør 

hede, 
fersk 

eng 

     
Hvid/Grå/

Grøn klit 

    

96 Årgab, 

NV for 

pkt 17 

200

566 

19

95 

Fersk 

eng 

     
Hvid klit 

    

97 Årgab,

SSV-

SV for 

29km 

sten, 

vej 181 

192

134 

19

95 

Fersk 

eng, 

mose 

og 

kær 

     
Lavning 

med bart 

sand 

    

97 Nørre 

Havr-
vig, NV 

for Mu-

seum 

192

415 

19

95 

Sø, 

Fersk 
eng 

     
Vejkant i 

klithede 

    

97 Nørre 

Haur-

vig, 

VNV-

NV for 

Mu-

seum  

193

352 

19

93 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
Bund af 

udtørret 

vandhul i 

klithede 

    

97 Årgab, 

ØSØ 
for pkt 

21, 

Må-

neds-

krog 

Bjerg 

194

853 

19

95 

Sø, 

Fersk 
eng 

     
S-eksp 

grøn klit-
skråning 

    

98 Sdr. 

Havr-

vig, 

VSV for 

pkt 16 
Riskrog 

Bjerg 

192

541 

19

99 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
Vindbrud i 

top af 

hvid klit 

    

98 Havr-

vig, 

VSV for 

Trsf 

192

668 

19

99 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
NØ-eksp 

vindbrud i 

grøn klit 

    

98 Nørre 

Haur-

vig, 

VSV for 

30km 

sten 

(vej 
181) 

192

738 

19

93 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
Ø-eksp 

hvid klit 

    

98 Nørre 

Havr-

vig, 

VSV-

SV for 

Mu-

seum 

194

055 

19

95 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
Hvid klit 

mod for-

strand 

    

98 Sønder 

Havr-

vig, 

194

618 

19

98 

Fersk 

eng, 

mose 

     
Hvid 

klit/forklit 
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St. 

Sted-

navn 

Ak-

tivi-

tets 

ID 

År 

re

g. 

Na-

tur-

type E
s
ti

m
e
r
e
t 

n
a

tu
r
-

ti
ls

ta
n

d
 

N
a
tu

r
ti

ls
ta

n
d

 

S
tr

u
k
tu

r
in

d
e
k

s
 

A
r
ts

in
d

e
k
s
 

Invasive 

arter 

Bemærk-

ninger *
-a

r
te

r
 

*
*

-a
r
te

r
 

p
r
o

b
le

m
a
r
te

r
 

K
y
s
tb

e
s
k
y
tt

e
ls

e
 

NV-

VNV 

for 

31km 

sten 

og 

kær 

98 Abeli-

nes-
gård 

(V. 

432

901 

20

05 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

63 

0,

63 

0,

63 

  
6 

   

99 Sønder 

Havr-

vig, 

VNV 

for 

31km 

sten 

195

151 

19

99 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
I SØ-eksp 

grå klit 

vegetation 

    

99 Nørre 

Haur-

vig, 

SV-
SSV for 

Mu-

seum 

200

409 

19

93 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
Klithede 

    

99 Havr-

vig 

432

894 

20

05 

Klit-

hede 

 
0,

65 

0,

74 

0,

58 

Sitka 

gran 

 
7 

 
1 

 

99 Havr-

vig 

(NØ) 

432

900 

20

05 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

73 

0,

73 

0,

74 

stjerne-

bredribbe 

 
8 1 

  

101 
 

684

074 

20

13 

Fersk 

eng 

1 
         

101 
 

684

088 

20

13 

Hede 2 
   

rynket 

rose 

     

102 Skod-

bjerge, 

V-VSV 

for ho-

tel 

192

008 

19

99 

Fersk 

eng, 

mose 

og 

kær 

     
Øeksp fod 

af hvid klit 

    

103 Skod-

bjerge, 
V-VNV 

for 

35km 

sten  

192

471 

19

99 

Fersk 

eng, 
mose 

og 

kær 

     
Kunstig 

klit/klit-
lavning i 

græns-

værklit 

    

103 Søn-

der-

sand, 

V-VSV 

for 

35km 

sten 

192

788 

19

99 

Fersk 

eng, 

mose 

og 

kær 

     
Forklit 

    

105 Bjerre-

gård 
(syd) 

193

984 

20

05 

Fersk 

eng, 
mose 

og 

kær 

          

105 Skod-

bjerge, 

V-VSV 

for35k

m sten 

195

304 

19

99 

Fersk 

eng, 

mose 

og 

kær 

     
sandet 

kant af p-

plads i klit 

    

105 Nygård 

(V.) 

432

904 

20

05 

Klit-

hede 

 
0,

73 

0,

75 

0,

72 

  
8 1 

  

105 Nygård 

(V.) 

432

905 

20

05 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

8 

0,

88 

0,

75 

  
1

4 

1 
  

105 Om-

råde 

vest 
for 

211

419 

20

06 

Grå/gr

øn klit 

    
stjerne-

bred-

ribbe, 
rynket 

rose 
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St. 

Sted-

navn 

Ak-

tivi-

tets 

ID 

År 

re

g. 

Na-

tur-

type E
s
ti

m
e
r
e
t 

n
a

tu
r
-

ti
ls

ta
n

d
 

N
a
tu

r
ti

ls
ta

n
d

 

S
tr

u
k
tu

r
in

d
e
k

s
 

A
r
ts

in
d

e
k
s
 

Invasive 

arter 

Bemærk-

ninger *
-a

r
te

r
 

*
*

-a
r
te

r
 

p
r
o

b
le

m
a
r
te

r
 

K
y
s
tb

e
s
k
y
tt

e
ls

e
 

Nymin-

degab 

106 Nygård 

(S.v.) 

432

908 

20

05 

Klit-

hede 

 
0,

72 

0,

74 

0,

71 

  
8 

   

106 Nygård 

(S.V) 

432

906 

20

05 

Klit-

hede 

 
0,

81 

0,

83 

0,

79 

  
1

3 

2 
  

106 Nygård 

(S.V) 

432

907 

20

05 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

72 

0,

66 

0,

8 

  
1

4 

3 
  

110 Bjerre-

gård, 

V-VSV 

for 
41km 

sten 

193

911 

19

97 

Hvid 

klit, 

mose 

og 
kær 

     
Ø-vendt 

fod af hvid 

klit 

    

110 Nymin-

degab 

(nord) 

193

993 

20

05 

Sø, 

Fersk 

eng 

          

110 Bjerre-

gård, 

NV for 

42km 

sten 

194

630 

20

00 

Hvid 

klit, 

mose 

og 

kær 

          

110 Bjerre-

gård, 

NV for 

42km 
sten 

200

572 

20

00 

Hvid 

klit, 

sø 

     
Kant af 

grussti i 

grå klit 

    

110 Bjålum 
Klit, 

SV-

SSV for 

41 km 

sten 

200
640 

19
96 

Fersk 
eng, 

mose 

og 

kær 

     
Hedelav-
ning på 

afblæs-

ningsflade 

    

110-

111 

Nymin-

de-

strøm-

men 

192

910 

20

04 

Sø, 

Fersk 

eng 

    
rynket 

rose 

     

111 Bjerre-

gård, 

SV for 

42km 
sten 

193

237 

19

97 

Hvid 

klit, 

mose 

og 
kær 

     
V-vendt 

side af 

hvid klit 

    

110-

111 

 
533

028 

20

10 

Klit-

hede 

 
0,

8 

0,

72 

0,

75 

  
6 1 

 
1 

112 Nymin-

de-

gab,VN

V for 

44km 

sten  

193

523 

19

95 

Fersk 

eng, 

mose 

og 

kær 

    
bjerg-fyr, 

rynket 

rose 

Kant af 

gruset sti 

på dæm-

ning i klit 

    

112 Nymin-

de-

strøm-

men  

193

688 

20

03 

Sø, 

Fersk 

eng 

          

112 Nymin-

degab 
(midt) 

194

000 

20

05 

Fersk 

eng,m
ose og 

kær 

          

112 Nymin-

de-

gab,NV

-VNV 

for 

44km 

sten 

194

043 

19

98 

Sø, 

Fersk 

eng 

     
Lavning i 

klithede 

    

110-

112 

Ring-

købing 

fjord 

432

891 

20

04 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

82 

0,

88 

0,

78 

  
6 1 
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St. 

Sted-

navn 

Ak-

tivi-

tets 

ID 

År 

re

g. 

Na-

tur-

type E
s
ti

m
e
r
e
t 

n
a

tu
r
-

ti
ls

ta
n

d
 

N
a
tu

r
ti

ls
ta

n
d

 

S
tr

u
k
tu

r
in

d
e
k

s
 

A
r
ts

in
d

e
k
s
 

Invasive 

arter 

Bemærk-

ninger *
-a

r
te

r
 

*
*

-a
r
te

r
 

p
r
o

b
le

m
a
r
te

r
 

K
y
s
tb

e
s
k
y
tt

e
ls

e
 

110-

112 

Ring-

købing 

fjord 

533

026 

20

10 

Hvid 

klit 

    
rynket 

rose 

    
1 

112 
 

533

157 

20

10 

Hav-

torn-

klit 

    
rynket 

rose 

     

112 
 

533

173 

20

10 

Klit-

hede 

 
0,

56 

0,

65 

0,

5 

rynket 

rose, gy-

vel 

     

112 
 

533

182 

20

10 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

71 

0,

69 

0,

73 

rynket 

rose, 
stjerne-

bredribbe 

 
1

0 

1 
  

110-

113 

Nymin-

de-

strøm-

men 

193

397 

20

04 

Sø, 

Fersk 

eng 

          

113 Vest 

for ny-

minde-

strøm-

men 

193

683 

20

03 

Klit-

hede, 

sø 

          

113 vest 

for ny-

minde-
strøm-

men 

193

685 

20

03 

Klit-

lav-

ning, 
mose 

og 

kær 

          

112-

113 

vest 

for ny-

minde-

strøm-

men 

193

686 

20

03 

Fersk 

eng, 

mose 

og 

kær 

          

113 Nymin-

degab 

(syd) 

193

994 

20

05 

Fersk 

eng,m

ose og 

kær 

          

110-

113 

Syden-

den af 
Holms-

land 

Klit 

200

467 

19

94 

Fersk 

eng, 
mose 

og 

kær 

          

111-

113 

Ring-

købing 

fjord 

432

840 

20

05 

Klit-

hede 

 
0,

64 

0,

73 

0,

57 

  
3 

   

111-

113 

Ring-

købing 

fjord 

432

842 

20

05 

Grå/gr

øn klit 

 
0,

48 

0,

52 

0,

44 

rynket 

rose 

 
5 

 
1 

 

113 Ring-

købing 

fjord 

432

844 

20

05 

Hav-

torn-

klit 

          

113 Ring-

købing 

fjord 

432

845 

20

05 

Klit-

hede 

 
0,

7 

0,

84 

0,

6 

  
8 
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15.1 Baggrund for væsentlighedsvurderingerne 

Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltningen har vurderet, at kystbeskyttelsesindsat-

sen langs Vestkysten (Lodbjerg - Nymindegab) er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvur-

dering af planer og programmer og af konkrete projekter409, og at der skal udarbejdes miljøkon-

sekvensvurdering og miljøvurdering, både fordi projektet vil være forbundet med miljøpåvirknin-

ger, og fordi fællesaftalen vurderes som en plan. I den forbindelse skal der udarbejdes en vurde-

ring af, hvorvidt projektet kan udgøre en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områder i 

henhold til habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1410. 

 

Strækningen Lodbjerg - Nymindegab passerer en række Natura 2000-områder langs Vestkysten. 

I nærværende bilag til miljøkonsekvensvurderingen findes en væsentlighedsvurdering for føl-

gende Natura 2000-områder (Figur 15-1): 

  

• N28 ’Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø’ 

Området består af to tanger som ligger helt op til kysten, Agger Tange mod nord og Harbo-

øre Tange mod syd. 

• N27 ’Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø’  

Området ligger ca. 1,0 km inde i landet syd for Flade Sø 

• N43 ’Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg’  
Området ligger helt op til kysten umiddelbart nord for projektområdet  

• N65 ’Nissum Fjord’  

Området består af en lang kyststrækning.  

• N66 ’Stadil og Vest Stadil Fjord’  

Området ligger ca. 500 meter inde i landet. 

• N69 ’Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen’  

Området ligger ca. 1,5 km mod øst. Den sydvestlig del af Natura 2000-området ligger helt op 

til kysten 

• N68 ’Skjern Å’  

Området ligger ca. 18 km sydøst for Hvide Sande 

• N74 ’Husby Klit’  

Området er et smalt klitområde, som ligger helt op til kysten. 

• N83 ’Blåbjerg Egekrat, Lyngbros Hede og Hennegårds Klitter’  

Området har en mindre strækning med klitnatur op til kysten.  

• N84 ’Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage’  

Projektområdet ligger i en afstand af ca. ni kilometer til N84. 

• N219 ’Sandbanker ud for Thyborøn’.  

Marint område med korteste afstand til projektstrækning på ca. ni kilometer. 

• N247 ’Thyborøn Stenvolde’.  

Marint område med korteste afstand til projektstrækning på ca. 18 km. 

• N220 ’Sandbanker ud for Thorsminde’.  

Marint område med korteste afstand til projektstrækning ca. 1,5 km. 

 

Væsentlighedsvurderingen for hvert Natura 2000-område omfatter en beskrivelse af de eksiste-

rende naturforhold i området, samt en vurdering af kystbeskyttelsens potentielle påvirkning af 

naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Til 

sidst gives en vurdering af kumulative påvirkninger og en sammenfattende vurdering for Natura 

2000-området. Vurderingerne er udarbejdet på baggrund af eksisterende kortlægning af naturfor-

holdene i området samt det eksisterende projektgrundlag.  

 
409 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 

25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 

410 Habitatbekendtgørelsen; BEK nr. 1595 af 06/12/2018.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
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Figur 15-1. Natura 2000-områder langs strækningen Lodbjerg - Nymindegab med angivelse af nummer for de 

respektive Natura 2000-områder. 
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15.2 Lovgivning om Natura 2000 

Natura 2000-områder er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særlig værdifuld 

natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er udpeget jf. EU’s habitatdirektiv411 

og fuglebeskyttelsesdirektiv412 for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at be-

skytte naturtyper samt plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.  

 

For hvert Natura 2000-område er der givet en liste, det såkaldte udpegningsgrundlag, med natur-

typer, arter og fugle, som det enkelte område er udpeget for at beskytte. Det overordnede mål 

for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de arter og 

naturtyper, der indgår i områdernes udpegningsgrundlag. Habitatdirektivet og fuglebeskyttelses-

direktivet angiver en række kriterier, som skal være opfyldt for, at en naturtype eller art kan si-

ges at have gunstig bevaringsstatus. For at nå det mål, er der for hvert Natura 2000-område ud-

arbejdet en Natura 2000-plan, der sætter rammerne for, hvordan der skal arbejdes for at sikre 

gunstig bevaringsstatus. Områderne overvåges som led i den nationale DEVANO-overvågning, og 

der udgives jævnligt statusrapporter for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter for hele 

landet samt basisrapporter, der beskriver tilstanden i hvert område forud for hver planperiode.  

 

Habitatdirektivets ordlyd (artikel 6) er som udgangspunkt meget restriktiv og angiver, at der ikke 

må gives tilladelser eller vedtages planer mv., som kan beskadige eller ødelægge naturtyper eller 

arter på udpegningsgrundlaget. Før der kan gives tilladelse til et projekt, der berører et Natura 

2000-område, skal der således foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbin-

delse med andre planer og projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områ-

det væsentligt.  

 

Habitatdirektivets hovedprincipper for administration af Natura 2000-områderne består af:  

 

• Krav om væsentlighedsvurdering (jf. artikel 6, stk. 3) af planer og projekter med henblik på 

at vurdere, om de kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.  

• Krav om konsekvensvurdering (jf. artikel 6, stk. 3), hvis væsentlighedsvurderingen viser, at 

en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning.  

• Planer og projekter, der ikke kan afvises at ville skade et Natura 2000-område, kan ikke ved-

tages eller tillades.  

• I særlige tilfælde er der mulighed for at fravige beskyttelsen (jf. artikel 6 stk. 4). Fravigelse 

af beskyttelsen kræver, at der er tale om et projekt, der er af bydende samfundsøkonomisk 

interesse, at der ikke findes alternative løsninger, og at der iværksættes kompenserende for-

anstaltninger.  

 

Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet er implementeret i dansk lovgivning bl.a. via ha-

bitatbekendtgørelsen413 og Natura 2000-bekendtgørelsen414. 

 

Natura 2000-områderne er pr. 1. november 2018 opdateret i Miljø- og fødevareministeriets revi-

derede habitatbekendtgørelse, som fastlægger de endelige Natura 2000-grænser og fastlægger 

udpegningen af nye Natura 2000-områder. Områderne er justerede på baggrund af den politiske 

 
411 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=DA 

412 Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979, om beskyttelse af vilde fugle, https://eur-lex.europa.eu/LexUri-

Serv/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0409:20070101:DA:PDF 

413 BEK 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter. 

414 BEK 1062 af 21/08/2018 Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyt-

telse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på 

søterritoriet 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0409:20070101:DA:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0409:20070101:DA:PDF
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aftale om Naturpakken fra maj 2016. Der er pligt til at beskytte de nyudpegede arealer med det 

samme, ligesom de arealer, der udtages, også skal beskyttes, indtil Europa-Kommissionen har 

godkendt de nye områdegrænser (forventet ultimo 2019). 

 
15.3 Projektbeskrivelse  

Kystbeskyttelsen på strækningen Lodbjerg – Nymindegab omfatter den del af Fællesaftalen for 

2020-24 (Aftale om fælles finansiering af kystbeskyttelsen mellem staten og de berørte kommu-

ner på strækningen Lodbjerg - Nymindegab), som vedrører blød kystbeskyttelse.  

 

Blød kystbeskyttelsen omfatter sandfodring ved enten klapning, rainbowing eller strandfodring og 

flytning af fygesand samt sandflugtsbekæmpelse ved plantning af hjælme og opsætning af faski-

ner og fyrretoppe. En uddybende projektbeskrivelse findes i miljøkonsekvensvurderingen. 

 

Sandfodring gennemføres som regel i kampagner, hvor udvalgte strækninger fodres med en 

kampagnemængde. Der skelnes mellem en normalkampagne og en ekstremkampagne bestående 

af tre normalkampagner, der følger efter hinanden med 24 timers mellemrum. 

 

En uddybende projektbeskrivelse med metoder og mængder findes i Projektbeskrivelsen i kapitel 

3 i miljøkonsekvensrapporten. 

 

Projektets potentielle påvirkninger på terrestrisk og marin natur beskrives hhv. i afsnit 15.3.1 og 

afsnit 15.3.2. 

 

15.3.1 Potentielle påvirkninger fra projektet på terrestrisk natur 

I det følgende gives en generel beskrivelse af de potentielle påvirkninger, som forventes at kunne 

opstå i forbindelse med kystbeskyttelsen, og som er vurderet relevante i forhold til de terrestriske 

dele af habitat- og fuglebeskyttelsesområder og de naturtyper og arter, der er tilknyttet disse. 

Det gælder følgende påvirkninger: 

 

• Direkte tilførsel af sand til strand ved strandfodring fra skib. Herunder færdsel med maskiner 

på land, etablering af midlertidige adgangsveje og arbejdspladser i forbindelse med strand-

fodring.  

• Indirekte tilførsel af sand til strand via kystnær fodring. 

• Sandflugtsdæmpning ved udplantning af hjælme.  

• Udførelse af strandfodring fra land med marint sand fra grusgrav transporteret med last-

vogne.  

• Flytning af fygesand, der graves af bagside af klit og transporteres til strand/klitforside. 

 

Sandfodring 

Sandfodring udføres hovedsageligt fra havet, men undtagelsesvist også ved tilkørsel fra land. 

Sandfodring fra havet udføres som en kombination af kystnær fodring og strandfodring. Begge 

metoder, men primært strandfodring, medfører en stabilisering af stranden og dermed også af 

klitdynamikken, da erosionen af strandklit mindskes, og brud og sandvandring reduceres. Det be-

tyder, at den naturlige klitdynamik langs kysten reduceres, og at der sker en fastholdelse og sta-

bilisering af klitterne. Kystlinjens placering fastholdes, så sandtransporten mod land også fasthol-

des, og forklit og hvid klit tilføres en sandmængde fra stranden, der modsvarer den mængde, der 

forsvinder ved erosion og fygning.  

 

Ved en naturlig kystdynamik uden kystbeskyttelse vil kystlinjen rykke tilbage, klitterne vil vandre 

ind i landet, og den bagvedliggende natur vil blive presset tilsvarende ind i landet. Da baglandet 

imidlertid de fleste steder er udnyttet til infrastruktur, landbrug, bebyggelse m.m. vil en 
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forskydning af kysten ikke være mulig. Uden kystbeskyttelse vil det mest realistiske scenarie der-

for være, at kystnaturen forsvinder i havet. På hovedstrækning Agger Tange, hvor der findes 

vandområder (Flade Sø og Limfjorden) bag kystklitterne, kan en fri kystdynamik desuden betyde 

gennembrud af barriere mellem hav og sø/fjord med store ændringer af naturforholdene i disse i 

dag beskyttede kystområder til følge.  

 

Sand til sandfodring hentes i marine sandindvindingsområder, og aktiviteterne her er underlagt 

særskilte miljøkonsekvensvurderinger. Spredningen af forurenende stoffer i form af næringssalte 

eller miljøfarlige stoffer i forbindelse med sandfodringen er indledningsvist screenet ud som en 

mulig påvirkning. Det skyldes, at materialer til sandfodring primært stammer fra sandindvin-

dingsområder, samt i mindre grad fra oprensning i tilknytning til Thorsminde og Hvide Sande 

Havn samt fra Thyborøn Kanal. I forbindelse med tilladelser til anvendelse af sand fra disse områ-

der har Miljøstyrelsen vurderet, at der er tale om rene materialer. Påvirkning fra næringsstoffer 

og miljøfremmede stoffer på strandens natur i forbindelse med sandfodringsaktiviteter beskrives 

og vurderes dermed ikke nærmere. 

 

Kystbeskyttelsen betyder dermed generelt en beskyttelse af kystnaturen på land, men også en 

stabilisering, idet der forekommer mindre erosion og vind-/stormflodsbrud. Det betyder at de 

mere stabile klitnaturtyper som f.eks. grå klit og klitlavning sikres i deres udbredelse, mens pio-

nernaturtyper som f.eks. hvid klit sammen med de arter, der er tilknyttet hertil, begrænses i den 

naturlige udbredelse og dynamik. 

 

I den nationale beskrivelse af kriterier for gunstig bevaringsstatus for klitnaturtyper nævnes det, 

at det på grund af naturtypernes naturlige mosaikforekomst, dynamiske natur og komplekse suc-

cessionsmønstre kan være hensigtsmæssigt at forholde sig til en klithelhed i stedet for de enkelte 

naturtyper alene. Målsætningerne bør da stile efter at videreføre en naturlig dynamik og succes-

sion, hvor eventuelt tab af areal af en naturtype kompenseres af tilgang fra yngre successionssta-

dier415.  

 

Dette tolkes i en kystbeskyttelsessammenhæng til, at fri og naturlig dynamik og succession i klit-

områder er at foretrække, at det samlede klitareal skal sikres, og at kystbeskyttelse dermed bør 

begrænses for at opnå og sikre gunstig bevaringsstatus. Dette er muligt, hvor der er plads til na-

turtypernes frie dynamik. Hvor der ikke er plads til, at naturtyperne kan vandre frit og gradvist vil 

forsvinde med havets erosion af kysten, f.eks. hvor der er bagved liggende bebyggelse, kan kyst-

beskyttelse ved sandfodring være gavnlig for naturtyperne og Natura 2000-området, idet arealet 

sikres, selv om kvaliteten i form af naturlig dynamik forringes.  

 

Udplantning af hjælme 

Udplantning af hjælme er en fremskyndelse af eventuel naturlig kolonisering af de nye klitter med 

vegetation. Aktiviteten medvirker til at holde sandet på forsiden af klitten, da en del af det tilførte 

materiale ellers ville blæse til bagsiden af strandklitten. Aktiviteten reducerer således den hvide 

klits naturlige dynamik. Herudover vurderes det, at udplantning af hjælme ikke udgør en væsent-

lig negativ påvirkning af den bagved liggende klitnatur, idet successionen for de forskellige klitna-

turtyper ikke ændres væsentligt.  

 

Færdsel med maskiner 

Færdsel i klitter og på stranden med maskiner i forbindelse med sandfodring medfører fysisk på-

virkning af vegetationen og levesteder for dyrearter. Stranden er de fleste steder helt uden vege-

tation, men kan være ynglested for fugle som f.eks. dværgterne, der lægger sine æg direkte på 

 
415 Søgaard, B. et al., 2003, Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Danmarks Miljøundersøgelser. Side 462. – Faglig rap-

port fra DMU, nr. 457, 2. udgave. 
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stranden. Klitvegetationen er yderst sårbar overfor forstyrrelse, idet brud i vegetationen medfører 

blottelse af sand, der dermed kan fyge bort og skabe vindbrud. Desuden er kystnaturen stærkt 

påvirket af invasion af rynket rose, som især indfinder sig på steder med forstyrrelse (f.eks. i 

sommerhusområder). Ved færdsel med maskiner tilstræbes at anvende etablerede stier og ad-

gangsveje til kysten, og sårbare habitatnaturtyper, dvs. naturtyper der er mindre robuste og lang 

tid om at regenerere, f.eks. grå/grøn klit og klithede, skal friholdes fra færdsel. Færdsel med ma-

skiner skal ligeledes undgås i og i nærheden af yngleområder for fugle i deres ynglesæson.  

 

Flytning af fygesand 

På visse dele af strækningen Lodbjerg - Nymindegab sker der en betydelig fygning af sand fra 

strand og hvid klit til læsiden af klitrækken med gene for bl.a. infrastruktur, der er anlagt helt op 

til klitten (f.eks. på vej langs Bøvling klit og Nissum Fjord). På sådanne steder foretages jævnligt 

afgravning af fygesand, som flyttes tilbage til stranden og fungerer som sandfodring fra land. Ak-

tiviteten nulstiller således klittilbagerykningen og fjerner habitat med hvid klit fra baglandet, 

mens det tilstræbes at fastholde den grønne klit, hvor den er, enten ved efterfølgende udplant-

ning af hjælme eller naturlig spredning. Aktiviteten er således et forsøg på at beholde en konstant 

klitform på trods af den naturlige dynamik. Ved arbejdet inddrages der således ikke nettoareal af 

habitatnaturtyper, men der forekommer en midlertidig påvirkning af tilstanden ved maskiners 

gravearbejde og kørsel i klitter. Det vurderes, at påvirkningen potentielt kan være væsentlig i for-

hold til hvid klit, idet den naturlige dynamik påvirkes. 

 

15.3.2 Potentielle påvirkninger fra projektet på marin natur 

I det følgende beskrives de potentielle påvirkninger, som forventes at kunne opstå i forbindelse 

med kystbeskyttelsesarbejdet, og som er vurderet relevante i forhold til de marine habitatområ-

der.  

 

Sandfodring kan potentiel resultere i følgende påvirkninger i forbindelse med kystbeskyttelsesar-

bejdet: 

 

• Fysisk forstyrrelse af havbunden (habitattab og/eller habitatændring) 

• Spredning af sediment i vandsøjlen  

• Spredning af forurenende stoffer i vandsøjlen  

• Sedimentation på havbunden  

• Tilstedeværelse af skibe (støj over og under vand, lys over vand) 

• Indførelse af ikke-hjemmehørende arter 

 

Fysisk forstyrrelse af havbunden og spredning af sediment i vandsøjlen 

Sandfodring kan potentielt påvirke den marine biodiversitet som følge af, at den kystnære fodring 

i en begrænset periode vil føre til en fysisk forstyrrelse af havbunden og en spredning af sedi-

ment i vandsøjlen, som herefter sedimenterer på havbunden). I de følgende afsnit er mulige på-

virkninger af de udpegede marine naturtyper og arter som følge af sandfodringsaktiviteter be-

skrevet, og deres påvirkningsgrad vurderet. 

 

Spredning af forurenende stoffer 

Spredningen af forurenende stoffer i form af næringssalte eller miljøfarlige stoffer i forbindelse 

med sandfodringen er indledningsvist screenet ud som en mulig påvirkning. Det skyldes at mate-

rialer til sandfodring primært stammer fra sandindvindingsområder, samt i mindre grad fra op-

rensning i tilknytning til Thorsminde Havn og Hvide Sande Havn samt fra Thyborøn Kanal. I for-

bindelse med tilladelser til anvendelse af sand fra disse områder har Miljøstyrelsen vurderet, at 

der er tale om rene materialer. Påvirkning fra næringsstoffer og miljøfremmede stoffer på marine 
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organismer i forbindelse med sandfodringsaktiviteter beskrives og vurderes dermed ikke nær-

mere. 

 

 

Tilstedeværelse af skibe (støj, lyd over vand) 

Tilstedeværelsen af skibe i forbindelse med sandfodringen vil give en forstyrrelseseffekt i form af 

støj over og under vandet, som potentielt kan påvirke fisk, fugle og marine pattedyr. I de føl-

gende afsnit er mulige påvirkninger af de udpegede marine arter som følge af forstyrrelser og støj 

beskrevet, og deres påvirkningsgrad vurderet. 

 

Risiko for indførelse af ikke-hjemmehørende arter (invasive arter) 

Selve aktiviteterne forbundet med sandfodring, hvor sejladsen mellem indvindingsområderne og 

kyststrækningerne, hvor der sandfodres, foregår indenfor samme farvandsområde, giver ikke an-

ledning til risiko for indførelse af invasive arter. Risikoen opstår, når de skibe, som anvendes til 

sandfodringen, forinden har opholdt sig i andre dele af verden, og dermed kan risikere at have 

potentielt invasive arter i deres ballastvand.  

 

De entreprenører, som skal udføre sandfodringen, skal overholde ballastvandkonventionen. Kon-

ventionen om ballastvand har til formål at forhindre spredningen af skadelige havorganismer fra 

en region til en anden ved at etablere standarder og procedurer til håndtering og kontrol af skibes 

ballastvand og sedimenter. Konventionen kræver bl.a., at skibe skal have en plan for håndtering 

af ballastvand og implementere denne plan, efter den er godkendt af myndighederne, samt en 

fortegnelse over ballastvand, der skal registrere, når ballastvand tages om bord, cirkuleres eller 

behandles i forbindelse med håndtering, samt udledes til havet. Fortegnelsen skal også regi-

strere, når ballastvand udledes til en modtagefacilitet samt utilsigtede eller andre exceptionelle 

udtømninger af ballastvand. 

 

Konventionen blev vedtaget af den internationale søfartsorganisation IMO i 2004, og den blev til-

trådt af Danmark i 2012. Konventionen trådte i kraft den 8. september 2017416. Konventionens 

standarder for håndtering af ballastvand indfases over en tidsperiode og vil gælde for de skibe, 

der er i drift i forbindelse med sandfodringsaktiviteter. Håndtering af ballastvand indebærer jævn-

før bekendtgørelsen at: 

 

• Alle skibe bygget før 8. september 2017 skal erstatte mindst 95% af ballastvandet før anløb 

til havn. Udskiftning skal ske mindst 50 sømil fra kysten og på mindst 200 meter vanddybde. 

Såfremt skibets rute tillader det, skal udskiftningen ske mindst 200 sømil fra den kyst, der er 

nærmest skibet, medmindre udskiftningen foregår i et dertil udpeget udskiftningsområde. El-

ler de skal leve op til nedenstående standarder: 

• Alle skibe bygget efter 8. september 2017 skal behandle ballastvandet for at sikre, at vandet, 

der udtømmes, indeholder mindre end ti levedygtige organismer pr m3 >/= 50 mikrometer i 

størrelse og mindre end ti levedygtige organismer pr m3 </= 50 mikrometer i størrelse. Be-

handlingen af ballastvand kræver behandlingsanlæg godkendt af Miljøstyrelsen. 

• Såfremt der er behov for at fjerne sedimenter fra ballastvandtanke, skal dette foregå såle-

des, at der ikke er risiko for, at sedimenter eller rester heraf kommer i kontakt med havmil-

jøet. 

 

På baggrund af dette vurderes risikoen for indførelse af invasive arter i forbindelse med sandfod-

ring til at være ubetydelig, og invasive arter vil ikke blive beskrevet eller vurderet nærmere. 

 
416 International Maritime Organization (IMO), 2004, International Convention for the Control and Management of Ships' 

Ballast Water and Sediments (BWM), http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Interna-

tional-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships%27-Ballast-Water-and-Sediments-%28BWM%29.aspx.  

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships%27-Ballast-Water-and-Sediments-%28BWM%29.aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships%27-Ballast-Water-and-Sediments-%28BWM%29.aspx
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15.4 Natura 2000-områder langs kystrækningen Lodbjerg - Nymindegab 

Fælles for Natura 2000-områderne langs Vestkysten er, at de er udpeget for at beskytte kystna-

turen med dens strande, klitter og marine områder samt de arter, der er tilknyttet disse habita-

ter. Habitatnaturtyper og -arter er listet i habitatdirektivets bilag I og fuglearter omfattet af ud-

pegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er listet på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. I 

dette afsnit gives en generel beskrivelse for de naturtyper og arter, der potentielt kan blive påvir-

ket af kystbeskyttelsen langs strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Beskrivelsen omhandler na-

turtypernes og arternes biologi, udbredelse, tilstand samt trusler for opnåelse eller opretholdelse 

af gunstig bevaringsstatus.  

 

15.4.1 Habitatnaturtyper  

I nedenstående boks er kort beskrevet udpegede habitatnaturtyper, der potentielt kan påvirkes af 

kystbeskyttelsen på strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Det samlede udpegningsgrundlag er 

vist under de enkelte Natura 2000 områder. På Figur 15-2 er vist udbredelsen af marine naturty-

per på strækningen. 

 

Habitatnaturtyper på strækningen Lodbjerg - Nymindegab 

Sandbanke (1110) 

Naturtypen er defineret som sandbanker, der konstant er dækket af vand på dybder ned til 20 meter. De er 

hævet over den omgivende bund, så der opstår en banke. De kan være uden bevoksning eller bevokset med 

samfund af ålegræs417. Områder med mudder, grus eller større sten på en banke hører med til typen, så 

længe der hovedsagelig findes dyr og planter knyttet til sandbund på arealet, også selvom der kun er tale 

om et tyndt lag sand på et hårdere underlag af f.eks. ler418.  

 

Vadeflade (1140) 

Mudder- og sandflader, som er tørlagt ved ebbe. Naturtypen mangler landplanter, men er ofte dækket af 

blågrønalger og kiselalger. Stedvis kan der forekomme ålegræs. Fladerne rummer ofte rige samfund af in-

vertebrater419.  

 

Lagune (1150)* 

Lagune er brakvandssøer afsnøret fra havet, og udgør dermed en overgangszone mellem de indenlandske 

søer og kysthabitaterne. Selvom status på danske laguner vurderes at være i fremgang, er den overordnede 

bevaringsstatus for de fleste laguner stærkt ugunstigt, hovedsageligt pga. en høj næringsstofbelastning til-

ført fra overfladevand417. Lagune er en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. 

 

Bugt (1160) 

Bugt er lavvandede områder med begrænset fersk påvirkning, og udgør dermed størstedelen af fjordene i 

de indre farvande. De største trusler mod naturtypen udgøres af næringsstof tilførsel og temperaturstignin-

ger som kan føre til dårlige iltforholde i lavvandede bugte417.  

 

Rev (1170) 

Rev er områder, hvor havbunden rager op og har stenet bund eller anden hård bund. Revet kan eventuelt 

være blottet ved ebbe. Fra havbunden og opefter indeholder revene ofte en ubrudt lagdeling af forskellige 

 
417 Fredshavn, J. et al., 2014. Nr. 98: Bevaringsstatus for naturtyper og arter, http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-51-

100/abstracts/nr-98-bevaringsstatus-for-naturtyper-og-arter/ 

418 Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser, 2012. Habitatbeskrivelser 2010-2012. 

419 Dahl, K. et al., 2005. Kriterier for gunstig bevaringsstatus for EF- habitatdirektivets 8 marine naturtyper. Danmarks 

Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU nr. 549. – side 39, http://dce.au.dk/udgivelser/udgivelser-fra-dmu/faglige-

rapporter/nr.-500-549/abstracts/fr549-sammenfatning/  

 

http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-51-100/abstracts/nr-98-bevaringsstatus-for-naturtyper-og-arter/
http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-51-100/abstracts/nr-98-bevaringsstatus-for-naturtyper-og-arter/
http://dce.au.dk/udgivelser/udgivelser-fra-dmu/faglige-rapporter/nr.-500-549/abstracts/fr549-sammenfatning/
http://dce.au.dk/udgivelser/udgivelser-fra-dmu/faglige-rapporter/nr.-500-549/abstracts/fr549-sammenfatning/
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dyre- og plantesamfund. Det giver de enkelte rev en stor rigdom af dyr og planter, som ofte er helt forskel-

lig fra andre, selv nærliggende rev420. Rev kan også være biogene og for eksempel være opbygget af blå-

muslinger. I områder med mosaikker af forskellige naturtyper adskilles naturtypen rev ved at minimum 25 

% af bundarealet skal være dækket af sten421. 

 

Strandvold med enårige planter (1210) 

På stenede eller grusede strande hvor havet aflejrer tang eller grus dannes strandvolde med enårige planter 

(1210) og strandvolde med flerårige planter (1220), med hhv. en ret ustabil enårig domineret vegetation og 

en mere stabil flerårig vegetation. Strandvolde med enårige planter er overvejende i gunstig bevaringsstatus 

i Danmark422. De vigtigste trusler mod strandvolde med enårige planter er kystbeskyttelse, råstofindvinding 

og intensiv såvel som ekstensiv landbrugsudnyttelse423. 

 

Enårig strandengsvegetation (1310) 

Enårig strandengsvegetation indgår typisk mosaikagtigt som en del af den dynamisk saltvandspåvirkede 

strandeng. De vigtigste trusler mod naturtypen er ændrede hydrologiske forhold som følge af bl.a. kystbe-

skyttelse og ophør af græsning423. Invasion af vadegræs er også 

en væsentlig trussel som har medført et arealtab af enårig strand-

engsvegetation til naturtypen vadegræssamfund (1320) 422 

 

Strandeng (1330)  

Strandenge omfatter plantesamfund, som jævnligt oversvømmes 

af havet, f.eks. ved vinterstorme. Strandenge har en lavt vok-

sende og artsrig vegetation bestående af salttolerante græsser og 

urter422. 

 

Forklit (2110)  

Naturtypen forklit ligger yderst langs havet i klitlandskabet og danner de 

første stadier i dannelser af klitter422 423. Naturtypen består typisk af 

vindribber, strandvolde, hævede sandflader på den øvre strand eller for-

klitter ved foden af de høje klitter. Selv et få cm tykt lag flyvesand er 

nok til at henføre et areal til klittyperne. Generelt er der meget sparsom 

eller ingen plantevækst på store dele af naturtypen, karakteristiske arter 

er strand-kvik, marehalm, strandarve og strandmandstro424. Nogle gene-

relle trusler mod naturtypen omfatter slitage på grund af færdsel, kystbeskyttelse, der påvirker mængden af 

sand, samt tilplantning med marehalm og hjælme423. 

 

Hvid klit (2120) 

Naturtypen dækker over de yderste rækker af klitter langs kysterne og de heraf afledte vandremiler og lig-

nende. Hvid klit er lys at se på som følge af den aflejring af sandtunger på læsiden, som kommer fra en 

mindre, konstant sandflugt fra toppen af klitterne423. De danner ofte rækker langs kysten med en typisk be-

voksning af hjælme eller marehalm. De væsentligste negative påvirkningsfaktorer for tilstanden af hvid klit 

 
420 Dahl, K. et al., 2005. Kriterier for gunstig bevaringsstatus for EF- habitatdirektivets 8 marine naturtyper. Danmarks 

Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU nr. 549. – side 39, http://dce.au.dk/udgivelser/udgivelser-fra-dmu/faglige-

rapporter/nr.-500-549/abstracts/fr549-sammenfatning/ 

421 Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser, 2012. Habitatbeskrivelser 2010-2012. 

422 Fredshavn, J. et al., 2014. Nr. 98: Bevaringsstatus for naturtyper og arter, http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-51-

100/abstracts/nr-98-bevaringsstatus-for-naturtyper-og-arter/ 

423 Søgaard, B. et al., 2003, Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Danmarks Miljøundersøgelser. Side 462. – Faglig rap-

port fra DMU, nr. 457, 2. udgave. 

424 Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser, 2012. Habitatbeskrivelser 2010-2012. 

 

http://dce.au.dk/udgivelser/udgivelser-fra-dmu/faglige-rapporter/nr.-500-549/abstracts/fr549-sammenfatning/
http://dce.au.dk/udgivelser/udgivelser-fra-dmu/faglige-rapporter/nr.-500-549/abstracts/fr549-sammenfatning/
http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-51-100/abstracts/nr-98-bevaringsstatus-for-naturtyper-og-arter/
http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-51-100/abstracts/nr-98-bevaringsstatus-for-naturtyper-og-arter/
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er kystbeskyttelse såsom tilplantning med hjælme, slitage fra færdsel og forekomst af invasive arter som 

rynket rose425.  

 

 

Grå/grøn klit (2130)*  

Grå/grøn klit findes længere inde i landet bag forklit og hvid klit, og består af et mere eller mindre lukket 

plantedække med græsser, urter, mosser og laver i mosaik. Naturtypen omfatter både grøn klit og grå klit, 

der repræsenterer forskellige successionsstadier i vegetationsudviklingen. Den grønne klit er mere nærings-

holdig og kalkrig og domineret af græsser og urter, mens sandet i den grå klit er udvasket og surt og 

dværgbuske og laver er karakteristiske. De vigtigste negative på-

virkningsfaktorer i grå/grøn klit er manglende naturlig dynamik 

som følge af kystbeskyttelse (sanddæmpende foranstaltninger) og 

fravær af græssende dyr, tilførsel af næringsstoffer fra luften, tab 

af levesteder som følge af bebyggelse (sommerhuse) og forekomst 

af invasive arter425. Grå/grøn klit er en prioriteret naturtype jf. ha-

bitatdirektivet.  

 

Klithede (2140)*  

Naturtypen omfatter stabile/gamle klitter bag de ydre klitter, med 

et mere eller mindre lukket vegetationsdække domineret af dværg-

buske. Kalkindholdet i jorden er lavt som følge af udvaskning af 

sandjorden. Dele af naturtypen findes på tørre klitter, mens andre 

dele findes i fugtige lavninger426. De vigtigste negative påvirknings-

faktorer i klithede er manglende naturlig dynamik som følge af kystbeskyttelse (sanddæmpende foranstalt-

ninger) og fravær af græssende dyr, tilførsel af næringsstoffer fra luften, tab af levesteder som følge af be-

byggelse og forekomst af invasive arter423. Klithede er en prioriteret 

naturtype jf. habitatdirektivet. 

 

Havtornklit (2160)  

Naturtypen findes længere inde i landet i klitlandskabet på kalkrig 

bund og er typisk domineret af buske af havtorn426. De væsentlig-

ste trusler mod havtornklit er tilgroning med andre træer og fore-

komst af invasive arter. 

 

Grårisklit (2170) 

Grårisklit findes ofte i mosaik med andre klitnaturtyper og er karak-

teriseret ved krat af gråris (krybende pil Salix repens ssp. argen-

tea). De vigtigste trusler mod naturtypen er manglende naturlig 

 
425 Fredshavn, J. et al., 2014. Nr. 98: Bevaringsstatus for naturtyper og arter, http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-51-

100/abstracts/nr-98-bevaringsstatus-for-naturtyper-og-arter/ 

426 Søgaard, B. et al., 2003, Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Danmarks Miljøundersøgelser. Side 462. – Faglig rap-

port fra DMU, nr. 457, 2. udgave. 

 

http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-51-100/abstracts/nr-98-bevaringsstatus-for-naturtyper-og-arter/
http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-51-100/abstracts/nr-98-bevaringsstatus-for-naturtyper-og-arter/
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dynamik som følge af kystbeskyttelse (sanddæmpende foranstaltninger), tab af levesteder som følge af be-

byggelse og forekomst af invasive arter427.  

 

Skovklit (2180) 

Skovklit findes som naturlige skovsamfund i kystklitterne, både som egentlig skov og som  

krat. Andre klittyper såsom havtornklit (2160), grårisklit (2170) og enebærklit (2250) vil ofte udvikle sige til 

skovklit ved naturlig succession på længere sigt428. 

 

Klitlavning (2190) 

Fugtige eller vanddækkede klitlavninger findes i klitlandskabet hvor grundvandsstanden er høj. Naturtypen 

er typisk domineret af urteagtige planter. Klitlavning er typisk truet af tilgroning, kystbeskyttelse, eutrofie-

ring, sænket grundvand og atmosfærisk deposition427 428.  

 

Enebærklit (2250)* 

Enebærklit er karakteriseret som partier i kystklitter med dominans af buske af enebær428. Enebærbevoks-

ninger i klitter er ofte meget lave, og mangel på naturlige forstyrrelser i form af erosion, sandpålejring og 

græsning gør det vanskeligt at opretholde de unge successionsstadier. Naturtypen er også sårbare over for 

påvirkning af næringsstoffer427 428. Enebærklit er en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. 

 

 

 
427 Fredshavn, J. et al., 2014. Nr. 98: Bevaringsstatus for naturtyper og arter, http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-51-

100/abstracts/nr-98-bevaringsstatus-for-naturtyper-og-arter/ 

428 Søgaard, B. et al., 2003, Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Danmarks Miljøundersøgelser. Side 462. – Faglig rap-

port fra DMU, nr. 457, 2. udgave. 

http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-51-100/abstracts/nr-98-bevaringsstatus-for-naturtyper-og-arter/
http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-51-100/abstracts/nr-98-bevaringsstatus-for-naturtyper-og-arter/
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Figur 15-2. Oversigt over udbredelsen af marine naturtyper i Natura 2000-områderne på strækningen Lodbjerg 

- Nymindegab. Nummer for Natura 2000-områder, hvor det er fundet relevant at foretage en vurdering af på-

virkninger på marine naturtyper, er markeret med sort tekst. 
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15.4.2 Habitatarter 

I nedenstående boks er kort beskrevet udpegede habitatarter, der potentielt kan påvirkes af kyst-

beskyttelsen på strækningen Lodbjerg - Nymindegab. 

 

Habitatarter på strækningen Lodbjerg - Nymindegab 

Stavsild 

Stavsild lever størstedelen af deres liv i kystnære dele af havet, typisk omkring udløb af floder og større 

vandløb som fiskene trækker op i store stimer for at gyde. Stavsild er vidt udbredt i europæiske farvande, 

og forekommer også relativt hyppigt i danske farvande, dog er de kun fundet enkelte gange i danske vand-

løb429.  

 

Majsild 

Majsild lever størstedelen af sit liv i kystnære dele af havet, typisk omkring udløb af floder og større vandløb 

som fiskene trækker op i store stimer for at gyde. Arten er vidt udbredt i europæiske farvande429.  

 

Havlampret 

Havlampretten er en migrerende art, der gyder i vandløb, hvor larverne vokser op i fem til syv år inden de 

forvandler sig til voksne individer og vandrer til havet hvor de lever som parasitter på andre fisk. Efter to-tre 

år i havet søger havlampretterne tilbage til vandløbene for at gyde. I Danmark er havlampretten en meget 

sjælden fisk. Den findes overvejende i større åer i Nord-og Vestjylland430. 

 

Flodlampret 

Flodlampretten hører, ligesom havlampretten, til de anadrome fisk, der gyder i ferskvand, men vokser sig 

store i brak- eller saltvand som parasitter på andre fisk. I Danmark er flodlampretten forholdsvis sjælden og 

er mest udbredt i Vestjylland syd for Limfjorden430. 

 

Spættet sæl 

Spættet sæl er den almindeligste sælart i Danmark. Den forekommer især i de kystnære farvande, hvor der 

er rigelig føde, og hvor der findes uforstyrrede yngle-/hvilepladser på sandbanker, rev, holme og øer. Den 

danske sælbestand blev i 1998 og 2002 af en virus der slog en større del af bestanden ihjel. Efterfølgende er 

bestanden steget markant og den samlede danske bestand af spættet sæl er i 2011 opgjort til 15.500 dyr. 

 

Laks 

Laksen er en anadrom fiskeart. De gyder i det vandløb, hvor den selv er vokset op, og efter et til tre år 

trækker ynglen ud i havet hvor den lever og foretager lange vandringer indtil de selv er klar til at gyde. I 

dag findes der kun en bestand af den oprindelige danske laks i Skjern Å, Ribe Å, Varde Å og muligvis i 

Storå431.  

 

  

 
429 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, 

Fiilsø og Kærgård Klitplantage Natura 2000-område nr. 84 Habitatområde H73 Fuglebeskyttelsesområde F50 og F5. 

430 Rasmussen, J.J., Andersen, D.K. & Alnøe, A.B., 2018. Vandløb 2016. Økologisk tilstand, miljøfremmede stoffer og 

tungmetaller samt naturtyper og arter. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, s. 64 - 

Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 260. http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf 

431 Miljøstyrelsen, 2019, Laks. https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fisk/laks/  

http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fisk/laks/
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15.4.3 Fuglearter 

I nedenstående boks er kort beskrevet udpegede fuglearter, der potentielt kan påvirkes af kyst-

beskyttelsen på strækningen Lodbjerg - Nymindegab. 

 

Udpegede fuglearter i Natura 2000-områder 

Rørdrum 

Rørdrummen er en mellemstor gulbrun hejre som lever i fugtige rørskove ved søer, moser og brakvands-

fjorde. Fuglen er overvejende standfugl men kan også godt trække sydpå i forbindelse med strenge vintre432 

433 434. 

 

Rørhøg  

Rørhøgen yngler primært i vådområder med veludviklede rørskove og foura-

gerer desuden over dyrkede marker, enge og græsarealer. Arten er trækfugl 

og den danske bestand overvintrer formentligt i Sydvesteuropa og i Vestaf-

rika432 433 434. 

 

Plettet rørvagtel 

Plettet rørvagtel yngler i ferske sumpområder, hvor vanddybden ikke oversti-

ger 30 cm, og arten synes at foretrække vandområdernes starzone. Arten er 

en spredt og uregelmæssig ynglefugl i Danmark. Den er trækfugl og overvintrer i Afrika433 434.  

 

Klyde  

Klyde yngler spredt over store dele af Europa, og som træk-

fugl træffes klyden almindeligt på kystlokaliteter over det 

meste af landet. Klyde yngler spredt over store dele af Eu-

ropa, og som trækfugl træffes klyden almindeligt på kystlo-

kaliteter over det meste af landet432 433. 

 

 

Hjejle  

Hjejlen er en trækfugl som yngler i den nordlige Europa, og 

overvintrer i Vesteuropa. I Danmark, yngler Hjejlen i åbne og 

uforstyrrede tørre heder. Arten har været i tilbagegang i lan-

det både hvad angår antallet af ynglepar og hvad angår ud-

bredelse, og den vurderes at være tæt på at forsvinde som 

dansk ynglefugl. Hjejlen er en almindelig trækgæst i Dan-

mark432. 

 

 

Hvidbrystet præstekrave 

Hvidbrystet præstekrave yngler i Danmark på sandstrande og områder med lav vegetation tæt ved kysten. 

Ynglesæsonen for hvidbrystet præstekrave er i 1. april – 31. juli. Arten er trækfugl, som overvintrer i 

 
432 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 

433 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 

434 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord, 

Natura 2000-område nr. 66, Habitatområde H59, Fuglebeskyttelsesområde F41. 
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Vesteuropa og Vestafrika. Arten er siden 1950’erne gået stærkt tilbage og forekommer nu kun i Vadehavs-

området435.  

 

Alm. ryle  

Almindelig ryle, også kaldet engryle, er Danmarks mest al-

mindelige vadefugl i træktiden og findes ofte i store flokke 

på flere tusinde individer. Disse fugle stammer fra Nordskan-

dinavien og Rusland. Fuglen var tidligere en almindelig yng-

lefugl over hele Danmark, men yngler nu kun på enkelte 

store strandengsarealer i Vestdanmark, heriblandt Agger 

Tange. De største trusler mod engrylen er tab af ynglehabi-

tat pga. dens krav til vegetationshøjde og hydrologi og føl-

somhed over for prædatorer435 436 437.  

 

Brushane  

Brushanen yngler på forholdsvis kortgræssede ferske enge 

og strandenge. Arten er trækfugl og overvintrer i Sydeuropa 

og Vestafrika. Antallet af ynglepar af brushane på landsplan 

har både på kort sigt 2004-2011 og på lang sigt 1980-2011 

været hastigt aftagende, og er faldet med 90-95 % over de 

seneste 30 år. De største trusler mod brushane er tab af 

ynglehabitat pga. dens store krav til vegetationshøjde, hy-

drologi og fred mod forstyrrelser og prædatorer. Brushanen 

forekommer i dag kun i et mindre antal på de ferske dele af 

strandengsområder, hovedsageligt i Vest- og Nordjylland, hvor Tipperne i Ringkøbing Fjord i dag er kernelo-

kaliteten for arten435 436 437.  

 

Splitterne 

Splitterne yngler i Danmark ofte i meget store kolonier på små ubeboede øer og holme med  

sparsom vegetation, som regel i tilknytning til hættemågekolonier. Arten er trækfugl, som  

overvintrer langs Afrikas vestkyst. Den europæiske bestand har haft udsving over årene, men er overordnet 

set gået tilbage. Den største trussel er forstyrrelser på ynglepladserne435 437. 

 

Fjordterne  

Fjordternen yngler i kolonier på øer og holme eller langs ky-

sten og ved søer ofte i selskab med havterner eller hættemå-

ger. Ynglesæsonen for fjordterne er i 15. april - 31. juli. Ar-

ten er trækfugl, der overvintrer langs Vestafrikas kyster. 

Fjordternen er udbredt langs de danske kyster og ved større 

søer undtagen på Bornholm, men udbredelsen har samlet set 

været i tilbagegang siden 1980. Største trussel for den 

 
435 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 

436 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 

437 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-

men, Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde H62, Fuglebeskyttelsesområde F43. 
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danske ynglebestand vurderes at være prædation/forstyrrelse på ynglepladserne især fra ræve438 439.  

 

Havterne  

Havternen yngler i Danmark overvejende på små ubeboede 

øer og holme med sparsom vegetation ved sikrede kyster og 

aldrig inde i landet. Ynglesæsonen for havterne er i 15. april 

– 31. juli. Arten er trækfugl, som overvintrer i åbentvands-

bæltet omkring Antarktis. Havternen er Danmarks alminde-

ligst ynglende terneart og forekommer i kolonier spredt 

langs de danske kyster undtagen på Bornholm. Den danske 

bestand af havterne har i perioden efter 1980 været i tilba-

gegang. Samlet set er udbredelse skrumpet ind, og arten er 

stort set forsvundet fra sine ynglepladser i de vestjyske fjorde. Største trussel for den danske ynglebestand 

vurderes at være prædation/forstyrrelse på ynglepladserne især fra ræve438 439.  

 

Dværgterne  

Dværgternen yngler i Danmark på åbne vegetationsløse, 

stenede strande og i mindre omfang på ubeboede øer og 

holme. Ynglesæsonen for dværgterne er i 15. april – 31. juli. 

Dværgternen er som de andre ternearter trækfugl og over-

vintrer langs Vestafrikas kyster. Arten er udbredt langs ky-

sterne over hele landet på nær Bornholm, men ynglebestan-

den er faldet med ca. 50 % siden 1980. Den største trussel 

for den danske ynglebestand vurderes at være forstyrrelse 

på ynglepladsen, herunder bl.a. menneskelig færdsel438 440. 

 

Sortterne 

Sortternen yngler i Danmark i kolonier ved ferskvand oftest i flydebladsvegetationen i overgangszonen mel-

lem vand og land. Sortternen var tidligere mere almindelig og udbredt over det meste af landet, men har 

gennem de seneste årtier været i stærk tilbagegang og forekommer nu kun på få lokaliteter i Nord-, Vest- 

og Sønderjylland441.  

 

  

 
438 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 

439 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-

men, Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde H62, Fuglebeskyttelsesområde F43. 

440 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 

441 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord, 

Natura 2000-område nr. 66, Habitatområde H59, Fuglebeskyttelsesområde F41. 
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15.5 Væsentlighedsvurdering for NATURA 2000 OMRÅDE N43 ’Klitheder 

mellem Stenbjerg og Lodbjerg’ 

Natura 2000-området har et areal på 2.918 ha, og består af to store delområder med klitnatur 

grænsende op til Stenbjerg, Hvidbjerg og Lodbjerg Klitplantager. Her findes nogle af landets fine-

ste arealer med klitnatur og flere sjældne planter samt et værdifuldt fugleliv. Terrænet i området 

er mod vest kuperet med forskellige tørre klittyper, mens det mod øst er mere jævnt med flere 

klitlavninger og enkelte småsøer. I området findes flere naturtyper, som i kraft af deres store 

arealmæssige udstrækning og deres høje naturkvalitet er af international betydning. Dette gæl-

der særligt områdets grå/grøn klitter, klitheder og klitlavninger. De er værdifulde, fordi der er tale 

om store sammenhængende klitområder i noget nær naturlig tilstand. Heraf er især området mod 

syd et stort sammenhængende areal442.  

 

Natura 2000 område N43 ligger umiddelbart nord for strækningen Lodbjerg, og dets afgrænsning 

er udvidet pr. 1.11.2018 til at omfatte arealet helt ned til Flade Sø og ca. 500 mere af kystlinjen 

mod syd samtidig med at hele området også bliver fuglebeskyttelsesområde. Der er dog ikke ud-

peget habitatnaturtyper eller fuglearter i denne udvidede del af området, men det forventes at 

være levested for tinksmed og trane443.  

 

15.5.1 Metode 

Væsentlighedsvurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-områ-

det. Der er således indsamlet data om udbredelse og naturtilstand for naturtyper og arter på ud-

pegningsgrundlaget for N43 fra følgende kilder: 

 

• Naturplan442  

• Basisanalyse442 444  

• MiljøGIS for Naturplaner445 

• Fugle og Natur446 

• MiljøGIS for Vandområdeplaner447 

 

Vurderingen gennemføres trinvis, ved at det samlede udpegningsgrundlag først vurderes overord-

net i forhold til de forventede potentielle påvirkninger fra projektet. Naturtyper og arter, der for-

ventes ikke at kunne blive påvirket, behandles ikke yderligere. Naturtyper og arter, der potentielt 

er følsomme overfor de forventede påvirkninger og derfor kan blive påvirket, beskrives i forhold 

deres karakter, udbredelse, tilstand og sårbarhed, og for hver enkelt af disse naturtyper og arter 

gives en vurdering af projektets mulige påvirkninger.  
 

15.5.2 Projektaktiviteter på strækningen  

Der udføres ikke kystbeskyttelse langs kyststrækningen for Natura 2000-område N43, men områ-

det ligger umiddelbart nord for projektstrækningen og kan således påvirkes indirekte af kystbe-

skyttelse langs strækningen Agger Tange. På projektstrækningen Agger Tange udføres der kyst-

beskyttelse i form af sandfodring og flytning af fygesand fra klitternes bagside til strandsiden. 

Flytning af fygesand planlægges udført på hovedstrækningerne Agger Tange N og S. Sandfodring 

 
442 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Klitheder mellem Stenbjerg og Lod-

bjerg, Blåbjerg Egekrat, Natura 2000-område nr. 43, Habitatområde H184. 

443 Miljøstyrelsen, 2018. Oversigt over nye Natura 2000-, Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder. https://mst.dk/me-

dia/167669/notat-med-nye-omraader.pdf 

444 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Blåbjerg Egekrat, Lyngbros Hede og 

Hennegårds Klitter, Natura 2000-område nr. 83, Habitatområde H72. 

445 MiljøGIS, 2019. Natura 2000 Planer 2016. 

446 Fugle og Natur, 2018. Naturbasen, https://www.fugleognatur.dk/ 

447 MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. Juni 2016, 2018 

https://mst.dk/media/167669/notat-med-nye-omraader.pdf
https://mst.dk/media/167669/notat-med-nye-omraader.pdf
https://www.fugleognatur.dk/
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udføres som en kombination ad kystnær fodring og strandfodring. Strandfodring indebærer færd-

sel med maskiner til/fra og på stranden samt anlæg af midlertidige arbejdspladser. 

 

Det vurderes at den indirekte påvirkning for Natura 2000-område N43 vil bestå i transport af 

sand fra sandfodring med nordgående havstrømme.  

 

 

Figur 15-3. Forekomst og tilstandsvurdering (angivet med værdi 1-5) af habitatnaturtyper i Natura 2000-om-

råde N43. 

 

15.5.3 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-21 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for områdets 

udpegede naturtyper og arter448. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan områ-

det skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til 

 
448 Miljø- og Fødevareministeriet, 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 

2000-område nr. 43 Habitatområde H 184. 
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opnåelse af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N43 er der 

opstillet følgende overordnede målsætninger:  

 

• At naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Målet er, at 

området udgør et lysåbent, lavtvoksende og sammenhængende klitlandskab med søer i god 

tilstand og med god vandkvalitet. 

• De i nationalt og biogeografisk henseende store arealer med naturtyperne grå/grøn klit, klit-

hede og klitlavning sikres som udstrakt og uberørt klitnatur. Arealet med klitnaturtyper udvi-

des. 

• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig hydrologi 

og drift/pleje, som indebærer bekæmpelse af invasive arter og problemarter, en lav nærings-

stofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arter. 

 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt siger de konkrete målsætninger at: 

 

• For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse I eller II er målsæt-

ningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. 

• For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse III-V er målsætningen, 

at udviklingen i deres tilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås tilstand I-II og 

gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.  

• Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturfor-

holdene tillader det. 

• For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det 

betyder, at tilstanden og det samlede areal af naturtyperne stabiliseres eller øges. 

• For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er målsætningen gunstig 

bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpe-

gede arter stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- 

og fourageringsområder for arterne. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N43 fremgår af Tabel 15-1 og registrerede fore-

komster af naturtyper og habitatarter er vist på Figur 15-3. Som følge af de forventede potenti-

elle påvirkninger fra projektet vurderes det, at sønaturtyper, vandløb og stilk-egekrat samt stor 

vandsalamander ikke vil blive påvirket, og disse behandles derfor ikke yderligere i væsentligheds-

vurderingen. Der er ikke udpeget forklit eller havtornklit i nærhed til projektet (nærmeste regi-

strering er henholdsvis 4,5 km og fire kilometer mod nord), og disse naturtyper vurderes derfor 

heller ikke at blive påvirket og behandles ikke yderligere. De øvrige klitnaturtyper markeret med 

fed findes i områdets sydlige del og er betinget af kystens dynamik og kan således potentielt 

blive påvirket af projektet.  

 

 Naturtype  Naturtype 

2110 Forklit 2120 Hvid klit 

2130 Grå/grøn klit* 2140 Klithede* 

2160 Havtornklit 2170 Grårisklit 

2190 Klitlavning 3110 Lobeliesø 

3130 Søbred med småurter 3160 Brunvandet sø 

3260 Vandløb 9190 Stilkege-krat 

 Arter  Arter 

1166 Stor vandsalamander   

Tabel 15-1. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N43. Naturtyper og arter som vurderes potentielt at 

kunne blive påvirket af projektet er markeret med fed, og det er alene disse, der behandles i nærværende væ-

sentlighedsvurdering. * indikerer prioriteret naturtype. 

 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 295/501  

 

 

15.5.4 Konkrete vurderinger 

I det følgende gives en vurdering af projektets forventede påvirkning af de udpegede habitatna-

turtyper, der potentielt kan blive påvirket af kystbeskyttelsen langs strækningen Lodbjerg Nymin-

degab. Der henvises til afsnit 15.3.1 for en generel beskrivelse af projektets påvirkninger af ter-

restrisk natur og til afsnit 15.4 for en generel beskrivelse af naturtyperne og deres tilstand og 

sårbarhed. 

 

Hvid klit (2120) 

I Natura 2000 område N43 findes naturtypen hvid klit i mosaik med grå/grøn klit, klithede og klit-

lavning, og arealerne er overvejende vurderet at være i god til høj tilstand449. 

 

Vurdering 

Kystbeskyttelsen ved kystnær fodring langs hovedstrækning Agger Tange vil betyde en indirekte 

stabilisering af kysten i N43 i mindre omfang end ud for projektet og dermed en stabilisering af 

den hvide klit, der ligger tættest på havet. Det betyder, at den naturlige dynamik ved havets ero-

sion reduceres en smule, mens sandtilførslen øges og dermed også potentialet for sandfygning og 

fortsat vækst og dynamik af naturtypen hvid klit langs kysten og ind i landet. På den baggrund 

vurderes det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af naturtypen hvid 

klit.  

 

Grå/grøn klit (2130)* 

Grå/grøn klit udgør sammen med klithede og klitlavning de tre mest udbredte naturtyper i Natura 

2000-område N43. En overvejende del af arealet med grå/grøn klit er i en god til høj naturtil-

stand, dog er en lille andel vurderet i moderat til ringe tilstand. Disse arealer er især påvirket af 

forekomst af invasive arter, tilgroning med træer og buske samt ringe artsindhold449.  

 

Vurdering 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring syd for Natura 2000-området i form af 

øget stabilitet af klitterne og øget sandtilførsel med fygning ikke vil medføre en væsentlig påvirk-

ning af tilstanden af grå/grøn klit i Natura 2000-område N43, 

 

Klithede (2140)*  

Klithede er den dominerende naturtype i Natura 2000-området og har hovedsageligt en god til 

høj naturtilstand. Enkelte områder med klithede er dog i moderat til ringe tilstand, og her skyldes 

den ugunstige tilstand primært invasive arter, tilgroning og ringe artsindhold449.  

 

Vurdering 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring syd for Natura 2000-området i form af 

øget stabilitet af klitterne og øget sandtilførsel med fygning ikke vil medføre en væsentlig påvirk-

ning af tilstanden af klithede i Natura 2000-område N43. 

 

Grårisklit (2170) 

I N43 findes grårisklit i mosaik med andre klitnaturtyper. Arealerne med grårisklit er alle i god 

naturtilstand449. 

 

Vurdering 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring syd for Natura 2000-området i form af 

øget stabilitet af klitterne og øget sandtilførsel med fygning ikke vil medføre en væsentlig påvirk-

ning af tilstanden af grårisklit i Natura 2000-område N43. 

 
449 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Klitheder mellem Stenbjerg og Lod-

bjerg, Blåbjerg Egekrat, Natura 2000-område nr. 43, Habitatområde H184. 
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Klitlavning (2190) 

Klitlavning er et af de mere udbredte naturtyper i Natura 2000 område N43 og er overvejende 

vurderet at være i god-høj tilstand. En lille andel af arealerne er truet af tilgroning af træer og 

buske samt afvanding som forhindrer naturlig hydrologi450. 

 

Vurdering 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring syd for Natura 2000-området i form af 

øget stabilitet af klitterne og øget sandtilførsel med fygning ikke vil medføre en væsentlig påvirk-

ning af tilstanden af klitlavning i Natura 2000-område N43. 

 

15.5.5 Kumulative påvirkninger  

Jævnfør habitatdirektivet skal vurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis 

i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, 

som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter som foreligger i forslag.  

 

Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (f.eks. 

øget forstyrrelse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at sam-

spillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.  

 

Der udføres ikke kystbeskyttelse langs kyststrækningen for Natura 2000-område N43, så der vil 

ikke være tale om kumulative effekter 

 

15.5.6 Samlet væsentlighedsvurdering  

Samlet set vurderes det, at projektet langs strækningen Lodbjerg - Nymindegab i perioden 2020-

24 ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af arter eller naturtyper på udpegnings-

grundlaget for Natura 2000-område N43 eller bevaringsmålsætningerne herfor. 

  

 
450 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Klitheder mellem Stenbjerg og Lod-

bjerg, Blåbjerg Egekrat, Natura 2000-område nr. 43, Habitatområde H184. 
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15.6 Væsentlighedsvurdering for Natura 2000 område N27 ’Hvidbjerg Å, 

Ove Sø og Ørum Sø’  

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte naturtyperne tidvis våd eng, rigkær, 

grå/grøn klit og surt overdrev samt arterne stor vandsalamander, bæk-, hav- og flodlampret 

samt sangsvane og sædgås. Området er per 1.11.2018 udvidet til at omfatte enge og moser i 

den sydlige ende af Flade Sø, selv om der ikke er kortlagt habitatnaturtyper i udvidelsen endnu.  

 

 

Figur 15-4. Forekomst og tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) af habitatnaturtyper i Natura 2000-område 

N27. 

I den sydlige del af Ørum Sø, der er tæt forbundet med Flade sø, er der registreret rigkær, tidvis 

våd eng, hængesæk og surt overdrev. Desuden er registreret odder og levested for stor vandsa-

lamander.  

 

Da der ikke er udpeget habitatnaturtyper i den nye del af habitatområdet, som ligger omkring 

Flade Sø og i nærhed til projektet, vurderes påvirkningen fra projektet med særlig vægt på områ-

dets integritet. Med integritet forstås i Natura 2000-sammenhæng områdets økologiske 
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funktioner og samlede potentiale for at opfylde bevaringsmålsætningerne for de naturtyper og ar-

ter som området er klassificeret.  

 

 Naturtype  Naturtype 

2130 Grå/grøn klit* 2140 Klithede* 

3140 Kransnålalge-sø 3150 Næringsrig sø 

6210 Kalkoverdrev* 3260 Vandløb 

6410 Tidvis våd eng 3160 Brunvandet sø 

7140 Hængesæk 6230 Surt overdrev* 

7230 Rigkær 6430 Urtebræmme 

  7220 Kildevæld* 

 Arter  Arter 

1166 Stor vandsalamander 1355 Odder 

1095 Havlampret 1096 Bæklampret 

1099 Flodlampret   

 Fugle  Fugle 

 Sangsvane (T)  Sædgås (T) 

Tabel 15-2. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N29. 

 

15.6.1 Vurdering af påvirkninger i perioden 2020-24 

Samlet set vurderes det, at kystbeskyttelse ved sandfodring og udplantning af hjælme ikke vil 

medføre hverken indirekte eller direkte påvirkninger, der kan have betydning for naturtyper eller 

arter på udpegningsgrundlaget eller muligheden for opretholdelse/opnåelse af gunstig bevarings-

status. Heller ikke i den nylig udpegede del af habitatområdet vil der forekomme påvirkninger der 

kan have betydning for naturen eller områdets integritet. Det kan således afvises at kystbeskyt-

telsesprojektet vil have en væsentlig negativ virkning på Natura 2000-område N27.  

 

15.6.2 Kumulative påvirkninger  

Jævnfør habitatdirektivet skal vurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis 

i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, 

som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter som foreligger i forslag.  

 

Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (f.eks. 

øget forstyrrelse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at sam-

spillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.  

 

Da der ikke forekommer nogen påvirkning fra projektet, vil det heller ikke give anledning til ku-

mulative effekter.  
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15.7 Væsentlighedsvurdering for Natura 2000 område N28 ’Agger Tange, 

Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø’ 

Natura 2000-området består af et habitatområde (H28) og fire fuglebeskyttelsesområder (F23, 

F27, F28 og F39).  

 

 

Figur 15-5. Forekomst og tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) af habitatnaturtyper i Natura 2000-område 

N28451. 

Natura 2000-området har en kystlinje mod Limfjorden på ca. 80 km. Området består af flere 

store marine delområder bl.a. Nissum Bredning, som ligger stort set ubeskyttet for vestenvinden 

og består af lavvandede grunde mod vest, samt Limfjordens dybeste område Oddesund mod øst 

med dybder ned til omkring 32 meter. Midt i området ligger den beskyttede og lavvandede Skib-

sted Fjord og længst mod nordøst ligger det vidt forgrenede farvand omkring Agerø. Længst mod 

vest ligger på Agger og Harboøre Tange med en række kystlaguner, som er meget vigtige leve-

steder for fugle. Strandenge, strandvolde og overdrev dominerer landdelen af området. 

 
451 Fugle og Natur 2018. https://www.fugleognatur.dk/ 

https://www.fugleognatur.dk/
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Strandengene varierer mellem smalle bræmmer langs fjorden og større sammenhængende 

strandengsarealer med alle strandengenes karakteristika (zoneringer og lo-systemer). Langs 

skræntfoden og i Dover Kil området findes de fleste af områdets værdifulde kildevæld og rigkær, 

mens områdets klittyper især findes på Agger Tange452. 

 

15.7.1 Metode 

Væsentlighedsvurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-områ-

det. Der er således indsamlet data om udbredelse og naturtilstand for naturtyper og arter på ud-

pegningsgrundlaget for N28 fra følgende kilder: 

 

• Naturplan453 

• Basisanalyse454 

• MiljøGIS for Naturplaner455 

• Fugle og Natur456 

• MiljøGIS for Vandområdeplaner457 

 

Vurderingen gennemføres trinvis ved at det samlede udpegningsgrundlag først vurderes overord-

net i forhold til de forventede potentielle påvirkninger fra projektet. Naturtyper og arter, der for-

ventes ikke at kunne blive påvirket, behandles ikke yderligere. Naturtyper og arter, der potentielt 

er følsomme overfor de forventede påvirkninger og derfor kan blive påvirket, beskrives i forhold 

deres karakter, udbredelse, tilstand og sårbarhed, og for hver enkelt af disse naturtyper og arter 

gives en vurdering af projektets mulige påvirkninger.  

 

15.7.2 Projektaktiviteter på strækningen  

Natura 2000-område N28 omfatter projektstrækning Agger tange og Harboøre Tange. Kystbe-

skyttelsesaktiviteter på de to hovedstrækninger med hovedstrækninger er vist i Tabel 15-3. På 

hele strækningen udføres der kystbeskyttelse i form af sandfodring, mens flytning af fygesand fra 

klitternes bagside til strandsiden udføres på den smalle del af Agger Tange og Harboøre Tange og 

sandflugtsdæmpning ved udplantning af hjælme udføres kun på hovedstrækning Harboøre Tange. 

Sandfodring udføres som en kombination ad kystnær fodring og strandfodring. Strandfodring in-

debærer færdsel med maskiner til/fra og på stranden samt anlæg af midlertidige arbejdspladser. 

 

Hovedstrækning Hovedstrækninger Sandfodring Sandflugts-

dæmpning 

Flytning af fy-

gesand 

Agger Tange Porskær    

Flade Sø    

Agger Tange, N    

Agger Tange, S    

Harboøre Tange Thyborøn    

Harboøre Tange, N    

Harboøre Tange S    

Tabel 15-3. Kystbeskyttelsesprojektets aktiviteter på hovedstrækning Agger Tange og Harboøre Tange. 

 

 
452 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 

Agerø Natura 2000-område nr. 28 Habitatområde nr. 28 Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 39. 

453 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 

Agerø Natura 2000-område nr. 28 Habitatområde nr. 28 Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 39. 

454 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 

455 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

456 Fugle og Natur 2018. https://www.fugleognatur.dk/  

457 MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. Juni 2016, 2018. 

 

https://www.fugleognatur.dk/
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15.7.3 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-21 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for områdets 

udpegede naturtyper og arter458. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan områ-

det skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til opnå-

else af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N28 er der op-

stillet følgende overordnede målsætninger:  

 

• At naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Målet er, at 

områdets hav- og kystnatur udgør et stort, sammenhængende naturområde med vægt på 

dynamisk kystudvikling og retablering af de hydrologiske og naturmæssige sammenhænge 

mellem havet og kysten, med velegnede, udbredte yngle- og rasteområder for hav- og kyst-

fugle samt spættet sæl. 

• De i området arealmæssigt dominerende marine naturtyper samt søer og laguner sikres. De i 

biogeografisk henseende vidstrakte strandenge sikres ligeledes. 

• Fuglebeskyttelsesområderne sikres som vigtige, velegnede levesteder for udpegningsgrund-

lagets fuglearter, herunder ansvarsarterne pibesvane, kortnæbbet gås, lysbuget knortegås, 

pibeand, krikand og spidsand samt de truede eller sjældne ynglefugle brushane, alm. ryle, 

hvidbrystet præstekrave, splitterne, dværgterne og mosehornugle. 

• Kystskrænterne med de truede naturtyper kalkoverdrev og surt overdrev sikres. 

• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtypen hensigtsmæssig hydrologi 

og drift/pleje, som indebærer bekæmpelse af invasive arter, en lav næringsstofbelastning 

samt gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. 

 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt siger de konkrete målsætninger at: 

 

• For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse I eller II er målsæt-

ningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. 

• For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse III-V er målsætningen, 

at udviklingen i deres tilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås tilstand I-II og 

gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. 

• Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturfor-

holdene tillader det. 

• For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det 

betyder, at tilstanden og det samlede areal af naturtyperne stabiliseres eller øges. 

• For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er målsætningen gunstig 

bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpe-

gede arter stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- 

og fourageringsområder for arterne. 

• De kortlagte levesteder for almindelig ryle, brushane, rørdrum, rørhøg og hvidbrystet præ-

stekrave inden for Natura 2000-området bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II.  

• De kortlagte levesteder for arterne splitterne, dværgterne og fjordterne inden for Natura 

2000-området bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Hvis området huser en 

ynglebestand på mere end 30 par splitterner, ti par dværgterner og ti par fjordterner er det 

tillige en indikation på levestedets og omgivelsernes egnethed som yngleområde.  

• Af de kortlagte levesteder for arterne havterne og klyde inden for Natura 2000-området bør 

mindst 75 % enten bringes til, eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Hvis området huser 

 
458 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 

Agerø Natura 2000-område nr. 28 Habitatområde nr. 28 Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 39. 
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en ynglebestand på mere end 90 par havterner og 110 par klyder er det tillige en indikation 

på levestedets og omgivelsernes egnethed som yngleområde. 

• Natura 2000-området bidrager til at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig be-

stand af de udpegede arter på nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det sam-

lede areal af levestederne for arterne hjejle og mosehornugle som ynglefugle sikres eller 

øges, således at der er tilstrækkeligt med egnede ynglesteder for arterne i området. Ligele-

des, sikres eller øges tilstanden og det samlede areal af levestederne for arterne hjejle, pibe-

svane, klyde, lille kobbersneppe, lysbuget knortegås, toppet skallesluger og hvinand som 

trækfugle i området, så der findes egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N28 fremgår af Tabel 15-4, og registrerede fore-

komster af naturtyper er vist på Figur 15-5, Som følge af de forventede potentielle påvirkninger 

fra projektet vurderes det at sønaturtyper, vandløb og indlandsnaturtyper som tør hede og over-

drev samt arter tilknyttet indlandshabitater (odder, blank seglmos og stor vandsalamander) ikke 

vil blive påvirket. Disse naturtyper og arter behandles derfor ikke yderligere i væsentlighedsvur-

deringen. Projektets potentielle påvirkninger fra sandfodring og sandflugtsdæmpning i perioden 

2020-24 forventes ikke at medføre påvirkning af de indre kystområder, og de terrestriske natur-

typer som f.eks. strandeng, der er udpeget her, behandles derfor heller ikke yderligere.  

 

I Tabel 15-4 er markeret med fed hvilke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget, der vurde-

res potentielt at kunne blive påvirket af projektet.  

 
 Naturtype  Naturtype 

1110 Sandbanke 1140 Vadeflade 

1150 Lagune* 1160 Bugt 

1170 Rev 1210 Strandvold med enårige planter 

1220 Strandvold med flerårige 

planter 

1310 Enårig strandengsvegetation 

1330 Strandeng 2110 Forklit 

2120 Hvid klit 2130 Grå/grøn klit* 

2140 Klithede* 2160 Havtornklit 

2170 Grårisklit 2190 Klitlavning 

3150 Næringsrig sø 3260 Vandløb 

4030 Tør hede 6210 Kalkoverdrev* 

6230 Surt overdrev* 6410 Tidvis våd eng 

7140 Hængesæk 7220 Kildevæld* 

7230 Rigkær   

 Arter  Arter 

1103 Stavsild 1166 Stor vandsalamander 

1355 Odder 1365 Spættet sæl 

1393 Blank seglmos   

 Fugle  Fugle  

 Rørdrum (Y)  Pibesvane (T) 

 Lysbuget knortegås (T)  Pibeand (T) 

 Krikand (T)  Spidsand (T) 

 Rørhøg (Y)  Klyde (TY) 

 Hjejle (TY)  Hvidbrystet præstekrave (Y) 

 Almindelig ryle (Y)  Brushane (Y) 

 Lille kobbersneppe  Splitterne (Y) 

 Fjordterne (Y)  Havterne (Y) 

 Dværgterne (Y)  Mosehornugle (Y) 

Tabel 15-4. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N28. Naturtyper og arter som vurderes potentielt at 

kunne blive påvirket af projektet er markeret med fed, og det er alene disse, der behandles i nærværende væ-

sentlighedsvurdering. Ved fuglearter: ”T” = trækfugl, ”Y” = ynglefugl. * indikerer prioriteret naturtype. 

 

15.7.4 Konkrete vurderinger 

I det følgende gives en vurdering af projektets forventede påvirkning af de udpegede habitatna-

turtyper og -arter samt udpegede fuglearter, der potentielt kan blive påvirket af kystbeskyttelsen 

langs strækningen Lodbjerg Nymindegab. Der henvises til afsnit 15.3.1 og 15.3.2 for en generel 
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beskrivelse af projektets påvirkninger af henholdsvis terrestrisk og marin natur og til afsnit 15.4 

for en generel beskrivelse af naturtyperne og deres tilstand og sårbarhed. 

 

Sandbanke (1110)  

Store dele af den vestlige mundingsbarre inden for Agger Tange er tolket som den marine natur-

type sandbanke, fordi der på den store barreform findes et væld af dynamiske bankestrukturer, 

som vedvarende er dækket af havvand. Tangen ligger som et smalt landstykke imellem Nordsøen 

mod vest, og Nissum Bredning mod øst. Sandbankerne er ren sandbund med få spredte småsten. 

Der er registreret en del løse alger samt enkelte forekomster af ålegræs på sandet. Søpunge er 

dominerende459.  

 

Der forekommer der en naturlig netto-langsgående sandtransport ind i Thyborøn kanal fra stræk-

ningerne nord- og syd for kanalen. Sandet sedimenteres hovedsageligt i Nissum Bredning, samt i 

Thyborøn Kanal, en sandpude beliggende umiddelbart vest for indsejlingen til Thyborøn Havn, og 

i selve indsejlingen til Thyborøn Havn. Jf.460, har oprensningsmængden i indsejlingen til Thyborøn 

Havn i gennemsnitligt været på 110.000 m³ om året og i fyrlinjen er der gennemsnitligt oprenset 

18.000 m³ om året. 

 

Vurdering 

Spredning af sediment i vandsøjlen og sedimentation på havbunden er de eneste potentielle på-

virkninger, der vurderes at være relevante i forhold til påvirkninger af sandbanke 

 

Aflejringslagenes tykkelse som følge af kystnær fodring på Agger Tange og Harboøre Tange er 

modelleret, som beskrevet i bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi og kan ses i figur 15-6. 

Som det fremgår af resultaterne, er sedimentationen forholdsvis begrænset, og udbreder sig kun 

i meget begrænset omfang til Nissum Bredning. Det skal dog understreges, at der i den gennem-

førte modellering ikke er inkluderet re-suspension. Aflejringer af det modellerede finkornede ma-

teriale i Thyborøn Kanal vil være kortvarige idet de faktiske strømhastigheder reelt vil give anled-

ning til en genophvirvling (sedimenterne bringes i re-suspension), hvorefter de transporteres 

længere ind i Nissum Bredning.  

 

 
459 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 

460 Kystdirektoratet, 2016. Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord - Teknisk resumé. 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 304/501  

 

 

 

Figur 15-6. Sedimenteret lagtykkelse ved klapning på Agger Tange og Harboøre Tange i strøm-scenariet. 

 

Ved Thyborøn Kanal forekommer der under eksisterende forhold en sedimentspredning ind i Nis-

sum Bredning. I visse situationer, hvor der sandfodres på Agger Tange og ved Harboøre Tange 

samtidig, kan materiale fra sandfodringen transporteres ind i Thyborøn Kanal og medføre forhø-

jede sedimentkoncentrationer. Der er modelleret i situationer, hvor der sandfordres med enten 

klapning eller rainbowing med skiftende tidevandsgenereret strøm (stille-scenariet) og perioder 

som domineres af kraftig østgående strøm (strøm-scenariet). Worst case scenariet er stille-sce-

nariet med rainbowing, hvor varigheden af suspenderet sediment er højest. Dette scenarie er mo-

delleret og beskrevet i bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi. 

 

Som det ses af Figur 15-7, forekommer der overskridelse af 10 mg/l i ca. 15 – 17 døgn i den 

vestlige del af Thyborøn Kanal. 10 mg/l sedimentfanen udbreder kun i et meget begrænset om-

fang til Nissum Bredning.  

 

Den sedimenterede lagtykkelse som følge af kystnær fodring på Agger Tange og Harboøre Tange 

kan ses i Figur 15-8. Som det fremgår af resultaterne, er sedimentationen forholdsvis begrænset, 

og udbreder sig kun i meget begrænset omfang til Nissum Bredning. Kraftige storme kan medføre 

akut erosion og fjernelse af havbundsmateriale, som kan forårsage et akut kystbeskyttelsesbehov 

i projektperioden. Hermed kan der i normalkampagnen være behov for genfodring på hoveds-

trækningen indenfor den femårige projektperiode, så der ikke kun fodres én gang men flere 

gange. Påvirkningen ved genfodringen vurderes at være den samme som beskrevet ovenfor. 
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Figur 15-7. Overskridelse (antal døgn) af 10 mg/l suspenderet sediment i Thyborøn kanal og Nissum Bredning 

ved klapning på Agger Tange og Harboøre Tange i stille-scenariet. 

 

 

Figur 15-8. Sedimenteret lagtykkelse ved rainbowing på Agger Tange og Harboøre Tange i ”stille-scenariet”. 

 

I ekstremkampagnen udføres tre normalkampagner i træk, og varigheden af de forhøjede sedi-

mentkoncentrationer i Thyborøn Kanal er beregnet til omtrent 47 døgn for overskridelse af 10 

mg/l. Sedimentationen er ligeledes begrænset, og maks. tykkelser for sedimentation i Nissum 

Bredning er modelleret til ca. 6 cm i ekstremkampagnen. 
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I både normal- og ekstremkampagnen vurderes overskridelse af tålegrænserne for naturtypen 

sandbanke i forhold til sedimentation og forhøjede sedimentkoncentrationer ikke at forekomme, 

da sandbankerne naturligt modtager sediment fra Vestkysten. På baggrund af dette vurderes det, 

at det kan afvises at der vil være væsentlige påvirkninger af sandbanker i N28 i forbindelse med 

sandfodringsaktiviteter. 

 

Vadeflade (1140) 

Et område på 249 ha er udpeget som vadeflade, og den ligger tæt på Thyborøn Kanal (ca. 500 

meter mod øst) som forbinder Nissum Bredning med Nordsøen461. Naturtypen er ikke blevet til-

standsvurderet.  

 

Vurdering 

Spredning af sediment i vandsøjlen og sedimentation på havbunden er de eneste potentielle på-

virkninger, der vurderes at være relevante i forhold til påvirkninger af vadeflade. Nærmeste 

strækning med sandfodring ligger vestsiden af Agger Tange og nærmeste vadeflader er registre-

ret på østsiden af Agger Tange Vadefladen vil modtage noget af sedimentet, der spredes ind 

igennem Thyborøn Kanal, men som vist på Figur 15-6 er mængderne så små at naturtypen ikke 

vurderes at bliver væsentlig påvirket. Modellering af spredning af sediment i vandsøjlen samt se-

dimentation på havbunden viser at I både normal- og ekstremkampagnen vurderes tålegræn-

serne for naturtypen vadeflade i forhold til sedimentation og forhøjede sedimentkoncentrationer 

ikke at overskrides, da vadeflader og sandbankerne naturligt modtager sediment fra Vestkysten. 

På baggrund af dette vurderes det, at der ikke vil være væsentlige påvirkninger af vadeflade i 

N28 i forbindelse med sandfodringsaktiviteter. 

 

Lagune (1150)* 

Både Agger Tange Sø som omfatter hele den nordlige side af Agger Tange mod fjorden, og 

Strandsø som ligger på den sydlige del af tangen er udpeget som naturtypen lagune. De er hen-

holdsvis 362,8 ha og 12,9 ha store, brakke og lavvandede. Agger Tange Sø har en salinitet på 1,6 

%, mens saliniteten i Strandsø på Agger Tange er ukendt. Søernes opland består hovedsageligt 

af naturarealer, og de er vigtige yngle- og rasteområde for fugle. Strandsø på Agger Tange får 

vand fra den nordliggende Agger Tange Sø via en grøft og står via en kanal i sydenden af søen i 

forbindelse med en større kystlagune, der har direkte udløb til Limfjorden. Ved en vegetationsun-

dersøgelse af Agger Tange Sø i 2008 var dækningsgraden på 42 % og der blev fundet syv under-

vandsarter heriblandt fire arter af kransnålalger462. 

 

Vurdering 

Ingen af projektets potentielle påvirkninger vurderes at kunne påvirke naturtypen lagune, da der 

er tale om aktiviteter langs kysten og da områder udpeget som lagune er beskyttet bag klitræk-

kerne og Agger Tange. 

 

Bugt (1160) 

Den overvejende del af Nissum Bredning og Skibsted Fjord er udpeget som bugt, og det gør det 

til den mest dominerende naturtype i den marine del af Natura 2000 området. På naturtypen fin-

des en blød og siltet sandbund, som typisk er beliggende ved ikke-eksponerede kyster eller på 

 
461 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 

462 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 
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dybere vand uden bølgeuro. Der forekommer også tomme skaller og enkelte spredte sten. I om-

råderne med naturtypen findes en række hvirvelløse dyr, bl.a. søpunge, snegle, muslinger og sø-

stjerner. Der er desuden fundet kutlinger samt muligvis fladfiskeyngel. Der er registreret spredte 

forekomster af ålegræs463. 

 

Vurdering 

Spredning af sediment i vandsøjlen og sedimentation på havbunden er de eneste potentielle på-

virkninger, der vurderes at være relevante i forhold til påvirkninger af naturtypen bugt, da nær-

meste strækning med sandfodring ligger vestsiden af Agger Tange og nærmeste kortlagte om-

råde med bugt er registreret på sydspidsen af Agger Tange. Sedimentet vil skulle spredes rundt 

om høfden ved Agger Tange over en afstand på mindst 1,5 km for at potentielt påvirke naturty-

pen. Modellering af spredning af sediment i vandsøjle samt sedimentation på havbunden viser at 

påvirkninger herfra sker indenfor seks meter kurven langs kysten og at sedimentkoncentratio-

nerne ikke overstiger 10 mg/l i en afstand af en kilometer fra kysten i mere end tre døgn, hvilket 

ligger indenfor den naturlige variation i middelkoncentrationen på Vestkysten463. I kampagnen, 

hvor sedimentspredningen sker ind i Thyborøn Kanal, som beskrevet i afsnit om sandbanker 

ovenfor, kan det ses at der også spredes sediment på arealer, der er udpeget som bugt. I både 

normal- og ekstremkampagnen, hvor sedimentet spredes ind i Thyborøn Kanal vurderes tåle-

grænserne for naturtypen bugt i forhold til sedimentation og forhøjede sedimentkoncentrationer 

ikke at forekomme, da der naturligt modtager sediment fra Vestkysten i samme størrelsesorden. 

På baggrund af dette vurderes det, at der ikke vil være væsentlige påvirkninger af naturtypen 

bugt i N28 i forbindelse med sandfodringsaktiviteter. 

 

Forklit (2110) 

Naturtypen forklit findes på Agger Tange på den sydlige del ud mod Thyborøn Kanal alle arealer 

er vurderet i god tilstand463.  

 

Vurdering 

Naturtypen er beliggende et stykke uden for projektområdet, og der er ikke projektaktiviteter, 

der påvirker området. På denne baggrund vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig negativ 

påvirkning af naturtypen forklit.  

 

Hvid klit (2120) 

Naturtypen hvid klit findes på Agger Tange i den yderste klit langs den eksponerede kyst mod 

Nordsøen. Ca. halvdelen af arealet med hvid klit er vurderet i god tilstand og den resterende del i 

moderat tilstand, primært pga. forekomst af invasive arter463. 

 

Vurdering 

Sandfodring ud for Agger Tange vil medføre en øget sandtilførsel til stranden i forbindelse med 

storm og vestenvind. Det betyder, at den naturlige dynamik ved havets erosion reduceres, mens 

sandtilførslen øges og dermed også potentialet for sandfygning og fortsat vækst og dynamik af 

naturtypen hvid klit. Færdsel med maskiner i forbindelse med strandfodring og placering af mate-

riel på land kan medføre fysisk forstyrrelse af hvid klit. Da færdsel fortrinsvis foregår via eksiste-

rende stier i området, vurderes det at aktiviteter forbundet med strandfodring ikke vil medføre en 

væsentlig påvirkning af hvis klit. 

 

Visse steder sker der en betydelig fygning af sand fra strand og hvid klit til læsiden af klitrækken 

med gene for bl.a. infrastruktur og de beskyttede naturområder bag klitten. På sådanne steder 

 
463 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 
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foretages jævnligt afgravning af fygesand, som flyttes tilbage til stranden og fungerer som sand-

fodring fra land. Denne aktivitet nulstiller således klittilbagerykningen og fjerner habitat med hvid 

klit fra baglandet og fastholder den hvide klit langs kysten.  

 

Det vurderes på den baggrund, at kystbeskyttelsen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 

naturtypen hvid klit.  

 

Grå/grøn klit (2130)* 

Størstedelen af den udpegede naturtype grå/grøn klit i området findes på Agger Tange, specielt i 

den sydlige del af tangen. De fleste arealer er vurderet i god tilstand, men med en mindre del af 

arealerne i moderat tilstand som trues bl.a. af invasive arter og tilgroning464. 

  

Vurdering 

På grund af afstanden til havet og en naturlig mere stabil dynamik i naturtypen grå/grøn klit vur-

deres det, at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og øget 

sandtilførsel med fygning ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtypens tilstand. Det 

vurderes ligeledes at færdsel i klitterne i forbindelse med strandfodring vil være ubetydelig for 

naturtypens tilstand og ikke medføre en væsentlig påvirkning af grå/grøn klit. 

 

Klithede (2140)*  

Størstedelen af arealerne med klithede findes i klitlandskabet på Agger Tange. Arealerne er pri-

mært vurderet i god tilstand, men der findes også en mindre del af arealerne i moderat tilstand.  

 

Vurdering 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og 

øget sandtilførsel med fygning ikke vil have nogen betydning for tilstanden af klithede. Det vurde-

res ligeledes at færdsel i klitterne i forbindelse med strandfodring vil være ubetydelig for naturty-

pens tilstand og ikke medføre en væsentlig påvirkning af klithede. 

 

Havtornklit (2160)  

Arealerne med havtornklit findes i mosaik med andre klittyper langs kysten på Agger Tange. Na-

turtypen er overvejende vurderet i moderat tilstand pga. ringe artsindhold, tilstedeværelse af in-

vasive arter og kystbeskyttelsestiltag464.  

 

Vurdering  

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og 

øget sandtilførsel med fygning ikke vil have nogen betydning for tilstanden af havtornklit. Det 

vurderes ligeledes at færdsel i klitterne i forbindelse med strandfodring vil være ubetydelig for 

naturtypens tilstand og ikke medføre en væsentlig påvirkning af havtornklit.  

 

Grårisklit (2170) 

Grårisklit findes i klitlandskabet på Agger Tange og arealerne er overvejende i moderat naturtil-

stand Som følge af ringe artsindhold, tilstedeværelse af invasive arter og kystbeskyttelsestil-

tag464. 

 

Vurdering 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og 

øget sandtilførsel med fygning ikke vil have nogen betydning for tilstanden af grårisklit. Det 

 
464 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 
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vurderes ligeledes at færdsel i klitterne i forbindelse med strandfodring vil være ubetydelig for 

naturtypens tilstand og ikke medføre en væsentlig påvirkning af grårisklit.  

 

Klitlavning (2190) 

I N28 findes naturtypen udelukkende på Agger Tange. Det lille areal med klitnaturtypen klitlav-

ning er overvejende i moderat tilstand. Hovedårsagerne til ugunstig tilstand er ringe artsindhold 

og kystbeskyttelsestiltag465. 

 

Vurdering 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og 

øget sandtilførsel med fygning ikke vil have nogen betydning for tilstanden af klitlavning. Det vur-

deres ligeledes at færdsel i klitterne i forbindelse med strandfodring vil være ubetydelig for natur-

typens tilstand og ikke medføre en væsentlig påvirkning af klitlavning.  

 

Stavsild 

Stavsild lever størstedelen af deres liv i kystnære dele af havet, typisk omkring udløb af floder og 

større vandløb som fiskene trækker op i store stimer for at gyde. Stavsild er vidt udbredt i euro-

pæiske farvande og forekommer også relativt hyppigt i danske farvande, dog er de kun fundet 

enkelte gange i danske vandløb466. Stavsild gyder flere gange i løbet af livet. Vandringen er af-

hængig af at vandtemperaturen når 10-12 grader og foregår for nordlige bestande i maj-

juni467468. 

 

Vurdering 

Fisk, herunder stavsild, kan påvirkes af undervandsstøj. Sildefisk har særlig god hørelse i forhold 

til andre fisk, da deres svømmeblære er forbundet med det indre øre. Stavsild vurderes derfor at 

have høj følsomhed, se også beskrivelser af følsomhed i bilag 11 Artsbeskrivelse marine forhold, 

fisk. Effekter af undervandsstøj på fisk fokuserer på fysisk skade samt adfærdsændringer, men 

deres respons på undervandsstøj er ikke velbeskrevet. Lydniveauer, som kan virke afskrækkende 

på nogle arter, kan virke tiltrækkende på andre. Hos fisk vil fysisk skade på hørelsen sjældent 

føre til permanente ændringer, da evt. påvirkede sensoriske celler vil gendannes over tid469. Un-

dervandsstøj kan potentielt forårsage flugt og undvigelsesreaktioner, skade på sensoriske orga-

ner eller i værste fald forårsage dødelighed. På grund af fisks store mobilitet vil de sandsynligvis 

undvige og ikke opholde sig i påvirkningszonen (området mellem fem og otte meter dybdekur-

ven). Støj fra sandfodringsskibe er undersøgt ved alle de forskellige operationer som forekommer 

ved sandfodring470 og er modelleret og sammenlignet med vejledende grænseværdier for fisk471, 

se også bilag 2 Støj og undervandsstøj. Påvirkningen er størst ved strandfodring og indpumpning 

af sand. Grænseværdierne for høreskade, hvor fiskens høreorgan kan regenerer, er forudsat at 

være 170 dBrms over 48 timer og for permanent høreskade 158 dBrms over 12 timer. 

 
465 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 

466 Søgaard, B. et al., 2016. Arter 2015. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 126 s. 

- Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 209. http://dce2.au.dk/pub/SR209.pdf 

467 Aprahamian et al., 2003, Biology, status, and conservation of the anadromous Atlantic twaite shad Alosa fallax. 

American Fisheries Society Symposium 35: 103-124. 

468 Claridge, P. N., and D. C. Gardner, 1978, "Growth and movements of the twaite shad, Alosa fallax (Lacépède), in the 

Severn Estuary." Journal of Fish Biology 12.3: 203-211. 

469 Popper, A. N. and Hastings M. C., 2009, REVIEW PAPER - The effects of anthropogenic sources of sound on fishes, 

Journal of Fish Biology (2009) 75, 455–489 

470 De Jong et al., 2010. Underwater noise of Trailing Suction Hopper Dredger at Maasvlakte 2: Analysis of source levels 

and background noise. Report no. TNO-DV 2010 C335. 

471 Popper, A.N. et al., Ukendt årstal, ASA S3/SC1.4 TR-2014 Sound Exposure Guidelines for Fishes and Sea Turtles: A 

Technical Report prepared by ANSI-Accredited Standards Committee S3/SC1 and registered with ANSI. 

http://dce2.au.dk/pub/SR209.pdf
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Forudsætningerne er de samme for normal- og ekstremkampagnen. Afstanden fra sandfodrings-

skibet hvorfra fisks hørelse kan tage skade er modelleret og det er fundet at støjgrænserne ikke 

overskrides, selv hvis fiskene opholder sig i umiddelbar nærhed af skibet. Dermed vurderes der 

ikke at være nogen støjpåvirkning af stavsild indenfor Natura 2000 området og det kan afvises at 

der vil ske en væsentlig påvirkning af stavsild, som følge af øget undervandsstøj. 

 

Ved Thyborøn Kanal forekommer der under eksisterende forhold en sedimentspredning ind i Nis-

sum Bredning. I visse situationer, hvor der sandfodres på Agger Tange og ved Harboøre Tange 

samtidig, kan materiale fra sandfodringen transporteres ind i Thyborøn Kanal og medføre forhø-

jede sedimentkoncentrationer. Der forekommer ikke undersøgelser af stavsilds følsomhed overfor 

forhøjede sedimentkoncentrationer, det vurderes dog at arten har høj følsomhed ligesom andre 

sildefisk.  

 

Atlantisk sild (Clupea harengus harengus) har vist undvigeadfærd, når de støder på sedimentfa-

ner af partikler af ler eller kalk (kornstørrelse < 4 µm) i koncentrationer på mellem 2 mg/l og 8-9 

mg/l, hvor baggrundskoncentrationen af suspenderet materiale var mindre end 0,4 mg/l472. Disse 

resultater er baggrunden for den tærskelværdi på 10 mg/l, der blev anvendt i VVM-redegørelsen 

for Femern Bælt Forbindelsen ved vurdering af konsekvenserne af sedimentspredning473. DTU 

Aqua vurderer imidlertid at tærskelværdien for SSC på 10 mg/l inklusive baggrundskoncentration 

for sild ikke kan overføres direkte til stavsild474, da arterne har væsentlige forskelle i gydeadfærd 

og valg af habitater for gydeområder. Sild er tilpasset det marine miljø med lavere SSC end stav-

sild, som vandrer fra havet til ferskvand gennem områder med høj SSC. 

 

Flere steder i stavsildens udbredelsesområde i langs de vesteuropæiske kyster ser man stavsild 

trække gennem tidevandszoner i flodmundinger med høj turbiditet, som f.eks. i Severn hvor SSC 

værdier op til 50 g/l observeres ved flodmundingen under lavvande475 476.  

 

Stavsildens hjeminstinkt gør, at bestande af arten er i stand til at tilpasse sig lokale forhold. Det 

er dog ikke undersøgt om lokale bestande, der ikke er tilpasset til høje koncentrationer af SSC 

også vil vandre gennem sedimentfaner med høj SSC, hvis det skulle forekomme i deres lokale 

udbredelsesområde. På baggrund af at stavsild kendes fra områder med meget høje forekomster 

af SSC kan der argumenteres for at stavsilds tolerance for SSC er højere end hos sild, men dette 

er ikke dokumenteret gennem sedimentbelastningsstudier. DTU Aqua vurderer at vidensniveauet 

for stavsild ikke er tilstrækkeligt til at kunne vurdere den præcise betydningen af overskridelse af 

SSC samt varigheden af en overskridelse på de lokale bestande af stavsild langs strækningen for 

sandfodring477.  

 

På grund af mangel på viden om stavsildens adfærd og respons på sedimentbelastning antages 

stavsilds følsomhed for SSC derfor at være høj ligesom hos sild og øvrige sildefisk, og tærskel-

værdien antages at være sammenlignelig med den vurderede værdi på 10 mg/l inklusive 

 
472 Westerberg, H., Rännbäek, P. and Frimansson H. Appelberg, M; Holmqvist, M and Lagenfelt, I. 2005, 1996.  

Effects of suspended sediments on cod egg and larvae and on the behaviour of adult herring and cod, ICES, CM 

19961E:26 Marine Environmental Quality Comitte 
473 FeBEC, 2013, Fish Ecology in Fehmarnbelt. Environmental Impact assessment Report. Report no. E4TR0041–Volume 

I 
474 DTU-Aqua, 23. maj 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områ-

dechef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
475 Aprahamian, MW. 1988. The biology of the twaite shad, Alosa fallax fallax (Lacépède), in the Severn Estuary. Jour-

nal of Fish Biology, 33:141-152. 
476 Manning, AJ., Langston, WJ., Jonas PJC. A review of sediment dynamics in the Severn Estuary: Influence of floccula-

tion. Marine Pollution Bulletin, 61:37-51. 
477 DTU-Aqua, 23. maj 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områ-

dechef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
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baggrundskoncentration for sild og øvrige sildefisk, se afsnit 11.10. Antagelserne vurderes at 

være forenelig med forsigtighedsprincippet for vurderinger for habitatarter. 

 

Da baggrundskoncentrationerne langs Vestkysten er naturligt høje og undvigeadfærd sker ved 

absolutte værdier, dvs. baggrundskoncentration + ekstra tilførsel fra projektet, er der i den vi-

dere vurdering af påvirkninger regnet med at den kystnære fodring kan tilføre 10 mg/l oveni den 

naturligt forekommende baggrundskoncentration. Den gennemsnitlige naturligt forekommende 

koncentration af sediment i vandsøjlen ved Thyborøn Nord, 400 meter fra kysten, er modelleret 

til ca. 3 mg/l ved en bølgehøjde på 1,5 meter. Den gennemsnitlige koncentration af sediment i 

vandsøjlen (SSC) ved Thyborøn Syd, 150 meter fra kysten, er modelleret til ca. 3 mg/l ved en 

bølgehøjde på 1,5 meter (se bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi).  

 

I normalkampagnen og ved genfodring kan ske en forøgelse af SSC på 10 mg/l suspenderet sedi-

mentkoncentration i 13-17 døgn i normalkampagnen. Dette svarer til, at vandringsvejene ved 

fjordenes udløb potentielt blokeres i ca. 21-28 % af tiden i de to måneder, stavsildene vandrer. I 

ekstremkampagnen kan der forekomme overskridelser af tærsklen for SSC på 10 mg/l i op til 47 

døgn. Tærskelværdien for undvigeadfærd hos stavsild på 10 mg/l overskrides dermed i en be-

tragtelig del af de to måneder stavsilden vandrer til gydeområder i. 

 

På baggrund af dette kan det ikke på forhånd afvises at der er en væsentlig virkning på stavsild, i 

både normal og ekstremkampagnen, da forhøjede sedimentkoncentrationer muligvis kan forhin-

dre stavsilden i at nå deres gydeområder i åer, der løber til Limfjorden. Dette medfører at der er 

krav om at udføre konsekvensvurdering (jf. artikel 6, stk. 3), da væsentlighedsvurderingen viser, 

at kystbeskyttelsesprojektet kan have en væsentlig påvirkning. Natura 2000-konsekvensvurde-

ringen er foretaget i følgende bilag 15. 

 

Spættet sæl 

I N28 findes spættet sæl fouragerende spredt over det meste af havområdet. Der er registreret 

hvilekolonier ved den sydlige del af Agger Tange, på Munkholm Odde og på Rotholmene. I Nis-

sum Bredning, tættest på Nordsøen er sælbestanden sandsynligvis en blanding af sæler fra de 

indre bredninger og sæler fra Vadehavet478. Antallet af sæler i de indre bredninger har vist store 

fluktuationer fra år til år, og det er sandsynligt at de vandrer ind og ud af Limfjorden i forbindelse 

med tilgængeligheden af føde. I mellem 2006-10 var sælbestanden ved Agger Tange nogenlunde 

stabil, men har haft en stor stigning i 2012479.  

  

Vurdering 

I forbindelse med kystbeskyttelsesarbejdet vil der potentielt kunne forekomme påvirkninger af 

spættet sæl, som har rastekolonier på den sydlige del af Agger Tange, hvor de jævnligt ses sø-

gende efter føde i Thyborøn Kanal. 

 

Undervandstøj 

Undervandsstøj er primært en mulig påvirkning for havpattedyr, som vurderes at være særligt 

følsomme over for øget undervandsstøj. Effekter af støj på havpattedyr kan generelt inddeles i 

forskellige påvirkningszoner: hørbarhed, adfærdsreaktioner, maskering (af andre lyde) og fysiolo-

giske skader (midlertidigt eller permanent høretab og i ekstreme tilfælde andre fysiologiske 

 
478 Olsen, M.T. et al., 2014. Integrating genetic data and population viability analyses for the identification of harbour 

seal (Phoca vitulina) populations and management units. Molecular Ecology 23: 815-831. 

479 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 
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skader eller død). Sæler har amfibisk hørelse, da de kan høre både i vand og i luften. Sæler kom-

munikerer ved hjælp af lyde med en båndbredde fra 75 Hz til 75 kHz (i vand)480, og har de høje-

ste følsomheder mellem 1 kHz og 50 kHz481. Der er foretaget en modellering af undervandsstøjen 

fra skibene, der anvendes til sandfodring og fundet at sælerne skal svømme i afstand af fem me-

ter fra skibet for at tærskelværdien for permanent høreskade overskrides482. På baggrund af dette 

vurderes det at undervandstøj ikke vil føre til væsentlige påvirkninger af spættet sæl. 

 

Øget sejlads 

Spættet sæl er især følsom over for forstyrrelse i yngleperioden fra omkring begyndelsen af juni 

til slutningen af juli samt under den efterfølgende pelsfældning i august-september483. Skibstrafik 

kan forstyrre sælerne, men generelt er sæler meget tolerante overfor tilbagevendende forstyrrel-

ser484 og der ses jævnligt sæler jagende efter fisk i havneområdet ved Thyborøn.  

 

Idet sandfodringen vil foregå på vestsiden af Agger Tange, og dermed i mindst 1,5 km afstand til 

rastepladserne på sandbankerne ud for den sydlige del af Agger Tange, vurderes forstyrrelse fra 

øget sejlads ikke at udgøre en væsentlig påvirkning af spættet sæl.  

 

Øget forekomst af suspenderet sediment i vandfasen 

Mindsket sigt i vandet som følge af suspenderet sediment vil potentielt kunne påvirke sæler, der 

dog er tilpasset at jage i områder med høje sediment koncentrationer, som f.eks. Vadehavet. 

Imidlertid vil uklart vand ændre deres evne til at se objekter under vand. Sælernes vibrissae 

(knurhår) antages at spille en vigtig rolle i fødesøgningen, og det antages, at de tjener en særlig 

vigtig rolle, når de søger føde med dårligt sigt eller om natten485. Det vurderes dog, at det påvir-

kede areal vil være af lokalt omfang, og at sælerne har rig mulighed for at søge føde i øvrige om-

råder i den begrænsede periode hvor der sandfodres. Dermed vurderes sæler ikke at blive væ-

sentlig påvirkede af en øget forekomst af suspenderet sediment i vandfasen. 

 

Rørdrum 

Rørdrummen er ikke blevet registreret i området i seneste overvågningsperiode, men der er kort-

lagt potentielle levesteder på Agger Tange (nordvestlige del af N28 området), hvor der er spredte 

områder med tæt rørskov486. 

 

Vurdering 

Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for rør-

drum eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- og klit-

områderne. 

 

 
480 Southall, B. L., Schusterman, R. J., and Kastak, D., 2007. Marine mammal noise exposure criteria: Initial scientific 

recommendations. Aquatic Mammals: 33(4). 

481 Tougaard. J., 2014, Vurdering af effekter af undervandsstøj på marine organismer. Del 1. DCE teknisk rapport nr. 44. 

482 Rambøll, 2019, Støjmodel. 

483 Forvaltningsplan for spættet sæl (Phoca vitulina) og gråsæl (Halichoerus grypus) i Danmark Udgivet af Miljøministe-

riet, Skov- og Naturstyrelsen 2005. 

484 Teilmann J, Tougaard J, Carstensen J, Dietz R, Tougaard S (2006). Summary on seal monitoring 1999–2005 around 

Nysted and Horns Rev Offshore Wind Farms. Report to Energi E2 A/S and Vattenfall A/S. National Environmental Re-

search Institute, Denmark. 22 pp. 

485 Renouf D., 1980, Fishing in Captive Harbour Seals (Phoca Vitulina Concolor): A Possible Role for Vibrissae Source. 

Netherlands Journal of Zoology 30:504-509 

486 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 
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Rørhøg 

Der er ikke optalt rørhøg på Agger tange i perioden 2004-12. Der er foretaget kortlægning af rør-

høgens levesteder på Agger Tange.487 

 

Vurdering 

Da levestederne for rørhøg ligger bag strand- og klitområderne, vurderes det, at de planlagte 

kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for rørhøg eller tilstanden af kortlagte 

levesteder negativt. 

 

 

 
487 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 
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Figur 15-9. Kortlagte levesteder samt tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) for rørdrum og rørhøg. ’Andet’ er 

udpegede levesteder for andre fuglearter488. 

 

Klyde 

Der er kortlagt syv mulige levesteder for klyde i Natura 2000 området, inklusiv store dele af Ag-

ger Tange, hvor der er græssede strandenge, strandvolde og holme (Figur 15-10). De kortlagte 

levesteder er overvejende vurderet i moderat tilstand, primært pga. god tilgængelighed for ræv 

samt et for lavt græsningstryg på nogle af arealerne. De uforstyrrede holme udgør vigtige yngle-

områder for klyden. Ynglebestanden på Agger Tange har vekslet mellem 26 og 162 par i perioden 

2004 til 2009. Der er foretaget kortlægning af klydens levesteder på Agger tange.489 

 

 
488 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 

489 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 
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Figur 15-10. Kortlagte levesteder samt tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) for brushane, klyde alm. ryle og 

hvidbrystet præstekrave. ’Andet’ er udpegede levesteder for andre fuglearter490. 

Efter yngletiden samler der sig flokke af klyder i området i juni og juli, hvor de lever af små 

krebsdyr, orme m.v.491 

 

Vurdering 

Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for 

klyde eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- og klit-

områderne. 

 

 
490 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 

491 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 
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Hjejle 

Hjejlen yngler meget uregelmæssigt i Natura 2000 området, og der er registreret mulige yngle-

fugle i både 2007 og 2011 på Agger Tanges enge. På Agger tange yngler et enkelt par uregel-

mæssigt. Hjejlen er en almindelig trækgæst i Danmark. Og på Agger Tange ses fuglene oftest ra-

ste om dagen på engarealerne syd for den store nordlige lagune, og kan om efteråret optræde i 

flokke på op til 10.000 individer.492 

 

Vurdering 

Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for 

hjejle eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- og klit-

områderne. 

 

Hvidbrystet præstekrave 

Der er kortlagt et muligt levested for hvidbrystet præstekrave på Harboøre Tange (Figur 15-10), 

der består af afgræssende uforstyrrede strandenge uden vedplanter og med fin hydrologi492.  

 

Vurdering 

Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for hvid-

brystet præstekrave eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag 

strand- og klitområderne. 

 

Almindelig ryle 

Fuglen var tidligere en almindelig ynglefugl over hele Danmark, men yngler nu kun på enkelte 

store strandengsarealer i Vestdanmark, heriblandt Agger Tange. Her ynglede der 14 par i 2012. I 

fuglebeskyttelsesområde nr. 23 og 39 er bestanden af ryle gået markant tilbage i begge områder, 

og afspejler således den generelle tilbagegang for arten på landsplan492. Trods tilbagegangen er 

Harboøre Tange i den sydvestlige, kystnære del af Natura 2000 området dog stadig en af de vig-

tigste yngellokaliteter for rylen i Danmark493. 

 

Der er foretaget kortlægning af engrylens levesteder, jf. Figur 15-10. 

 

Vurdering 

Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for al-

mindelig ryle (engryle) eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger 

bag strand- og klitområderne. 

 

Brushane 

Brushanen forekommer i dag kun i et mindre antal på de ferske dele af strandengsområder i Dan-

mark, hovedsageligt i Vest- og Nordjylland, hvor Tipperne i Ringkøbing Fjord i dag er kernelokali-

teten for arten. Tidligere har brushanen haft en væsentlig yngleforekomst omkring lagunesøerne 

på Agger Tange, men yngler nu kun uregelmæssigt omkring området. Der er foretaget kortlæg-

ning af brushanens levesteder, jf. Figur 15-10. 

 

 

 

 

Vurdering 

 
492 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 

493 Fugle og Natur 2018. https://www.fugleognatur.dk/  

https://www.fugleognatur.dk/
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Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for brus-

hane eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- og klit-

områderne. 

 

Splitterne 

På Agger Tange yngler splitterne meget uregelmæssigt på øerne i den nordlige lagune. Arten 

yngler typisk sammen med hættemågerne i området og har periodisk etableret større kolonier på 

øer uden prædation fra rotter, mink og ræv. I forbindelse med den seneste overvågning i 2012 

blev der ikke konstateret ynglende splitterne i området, men både i 2010 og 2011 er store kolo-

nier på over 300 par observeret i forbindelse med anden overvågning (Figur 15-11). Der er fore-

taget kortlægning af splitternens levesteder på Agger Tange.494 

 

Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter eventuelle påvirkning fra sandfodring, 

udplantning af hjælme, kørsel med maskiner flytning af fygesand ikke vil påvirke bevaringsstatus 

for splitterne eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- 

og klitområderne. 

 

Fjordterne 

På Agger tange yngler nogle få par uregelmæssigt494. Der er foretaget kortlægning af fjordternens 

levesteder på Agger tange, jf. Figur 15-11. 

 

Vurdering 

Strandfodringsaktiviteterne kan potentielt påvirke fjordterne på udpegningsgrundlaget for N28, 

der ofte yngler på den åbne strand. Der er kortlagt levesteder for fjordternen på stranden på den 

sydvestlige del af Agger Tange (Figur 15-11). Den nordvestlige del af de kortlagte områder græn-

ser op til projektområdet. Det vurderes, at fjordternen ikke vil blive påvirket direkte af strandfod-

ring. Kørsel med maskiner vil kun finde sted på eksisterende vej mellem en oplagsplads og stran-

den i den nordvestlige del af det kortlagte område, og det vurderes, at der ikke vil være en væ-

sentlig negativ påvirkning af fjordternens bevaringsstatus eller tilstanden af de kortlagte leveste-

der.  

 

Havterne 

På Agger Tange yngler arten typisk på øerne i den nordlige lagune, men benytter også den store 

strandeng, færgelejet og kyststrækningen i den sydvestlige del af tangen. Tidligere ynglede arten 

med kolonier på flere hundrede fugle, men i den seneste overvågningsperiode er kolonierne hvert 

år blevet opgjort til under 100 par494. Der er foretaget kortlægning af havternens levesteder på 

Agger tange, jf. Figur 15-11. 

 

Vurdering 

Strandfodringsaktiviteterne kan potentielt påvirke havternen på udpegningsgrundlaget for N28, 

idet den ofte yngler på den åbne strand. Der er kortlagt levesteder for havternen på stranden på 

den sydvestlige del af Agger Tange (Figur 15-11). Den nordvestlige del af de kortlagte områder 

grænser op til projektområdet. Det vurderes, at havternen ikke vil blive påvirket direkte af depo-

nering af sand. Kørsel med maskiner vil kun finde sted på eksisterende vej mellem en oplags-

plads og stranden i den nordvestlige del af det kortlagte område, og det vurderes, at der ikke vil 

være en væsentlig negativ påvirkning af havternens bevaringsstatus eller tilstanden af de kort-

lagte levesteder.  

 

 
494 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 
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Figur 15-11. Kortlagte levesteder samt tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) for splitterne, fjordterne, 

dværgterne og havterne på Agger Tange. ’Andet’ er udpegede levesteder for andre fuglearter495. 

 

Dværgterne 

Dværgternebestanden i Natura 2000 området var stabil frem til 2005, men faldt drastisk frem til 

2012495. Der er foretaget kortlægning af dværgternens levesteder på Agger Tange, jf. Figur 

15-11.  

 

 
495 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 
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Figur 15-12. Kendte yngleområder for dværgterne Agger Tange496. 

Vurdering 

Strandfodringsaktiviteterne kan potentielt påvirke dværgternen på udpegningsgrundlaget for 

N28, idet den udelukkende yngler på den åbne strand. Der er kortlagt levesteder for dværgternen 

på stranden på den sydvestlige del af Agger Tange (Figur 15-11) samt ynglesteder (Figur 15-12). 

Den nordvestlige del af de kortlagte områder grænser op til projektområdet. Det vurderes, at 

dværgternen ikke vil blive påvirket direkte af deponering af sand. Kørsel med maskiner vil kun 

finde sted på eksisterende vej mellem en oplagsplads og stranden i den nordvestlige del af det 

kortlagte område, og det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig negativ påvirkning af 

dværgternens bevaringsstatus eller tilstanden af de kortlagte levesteder.  

 

15.7.5 Kumulative påvirkninger  

Jævnfør habitatdirektivet skal vurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis 

i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, 

som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter som foreligger i forslag.  

 

Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (f.eks. 

øget forstyrrelse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at sam-

spillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.  

 

Som kumulative effekter med betydning for naturforholdene i Natura 2000-område N28 er identi-

ficeret: 

 

Vedligeholdelse af hård kystbeskyttelse 

Hård kystbeskyttelse på strækningen omfatter høfder, bølgebrydere, skråningsbeskyttelse og 

sanddiger. Vedligeholdelse af den hårde kystbeskyttelse vil medføre færdsel med maskiner på 

stranden og i klitterne i forbindelse med tilkørsel og indbygning af materialer samt etablering af 

 
496 International Maritime Organization, 2004, http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/In-

ternational-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships%27-Ballast-Water-and-Sediments-

%28BWM%29.aspx 
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materialedepoter og arbejdsområder. Da arbejdet vil følge samme retningslinjer som gælder for 

den planlagte kystbeskyttelse, vurderes det ikke at medføre væsentlige kumulative påvirkninger 

af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N28. 

 

Som kumulative effekter med betydning for stavsild i Natura 2000-område N28 er defineret: 

 

Oprensning af Thyborøn Kanal og Thyborøn Havn 

Spredning af suspenderet sediment i forbindelse med oprensningsaktiviteter eller bypassaktivite-

ter ved havnen, havneindsejlinger mv. vil potentielt kunne strække sig ind i de områder, hvor der 

sandfodres, og dermed give anledning til kumulative effekter. 

 

De indvundne materialer fra oprensninger og bypass er inkluderet i sandfodringsmængderne i 

projektet, hvorfor den gennemførte modellering allerede indeholder effekten fra oprensningen. I 

spredningsberegningerne for sandfodringsaktiviteten er der forudsat et indhold af silt på 10 %, 

herunder materiale fra oprensning, der ikke er indvundet inden for indvindingsområderne 562-PA 

Thyborøn og 562-AE Thyborøn. Det forudsættes ligeledes, at alt fint materiale frigives i forbin-

delse med sandfodringen, hvilket er en worst case betragtning.  

 

Et siltindhold på 10 % fra oprensningsmaterialer bidrager til, at varigheden af overskridelsen på 

10 mg/l SSC er længere end syv døgn. Det er derfor nødvendigt at sikre, at det samlede siltind-

hold fra materialet fra oprensning sammen med andre materialer ikke overskrider 5 %.  

 

Det vurderes på den baggrund, at der ikke er projekter eller planer, der vil kunne medføre kumu-

lative påvirkninger i forhold til forhøjede koncentrationer af sediment i vandsøjlen og dermed ku-

mulativ påvirkning af stavsild. 

 

15.7.6 Samlet væsentlighedsvurdering  

For de marine naturtyper og arter vurderes samlet, at det ikke på forhånd kan afvises, at der vil 

være en væsentlig påvirkning på stavsild fra projektet, og at der derfor er krav om at udføre Na-

tura 2000-konsekvensvurdering (jf. artikel 6, stk. 3).  

 

For de terrestriske naturtyper og arter vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning 

fra projektet med betydning for deres tilstand eller bevaringsmålsætninger.  
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15.8 Væsentlighedsvurdering for NATURA 2000 område N65 ’Nissum Fjord’ 

Natura 2000-området har et areal på 10.967 ha og består af Habitatområde nr. H58 og Fuglebe-

skyttelsesområde nr. F38. Nissum Fjord ligger som en lavvandet brakvandslagune bag den smalle 

klittange, Bøvling Klit. Fjorden er opdelt i tre bassiner, Ydre Fjorde (Yder Fjord og Bøvling Fjord), 

Mellem Fjord og Felsted Kog, der afviger i økologiske kår og biologi. Ved Thorsminde har Nissum 

Fjord forbindelse til Nordsøen via en afvandingssluse. Områderne både nord og syd for Thors-

minde fremtræder i dag som en mosaik af saltpåvirkede græsningsarealer, høslet-arealer samt 

ubenyttede områder, der henligger med højt græs, rørskov eller strandrørsump. Langs fjordens 

nord- og østside findes rørsump og strandrørsump i varierende bredde. Indfjorden og Felsted Kog 

er omgivet af udstrakte rørskove. Spredt på tangen findes mindre partier med klitnatur. Mere 

samlet klitnatur findes mellem Nørre Fjand og Felsted Odde samt på Fjandø i forbindelse med 

gamle strandvoldsdannelser. Nissum Fjords beliggenhed på trækruten langs Vestkysten betyder, 

at en lang række fuglearter benytter fjorden som rasteplads497. 

 

15.8.1 Metode 

Væsentlighedsvurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-områ-

det. Der er således indsamlet data om udbredelse og naturtilstand for naturtyper og arter på ud-

pegningsgrundlaget for N65 fra følgende kilder: 

 

• Naturplan498 

• Basisanalyse499 

• MiljøGIS for Naturplaner500 

• Fugle og Natur501 

• MiljøGIS for Vandområdeplaner502 

 

Vurderingen gennemføres trinvis ved at det samlede udpegningsgrundlag først vurderes overord-

net i forhold til de forventede potentielle påvirkninger fra projektet. Naturtyper og arter, der for-

ventes ikke at kunne blive påvirket, behandles ikke yderligere. Naturtyper og arter, der potentielt 

er følsomme overfor de forventede påvirkninger og derfor kan blive påvirket, beskrives i forhold 

deres karakter, udbredelse, tilstand og sårbarhed, og for hver enkelt af disse naturtyper og arter 

gives en vurdering af projektets mulige påvirkninger.  

 

15.8.2 Projektaktiviteter på strækningen  

Natura 2000-område N65 omfatter den sydlige del af projektstrækning Trans - Thorsminde og 

den nordlige del af Thorsminde – Husby Klitplantage. Kystbeskyttelsesaktiviteter på de to hoveds-

trækninger med hovedstrækninger er vist i Tabel 15-5. På hele strækningen udføres der kystbe-

skyttelse i form af sandfodring, sandflugtsdæmpning ved udplantning af hjælme samt flytning af 

fygesand fra klitternes bagside til strandsiden. Sandfodring udføres som en kombination ad kyst-

nær fodring og strandfodring. Strandfodring indebærer færdsel med maskiner til/fra og på stran-

den samt anlæg af midlertidige arbejdspladser. 

 

 

 
497 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 

498 Nygaard, B. et al., 2014. Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper. Aarhus Univer-

sitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 142 s. - Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og 

Energi nr. 118 

499 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 

500 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

501 Fugle og Natur 2018. https://www.fugleognatur.dk/  

502 MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. Juni 2016, 2018. 

https://www.fugleognatur.dk/
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Hovedstrækning Hovedstrækninger Sandfodring Sandflugts-

dæmpning  

Flytning af 

fygesand 

Trans –Thorsminde Mærsk    

Ndr. Thorsminde Tange, N    

Ndr. Thorsminde Tange, S    

Thorsminde – Husby  

Klitplantage 

Thorsminde, S    

Fjand    

Tabel 15-5. Kystbeskyttelsesprojektets aktiviteter på hovedstrækning Agger Tange og Harboøre Tange. 

 

15.8.3 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-21 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for områdets 

udpegede naturtyper og arter503. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan områ-

det skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til opnå-

else af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N65 er der op-

stillet følgende overordnede målsætninger:  

 

• Nissum Fjords tre bassiner (Yder Fjord, Mellem Fjord og Felsted Kog) og de større søer i om-

rådet (Indfjorden, Tangsø, Søndersund og Byn) og vandløbene sikres god-høj naturtilstand. 

Indsatser til sikring af en tilfredsstillende vandkvalitet håndteres via vandplanen for området. 

I dette Natura 2000 område er der særlig fokus på, at Nissum Fjord opnår en god miljøtil-

stand. Dette forudsætter en god vandkvalitet, der samtidig vil skabe gode vækstbetingelser 

for en artsrig undervands-vegetation, der er fødegrundlag for flere arter af de trækkende 

vandfugle. 

• Naturtyperne omkring Nissum Fjord sikres en god til høj naturtilstand. Det gælder især 

strandenge som arealmæssigt udgør størsteparten af den terrestriske natur. Men også områ-

dets mindre forekomster af artsrige sure overdrev, tørre og våde heder, klitnaturtyper og rig-

kær sikres en god til høj naturtilstand. 

• Ligeledes prioriteres levesteder for de nationale ansvarsarter knopsvane, kortnæbbet gås, 

krikand, lysbuget knortegås, pibeand, pibesvane, sangsvane og spidsand samt levestederne 

for de nationalt truede fuglearter alm. ryle, brushane, dværgterne, plettet rørvagtel og split-

terne.  

• Områdets laksebestand sikres, således at den på sigt ikke er afhængig af udsætninger. For-

holdene i Nissum Fjord må ikke forhindre fiskenes frie vandring til de store vandløb i Storå-

systemet.  

• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig 

drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmu-

ligheder. 

 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt siger de konkrete målsætninger at: 

 

• For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse I eller II er målsæt-

ningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. 

• For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse III-V er målsætningen, 

at udviklingen i deres tilstand er i fremgang, så der på sigt opnås tilstand I-II og gunstig be-

varingsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. 

• Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturfor-

holdene tillader det. 

 
503 Nygaard, B. et al., 2014. Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper. Aarhus Univer-

sitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 142 s. - Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og 

Energi nr. 118 
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• For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det 

betyder, at tilstanden og det samlede areal af naturtyperne stabiliseres eller øges. 

• For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er målsætningen gunstig 

bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpe-

gede arter stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- 

og fourageringsområder for arterne. 

• De kortlagte levesteder for almindelig ryle, brushane, rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel og 

hvidbrystet præstekrave inden for Natura 2000-området bringes til eller fastholdes i til-

standsklasse I eller II. Levestedernes geografiske placering fremgår af basisanalysen for om-

rådet. 

• De kortlagte levesteder for havterne, fjordterne, splitterne og klyde inden for Natura 2000-

området bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Hvis området huser en ynglebe-

stand på mere end 90 par for havterne, 40 par for fjordterne, 580 par for splitterne og 100 

par for klyde er det tillige en indikation på levestedets og omgivelsernes egnethed som yngle-

område. Levestedernes geografiske placering fremgår af basisanalysen for området. 

• Det kortlagte levested for dværgterne inden for Natura 2000-området bringes til eller fasthol-

des i tilstandsklasse I eller II. Levestedernes geografiske placering fremgår af basisanalysen 

for området. 

• Tilstanden og det samlede areal af levesteder for sangsvane, bramgås, kortnæbbet gås, krik-

and, pibeand og spidsand som trækfugl i området sikres eller øges, således at der findes til-

strækkelige egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne, så området kan huse en tilba-

gevendende rastebestand på 320 sangsvaner, 5800 bramgæs, 4200 kortnæbbet gæs, 7.400 

krikænder, 12.000 pibeænder og 220 spidsænder. 

• Tilstanden og det samlede areal af levestederne for knopsvane, pibesvane, lysbuget knorte-

gås, toppet skallesluger, stor skallesluger, klyde, pomeransfugl og lille kobbersneppe som 

trækfugl i området sikres eller øges, således at der findes egnede raste- og fødesøgningsste-

der for arterne. Afgørelser i forbindelse med konsekvensvurdering baseres på en konkret vur-

dering. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N28 fremgår af Tabel 15-6, og registrerede fore-

komster af naturtyper er vist på Figur 15-13. Som følge af de forventede potentielle påvirkninger 

fra projektet vurderes det, at sønaturtyper, vandløb og indlandsnaturtyper som tør hede og over-

drev samt arter tilknyttet indlandshabitater (odder, vandranke og bæklampret) ikke vil blive på-

virket. Disse naturtyper og arter behandles derfor ikke yderligere i væsentlighedsvurderingen.  

 

I Tabel 15-6 er markeret med fed hvilke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget, der vurde-

res potentielt at kunne blive påvirket af projektet.  

 

 Naturtype  Naturtype 

1150 Lagune* 1210 Strandvold med enårige planter 

1310 Enårig strandengsvegetation 1330 Strandeng 

2130 Grå/grøn klit* 2140 Klithede* 

2160 Havtornklit 2190 Klitlavning 

2310 Visse-indlandskit 2330 Græs-indlandsklit 

3110 Lobeliesø 3130 Søbred med småurter 

3140 Kransnålalge-sø 3150 Næringsrig sø 

3260 Vandløb 4010 Våd hede 

4030 Tør hede 6230 Surt overdrev* 

6410 Tidvis våd eng 7230 Rigkær 

9190 Stilkege-krat 91Do Skovbevokset tørvemose 

91E0 Elle- og askeskov*   

 Arter  Arter 

1095 Havlampret 1096 Bæklampret 

1099 Flodlampret 1103 Stavsild 

1106 Laks 1355 Odder 

1831 Vandranke   
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 Fugle  Fugle  

 Rørdrum (Y)  Knopsvane (T) 

 Pibesvane (T)  Sangsvane (T) 

 Kortnæbbet gås (T)  Bramgås (T) 

 Lysbuget knortegås (T)  Pibeand (T) 

 Krikand (T)  Spidsand (T) 

 Toppet skallesluger (T)  Stor skallesluger (T) 

 Rørhøg (Y)  Plettet rørvagtel (Y) 

 Klyde (TY)  Hvidbrystet præstekrave (Y) 

 Pomeransfugl (T)  Almindelig ryle (Y) 

 Brushane (Y)  Lille kobbersneppe (T) 

 Splitterne (Y)  Fjordterne (Y) 

 Havterne (Y)  Dværgterne (Y) 

Tabel 15-6. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N65. Naturtyper og arter som vurderes potentielt at 

kunne blive påvirket af projektet er markeret med fed, og det er alene disse, der behandles i nærværende væ-

sentlighedsvurdering. Ved fuglearter: ”T” = trækfugl, ”Y” = ynglefugl. 

 

Figur 15-13. Forekomst og tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) af habitatnaturtyper i Natura 2000-område 

N65.  
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15.8.4 Konkrete vurderinger  

I det følgende gives en vurdering af projektets forventede påvirkning af de udpegede habitatna-

turtyper og -arter samt udpegede fuglearter, der potentielt kan blive påvirket af kystbeskyttelsen 

langs strækningen Lodbjerg Nymindegab. Der henvises til afsnit 15.3.1 for en generel beskrivelse 

af projektets påvirkninger af terrestrisk natur og til afsnit 15.4 for en generel beskrivelse af na-

turtyperne og deres tilstand og sårbarhed. 

 

Lagune (1150)*  

Selvom de tre bassiner som udgør Nissum fjord afviger i økologiske kår og biologi, er fjorden ka-

tegoriseret som en brakvandslagune. Lagunen er en vigtig naturtype for en række arter, specielt 

trækfugle og vandplanter504.  

 

Vurdering 

Ingen af projektet potentielle påvirkninger vurderes at kunne påvirke naturtypen lagune, da der 

er tale om aktiviteter langs kysten og da områder udpeget som lagune er beskyttet bag klitræk-

kerne og Agger Tange. 

 

Strandeng (1330) og enårig strandengsvegetation (1310) 

Strandeng er den dominerende naturtype i området og er udbredt hele vejen rundt om Nissum 

fjord. Hovedparten af arealet med strandeng er i moderat tilstand, idet de store ugræssede area-

ler og arealer med rørskov trækker tilstanden ned. Samtidig forekommer der afvanding på mange 

af arealerne. De vådeste og mindre salte dele af rørskovene udgør dog vigtige levesteder for rør-

drum, selv om tilstanden som højtvoksende strandeng er moderat-ringe. Samtidig har arealerne 

med strandeng problemer med tilgroning i høje urter. Der er drift (afgræsning/slåning) på en stor 

del af områdets arealer med strandeng. Der er kortlagt et mindre areal med enårig strandengsve-

getation på tangen ud til fjorden lige syd for Thorsminde, hvor fjorden er forbundet med Nord-

søen. Arealet er vurderet i høj tilstand.504 

 

Vurdering 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og 

øget sandtilførsel med fygning ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af forekomster af strand-

eng og enårig strandengsvegetation. 

 

Grå/grøn klit (2130)* 

Naturtypen findes især i den vestlige del af Natura 2000 området langs kysten ud til Nordsøen og 

i den sydlige del af området langs fjordens kyst. Arealet med grå/grøn klit er overvejende i mode-

rat tilstand dels pga. tilgroning og forekomst af invasive arter504. 

 

Vurdering 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og 

øget sandtilførsel med fygning ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de relativt små fore-

komster af grå/grøn klit ud for Thorsminde. 

 

Klithede (2140)* 

Naturtypen klithede er primært fundet langs fjordens sydligste kyst, og i et mindre omfang langs 

kysten ud til Nordsøen. Arealet med klithede er overvejende i god tilstand primært pga. at næ-

sten alle arealer plejes/afgræsses, der er kun begrænset forekomst af invasive arter og tilgroning 

er ikke det store problem504.  

 

 
504 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 
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Vurdering 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og 

øget sandtilførsel med fygning ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de relativt små fore-

komster af klithede syd for Thorsminde samt syd for Nissum Fjord. 

 

Havtornklit (2160) 

Der findes mindre arealer med havtornklit i den vestlige del af Natura 2000 området, imellem 

Nordsøens kyst og Nissum Fjord. Alle arealer med naturtypen er vurderet i moderat tilstand pga. 

tilgroning med vedplanter og forekomst af invasive arter på arealerne505. 

 

Vurdering 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og 

øget sandtilførsel med fygning ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de relativt små fore-

komster af havtornklit syd for Thorsminde. 

 

Klitlavning (2190) 

Arealer med klitlavning er primært fundet i den sydlige del af området. Alle udpeget arealer er i 

moderat tilstand, hovedsageligt pga. tilgroning med urter og vedplanter505.  

 

Vurdering 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og 

øget sandtilførsel med fygning ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de relativt små fore-

komster af klitlavning syd for Nissum Fjord. 

 

Havlampret 

Havlampretten er en migrerende art, der gyder i vandløb, hvor larverne vokser op i fem til syv år 

inden de forvandler sig til voksne individer og vandrer til havet hvor de lever som parasitter på 

andre fisk. Efter to-tre år i havet søger havlampretterne tilbage til vandløbene for at gyde. I Dan-

mark er havlampretten en meget sjælden fisk. Den findes overvejende i større åer i Nord-og 

Vestjylland506. I basisanalysen for N65 Nissum Fjord505 er der ikke udført kortlægning af havlamp-

ret. Havlampret er kortlagt i Storåen i forbindelse med NOVANA overvågningen af vandløb i 

2016506. 

 

Vurdering 

Projektet medfører ingen påvirkning af havlamprettens gydeområder i vandløbene.  

Forøgede sedimentkoncentrationer i vandet ved Thorsminde i udløbet fra Nissum Fjord, se afsnit 

for stavsild, kan potentielt få fisk til at undvige udløbet. Der findes ingen dokumentation for hav-

lamprettens adfærd og respons på sedimentbelastning. Havlampret er tilpasset et liv nedgravet i 

sediment i sit juvenile stadie. Derudover viser forsøg med blinde voksne havlampretter, at de mi-

grerer op i vandløb i samme rate som ikke-blinde individer507, hvilket indikerer at lav sigt i vandet 

ikke er en forhindring. Andre forsøg har vist at havlampretter finder vej til vandløbene via 

 
505 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 

506 Rasmussen, J.J., Andersen, D.K. & Alnøe, A.B., 2018. Vandløb 2016. Økologisk tilstand, miljøfremmede stoffer og 

tungmetaller samt naturtyper og arter. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, s. 64 - 

Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 260. http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf 

507 T.R. Binder and D.G. McDonald, 2007, Is there a role for vision in the behavior of sea lampreys (Petromyzon mari-

nus) during their upstream spawning migration? Can. J. Aquat. Sci. 64: 1403-1412 

 

http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf
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feromoner, der udskilles af de lampret-larver, der opholder sig i føde-vandløbet508. På baggrund 

af ovenstående er det vurderet at følsomheden overfor forhøjede sedimentkoncentrationer er lav. 

Gydeindvandring hos lampretter fra havet sker stort set året rundt (marts til december) med ho-

vedopgang i april-maj måned509 510. I Danmark sker selve gydningen formentlig fra april til juli 

(maksimum gydning sandsynligvis i juni-juli)511. Øgede sedimentkoncentrationer i udløbet fra Nis-

sum Fjord dermed ikke at kunne påvirke havlampretters vandring ind i fjorden væsentligt. Hav-

lampret vurderes derfor at ikke kunne blive væsentligt påvirket af projektet.  

 

Flodlampret 

Flodlampret er registreret i Storåen, der løber til Nissum Fjord i forbindelse med NOVANA over-

vågningen 2016512. Der er et enkelt fund af flodlampret inden for området fra Damhus Å, men el-

lers er arten kendt fra den del af Storåen, der ligger uden for N2000 området samt ældre fund fra 

Vegen Å og Støvlbæk, der også ligger uden for området, men som løber til Storåen og dermed 

Nissum Fjord513. 

 

Vurdering 

Vandløbene, hvor flodlampretten gyder vurderes ikke at blive påvirket af projektet, idet de ligger 

på stor afstand af kysten, og naturtypen lagune vurderes ligeledes ikke påvirket af projektet. For-

øgede sedimentkoncentrationer i vandet ved Thorsminde i udløbet fra Nissum Fjord, se afsnit om 

stavsild, kan potentielt få fisk til at undvige udløbet. Der findes ingen dokumentation for flod-

lamprettens adfærd og respons på sedimentbelastning. Da flodlampret er tilpasset et liv nedgra-

vet i sediment i sit juvenile stadie, og på baggrund af at de søger frem til vandløbet vha. af fero-

moner, som beskrevet for havlampret, er det vurderet at følsomheden overfor forhøjede sedi-

mentkoncentrationer er lav og at øgede sedimentkoncentrationer i udløbet fra Nissum Fjord ikke 

vil påvirke flodlampretters vandring ind i fjorden væsentligt. Flodlampret vurderes derfor ikke til 

at kunne blive påvirket væsentligt af projektet.  

 

Stavsild 

Stavsild lever størstedelen af deres liv i kystnære dele af havet, typisk omkring udløb af floder og 

større vandløb som fiskene trækker op i store stimer for at gyde. Stavsild er vidt udbredt i euro-

pæiske farvande, og forekommer også relativt hyppigt i danske farvande, dog er de kun fundet 

enkelte gange i danske vandløb514. I basisanalysen for N65 Nissum Fjord513 er der ikke udført 

kortlægning af stavsild. Status i området er derfor ukendt. Stavsild gyder flere gange i løbet af 

 
508 T.D. Meckley and C.M. Wagner, 2014, Coastal movements of migrating sea lamprey (Petromyzon marinus) in re-

sponse to a partial pheromone added to river water: implications for management of invasive populations, Can. J. Fish. 

Aquat. Sci. 71: 533–544 (2014) 

509 Guo, Z, D. Andreou & J. R. Britton, 2017, Sea Lamprey Petromyzon marinus Biology and Management Across Their 

Native and Invasive Ranges: Promoting Conservation by Knowledge Transfer, Reviews in Fisheries Science & Aquacul-

ture, 25:1, 84-99, DOI: 10.1080/23308249.2016.1233166 

510 M. & J. Freyhof, 2007, Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 

Page 646 

511 Carl, H. & Møller, P.R., 2012, Atlas over danske ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum, s. 73-83 

512 Rasmussen, J.J., Andersen, D.K. & Alnøe, A.B., 2018. Vandløb 2016. Økologisk tilstand, miljøfremmede stoffer og 

tungmetaller samt naturtyper og arter. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, s. 64 - 

Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 260. http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf 

513 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 

514 Søgaard, B. et al., 2016. Arter 2015. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 126 s. 

- Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 209. http://dce2.au.dk/pub/SR209.pdf 

 

http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf
http://dce2.au.dk/pub/SR209.pdf
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livet. Vandringen er afhængig af at vandtemperaturen når 10-12 grader og foregår for nordlige 

bestande i maj-juni515516. 

 

Vurdering 

Fisk, herunder stavsild, kan påvirkes af undervandsstøj. Sildefisk har særlig god hørelse i forhold 

til andre fisk, da deres svømmeblære er forbundet med det indre øre. Stavsild vurderes derfor at 

have høj følsomhed, se også beskrivelser af følsomhed i bilag 11 Artsbeskrivelser marine forhold, 

fisk. Effekter af undervandsstøj på fisk fokuserer på fysisk skade samt adfærdsændringer, men 

deres respons på undervandsstøj er ikke velbeskrevet. Lydniveauer, som kan virke afskrækkende 

på nogle arter, kan virke tiltrækkende på andre. Hos fisk vil fysisk skade på hørelsen sjældent 

føre til permanente ændringer, da evt. påvirkede sensoriske celler vil gendannes over tid517. Un-

dervandsstøj kan potentielt forårsage flugt og undvigelsesreaktioner, skade på sensoriske orga-

ner eller i værste fald forårsage dødelighed. Støj fra sandfodringsskibe er undersøgt ved alle de 

forskellige operationer som forekommer ved sandfodring518 og er modelleret og sammenlignet 

med vejledende grænseværdier for fisk519, se også bilag 2 Støj og undervandsstøj. Påvirkningen 

er størst ved strandfodring og indpumpning af sand. Grænseværdierne for høreskade, hvor fi-

skens høreorgan kan regenerer, er forudsat at være 170 dBrms over 48 timer og for permanent 

høreskade 158 dBrms over 12 timer. Forudsætningerne er de samme for normal- og ekstremkam-

pagnen. Afstanden fra sandfodringsskibet hvorfra fisks hørelse kan tage skade er modelleret og 

det er fundet at støjgrænserne ikke overskrides, selv hvis fiskene opholder sig i umiddelbar nær-

hed af skibet. Dermed vurderes der ikke at være nogen støjpåvirkning af stavsild indenfor Natura 

2000 området og det kan afvises at der vil ske en væsentlig påvirkning af stavsild, som følge af 

øget undervandsstøj. 

 

Indtræk af sediment forventes ikke at kunne ske ved udløbet fra Nissum Fjord ved Thorsminde, 

da udløbet fra fjorden forhindrer en sedimentopkoncentration, se bilag 7 om Sedimentation, hy-

draulik, morfologi. Sedimentfanen langs kysten definerer dermed varigheden for forhøjelse af 

SSC på 10 mg/l ind mod Thorsminde Havn og ind mod slusen. Forbindelsen imellem Stadil Fjord 

og Ringkøbing Fjord forventes ikke at give anledning til suspenderet sediment i Stadil Fjord som 

følge af sandfodring. 

 

Der er gennemført simuleringer, hvor der er modelleret en intensiv sandfodring opstrøms Thors-

minde Havn. Den mest intense sandfodring forekommer på Årgab-strækningen ved Hvide Sande, 

da der på denne hovedstrækning forekommer den største sandfodringsmængde. Derfor er der fo-

retaget simuleringer specifikt for denne lokalitet. Resultaterne fra simuleringerne ved Årgab 

(Hvide Sande) vurderes også at være gældende for Thorsminde. 

 

Resultater for overskridelse af 10 mg/l ved Årgab er opsummeret i Tabel 15-7. 

  

 
515 Aprahamian et al., 2003, Biology, status, and conservation of the anadromous Atlantic twaite shad Alosa fallax. 

American Fisheries Society Symposium 35: 103-124. 

516 Claridge, P. N., and D. C. Gardner, 1978, "Growth and movements of the twaite shad, Alosa fallax (Lacépède), in the 

Severn Estuary." Journal of Fish Biology 12.3: 203-211. 

517 Popper, A. N. and Hastings M. C., 2009, REVIEW PAPER - The effects of anthropogenic sources of sound on fishes, 

Journal of Fish Biology (2009) 75, 455–489 

518 De Jong et al., 2010. Underwater noise of Trailing Suction Hopper Dredger at Maasvlakte 2: Analysis of source levels 

and background noise. Report no. TNO-DV 2010 C335. 

519 Popper, A.N. et al., Ukendt, ASA S3/SC1.4 TR-2014 Sound Exposure Guidelines for Fishes and Sea Turtles: A Tech-

nical Report prepared by ANSI-Accredited Standards Committee S3/SC1 and registered with ANSI. 
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Scenarie Højeste varighed for overskri-

delse af 10 mg/l i sedimentfa-

nen ved normalkampagnen  

Højeste varighed for overskri-

delse af 10 mg/l i sedimentfa-

nen ved ekstremkampagnen 

Klapning med tre skibe 5 – 6 døgn 12 – 13 døgn 

Rainbowing med ét skibe 12 – 13 døgn over 13 døgn 

Rainbowing med to skibe 9 – 10 døgn over 13 døgn 

Tabel 15-7. Opsummering af højeste sandsynlige varigheder for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfanen ved 

sandfodring syd for Hvide Sande ved normal- og ekstremkampagne. 

Resultater for overskridelse af 10 mg/l er vist i Tabel 15-8 for tilfældet, hvor der sandfodres på 

begge tanger i forlængelse af hinanden ved Thorsminde. Det forudsættes her konservativt, at 

strømmen vender efter endt sandfodring på den første tange således, at der konstant sandfodres 

opstrøms for Thorsminde.  

 

Scenarie Højeste varighed for overskri-

delse af 10 mg/l i sedimentfa-

nen ved normalkampagne  

Højeste varighed for overskri-

delse af 10 mg/l i sedimentfa-

nen ved ekstremkampagne 

Klapning med tre skibe 5 – 6 døgn 7 – 8 døgn 

Rainbowing med ét skib 12 –13 døgn Over 13 døgn 

Rainbowing med to skibe 11 –12 døgn Over 13 døgn 

Tabel 15-8. Opsummering af højeste sandsynlige varigheder for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfanen i til-

fælde af to efterfølgende sandfodringer de to tanger ved Thorsminde ved normal- og ekstremkampagne. 

Der forekommer ikke undersøgelser er stavsilds følsomhed overfor forhøjede sedimentkoncentra-

tioner, det vurderes dog at arten har høj følsomhed ligesom andre sildefisk.  

 

Atlantisk sild (Clupea harengus harengus) har vist undvigeadfærd, når de støder på sedimentfa-

ner af partikler af ler eller kalk (kornstørrelse < 4 µm) i koncentrationer på mellem 2 mg/l og 8-9 

mg/l, hvor baggrundskoncentrationen af suspenderet materiale var mindre end 0,4 mg/l520. Disse 

resultater er baggrunden for den tærskelværdi på 10 mg/l, der blev anvendt i VVM-redegørelsen 

for Femern Bælt Forbindelsen ved vurdering af konsekvenserne af sedimentspredning521. DTU 

Aqua vurderer imidlertid at tærskelværdien for SSC på 10 mg/l inklusive baggrundskoncentration 

for sild ikke kan overføres direkte til stavsild522, da arterne har væsentlige forskelle i gydeadfærd 

og valg af habitater for gydeområder. Sild er tilpasset det marine miljø med lavere SSC end stav-

sild, som vandrer fra havet til ferskvand gennem områder med høj SSC. 

 

Flere steder i stavsildens udbredelsesområde i langs de vesteuropæiske kyster ser man stavsild 

trække gennem tidevandszoner i flodmundinger med høj turbiditet, som f.eks. i Severn hvor SSC 

værdier op til 50 g/l observeres ved flodmundingen under lavvande523 524.  

 

Stavsildens hjeminstinkt gør, at bestande af arten er i stand til at tilpasse sig lokale forhold. Det 

er dog ikke undersøgt om lokale bestande, der ikke er tilpasset til høje koncentrationer af SSC 

også vil vandre gennem sedimentfaner med høj SSC, hvis det skulle forekomme i deres lokale 

 
520 Westerberg, H., Rännbäek, P. and Frimansson H. Appelberg, M; Holmqvist, M and Lagenfelt, I. 2005, 1996.  

Effects of suspended sediments on cod egg and larvae and on the behaviour of adult herring and cod, ICES, CM 

19961E:26 Marine Environmental Quality Comitte 
521 FeBEC, 2013, Fish Ecology in Fehmarnbelt. Environmental Impact assessment Report. Report no. E4TR0041–Volume 

I 
522 DTU-Aqua, 23. maj 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områ-

dechef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
523 Aprahamian, MW. 1988. The biology of the twaite shad, Alosa fallax fallax (Lacépède), in the Severn Estuary. Jour-

nal of Fish Biology, 33:141-152. 
524 Manning, AJ., Langston, WJ., Jonas PJC. A review of sediment dynamics in the Severn Estuary: Influence of floccula-

tion. Marine Pollution Bulletin, 61:37-51. 
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udbredelsesområde. På baggrund af at stavsild kendes fra områder med meget høje forekomster 

af SSC kan der argumenteres for at stavsilds tolerance for SSC er højere end hos sild, men dette 

er ikke dokumenteret gennem sedimentbelastningsstudier. DTU Aqua vurderer at vidensniveauet 

for stavsild ikke er tilstrækkeligt til at kunne vurdere den præcise betydningen af overskridelse af 

SSC samt varigheden af en overskridelse på de lokale bestande af stavsild langs strækningen for 

sandfodring525.  

 

På grund af mangel på viden om stavsildens adfærd og respons på sedimentbelastning antages 

stavsilds følsomhed for SSC derfor at være høj ligesom hos sild og øvrige sildefisk, og tærskel-

værdien antages at være sammenlignelig med den vurderede værdi på 10 mg/l inklusive bag-

grundskoncentration for sild og øvrige sildefisk, se afsnit 11.10. Antagelserne vurderes at være 

forenelig med forsigtighedsprincippet for vurderinger for habitatarter. DTU Aqua vurderer imidler-

tid at tærskelværdien for SSC på 10 mg/l inklusive baggrundskoncentration for sild ikke kan over-

føres direkte til stavsild526, da arterne har væsentlige forskelle i gydeadfærd og valg af habitater 

for gydeområder. Sild er tilpasset det marine miljø med lavere SSC end stavsild, som vandrer fra 

havet til ferskvand gennem områder med høj SSC. 

 

Da baggrundskoncentrationerne langs Vestkysten er naturligt høje og undvigeadfærd sker ved 

absolutte værdier, dvs. baggrundskoncentration + ekstra tilførsel fra projektet, er der i den vi-

dere vurdering af påvirkninger regnet med at den kystnære fodring kan tilføre 10 mg/l oveni den 

forekommende baggrundskoncentration. Den gennemsnitlige naturligt forekommende SSC ved 

Thorsminde, 250 meter fra kysten, er modelleret til ca. 0,4 mg/l ved en bølgehøjde på 1,5 meter 

(se bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi).  

 

I normalkampagnen og ved genfodring kan ske en forhøjelse af SSC på 10 mg/l suspenderet se-

dimentkoncentration i op til 13 døgn, hvilket svarer til at vandringsvejen ”spærres” i op til 21 % 

af den tid, hvor stavsilden formodes at vandre ind i fjorden. I ekstremkampagnen kan forekomme 

en forhøjelse på 10 mg/l i over 13 døgn, hvilket svarer til at vandringsvejen ”spærres” i mindst 

21 % af den tid, hvor stavsilden formodes at vandre. Tærskelværdien for undvigeadfærd hos 

stavsild på 10 mg/l overskrides dermed i en betragtelig del af de to måneder stavsilden vandrer 

til gydeområder i. 

 

På baggrund af dette kan det ikke på forhånd afvises at der er en væsentlig virkning på stavsild, i 

både normal og ekstremkampagnen, da forhøjede sedimentkoncentrationer muligvis kan forhin-

dre stavsilden i at nå deres gydeområder i åerne, der løber til Nissum Fjord. Dette medfører at 

der er krav om at udføre konsekvensvurdering (jf. artikel 6, stk. 3), da væsentlighedsvurderingen 

viser, at kystbeskyttelsesprojektet kan have en væsentlig påvirkning. Natura 2000-konsekvens-

vurderingen er foretaget i bilag 15. 

 

Laks 

Det vurderes på grundlag af genetiske undersøgelser, at oprindelige unikke laksebestande stadig 

er repræsenteret i Storå, jf. Bilag 11 Artsbeskrivelser marine forhold fisk. Den overordnede mål-

sætning for Natura 2000-området er bl.a. laksebestanden sikres, således, at den på sigt ikke er 

afhængig af udsætninger. Forholdene i Nissum Fjord må ikke forhindre fiskenes frie vandring til 

de store vandløb i Storå-systemet. Laksen er i forbindelse med det nationale overvågningspro-

gram i perioden 2004-2012 ikke registreret inden for N65 området. I basisanalysen for N65 

 
525 DTU-Aqua, 23. maj 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områ-

dechef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
526 DTU-Aqua, 23. maj 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områ-

dechef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
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Nissum Fjord527 er der ikke udført kortlægning af laks. Der dog foretaget flere undersøgelser af 

Storå bestanden af laks, som viser at bestanden af laks har været i fremgang fra 2010 til 2015, 

hvorefter der er sket et mindre fald i 2018528. Opgangen af laks i Storå i 2018 er mindre end i 

2015, men bestanden er stadig selvreproducerende. Det høje antal grilse (laks der er vandret til-

bage i åen efter én vinter i havet) kan være et udtryk for et stort smoltudtræk i 2017 og en god 

overlevelse for disse fisk frem til efteråret 2018. Dermed er der mulighed for et højt antal mel-

lemlaks (laks med to vintre i havet) i 2019. Opgang af laks fra hav til vandløb foregår i alle årets 

måneder, men med hoved-optræk i forår-sommer (marts-august). Store laks migrerer generelt 

tidligere på året end mindre laks, se også artsbeskrivelse for laks i bilag 11 Artsbeskrivelser ma-

rine forhold, fisk. 

 

Migrerende juvenile laks (smolt) trækker ud af vandløbene efter 1-4 år. Denne udvandring sker 

typisk i forårsmånederne marts-maj, men strækker sig over store dele af året. Internationale stu-

dier viser betydelige udtræk både i foråret og i efteråret, og styrken af efterårs-udtræk undersø-

ges pt. for danske laks, der ellers altid optælles i marts - juni529. Hovedudtrækket af smolt om 

foråret fra Storå sker i april-maj530. I foråret falder laksesmoltenes vandring i høj grad sammen 

med stor vandføring i vandløbene i forbindelse med nedbør og afsmeltning. Størrelsen af lakses-

moltudtrækket i den øvrige del af året, ud over foråret, er ukendt for danske vandløb. For havør-

redsmolt gælder det, at deres efterårsudtræk i høj grad falder sammen med stor vandføring i 

vandløbene ligesom om foråret, og da havørred- og laksesmolt generelt er ret ens i både van-

dringsadfærd og -mønster gælder det derfor formentlig også for laksesmolten531532. Fri passage 

mellem gydepladser og hav er et krav. De juvenile laks har et kort vindue, på 2-4 uger, hvor de 

tilpasses saltvand (smoltifikationen). Når de ikke havet inden for dette vindue kan de gå til 

grunde533. Udtrækkende laks er udsat for naturlig prædation fra andre rovfisk, f.eks. gedde og 

havørred, samt sæl og skarv.  

 

Vurdering 

I forhold til undervandsstøj er der anvendt samme tærskelværdier for laks i forhold til under-

vandsstøj, som beskrevet for stavsild. Da støjniveauet fra sandfodringsaktiviteterne ikke overskri-

des selv helt tæt på skibene og dermed ikke i inden for Natura 2000 området, vurderes der ikke 

at være påvirkninger af laks i Natura 2000 området som følge af undervandsstøj.  

 

Laksen kan potentielt blive påvirket af forhøjede koncentrationer af sediment i vandsøjlen ved at 

den undviger sedimentfaner.  

 

Øget afstrømning fra danske vandløb er ofte forbundet med øget sedimenttransport, hvor vandlø-

bene i varierende grad bliver uklare alt efter vandløbstype og typen af opland. Samtidig kan 

stærk vind og storm i efteråret naturligt føre til suspension af bundmateriale kystnært i havet og 

fjorde, hvor vandet er lavt.  

 
527 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 

528 Fiskepleje.dk, 2019, https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/02/laks_storaa_opgang_i_2018?id=920eb70e-9439-

4de5-b28d-a293157d9add 

529 DTU Aqua og Danmarks Vildlakscenter, 2018, den store lakseundersøgelse, http://danmarksvildlaks.dk/vandrer-

unge-laks-ogsaa-til-havet-om-efteraaret/ 
530 Henrik Baktoft og Anders Koed, DTU Aqua, 2008, Smoltudvandring fra Storå 2007 

samt smoltdødelighed under udvandringen gennem Felsted Kog og Nissum Fjord 
531 K. Aarestrup, K. Birnie-Gauvin, and M. H. Larsen, “Another paradigm lost? Autumn downstream migration of juvenile 

brown trout: Evidence for a presmolt migration,” Ecol. Freshw. Fish, vol. 27, no. 1, pp. 513–516, Jan. 2018. 
532 A. Koed, Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005. 

DFU-rapport 160-06, 2006. 
533 Fiskepleje.dk, 2019, https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/oerred/smolt/smoltifikation#Smolt-vinduet 

http://www.denstorelakseundersøgelse.dk/
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Der er ikke fundet undersøgelser, der viser, at det suspenderede materiale i sig selv skulle på-

virke opgangen af laks til vandløbene negativt. Laks er altså tilpasset til at kunne navigere og 

finde vej i vand med høj SCC. Det skal også tages i betragtning, at laksene ved i Storåen må 

være tilpasset en forhøjet sedimentkoncentration, da den forekommer naturligt i fjordene og 

langs kysten.  

 

I normalkampagnen og ved genfodring kan ske en forhøjelse af SSC på 10 mg/l i op til 13 døgn 

langs kysten, mens der i ekstremkampagnen kan forekomme en forhøjelse på 10 mg/l over 13 

døgn, men mindre end 30 døgn, langs kysten (se detaljer for varighed af forhøjet SSC i vurdering 

for stavsild ovenfor). Hos laks foregår opgang i vandløbet i alle årets måneder med hoved-optræk 

i forår-sommer (marts-august). Overordnet vurderes en øget sedimentkoncentration i vandfasen, 

som beskrevet, derfor at udgøre et meget lille problem for opgangen af laks Storå. Risikoen for, 

at øget sedimentkoncentration i vandfasen vil påvirke laksebestanden for fjorden med det tilhø-

rende vandløbssystem vurderes derfor som lille i forhold til gydeopgangen af laks. Påvirkningen af 

gydeopgangen af voksne laks i normal- og ekstremkampagnen vurderes at være ikke væsentlig, 

idet der kun er tale om en kortvarig midlertidig overskridelse, i en begrænset periode af laksens 

vandring til Nissum Fjord, samtidig med at sandsynligheden for en påvirkning er lav. 

 

Laksesmolt (juvenile laks på vej ud af vandløbet) kan potentielt blive påvirket i deres vandring fra 

Storåen og ud af fjorden ved forhøjede koncentration af sediment ved Thorsminde. Laksesmolten 

forventes at undvige sedimentfaner ved en SSC på 20 mg/l. De 20 mg/l er den absolutte koncen-

tration og derfor summen af den naturlige baggrundsværdi plus merbidraget fra den kystnære 

fodring. Værdien baseret på forsøg med atlantisk laks, der er foretaget af Robertson og Clarke i 

2007534, der viser at juvenile laks udviser de første reaktioner ved 20 mg/l, men dog først udviste 

signifikant undvigeadfærd ved 60 mg/l. Undersøgelser af laksesmolt og adfærd ved sedimentspild 

er beskrevet nærmere i bilag 11 (Artsbeskrivelse marine forhold, fisk), i afsnit 11.2.2. DTU Aqua 

har imidlertid vurderet535, at der bør anvendes en tolerancetærskel for laksesmolt på 10 mg/l, 

indtil der er gennemført overvågningsforsøg under naturlige forhold, der eventuelt viser, at lak-

sesmoltens tolerancetærskel ligger højere, da de hidtidige undersøgelser er baseret på akvarie-

forsøg. 

 

Den gennemsnitlige naturligt forekommende SSC ved Thorsminde, 250 meter fra kysten, er mo-

delleret til ca. 0,4 mg/l ved en bølgehøjde på 1,5 meter (se bilag 7 Sedimentation, hydraulik, 

morfologi). Dermed overskrides SSC på 20 mg/l ikke, selv hvis kystnær fodring øger SSC med 10 

mg/l under forhold, hvor der forekommer op til 1,5 meter bølger, dog overskrides tolerance-

tærsklen for laksesmolt på 10 mg/l, hvis den kystnære fodring forhøjer SSC med mere end 10 

mg/l. 

 

Sandsynligheden for en påvirkning af laksesmolt vurderes at være lille, da indledende 

modelresulater viser, at det kun er ca. 10 – 15 % af tiden, svarende til seks til ni døgn, hvor der 

sker kystnær fodring, at sedimentet spredes ind mod sluserne, se også bilag 7 Sedimentation, 

hydraulik, morfologi. Dette sker i et worst case scenarie, hvor der fodres lige foran sluserne. I 

praksis sker fodringen i større afstand. 

 

Figur 15-14 viser den akkumulerede vandgennemstrømning ved sluserne i Thorsminde og Hvide 

Sande i perioden 2007 - 2018, hvor negativ gennemstrømning indikerer vestgående strømning 

 
534 Robertson, M. J., and Clarke, K. D., 2007, Seasonal Effects of Suspended Sediment on the Behaviour of Juvenile At-

lantic Salmon 
535 DTU-Aqua, 2019, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 18. december, Niels Kristian Kvistgaard, Område-

chef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
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(dvs. udstrømning til havet). Som det fremgår af figuren, forekommer der en signifikant højere 

udstrømning ved Hvide Sande-slusen sammenlignet med ved Thorsminde-slusen.  

 

 

Figur 15-14. Målt akkumuleret udstrømning ved Thorsminde og Hvide Sande sluserne i perioden 2007 – 2018. 

Negativt flow indikerer udstrømning fra fjordene til Nordsøen. 

 

Figur 15-15 viser den årlige variation i udløb til Nordsøen fra Nissum Fjord. Som det fremgår af 

figuren, er netto-udløbet større i vinter/forår/efterårsmånederne sammenlignet med sommermå-

nederne, idet hældningen for akkumuleret udstrømning er størst i disse perioder. 

 

 

Figur 15-15. Målt ind-/udstrømning ved Thorsminde slusen i 2017. 

 

Figur 15-16 viser et zoom fra Figur 15-15 for foråret 2017. Som det fremgår af figuren, følger 

ind-/udstrømningen i perioder med stille vejr umiddelbart tidevandsvariationen, dvs. at der fore-

kommer skiftende ind/udløb med varigheder på ca. 12 timer. 
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Figur 15-16. Målt ind-/udstrømning ved Thorsminde-slusen i foråret 2017. 

 

I tilfælde af udløb til Nordsøen vil der forekomme en reduceret koncentration af suspenderet sedi-

ment ved slusen, hvorimod der ved indløb til Nissum Fjord potentielt vil trække suspenderet sedi-

ment ind til slusen. Indløb af vand med forhøjet SSC vurderes dog at være begrænset. Dette gi-

ver laksesmolten en mulighed for at trække ud igennem slusen i en estimeret periode svarende til 

ca. halvdelen af døgnet. 

 

Det vurderes derfor, at der ikke er længerevarende perioder med forhøjede sediment-

koncentrationer på fjordsiden af sluserne, og det vurderes, at der i løbet af et døgn, vil være 

mulighed for at smolten kan følge udstrømningen ud af slusen, i overfladevand med naturlig eller 

kun let forhøjet SCC. Det vurderes også, at når smolten kommer ud på havsiden af sluserne, vil 

fiskene vandre videre til havs, selvom der forekommer forhøjet SSC langs kysten, da de allerede 

er tilpasset saltvand på vandringen gennem fjorden. For eksempel viser undersøgelser foretaget 

af DTU Aqua i 2005536, 2016 og 2017 med akustisk mærkede smolt, hvis vandring blev fulgt i 

Skjern Å og Ringkøbing Fjord samt ud af fjorden, at når smolt først er vandret til havet, søger de 

sjældent tilbage til fjorden (i mindre end 2 % af tilfældene, DTU-Aqua, ikke publiseret data), før 

end de vender tilbage som gydefisk.  

 

Det kan dog ikke afvises, at der kan forekomme en negativ effekt, hvis smoltene forsinkes i deres 

vandring fra fjord til hav på grund af forhøjet SSC i sluseområdet på Nissum fjord eller udviser 

undvigeadfærd i situationer med forhøjet SSC i sluseområdet på havsiden. Der kan dermed opstå 

en potentiel risiko for, at situationen kan resultere i en forhøjet dødelighed af laksesmolt, da der 

lokalt kan være en høj punktdødelighed for laksesmolt i sluseområderne inden for en kortere 

periode på grund af prædation.  

 

Laksesmoltdødeligheden i den nærliggende Ringkøbing Fjord er i forvejen høj og ligger på 

omkring 50 %537, og tætheden af skarv, og dermed deres fourageringsinsensitet, er høj i 

sluseområdet i Ringkøbing Fjord, og der er formentlig en høj punktdødelighed for smolt ved 

slusen536. En undersøgelse i Nissum Fjord indikerede, at der tilsvarende er en høj 

punktdødelighed for smolt i fjorden omkring sluseområdet ved Thorsminde538. Det vurderes, at 

det har stor betydning for smoltenes overlevelse, at de forholdvis hurtigt kommer gennem 

fjorden i sluseområderne for at sikre så lav smoltdødelighed som muligt.  

 

 
536 A. Koed, Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005. 

DFU-rapport 160-06, 2006. 
537 N. Jepsen, H. Flávio, and A. Koed, “The impact of Cormorant predation on Atlantic salmon and Sea trout smolt sur-

vival,” Fish. Manag. Ecol., vol. 26, no. 2, pp. 183–186, Apr. 2019. 
538 H. Baktoft and A. Koed, Smoltudvandring fra Storå 2007 samt smoltdødelighed under udvandringen gennem Felsted 

Kog og Nissum Fjord (in Danish). DTU Aqua-rapport, Nr. 186-08, 2008. 
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I forhold til prædationsrisiko er der flere studier, som har undersøgt sammenhængen mellem 

turbiditet (uklart vand) og risiko for prædation. Et amerikansk studium indikerede, at 

prædationen på juvenile stillehavslaks fra fiskeædende fisk, var lavere ved høj turbidittet 

sammenlignet med klart vand539. Ligeledes fandt Abrahams og Kattenfeld indikation på det 

samme, nemlig at risikoen for prædation er lavere ved høj turbiditet540.  

 

Skarv vil dog formentlig være den potentielt væsentligste smoltprædator537. Flere studier har 

undersøgt sammenhængen mellem skarvs jagteffektivitet og turbiditet. Strod et. al. fandt, at 

skarvs detektionsafstand af et bytte falder med stigende turbiditet541, mens Grémillet et. al. fandt 

indikation på, at skarv fortsat er højeffektive fiskeprædatorer i vand med høj turbiditet542.  

 

En kort forsinkelse (mindre end ét døgn) kan derfor muligvis medføre, at flere smolt bliver spist 

af f.eks. sæl eller skarv ved slusen. Skarvernes fødeindtag svinger henover sæsonen fra 

200 g til 700 g i døgnet543. Behovet er størst i maj-juni, hvor skarverne har unger. Optælling af 

smolt i 2007 fra Storå viste en gennemsnitsvægt på ca. 42 gram (n=69)544. En enkel skarv kan 

dermed på et døgn æde relativt mange smolt. Det er dog usikkert, i hvilken grad prædationen 

øges og hvilken betydning det kan få i forhold til bestanden. Konsekvenserne for laksesmolt 

vurderes derfor at være uafklarede, da det er usikkert, om forhøjet SSC uden for sluserne kan 

påvirke laksebestandene negativt. Det kan dermed ikke afvises, at der kan være en væsentlig 

påvirkning af laksesmolt ved sandfodring nær sluseområderne i Nissum Fjord i perioden, hvor 

smolt vandrer til havet. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes det at det ikke med sikkerhed kan afvises at gennemførsel 

af kystbeskyttelsesprojektet i både normal og ekstremkampagnen vil hindre opretholdelse af gun-

stig bevaringsstatus for laks. Dette skyldes at der er usikkerhed om i hvor høj grad der vil fore-

komme forhøjet dødelighed ved sluserne for udvandrende laksesmolt. Dette medfører at der er 

krav om at udføre konsekvensvurdering (jf. artikel 6, stk. 3), da væsentlighedsvurderingen viser, 

at kystbeskyttelsesprojektet kan have en væsentlig påvirkning. Konsekvensvurderingen er foreta-

get i bilag 15. 

 

Rørdrum 

De udbredte rørskove i Natura 2000 området giver mange gunstige ynglehabitater for rørdrum, 

og arten findes specielt i de mere brakke dele. Under overvågningen i 2008 blev der hørt 16 terri-

toriehævdende (paukende) fugle. overvejende i de mere brakke dele af området545. Der er foreta-

get kortlægning af rørdrummens levesteder ved Nissum Fjord (Figur 15-18). 

 

Vurdering 

 
539 R. S. Gregory and C. D. Levings, “Turbidity Reduces Predation on Migrating Juvenile Pacific Salmon,” Trans. Am. 

Fish. Soc., vol. 127, no. 2, pp. 275–285, Mar. 1998. 
540 M. V. Abrahams and M. G. Kattenfeld, “The role of turbidity as a constraint on predator-prey interactions in aquatic 

environments,” Behav. Ecol. Sociobiol., vol. 40, no. 3, pp. 169–174, Mar. 1997. 
541 T. Strod, I. Izhaki, Z. Arad, and G. Katzir, “Prey detection by great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) in clear 

and in turbid water,” J. Exp. Biol., vol. 211, no. 6, pp. 866–872, Mar. 2008. 
542 D. Grémillet, T. Nazirides, H. Nikolaou, and A. Crivelli, “Fish are not safe from great cormorants in turbid water,” 

Aquat. Biol., vol. 15, no. 2, pp. 187–194, May 2012. 
543 Miljø- og Fødevareministeriet, 2016, Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo 

sinensis) og trækgæster, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, J.nr. NST-360-00014 
544 Henrik Baktoft og Anders Koed, DTU Aqua, 2008, Smoltudvandring fra Storå 2007 

samt smoltdødelighed under udvandringen gennem Felsted Kog og Nissum Fjord 
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Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for rør-

drum eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- og klit-

områderne. 

 

 

Figur 15-17. Kortlagte levesteder samt tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) for rørhøg, brushane, klyde og 

hvidbrystet præstekrave ved Nissum Fjord. Andet’ er udpegede levesteder for andre fuglearter.  

Rørhøg (Y) 

Der er ikke optalt rørhøg ved Nissum fjord i perioden 2004-2012546. Der er foretaget kortlægning 

af rørhøgens levesteder ved Nissum fjord, jf. Figur 15-17. 

 

 

 

 

Vurdering 

 
546 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 
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Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for rør-

høg eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- og klitom-

råderne. 

 

 

Figur 15-18. Kortlagte levesteder samt tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) for rørdrum, alm. ryle og plettet 

rørvagtel ved Nissum Fjord. ’Andet’ er udpegede levesteder for andre fuglearter.  

Plettet rørvagtel (Y) 

Plettet rørvagtel yngler i ferske sumpområder, hvor vanddybden ikke overstiger 30 cm. Arten sy-

nes at foretrække vandområdernes starzone, men er også registreret i ukultiverede engområder i 

ådale med tidvise oversvømmelser. Arten er trækfugl, der overvintrer i Afrika og til dels i Indien. 

Plettet rørvagtel er en tilfældig gæst i Nissum fjordområdet, og arten er i overvågningsperioden 

kun hørt enkelte gange547. Der er foretaget kortlægning af rørhøgens levesteder ved Nissum 

fjord, jf. Figur 15-17. 

 

 
547 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 
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Vurdering 

Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for plet-

tet rørvagtel eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da de kortlagte levesteder ligger bag 

strand- og klitområderne og i en afstand af ca. to kilometer. 

 

Klyde (Y) 

Der er kortlagt to mulige levesteder i dette Natura 2000 område, et på Fjandø i Nissum Fjord og 

et på et på fjord-siden af tangen, som ligger imellem Nordsøen og Nissum Fjord syd for Thors-

minde (Figur 15-17). Den foretrukne yngleplads i området skifter fra år til år og afhænger af, 

hvor der det enkelte år er en passende vandstand og hvor der er rovdyrfrie øer og holme. Yngle-

bestanden i området har generelt været faldende, og er sårbar over for forstyrrelse/prædation fra 

ræve og andre rovdyr.  

 

Vurdering 

Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for 

klyde eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- og klit-

områderne. 

 

Hvidbrystet præstekrave (Y) 

Arten er ikke konstateret i Nissum Fjord området gennem en længere årrække og er formentlig 

forsvundet som lokal ynglefugl. Der er foretaget kortlægning af den hvidbrystede præstekraves 

levesteder ved Nissum fjord, jf. Figur 15-17. 

 

Vurdering 

Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for hvid-

brystet præstekrave eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag 

strand- og klitområderne. 

 

Almindelig ryle (Y) 

Arten har hidtil haft en ganske lille, men fast bestand primært i området "Holmen" på tangen for 

Thorsminde. Bestanden har gennem mange år kun være på ganske få par. Under den seneste op-

tælling i området i 2012 blev der ikke fundet ynglefugle i området med sikkerhed, og bestanden 

vurderes nu at være så lav, at der er umiddelbar risiko for at den helt forsvinder fra området. 

Manglende afgræsning og dårlig hydrologi vurderes sammen med prædation fra rovdyr at være 

væsentlige lokale trusler for arten i området548. Der er kortlagt levesteder for arten i området, jf. 

Figur 15-17. 

 

Vurdering 

Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for alm. 

ryle eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- og klitom-

råderne. 

 

Brushane (Y) 

Tidligere har brushane haft væsentlige yngleforekomster i området, men arten yngler nu kun ure-

gelmæssigt. Der er kortlagt otte potentielle levesteder for brushane i dette Natura 2000 område, 

de fleste ligger langs Nissum Fjord på tangen mellem Nissum Fjord og Nordsøen, jf. Figur 15-17. 

 

Vurdering 

 
548 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 
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Det vurderes, at de planlagte kystbeskyttelsesaktiviteter ikke vil påvirke bevaringsstatus for brus-

hane eller tilstanden af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- og klit-

områderne. 

 

Dværgterne (Y) 

Dværgternen har i nogle år ynglet på stenstranden på ydersiden af landtangen mellem Nissum 

Fjord og Vesterhavet ved Bøvling Klit umiddelbart uden for fuglebeskyttelsesområdet (Figur 

15-19). Bestanden yngler ustabilt og ikke årligt på stedet549. Ynglepladsen er meget sårbar over 

for færdsel af strandgæster og bortskylning ved høj vandstand i yngletiden. Herudover er der 

kortlagt levesteder for dværgterne på Fjandø i Nissum Fjord (Figur 15-20). 

 

Vurdering 

Strandfodringsaktiviteterne kan potentielt påvirke dværgternen på stranden ved Bøvling klit. Det 

vurderes, at dværgternen ikke vil blive påvirket direkte af deponering af sand, Imidlertid vil der 

kunne forekomme kørsel med maskiner eller udføres andre forstyrrende aktiviteter i området i 

forbindelse med kystbeskyttelsesarbejder. Med baggrund heri kan det ikke udelukkes, at der kan 

være en væsentlig negativ påvirkning på dværgterne og at der som følge heraf skal udføres en 

natura 2000-konsekvensvurdering, jf. Bilag 15. 

 

 

Figur 15-19. Ynglelokalitet for dværgterne, umiddelbart op til N65 Nissum Fjord  

 

 

 
549 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 
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Figur 15-20. Kortlagte levesteder samt tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) for ternearter ved Nissum Fjord. 

’Andet’ er udpegede levesteder for andre fuglearter. Desuden er ynglelokaliteten for dværgterne på stranden 

ved Bøvling Klit markeret. 

 

15.8.5 Kumulative påvirkninger  

Jævnfør habitatdirektivet skal vurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis 

i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, 

som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter som foreligger i forslag.  

 

Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (f.eks. 

øget forstyrrelse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at sam-

spillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.  

 

Som kumulative effekter med betydning for naturforholdene i Natura 2000-område N65 er identi-

ficeret: 
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Vedligeholdelse af hård kystbeskyttelse 

Hård kystbeskyttelse på strækningen omfatter bølgebrydere, skråningsbeskyttelse og sanddiger. 

Vedligeholdelse af den hårde kystbeskyttelse vil medføre færdsel med maskiner på stranden og i 

klitterne i forbindelse med tilkørsel og indbygning af materialer samt etablering af materialedepo-

ter og arbejdsområder. Den kumulative effekt vil være begrænset, da arbejdet vil følge samme 

retningslinjer som gælder for den planlagte kystbeskyttelse, og det vurderes, at der ikke vil være 

væsentlig kumulative effekter forbundet med kystbeskyttelsen. 

 

Oprensning af Thorsminde Havn 

Spredning af suspenderet sediment i forbindelse med oprensningsaktiviteter eller bypassaktivite-

ter ved havnen, havneindsejlingen mv. vil potentielt kunne strække sig ind i de områder, hvor 

der sandfodres, og dermed give anledning til kumulative effekter. 

 

De indvundne materialer fra oprensninger og bypass er inkluderet i sandfodringsmængderne i 

projektet, hvorfor den gennemførte modellering allerede indeholder effekten fra oprensningen. I 

spredningsberegningerne for sandfodringsaktiviteten er der forudsat et indhold af silt på 10 %, 

herunder materiale fra oprensning, der ikke er indvundet inden for indvindingsområderne 562-AD 

Ferring. Det forudsættes ligeledes, at alt fint materiale frigives i forbindelse med sandfodringen, 

hvilket er en worst case betragtning.  

 

Det vurderes på den baggrund, at der ikke er projekter eller planer, der vil kunne medføre kumu-

lative påvirkninger i forhold til forhøjede koncentrationer af sediment i vandsøjlen og dermed ku-

mulativ påvirkning af stavsild. 

 

15.8.6 Samlet væsentlighedsvurdering  

For de marine naturtyper og arter vurderes samlet, at det ikke på forhånd kan afvises at der er 

en væsentlig virkning af projektet på stavsild og laks, og at der derfor skal udføres en konse-

kvensvurdering (jf. artikel 6, stk. 3 i habitatbekendtgørelsen). Konsekvensvurderingen er foreta-

get i bilag 15. 

 

For de terrestriske naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N65 

vurderes, at det for fuglearten dværgterne ikke kan udelukkes, at der vil være en væsentlig på-

virkning fra projektet, og at der derfor skal gennemføres en konsekvensvurdering. For de øvrige 

terrestriske naturtyper og arter vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning fra 

projektet med betydning for deres tilstand eller bevaringsmålsætninger.  

 

Natura 2000-konsekvensvurdering for dværgterne findes i Bilag 16. 
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15.9 Væsentlighedsvurdering for Natura 2000 område N74 ’Husby klit’ 

Natura 2000-område N74 består af et habitatområde H197, og området er specielt udpeget som 

følge af en væsentlig tilstedeværelse af naturtyperne hvid klit, grå/grøn klit og klithede. Området 

har et areal på 493 ha og udgør en 14 km lang strækning langs Vestkysten i området mellem Nis-

sum Fjord og Vest Stadil Fjord. Husby Klit fremstår som et langstrakt og dynamisk bælte af kyst-

klitformationer. Klitterne er stedvist under naturlig omdannelse på grund af havets erosion og 

vinden, der omlejrer sandet, hvor dette er blottet. Området er karakteriseret ved forholdsvis 

store arealer af grå/grøn klit og klithede. Mosaikstruktur med flere klitnaturtyper blandet ind mel-

lem hinanden er vidt udbredt i området550. 

 

15.9.1 Metode 

Væsentlighedsvurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-områ-

det. Der er således indsamlet data om udbredelse og naturtilstand for naturtyper og arter på ud-

pegningsgrundlaget for N74 fra følgende kilder: 

 

• Naturplan551 

• Basisanalyse552 

• MiljøGIS for Naturplaner553 

• Fugle og Natur554 

• MiljøGIS for Vandområdeplaner555 

 

Vurderingen gennemføres trinvis ved at det samlede udpegningsgrundlag først vurderes overord-

net i forhold til de forventede potentielle påvirkninger fra projektet. Naturtyper og arter, der for-

ventes ikke at kunne blive påvirket, behandles ikke yderligere. Naturtyper og arter, der potentielt 

er følsomme overfor de forventede påvirkninger og derfor kan blive påvirket, beskrives i forhold 

deres karakter, udbredelse, tilstand og sårbarhed, og for hver enkelt af disse naturtyper og arter 

gives en vurdering af projektets mulige påvirkninger.  

 

15.9.2 Projektaktiviteter på strækningen  

Natura 2000-område N74 omfatter den sydlige del af projektstrækning Thorsminde – Husby Klit-

plantage og den nordlige del af strækningen Husby Klitplantage - Søndervig. Ud for Natura 2000-

området udføres der ikke kystbeskyttelse, men nord for og syd for udføres der sandfodring, der 

kan have en indirekte effekt på kysten ud for Husby Klit i kraft af transport af sand fra sandfod-

ring med havstrømmen.  

 

Det vurderes således, at påvirkningen fra projektet for Natura 2000-område N74 udelukkende 

består af aflejring af sand fra sandfodring primært syd for området, idet den fremherskende hav-

strøm og sandtransport er nordgående. 

 

 
550 Miljøministeriet 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Husby Klit, Natura 2000-område nr. 

74, Habitatområde H197. 

551 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatom-

råde H197. 

552 Miljøministeriet 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Husby Klit, Natura 2000-område nr. 

74, Habitatområde H197. 

553 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

554 Fugle og Natur 2018. https://www.fugleognatur.dk/ 

555 MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. Juni 2016, 2018. 

 

https://www.fugleognatur.dk/
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15.9.3 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-21 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for områdets 

udpegede naturtyper og arter556. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan områ-

det skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til opnå-

else af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N74 er der op-

stillet følgende overordnede målsætninger:  

 

• At Husby Klit domineres af store arealer med klitnaturtyper i gunstig bevaringsstatus. Arealet 

med enebærklit udgør 32 % af naturtypens kortlagte areal på nationalt biogeografisk niveau, 

og det er derfor særligt vigtigt, at sikre denne naturtype gode forhold. 

• Klitnaturtyperne enebærklit, grå/grøn klit, klithede, hvid klit, havtornklit, grårisklit og fugtig 

klitlavning sikres en god til høj naturtilstand. 

• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje 

og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder. 

 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt siger de konkrete målsætninger at: 

 

• For naturtyper, der er vurderet til tilstandsklasse I eller II er målsætningen, at udviklingen i 

deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. 

• For naturtyper, der er vurderet til tilstandsklasse III-V er målsætningen, at udviklingen i de-

res tilstand er i fremgang, så der på sigt opnås tilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, så-

fremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. 

• Det samlede areal af naturtypen skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tilla-

der det. 

• For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det 

betyder, at tilstanden og det samlede areal af naturtyperne stabiliseres eller øges. 

•  

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N74 fremgår af Tabel 15-9, og registrerede fore-

komster af naturtyper er vist på Figur 15-21. Området omfatter alene klitlandskabet ud til Vester-

havet med dets habitatnaturtyper, som alle potentielt kan blive påvirket af kystbeskyttelsen.  

 

 Naturtype  Naturtype 

2110 Forklit 2120 Hvid klit 

2130 Grå/grøn klit* 2140 Klithede* 

2160 Havtornklit 2170 Grårisklit 

2190 Klitlavning 2250 Enebærklit* 

Tabel 15-9. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N74. Naturtyper og arter som vurderes potentielt at 

kunne blive påvirket af projektet er markeret med fed, og det er alene disse, der behandles i nærværende væ-

sentlighedsvurdering. 

 

 
556 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatom-

råde H197. 
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Figur 15-21. Forekomst og tilstandsvurdering (angivet med tal 1-5) af habitatnaturtyper i Natura 2000-område 

N74. 

 

15.9.4 Konkrete vurderinger 

I det følgende gives en vurdering af projektets forventede påvirkning af de udpegede habitatna-

turtyper, der potentielt kan blive påvirket af kystbeskyttelsen langs strækningen Lodbjerg Nymin-

degab. Der henvises til afsnit 15.3.1 for en generel beskrivelse af projektets påvirkninger af ter-

restrisk natur og til afsnit 15.4 for en generel beskrivelse af naturtyperne og deres tilstand og 

sårbarhed. 

 

Forklit (2110)  

Arealerne med forklit ligger som et smalt bælte yderst mod havet langs stort set hele Natura 

2000-området. Naturtypen er vurderet at være i god eller høj tilstand557.  

 

 
557 Miljøministeriet 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Husby Klit, Natura 2000-område nr. 

74, Habitatområde H197. 
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Vurdering  

Kystnær fodring syd for Husby Klit vil medføre en indirekte øget sandtilførsel til stranden med 

nordgående havstrøm. Det vurderes, at denne påvirkning er af begrænset omfang, og kun i min-

dre grad vil føre til, at den naturlige dynamik ved havets erosion reduceres, og sandtilførslen 

øges. Det vil i mindre grad øge potentialet for sandfygning og fortsat vækst og dynamik af natur-

typen forklit. Det vurderes, at den indirekte sandtilførsel ikke vil medføre en væsentlig påvirkning 

af naturtypen forklit. 

 

Hvid klit (2120) 

Naturtypen findes langs hele kyststrækningen indenfor habitatområdet558. Alle arealer med hvid 

klit er vurderet i god eller høj tilstand558.  

 

Vurdering 

Sandfodring syd for Husby Klit vil medføre en begrænset indirekte øget sandtilførsel til stranden 

og dermed et øget potentiale for sandfygning og fortsat vækst og dynamik af naturtypen hvid 

klit. Det vurderes, at denne indirekte påvirkning fra projektet ikke vil medføre en væsentlig nega-

tiv påvirkning af naturtypen hvid klit. 

 

Grå/grøn klit (2130)* 

Natura 2000-området er karakteriseret ved forholdsvis store arealer grå/grøn klit, og er en af de 

mest udbredte naturtyper i området. Grå/grøn klitarealerne er overvejende i moderat tilstand 

hvor bevoksning af vedplanter udgør en trussel. Arter som bjergfyr, rynket rose og den invasive 

mos stjernebredribbe er især fremkommende på arealerne og konkurrer med den naturlige vege-

tation. En mindre del af arealet med naturtyperne grå/grøn klit har en forekomst af invasive arter 

på 10-25 %558.  

 

Vurdering  

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring syd for Natura 2000-område N74 ikke 

vil have nogen væsentlig betydning for tilstanden af de ældre klitnaturtyper længere inde i landet 

end forklit og hvid klit, herunder grå/grøn klit.  

 

Klithede (2140)*  

Klithede udgør sammen med grå/grøn klit størstedelen af arealet i Husby Klit og de fleste klithe-

dearealer er vurderet i middel eller høj tilstand559. En mindre del af arealerne er truede af tilgro-

ning med invasive arter, især bjergfyr558.  

 

Vurdering  

Det vurderes, at der ikke er en væsentlig påvirkning jf. grå/grøn klit oven for.  

 

Havtornklit (2160)  

Der er i forbindelse med den nationale kortlægning af habitatnatur ikke kortlagt arealer med hav-

tornklit i Natura 2000 område N74 men de indgår i mosaik med de andre klitnaturtyper i områ-

det. Alle arealer med havtornklit er vurderet i god eller høj tilstand558.  

 

Vurdering  

Det vurderes, at der ikke er en væsentlig påvirkning jf. grå/grøn klit oven for.  

 

 
558 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatom-

råde H197. 

559 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 
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Grårisklit (2170) 

Mosaikstrukturen er vidt udbredt i klitnaturtyperne indenfor N74 og mange steder indgår gråris-

klit med få % af arealet. De fleste arealer er i god eller høj tilstand og en lille del af arealerne er i 

moderat tilstand560.  

 

Vurdering  

Det vurderes, at der ikke er en væsentlig påvirkning jf. grå/grøn klit oven for.  

 

Klitlavning (2190) 

I den nordlige ende af Natura 2000 området findes arealer med klitlavning. Arealerne med klitlav-

ning er overvejende vurderet i god eller høj tilstand, og et mindre areal vurderet i moderat til-

stand. En lille del af arealet med klitlavning er drænet af grøftning. Grøfterne er dog ikke vedlige-

holdt i en årrække, så det er tvivlsomt hvor stor den drænende effekt er561. 

 

Vurdering  

Det vurderes, at der ikke er en væsentlig påvirkning jf. grå/grøn klit oven for.  

 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og 

øget sandtilførsel med fygning ikke vil have nogen betydning for tilstanden af klitlavning i Natura 

2000-området. 

 

Enebærklit (2250)* 

er kortlagt et mindre areal med enebærklit i mosaik med andre klitnaturtyper i den sydlige ende 

af Natura 2000 området. Arealet med enebærklit er i moderat tilstand pga. af en tiltagende tilgro-

ning med især vedplanter562.  

 

Vurdering  

Ingen væsentlig påvirkning jf. grå/grøn klit oven for.  

 

15.9.5 Kumulative påvirkninger  

Jævnfør habitatdirektivet skal vurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis 

i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, 

som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter som foreligger i forslag.  

 

Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (f.eks. 

øget forstyrrelse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at sam-

spillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.  

 

Der er ikke identificeret andre aktiviteter der vurderes at kunne medføre kumulative effekter med 

betydning for naturforholdene i Natura 2000-område N74.  

 

15.9.6 Samlet væsentlighedsvurdering  

Samlet set vurderes det, at projektet langs strækningen Lodbjerg - Nymindegab i perioden 2020-

24 ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af arter eller naturtyper på udpegnings-

grundlaget for Natura 2000-område N74 eller bevaringsmålsætningerne herfor. 

 
560 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatom-

råde H197. 

561 Miljøministeriet 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Husby Klit, Natura 2000-område nr. 

74, Habitatområde H197. 

562 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatom-

råde H197. 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 347/501  

 

 

15.10 Væsentlighedsvurdering for Natura 2000 område N66 ’Stadil Fjord og 

Vest Stadil Fjord’ 

Natura 2000-området har et areal på 6903 ha, hvoraf 1.057 ha ejes af Naturstyrelsen. Natura 

2000-området består af Habitatområde nr. H59 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F41. Området er 

karakteriseret ved sine fire store vandflader. Det drejer sig om selve Stadil Fjord og de tre svagt 

brakke Søndre-, Mellem- og Nordre Dyb, der tilsammen udgør Vest Stadil Fjord. Området udgør 

et meget vigtigt raste- og fourageringsområde for en lang række træk- og ynglefugle. Stadil Fjord 

afvander til Ringkøbing Fjord via Vonåen. Den vestlige del af habitatområde H59 grænser op til 

Nordsøen med Husby Klit liggende imellem området og havet. De lysåbne naturtyper består af få 

spredte arealer med surt overdrev, klithede, grå/grøn klit samt våd og tør hede563. 

 

15.10.1 Metode 

Væsentlighedsvurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-områ-

det. Der er således indsamlet data om udbredelse og naturtilstand for naturtyper og arter på ud-

pegningsgrundlaget for N66 fra følgende kilder: 

 

• Naturplan563 

• Basisanalyse564 

• MiljøGIS for Naturplaner565 

• Fugle og Natur566 

• MiljøGIS for Vandområdeplaner567 

 

Vurderingen gennemføres trinvis ved at det samlede udpegningsgrundlag først vurderes overord-

net i forhold til de forventede potentielle påvirkninger fra projektet. Naturtyper og arter, der for-

ventes ikke at kunne blive påvirket, behandles ikke yderligere. Naturtyper og arter, der potentielt 

er følsomme overfor de forventede påvirkninger og derfor kan blive påvirket, beskrives i forhold 

deres karakter, udbredelse, tilstand og sårbarhed, og for hver enkelt af disse naturtyper og arter 

gives en vurdering af projektets mulige påvirkninger.  

 

15.10.2 Projektaktiviteter på strækningen  

Natura 2000-område N66 omfatter projektstrækning Husby Klitplantage - Søndervig. Kystbeskyt-

telsen på denne strækning består alene af sandfodring. Sandfodring udføres som en kombination 

ad kystnær fodring og strandfodring. Strandfodring indebærer færdsel med maskiner til/fra og på 

stranden samt anlæg af midlertidige arbejdspladser. 

 

15.10.3 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-21 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for områdets 

udpegede naturtyper og arter563. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan områ-

det skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til opnå-

else af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N66 er der op-

stillet følgende overordnede målsætninger:  

 

• I dette Natura 2000 område er der særlig fokus på, at Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord (Nor-

dre Dyb, Mellem Dyb, Søndre Dyb) opnår og fastholder en god naturtilstand. Dette forudsæt-

ter en god vandkvalitet, og at vandområderne fortsat har eller får en artsrig 

 
563 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-om-

råde nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41. 

564 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord, 

Natura 2000-område nr. 66, Habitatområde H59, Fuglebeskyttelsesområde F41. 

565 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

566 Fugle og Natur 2018. https://www.fugleognatur.dk/ 

567 MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. Juni 2016, 2018. 

https://www.fugleognatur.dk/
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undervandsvegetation, der bl.a. tilfredsstiller livsbetingelserne for forekomsterne af flere ar-

ter trækkende vandfugle. Der sikres fortsat velplejede og uforstyrrede raste- og fourage-

ringspladser (enge) for ænder og gæs på udpegningsgrundlaget. 

• Plettet rørvagtel sikres gode ynglemuligheder og den lille ynglekoloni af sortterner sikres 

fortsat gode forhold i yngleområdet og om muligt et begrænset prædationstryk. 

• Områdets klithede og de truede naturtyper overdrev og våd hede prioriteres højt og sikres en 

god-høj naturtilstand og en stabil eller stigende forekomst i området. 

• Ligeledes prioriteres levesteder for de nationale ansvarsarter grågås, kortnæbbet gås, krik-

and, pibesvane, sangsvane og spidsand. 

• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtypen hensigtsmæssig drift/pleje 

og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for 

arterne. 

 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt siger de konkrete målsætninger at: 

 
• For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse I eller II er målsæt-

ningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. 

• For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse III-V er målsætningen, 

at udviklingen i deres tilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås tilstand I-II og 

gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. 

• Det samlede areal af naturtypen skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tilla-

der det. 

• For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det 

betyder, at tilstanden og det samlede areal af naturtyperne stabiliseres eller øges. 

• For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er målsætningen gunstig 

bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpe-

gede arter stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- 

og fourageringsområder for arterne. 

• De kortlagte levesteder for rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel og sortterne inden for Natura 

2000-området bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Levestedernes geografi-

ske placering fremgår af basisanalysen for området. 

• Tilstanden og det samlede areal af levesteder for sangsvane, grågås, bramgås, kortnæbbet 

gås, krikand, skeand og spidsand som trækfugl i området sikres eller øges, således at der 

findes tilstrækkelige egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne, så området kan huse 

en tilbagevendende rastebestand på 510 sangsvaner, 3700 grågæs, 11.000 bramgæs, 

11.000 kortnæbbet gæs, 5.800 krikænder, 130 skeænder og 410 spidsænder. 

• Tilstanden og det samlede areal af levestederne for pibesvane, hjejle og pomeransfugl som 

trækfugl i området sikres eller øges, således at der findes egnede raste- og fødesøgningsste-

der for arterne. Afgørelser i forbindelse med konsekvensvurdering baseres på en konkret 

vurdering. 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N66 fremgår af Tabel 15-10, og registrerede fore-

komster af naturtyper er vist på Figur 15-22. Som følge af de forventede potentielle påvirkninger 

fra projektet vurderes det at sønaturtyper, vandløb og indlandsnaturtyper som tør hede og over-

drev samt arter tilknyttet indlandshabitater (odder, bæklampret og vandranke) ikke vil blive på-

virket. Disse naturtyper og arter behandles derfor ikke yderligere i væsentlighedsvurderingen.  

 

I Tabel 15-10 er markeret med fed hvilke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget, der vur-

deres potentielt at kunne blive påvirket af projektet.  

 

 Naturtype  Naturtype 

1150 Lagune* 2130 Grå/grøn klit* 

2140 Klithede* 3130 Søbred med småurter 

3140 Kransnålalge-sø 3150 Næringsrig sø 
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 Naturtype  Naturtype 

3260 Vandløb 4010 Våd hede 

4030 Tør hede 6230 Surt overdrev* 

7230 Rigkær   

 Arter  Arter 

1095 Havlampret 1096 Bæklampret 

1355 Odder 1831 Vandranke 

 Fugle  Fugle  

 Rørdrum (Y)  Pibesvane (T) 

 Sangsvane (T)  Kortnæbbet gås (T) 

 Grågås (T)  Bramgås (T) 

 Krikand (T)  Spidsand (T) 

 Skeand (T)  Rørhøg (Y) 

 Plettet rørvagtel (Y)  Pomeransfugl (T) 

 Hjejle (T)  Sortterne (Y) 

Tabel 15-10. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N66. Naturtyper og arter som vurderes potentielt at 

kunne blive påvirket af projektet er markeret med fed, og det er alene disse, der behandles i nærværende væ-

sentlighedsvurdering. Ved fuglearter: ”T” = trækfugl, ”Y” = ynglefugl. 

 

 

Figur 15-22. Forekomst og tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) af habitatnaturtyper i Natura 2000-område 

N66.  
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15.10.4 Konkrete vurderinger 

I det følgende gives en vurdering af projektets forventede påvirkning af de udpegede habitatna-

turtyper og -arter samt udpegede fuglearter, der potentielt kan blive påvirket af kystbeskyttelsen 

langs strækningen Lodbjerg Nymindegab. Der henvises til afsnit 15.3.1 for en generel beskrivelse 

af projektets påvirkninger af terrestrisk natur og til afsnit 15.4 for en generel beskrivelse af na-

turtyperne og deres tilstand og sårbarhed. 

 

Grå/grøn klit (2130)  

Naturtypen er kortlagt med tre små områder i umiddelbar tilknytning til de meget større arealer 

med naturtypen i det naboliggende Natura 2000 område Husby Klit (N74) i den nordvestlig del af 

N66 området. De tre små arealer med grå/grøn klit er alle i moderat eller ringe tilstand. Årsagen 

er primært begyndende problemer med tilgroning med urter og vedplanter samt invasive arter 

(rynket rose). En del af arealerne med grå/grøn klit er påvirket af næringsbelastning fra land-

brugsdriften på tilstødende arealer. Der er tale om opvækst af bl.a. gederams og andre nærings-

krævende arter, der normalt ikke vil kunne klare sig på sådanne næringsfattige naturtyper, men 

som her vokser i kanten af arealerne fordi der er tilført næringsstoffer fra naboliggende, dyrkede 

arealer568. 

 

Vurdering  

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og 

øget sandtilførsel med fygning ikke vil medføre en væsentlig påvirkning for tilstanden af den rela-

tivt lille forekomst af grå/grøn klit. 

 

Klithede (2140) 

Den overvejende del af de tre kortlagte arealer med naturtypen ligger i umiddelbar tilknytning til 

de meget større arealer med naturtypen i det naboliggende Natura 2000 område Husby Klit 

(N74). Der findes også mindre arealer af klithede længere mod syd, i den vestlige del af Natura 

2000 området N66. Arealerne med klithede er vurderet i god tilstand, selv om der er mindre pro-

blemer med tilgroning i vedplanter og invasive arter569.  

 

Vurdering 

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og 

øget sandtilførsel med fygning ikke vil medføre en væsentlig påvirkning for tilstanden af den rela-

tivt lille forekomst af klithede. 

 

Havlampret 

Havlampretten er en migrerende art, der gyder i vandløb, hvor larverne vokser op i fem til syv år 

inden de forvandler sig til voksne individer og vandrer til havet hvor de lever som parasitter på 

andre fisk. Efter to-tre år i havet søger havlampretterne tilbage til vandløbene for at gyde. I Dan-

mark er havlampretten en meget sjælden fisk. Den findes overvejende i større åer i Nord-og 

Vestjylland. Den er ikke kortlagt i Stadil Fjord og i forbindelse med NOVANA overvågningen ikke 

fundet i vandløb, der løber til fjorden570.  

 

 
568 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord, 

Natura 2000-område nr. 66, Habitatområde H59, Fuglebeskyttelsesområde F41. 

569 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord, 

Natura 2000-område nr. 66, Habitatområde H59, Fuglebeskyttelsesområde F41. 

570 Rasmussen, J.J., Andersen, D.K. & Alnøe, A.B., 2018. Vandløb 2016. Økologisk tilstand, miljøfremmede stoffer og 

tungmetaller samt naturtyper og arter. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, s. 64 - 

Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 260. http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf 

 

http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf
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Vurdering 

Projektet medfører ingen påvirkning af havlamprettens gydeområder i vandløbene.  

Forøgede sedimentkoncentrationer i vandet ved Hvide Sande og i udløbet fra Ringkøbing Fjord 

kan potentielt få fisk til at undvige udløbet. Der findes ingen dokumentation for havlamprettens 

adfærd og respons på sedimentbelastning. Havlampret er tilpasset et liv nedgravet i sediment i 

sit juvenile stadie. Derudover viser forsøg med blinde voksne havlampretter, at de migrerer op i 

vandløb i samme rate som ikke-blinde individer571, hvilket indikerer at lav sigt i vandet ikke er en 

forhindring. Andre forsøg har vist at havlampretter finder vej til vandløbene via feromoner, der 

udskilles af de lampret-larver, der opholder sig i føde-vandløbet572. På baggrund af ovenstående 

er det vurderet at følsomheden overfor forhøjede sedimentkoncentrationer er lav. Gydeindvan-

dring hos lampretter fra havet sker stort set året rundt (marts til december) med hovedopgang i 

april-maj måned573 574. I Danmark sker selve gydningen formentlig fra april til juli (maksimum 

gydning sandsynligvis i juni-juli)575. Øgede sedimentkoncentrationer i udløbet fra Stadil Fjord der-

med ikke at kunne påvirke havlampretters vandring ind i fjorden væsentligt. Havlampret vurderes 

derfor at ikke kunne blive væsentligt påvirket af projektet. 

 

Rørdrum 

Levestederne for rørdrum består af store sammenhængende rørskovsområder med god hydrologi 

ved Søndre-, Mellem-, og Nordre Dyb ved Vest Stadil Fjord, og alle arealerne er vurderet i en 

god-høj tilstand. Der er blevet registreret ca. ti hanner i området i 2008576.  

 

Vurdering 

Det vurderes, at kystbeskyttelsen ikke vil påvirke bevaringsstatus for rørdrum eller tilstanden af 

kortlagte levesteder væsentligt, da de kortlagte levesteder ligger bag strand- og klitområderne. 

 

Rørhøg 

Der er ikke optalt ynglepar af rørhøg i basisanalysen, men der er udpeget potentielle levesteder 

for rørhøg langs fjordene (Figur 15-24).  

 

Vurdering 

Det vurderes, at påvirkning fra kystbeskyttelsen ikke vil påvirke bevaringsstatus for rørhøg eller 

tilstanden af kortlagte levesteder væsentligt, da levestederne ligger bag strand- og klitområ-

derne. 

 

Plettet rørvagtel  

Plettet rørvagtel forekommer uregelmæssigt i fuglebeskyttelsesområdet; tre individer blev hørt i 

2005, og den er også hørt i 2015577. 

 

 
571 T.R. Binder and D.G. McDonald, 2007, Is there a role for vision in the behavior of sea lampreys (Petromyzon mari-

nus) during their upstream spawning migration? Can. J. Aquat. Sci. 64: 1403-1412 

572 T.D. Meckley and C.M. Wagner, 2014, Coastal movements of migrating sea lamprey (Petromyzon marinus) in re-

sponse to a partial pheromone added to river water: implications for management of invasive populations, Can. J. Fish. 

Aquat. Sci. 71: 533–544 (2014) 

573 Guo, Z, D. Andreou & J. R. Britton, 2017, Sea Lamprey Petromyzon marinus Biology and Management Across Their 

Native and Invasive Ranges: Promoting Conservation by Knowledge Transfer, Reviews in Fisheries Science & Aquacul-

ture, 25:1, 84-99, DOI: 10.1080/23308249.2016.1233166 

574 M. & J. Freyhof, 2007, Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 

Page 646 

575 Carl, H. & Møller, P.R., 2012, Atlas over danske ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum, s. 73-83 

576 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord, 

Natura 2000-område nr. 66, Habitatområde H59, Fuglebeskyttelsesområde F41. 

577 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord, 

Natura 2000-område nr. 66, Habitatområde H59, Fuglebeskyttelsesområde F41. 
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Vurdering 

Det vurderes, at kystbeskyttelsen ikke vil påvirke bevaringsstatus for plettet rørvagtel eller til-

standen af kortlagte levesteder væsentligt, da de kortlagte levesteder ligger bag strand- og klit-

områderne (Figur 15-23). 

 

 

Figur 15-23. Kortlagte levesteder samt tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) for rørdrum og plettet rørvagtel 

ved Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. ’Andet’ er udpegede levesteder for andre fuglearter.  
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Figur 15-24. Kortlagte levesteder med tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) for rørhøg og sortterne i F41. 

Andet indikerer levesteder for andre fuglearter på udpegningsgrundlaget. Tal indikerer vurderet tilstand for de 

viste arter jf. seneste basisanalyse.  

Sortterne  

Sortternen er en årligt tilbagevendende, men fåtallig ynglefugl i fuglebeskyttelsesområdet. I 2016 

blev registreret syv par ved Vest Stadil fjord578. 

 

Vurdering 

Det vurderes, at kystbeskyttelsen ikke vil påvirke bevaringsstatus for sortterne eller tilstanden af 

kortlagte levesteder væsentligt, da de kortlagte levesteder ligger bag strand- og klitområderne. 

 

 
578 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord, 

Natura 2000-område nr. 66, Habitatområde H59, Fuglebeskyttelsesområde F41. 
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15.10.5 Kumulative påvirkninger 

Jævnfør habitatdirektivet skal vurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis 

i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, 

som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter som foreligger i forslag.  

 

Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (f.eks. 

øget forstyrrelse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at sam-

spillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.  

 

Som kumulative effekter med betydning for naturforholdene i Natura 2000-område N66 er identi-

ficeret: 

 

Vedligeholdelse af hård kystbeskyttelse 

Hård kystbeskyttelse på strækningen omfatter høfder og bølgebrydere.,. Vedligeholdelse af den 

hårde kystbeskyttelse vil medføre færdsel med maskiner på stranden og i klitterne i forbindelse 

med tilkørsel og indbygning af materialer samt etablering af materialedepoter og arbejdsområder. 

Den kumulative effekt vil være begrænset, da arbejdet vil følge samme retningslinjer som gælder 

for den planlagte kystbeskyttelse. 

  

15.10.6 Samlet væsentlighedsvurdering  

Samlet set vurderes det, at projektet langs strækningen Lodbjerg - Nymindegab i perioden 2020-

24 ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af arter eller naturtyper på udpegnings-

grundlaget for Natura 2000-område N66 eller bevaringsmålsætningerne herfor. 
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15.11 Væsentlighedsvurdering for Natura 2000 område N69 ’Ringkøbing 

Fjord og Nymindestrømmen’  

Natura 2000-område N69 er 27.684 ha stort, hvoraf 21.901 ha udgøres af fjord. Området består 

af et habitatområde (H62) og et fuglebeskyttelsesområde (F43). Dette Natura 2000-område er 

specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters le-

vesteder: Strandeng, hvid klit, grå/grøn klit og klithede, samt vandranke, knopsvane, sangsvane, 

pibesvane, mørkbuget knortegås, gravand, pibeand, spidsand, alm. ryle og brushane. Området 

omfatter hele den sydlige del af Ringkøbing Fjord samt nærliggende landområder, herunder Tip-

perhalvøen, de yderste dele af Skjernåens delta samt kystnære arealer syd for Nymindegab. Om-

rådets habitatnaturtyper er især kortlagt i den sydlige og vestlige del af området579. 

 

15.11.1 Metode 

Væsentlighedsvurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-områ-

det. Der er således indsamlet data om udbredelse og naturtilstand for naturtyper og arter på ud-

pegningsgrundlaget for N69 fra følgende kilder: 

 

• Naturplan580 

• Basisanalyse581 

• MiljøGIS for Naturplaner582 

• Fugle og Natur583 

• MiljøGIS for Vandområdeplaner584 

 

Vurderingen gennemføres trinvis ved at det samlede udpegningsgrundlag først vurderes overord-

net i forhold til de forventede potentielle påvirkninger fra projektet. Naturtyper og arter, der for-

ventes ikke at kunne blive påvirket, behandles ikke yderligere. Naturtyper og arter, der potentielt 

er følsomme overfor de forventede påvirkninger og derfor kan blive påvirket, beskrives i forhold 

deres karakter, udbredelse, tilstand og sårbarhed, og for hver enkelt af disse naturtyper og arter 

gives en vurdering af projektets mulige påvirkninger.  

 

15.11.2 Projektaktiviteter på strækningen  

Natura 2000-område N69 omfatter projektstrækning Sdr. Holmsland Tange med fem hoveds-

trækninger. På de tre nordlige hovedstrækninger fra Årgab til Skodbjerge udføres kystbeskyttelse 

alene som sandfodring, mens der på den sydlige del af strækningen ved Gl. Bjerregård og Nymin-

degab ikke udføres kystbeskyttelse. Det betyder, at på den del af strækningen hvor Natura 2000-

området går helt ud til kysten, udføres der ikke kystbeskyttelse. 

  

Sandfodring på den nordlige del af hovedstrækningen udføres som en kombination ad kystnær 

fodring og strandfodring. Strandfodring indebærer færdsel med maskiner til/fra og på stranden 

samt anlæg af midlertidige arbejdspladser. 

 

 

 
579 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 

2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43. 

580 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 

2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43. 

581 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-

men, Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde H62, Fuglebeskyttelsesområde F43. 

582 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

583 Fugle og Natur 2018. https://www.fugleognatur.dk/ 

584 MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. Juni 2016, 2018. 

 

https://www.fugleognatur.dk/
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15.11.3 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-21 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for områdets 

udpegede naturtyper og arter585. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan områ-

det skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til opnå-

else af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N69 er der op-

stillet følgende overordnede målsætninger:  

 

• Der sikres fortsat velplejede og uforstyrrede raste- og fourageringspladser for ænder og gæs 

på udpegningsgrundlaget. 

• De terrestriske naturtyper omkring Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen sikres en god-høj 

naturtilstand. 

• Områdets truede naturtyper og arter prioriteres højt. Det gælder især arealer med strandeng 

og grå/grøn klit som arealmæssigt udgør et stort areal på biogeografisk niveau. 

• Ligeledes prioriteres levesteder for den nationale ansvarsart vandranke samt for de truede 

ynglefugle skestork, alm. ryle, brushane, splitterne, plettet rørvagtel, mosehornugle og for 

trækfuglearterne knopsvane, sangsvane, pibesvane, grågås, kortnæbbet gås, mørkbuget 

knortegås, gravand, krikand, pibeand, spidsand og pomeransfugl. Arealet af ovennævnte na-

turtyper og levesteder søges øget, og hvor det er muligt skabes sammenhæng mellem fore-

komsterne. 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt siger de konkrete målsætninger at: 

 

• For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til naturtilstandsklasse I eller II er 

målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. 

• For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til naturtilstandsklasse III-V er målsæt-

ningen, at udviklingen i deres naturtilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås natur-

tilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. 

• Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturfor-

holdene tillader det.  

• De kortlagte levesteder for arterne rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, almindelig ryle og 

brushane inden for Natura 2000-området fastholdes i tilstandsklasse I eller II. 

• De kortlagte levesteder for arten fjordterne inden for Natura 2000-området bringes til til-

standsklasse I eller II. 

• De kortlagte levesteder for arterne klyde, havterne og splitterne inden for Natura 2000-områ-

det bringes til tilstandsklasse I eller II. Hvis området huser ynglebestande på mere end 220 

par klyde, 130 par havterne og 240 par splitterne er det tillige en indikation på levestedets 

og omgivelsernes egnethed som yngleområde. 

• Tilstanden og det samlede areal af levestederne for arterne skestork og mosehornugle som 

ynglefugle sikres eller øges, så der er tilstrækkeligt med egnede ynglesteder for arterne i om-

rådet. Afgørelser i forbindelse med konsekvensvurdering baseres på en konkret vurdering. 

• Tilstanden og det samlede areal af levesteder for arterne som trækfugle i området sikres eller 

øges, således at der findes tilstrækkelige egnede raste-og fødesøgningssteder for arterne, så 

området kan huse en tilbagevendende rastebestand på 15.000 bramgås, 3.100 grågås, 8.000 

kortnæbbet gås, 13.100 krikand, 19.100 pibeand, 1.400 sangsvane, 630 skeand, og 5.300 

spidsand. Uden dog at alle arterne forventes at skulle kunne forekomme i ovennævnte antal i 

området på en gang. 

• Tilstanden og det samlede areal af levesteder for arterne knopsvane, pibesvane, mørkbuget 

knortegås, gravand, hvinand, stor skallesluger, havørn, blå kærhøg, fiskeørn, vandrefalk, 

 
585 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 

2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43. 
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blishøne, klyde, pomeransfugl, hjejle, almindelig ryle og lille kobbersneppe som trækfugle i 

området sikres eller øges, så der findes egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne. Af-

gørelser i forbindelse med konsekvensvurdering baseres på en konkret vurdering. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N69 fremgår af Tabel 15-11, og registrerede fore-

komster af naturtyper er vist på, Figur 15-25 og Figur 15-26. Som følge af de forventede potenti-

elle påvirkninger fra projektet vurderes det at sønaturtyper, vandløb og indlandsnaturtyper som 

tør hede og overdrev samt arter tilknyttet indlandshabitater (odder og vandranke) ikke vil blive 

påvirket. Majsild er i Danmark kun fundet i Ribe Å og her var der muligvis tale om stavsild, se bi-

lag 11 Artbeskrivelse marine forhold, fisk. Disse naturtyper og arter behandles derfor ikke yderli-

gere i væsentlighedsvurderingen.  

 

I Tabel 15-11 er markeret med fed hvilke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget, der vur-

deres potentielt at kunne blive påvirket af projektet. 

 

 Naturtype  Naturtype 

1130 Flodmunding 1150 Lagune* 

1330 Strandeng 2110 Forklit 

2120 Hvid klit 2130 Grå/grøn klit* 

2140 Klithede* 2160 Havtornklit 

2170 Grårisklit 2190 Klitlavning 

3140 Kransnålalge-sø 3150 Næringsrig sø 

3160 Brunvandet sø 3260 Vandløb 

4010 Våd hede 4030 Tør hede 

6230 Surt overdrev* 6410 Tidvis våd eng 

7150 Tørvelavning 7230 Rigkær 

 Arter  Arter 

1095 Havlampret 1099 Flodlampret 

1102 Majsild 1103 Stavsild 

1106 Laks 1355 Odder 

1831 Vandranke   

 Fugle  Fugle  

 Rørdrum (Y)  Skestork (Y) 

 Knopsvane (T)  Pibesvane (T) 

 Sangsvane (T)  Kortnæbbet gås (T) 

 Grågås (T)  Bramgås (T) 

 Mørkbuget knortegås (T)  Gravand (T) 

 Pibeand (T)  Krikand (T) 

 Spidsand (T)  Skeand (T) 

 Hvinand (T)  Stor skallesluger (T) 

 Havørn (T)  Rørhøg (Y) 

 Blå kærhøg (T)  Fiskeørn (T) 

 Vandrefalk (T)  Plettet rørvagtel (Y) 

 Blishøne (T)  Klyde (TY) 

 Pomeransfugl (T)  Hjejle (T) 

 Almindelig ryle (TY)  Brushane (Y) 

 Lille kobbersneppe (T)  Splitterne (Y) 

 Fjordterne (Y)  Havterne (Y) 

 Mosehornugle (Y)   

Tabel 15-11. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N69. Naturtyper og arter som vurderes potentielt at 

kunne blive påvirket af projektet er markeret med fed, og det er alene disse, der behandles i nærværende væ-

sentlighedsvurdering. Ved fuglearter: ”T” = trækfugl, ”Y” = ynglefugl.  
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Figur 15-25. Forekomst og tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) af habitatnaturtyper i Natura 2000-område 

N69 langs den nordlige del af hovedstrækningen /8/.  
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Figur 15-26. Forekomst og tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) af habitatnaturtyper i Natura 2000-område 

N69 langs den sydlige del af hovedstrækningen /8/.  

 

15.11.4 Konkrete vurderinger 

I det følgende gives en vurdering af projektets forventede påvirkning af de udpegede habitatna-

turtyper og -arter samt udpegede fuglearter, der potentielt kan blive påvirket af kystbeskyttelsen 

langs strækningen Lodbjerg Nymindegab. Der henvises til afsnit 15.3.1 for en generel beskrivelse 

af projektets påvirkninger af terrestrisk natur og til afsnit 15.4 for en generel beskrivelse af na-

turtyperne og deres tilstand og sårbarhed. 

 

Lagune (1150)* 

Habitatområdet består af en stor lavvandet brakvandsfjord, Ringkøbing Fjord og naturtypen la-

gune vurderes at omfatte hele vandfladen i fjorden. Fjorden har forbindelse til Nordsøen gennem 

slusen ved Hvide Sande. Slusen var oprindeligt alene en afvandingssluse. Slusepraksis har stor 

indflydelse på saltholdigheden af fjordvandet og vandstanden i fjorden og på engene. I vinter-

halvåret er saltholdigheden typisk meget lav som følge af stor ferskvandstilførsel fra Skjern Å. 
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Naturtypen lagune er afhængige af saltvandspåvirkning og høj vandstand, og denne naturtypes 

udbredelse og tilstand relaterer derfor til slusepraksis. En række dyr og planter er knyttet til fjor-

den og fjorden udgør et af landets vigtigste yngle- og rasteområder for en lang række fugle586.  

 

Vurdering  

Ingen af projektet potentielle påvirkninger vurderes at kunne påvirke naturtypen lagune, da der 

er tale om aktiviteter langs kysten og da områder udpeget som lagune er beskyttet bag klitræk-

kerne.  

 

Strandeng (1330) 

Ringkøbing Fjord er omgivet af bl.a. store strandengsarealer, især ved Værnengene og Tipperne 

der danner en halvø ud i den sydlige ende af fjorden. Strandeng er den altdominerende naturtype 

med mere end 1.700 ha kortlagt i dette område587. Strandengsarealerne er langt overvejende i 

moderat-ringe tilstand, hvilket skyldes at mange arealer er mere eller mindre tilgroet i høj vege-

tation (tagrør)588. Direkte påvirkning i form af sprøjte og/eller gødningsskader fra naboliggende 

dyrkede arealer viser sig også at være et problem for en mindre del af arealerne589. 

 

Vurdering  

Det vurderes at den indirekte påvirkning ved sandfodring i form af øget stabilitet af klitterne og 

øget sandtilførsel med fygning, der kun finder sted på den nordlige del af strækningen, ikke vil 

medføre en væsentlig påvirkning af forekomster af strandeng.  

 

Forklit (2110)  

Forklit findes som den yderste stribe af habitatnatur i den sydlige del af Natura 2000-området 

yderst mod kysten. Naturtypen er vurderet at være i god-høj tilstand.  

 

Vurdering  

Kystnær fodring nord for den del af Natura 2000-området, der går ud til kysten, og hvor der er 

udpeget forklit, vurderes ikke at give anledning til spredning af sand der kan medføre en påvirk-

ning af naturtypen forklit.  

 

Hvid klit (2120) 

Hvid klit findes yderst mod havet og er det første successionsstadie før de andre klitnaturtyper. 

Naturtypen er udpeget hvor Natura 2000-området går helt ud til kysten, fra Nymindegabstrøm-

men og syd for. Naturtypen er vurderet at være i overvejende god tilstand. 

 

Vurdering  

Sandfodring nord for den del af Natura 2000-område N69, hvor der er udpeget hvid klit ud mod 

kysten, vurderes ikke at give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af naturtypen. 

 

Grå/grøn klit (2130)* 

Naturtyperne findes primært i den vestlige del af området på tangen syd for Hvide Sande. Den 

overvejende del af arealet med grå/grøn klit er i moderat-ringe tilstand pga. tilgroning med høje 

 
586 Fugle og Natur 2018. https://www.fugleognatur.dk/ 

587 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-

men, Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde H62, Fuglebeskyttelsesområde F43. 

588 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 

2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43. 

589 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-

men, Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde H62, Fuglebeskyttelsesområde F43. 
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urter og vedplanter og i mindre omfang pga. næringspåvirkning fra naboliggende arealer og på-

virkning fra invasive arter som rynket rose590.  

 

Vurdering  

Det vurderes, at kystnær fodring ud for den nordlige del af Natura 2000-område N69, hvor de 

udpegede klitnaturtyper ligger langt fra kysten, ikke vil have nogen væsentlig betydning for klit-

naturtyper i ældre successionsstadier, herunder grå/grøn klit. 

 

Klithede (2140)*  

Klithede findes også primært i den sydvestlige del af Natura 2000 området, både langs kysten og 

langs den vestlige del af Ringkøbing Fjord. Forekomsten af klithede er alt overvejende i god til-

stand primært pga. at begrænsede problemer med tilgroning og at invasive arter og forekomst af 

vedplanter ikke er det store problem590. 

 

Vurdering  

Ingen væsentlig påvirkning jf. grå/grøn klit oven for. 

 

Havtornklit (2160)  

Den overvejende del af arealer indenfor N 69 med naturtypen havtornklit findes langs kysten i 

den sydlige del af habitatområdet og de er vurderet at have en god-høj tilstand591.  

 

Vurdering  

Ingen væsentlig påvirkning jf. grå/grøn klit oven for. 

 

Grårisklit (2170) 

I N69 findes arealerne med grårisklit i klitlandskabet i den sydlige del af Natura 2000 området 

som ligger ud til kysten. Naturtypen er vurderet i en god-høj tilstand591.  

 

Vurdering 

Ingen væsentlig påvirkning jf. grå/grøn klit oven for. 

 

Klitlavning (2190) 

Langs klitarealerne ud til Nordsøen i den sydvestlige ende af habitatområdet findes der fugtige 

klitlavninger. Habitaterne er vurderet at have en moderat-god tilstand. Klitlavninger er karakteri-

seret ved lavtvoksende plantearter og kan derfor have problemer med opvækst af vedplanter og 

næringstolerante urter591. En mindre del af området med klitlavning er påvirket af sprøjte og gød-

ningsskader fra det omkringliggende landbrug590.  

 

Vurdering  

Ingen væsentlig påvirkning jf. grå/grøn klit oven for. 

 

Havlampret 

Havlampretten er en migrerende art, der gyder i vandløb, hvor larverne vokser op i fem til syv år 

inden de forvandler sig til voksne individer og vandrer til havet hvor de lever som parasitter på 

andre fisk. Efter to-tre år i havet søger havlampretterne tilbage til vandløbene for at gyde. I Dan-

mark er havlampretten en meget sjælden fisk. Den findes overvejende i større åer i Nord-og 

 
590 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-

men, Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde H62, Fuglebeskyttelsesområde F43. 

591 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 

2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43. 
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Vestjylland. Havlampretten er registreret i Skjern Å-systemet i forbindelse med NOVANA over-

vågningen 2016. 592 

 

Vurdering 

Projektet medfører ingen påvirkning af havlamprettens gydeområder i vandløbene.  

Forøgede sedimentkoncentrationer i vandet ved Hvide Sande i udløbet fra Ringkøbing Fjord, se 

yderligere forklaring i afsnit om stavsild, kan potentielt få fisk til at undvige udløbet. Der findes 

ingen dokumentation for havlamprettens adfærd og respons på sedimentbelastning. Havlampret 

er tilpasset et liv nedgravet i sediment i sit juvenile stadie. Derudover viser forsøg med blinde 

voksne havlampretter, at de migrerer op i vandløb i samme rate som ikke-blinde individer593, 

hvilket indikerer at lav sigt i vandet ikke er en forhindring. Andre forsøg har vist at havlampretter 

finder vej til vandløbene via feromoner, der udskilles af de lampret-larver, der opholder sig i føde-

vandløbet594. På baggrund af ovenstående er det vurderet at følsomheden overfor forhøjede sedi-

mentkoncentrationer er lav. Gydeindvandring hos lampretter fra havet sker stort set året rundt 

(marts til december) med hovedopgang i april-maj måned595 596. I Danmark sker selve gydningen 

formentlig fra april til juli (maksimum gydning sandsynligvis i juni-juli)597. Øgede sedimentkon-

centrationer i udløbet fra Ringkøbing Fjord vurderes dermed ikke at kunne påvirke havlampret-

ters vandring ind i fjorden væsentligt. Havlampret vurderes derfor at ikke kunne blive væsentligt 

påvirket af projektet. 

 

Flodlampret 

Flodlampretten hører, ligesom havlampretten, til de anadrome fisk, der gyder i ferskvand, men 

vokser sig store i brak- eller saltvand som parasitter på andre fisk. I Danmark er flodlampretten 

forholdsvis sjælden og er mest udbredt i Vestjylland syd for Limfjorden. Havlampretten er regi-

streret i Skjern Å i forbindelse med NOVANA overvågningen 2016.598 

 

Vurdering 

Projektet medfører ingen påvirkning af flodlamprettens gydeområder i vandløbene.  

Forøgede sedimentkoncentrationer i vandet ved Hvide Sande i udløbet fra Ringkøbing Fjord, se 

yderligere forklaring i afsnit om stavsild, kan potentielt få fisk til at undvige udløbet. Der findes 

ingen dokumentation for flodlamprettens adfærd og respons på sedimentbelastning. Da flodlamp-

ret er tilpasset et liv nedgravet i sediment i sit juvenile stadie, og på baggrund af at de søger 

frem til vandløbet vha. af feromoner, som beskrevet for havlampret, er det vurderet at følsomhe-

den overfor forhøjede sedimentkoncentrationer er lav og at øgede sedimentkoncentrationer i ud-

løbet fra Nissum Fjord ikke vil påvirke flodlampretters vandring ind i fjorden væsentligt. Flod-

lampret vurderes derfor ikke til at kunne blive påvirket væsentligt af projektet. 

 

 
592 Rasmussen, J.J., Andersen, D.K. & Alnøe, A.B., 2018. Vandløb 2016. Økologisk tilstand, miljøfremmede stoffer og 

tungmetaller samt naturtyper og arter. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, s. 64 - 

Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 260. http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf 

593 T.R. Binder and D.G. McDonald, 2007, Is there a role for vision in the behavior of sea lampreys (Petromyzon mari-

nus) during their upstream spawning migration? Can. J. Aquat. Sci. 64: 1403-1412 

594 T.D. Meckley and C.M. Wagner, 2014, Coastal movements of migrating sea lamprey (Petromyzon marinus) in re-

sponse to a partial pheromone added to river water: implications for management of invasive populations, Can. J. Fish. 

Aquat. Sci. 71: 533–544 (2014) 

595 T.R. Binder and D.G. McDonald, 2007, Is there a role for vision in the behavior of sea lampreys (Petromyzon mari-

nus) during their upstream spawning migration? Can. J. Aquat. Sci. 64: 1403-1412 

596 M. & J. Freyhof, 2007, Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 

Page 646 

597 Carl, H. & Møller, P.R., 2012, Atlas over danske ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum, s. 73-83 

598 Rasmussen, J.J., Andersen, D.K. & Alnøe, A.B., 2018. Vandløb 2016. Økologisk tilstand, miljøfremmede stoffer og 

tungmetaller samt naturtyper og arter. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, s. 64 - 

Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 260. http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf 

 

http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf
http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf


 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 363/501  

 

 

Stavsild 

Stavsild lever størstedelen af deres liv i kystnære dele af havet, typisk omkring udløb af floder og 

større vandløb som fiskene trækker op i store stimer for at gyde. Stavsild er vidt udbredt i euro-

pæiske farvande, og forekommer også relativt hyppigt i danske farvande. Stavsild er blevet fun-

det enkelte gange i danske vandløb599. Stavsild gyder flere gange i løbet af livet. Vandringen er 

afhængig af at vandtemperaturen når 10-12 grader og foregår for nordlige bestande i maj-

juni600601. 

 

Vurdering  

Stavsild, kan påvirkes af undervandsstøj. Sildefisk har særlig god hørelse i forhold til andre fisk, 

da deres svømmeblære er forbundet med det indre øre. Stavsild vurderes derfor at have høj føl-

somhed, se også beskrivelser af følsomhed i Bilag 11 Artsbeskrivelser marine forhold, fisk. Effek-

ter af undervandsstøj på fisk fokuserer på fysisk skade samt adfærdsændringer, men deres re-

spons på undervandsstøj er ikke velbeskrevet. Lydniveauer, som kan virke afskrækkende på 

nogle arter, kan virke tiltrækkende på andre. Hos fisk vil fysisk skade på hørelsen sjældent føre 

til permanente ændringer, da evt. påvirkede sensoriske celler vil gendannes over tid602. Under-

vandsstøj kan potentielt forårsage flugt og undvigelsesreaktioner, skade på sensoriske organer 

eller i værste fald forårsage dødelighed. Støj fra sandfodringsskibe er undersøgt ved alle de for-

skellige operationer som forekommer ved sandfodring603 og er modelleret og sammenlignet med 

vejledende grænseværdier for fisk604 605. Påvirkningen er størst ved strandfodring og indpumpning 

af sand. Grænseværdierne for høreskade, hvor fiskens høreorgan kan regenerer, er forudsat at 

være 170 dBrms over 48 timer og for permanent høreskade 158 dBrms over 12 timer. Forudsætnin-

gerne er de samme for normal- og ekstremkampagnen. Afstanden fra sandfodringsskibet hvorfra 

fisks hørelse kan tage skade er modelleret og det er fundet at støjgrænserne ikke overskrides, 

selv hvis fiskene opholder sig i umiddelbar nærhed af skibet. Dermed vurderes der ikke at være 

nogen støjpåvirkning af stavsild indenfor Natura 2000 området og det kan afvises at der vil ske 

en væsentlig påvirkning af stavsild, som følge af øget undervandsstøj. 

 

Indtræk af sediment forventes ikke at kunne ske ved udløbet fra Ringkøbing Fjord ved Hvide 

Sande, da udløbet fra fjorden forhindrer en sediment-opkoncentration. Dette er forklaret i detal-

jer i bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi. Sedimentfanen langs kysten definerer dermed 

varigheden for overskridelse af 10 mg/l ind mod Hvide Sande og ind mod slusen. Den mest in-

tense sandfodring forekommer på Årgab-strækningen ved Hvide Sande, da der på denne hoveds-

trækning forekommer den største sandfodringsmængde. Derfor er der foretaget simuleringer spe-

cifikt for denne lokalitet.  

 

Resultater for overskridelse af 10 mg/l ved Årgab er opsummeret i Tabel 15-7. 

 

 

 
599 Søgaard, B. et al., 2016. Arter 2015. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 126 s. 

- Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 209. http://dce2.au.dk/pub/SR209.pdf 

600 Aprahamian et al., 2003, Biology, status, and conservation of the anadromous Atlantic twaite shad Alosa fallax. 

American Fisheries Society Symposium 35: 103-124. 

601 Claridge, P. N., and D. C. Gardner, 1978, "Growth and movements of the twaite shad, Alosa fallax (Lacépède), in the 

Severn Estuary." Journal of Fish Biology 12.3: 203-211. 

602 Popper, A. N. and Hastings M. C., 2009, REVIEW PAPER - The effects of anthropogenic sources of sound on fishes, 

Journal of Fish Biology (2009) 75, 455–489. 

603 De Jong et al., 2010. Underwater noise of Trailing Suction Hopper Dredger at Maasvlakte 2: Analysis of source levels 

and background noise. Report no. TNO-DV 2010 C335. 

604 Popper, A.N. et al., Ukendt, ASA S3/SC1.4 TR-2014 Sound Exposure Guidelines for Fishes and Sea Turtles: A Tech-

nical Report prepared by ANSI-Accredited Standards Committee S3/SC1 and registered with ANSI. 

605 Rambøll, 2019, Støjmodel 

http://dce2.au.dk/pub/SR209.pdf
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Scenarie Højeste varighed for overskri-

delse af 10 mg/l i sedimentfa-

nen ved normalkampagnen  

Højeste varighed for overskri-

delse af 10 mg/l i sedimentfa-

nen ved ekstremkampagnen 

Klapning med tre skibe 5 – 6 døgn 12 – 13 døgn 

Rainbowing med ét skib 12 – 13 døgn over 13 døgn 

Rainbowing med to skibe 9 – 10 døgn over 13 døgn 

Tabel 15-12. Opsummering af højeste sandsynlige varigheder for overskridelse af 10 mg/l i sedimentfanen ved 

sandfodring syd for Hvide Sande ved normal- og ekstremkampagne. 

Der forekommer ikke undersøgelser af stavsilds følsomhed overfor forhøjede sedimentkoncentra-

tioner, det vurderes dog at arten har høj følsomhed ligesom andre sildefisk.  

 

Atlantisk sild (Clupea harengus harengus) har vist undvigeadfærd, når de støder på sedimentfa-

ner af partikler af ler eller kalk (kornstørrelse < 4 µm) i koncentrationer på mellem 2 mg/l og 8-9 

mg/l, hvor baggrundskoncentrationen af suspenderet materiale var mindre end 0,4 mg/l606. Disse 

resultater er baggrunden for den tærskelværdi, der blev anvendt i VVM-redegørelsen for Femern 

Bælt Forbindelsen ved vurdering af konsekvenserne af sedimentspredning607. DTU Aqua vurderer 

imidlertid at tærskelværdien for SSC på 10 mg/l inklusive baggrundskoncentration for sild ikke 

kan overføres direkte til stavsild608, da arterne har væsentlige forskelle i gydeadfærd og valg af 

habitater for gydeområder. Sild er tilpasset det marine miljø med lavere SSC end stavsild, som 

vandrer fra havet til ferskvand gennem områder med høj SSC. 

 

Flere steder i stavsildens udbredelsesområde i langs de vesteuropæiske kyster ser man stavsild 

trække gennem tidevandszoner i flodmundinger med høj turbiditet, som f.eks. i Severn hvor SSC 

værdier op til 50 g/l observeres ved flodmundingen under lavvande609 610.  

 

Stavsildens hjeminstinkt gør, at bestande af arten er i stand til at tilpasse sig lokale forhold. Det 

er dog ikke undersøgt om lokale bestande, der ikke er tilpasset til høje koncentrationer af SSC 

også vil vandre gennem sedimentfaner med høj SSC, hvis det skulle forekomme i deres lokale 

udbredelsesområde. På baggrund af at stavsild kendes fra områder med meget høje forekomster 

af SSC kan der argumenteres for at stavsilds tolerance for SSC er højere end hos sild, men dette 

er ikke dokumenteret gennem sedimentbelastningsstudier. DTU Aqua vurderer at vidensniveauet 

for stavsild ikke er tilstrækkeligt til at kunne vurdere den præcise betydningen af overskridelse af 

SSC samt varigheden af en overskridelse på de lokale bestande af stavsild langs strækningen for 

sandfodring611.  

 

På grund af mangel på viden om stavsildens adfærd og respons på sedimentbelastning antages 

stavsilds følsomhed for SSC derfor at være høj ligesom hos sild og øvrige sildefisk, og tærskel-

værdien antages at være sammenlignelig med den vurderede værdi på 10 mg/l inklusive bag-

grundskoncentration for sild og øvrige sildefisk, se afsnit 11.10. Antagelserne vurderes at være 

 
606 Westerberg, H., Rännbäek, P. and Frimansson H. Appelberg, M; Holmqvist, M and Lagenfelt, I. 2005, 1996.  

Effects of suspended sediments on cod egg and larvae and on the behaviour of adult herring and cod, ICES, CM 

19961E:26 Marine Environmental Quality Comitte 
607 FeBEC, 2013, Fish Ecology in Fehmarnbelt. Environmental Impact assessment Report. Report no. E4TR0041–Volume 

I 
608 DTU-Aqua, 23. maj 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områ-

dechef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
609 Aprahamian, MW. 1988. The biology of the twaite shad, Alosa fallax fallax (Lacépède), in the Severn Estuary. Jour-

nal of Fish Biology, 33:141-152. 
610 Manning, AJ., Langston, WJ., Jonas PJC. A review of sediment dynamics in the Severn Estuary: Influence of floccula-

tion. Marine Pollution Bulletin, 61:37-51. 
611 DTU-Aqua, 23. maj 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områ-

dechef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
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forenelig med forsigtighedsprincippet for vurderinger for habitatarter. DTU Aqua vurderer imidler-

tid at tærskelværdien for SSC på 10 mg/l inklusive baggrundskoncentration for sild ikke kan over-

føres direkte til stavsild612, da arterne har væsentlige forskelle i gydeadfærd og valg af habitater 

for gydeområder. Sild er tilpasset det marine miljø med lavere SSC end stavsild, som vandrer fra 

havet til ferskvand gennem områder med høj SSC. 

 

Da baggrundskoncentrationerne langs Vestkysten er naturligt høje og undvigeadfærd sker ved 

absolutte værdier, dvs. baggrundskoncentration + ekstra tilførsel fra projektet, er der i den vi-

dere vurdering af påvirkninger regnet med at den kystnære fodring kan tilføre 10 mg/l oveni den 

forekommende baggrundskoncentration. Den gennemsnitlige SSC ved Hvide Sande, 500 meter 

fra kysten, er modelleret til ca. 6 mg/l ved en bølgehøjde på 1,5 meter (se bilag 7 Sedimentation, 

hydraulik, morfologi).  

 

I normalkampagnen og ved genfodring kan ske en forhøjelse af SSC på 10 mg/l i op til 13 døgn, 

se Tabel 15-12. I ekstremkampagnen kan forekomme en forhøjelse af SSC på 10 mg/l i over 13 

døgn, men mindre end 30 døgn. Tærskelværdien på 10 mg/l for undvigeadfærd hos stavsild over-

skrides dermed i en betragtelig del af de to måneder stavsilden vandrer til gydeområder i. 

 

 

På baggrund af påvirkningen fra den kystnære fodring i normal- og ekstremkampagne, kan det 

dog ikke på forhånd afvises at der er en væsentlig virkning på stavsild, da forhøjede sediment-

koncentrationer i op til 13 hhv. over 13 døgn muligvis kan forhindre stavsilden i at nå deres gyde-

områder i åerne, der løber til Ringkøbing Fjord, over en længere periode. Dette medfører at der 

er krav om at udføre konsekvensvurdering (jf. artikel 6, stk. 3), da væsentlighedsvurderingen vi-

ser, at kystbeskyttelsesprojektet kan have en væsentlig påvirkning. Natura 2000-konsekvensvur-

deringen er foretaget i følgende bilag 15. 

 

Laks 

Laksen er en anadrom fiskeart. De gyder i det vandløb, hvor den selv er vokset op, og efter et til 

tre år trækker ynglen ud i havet hvor den lever og foretager lange vandringer indtil de selv er klar 

til at gyde. I dag findes der kun en bestand af den oprindelige danske laks i Skjern Å, Ribe Å, Varde 

Å og muligvis i Storå613. Laksen benytter Ringkøbing Fjord i forbindelse med dens vandring til gy-

debankerne i vandløbene. Laks er i forbindelse med det nationale overvågningsprogram i perioden 

2004-2012 ikke registreret inden for området. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt 

at udtale sig om artens forekomst og bestandsudvikling. Der formodes dog at Skjern Å laksen 

passerer talrigt igennem området under artens gydetræk da den er konstateret i Natura 2000-

område nr. 68 - Skjern Å, hvorfor arten nødvendigvis også passerer gennem Ringkøbing Fjord614. 

Bestandsopgørelser fra Skjern Å fra 2018 viser at der formentlig er ligeså stor opgang som i 2017615 

og i perioden 2004 - 2017 er gydebestanden vokset fra ca. 2.600 til 5.200 laks616.Opgang af laks 

fra hav til vandløb foregår i alle årets måneder, men med hoved-optræk i forår-sommer (marts-

august). Store laks migrerer generelt tidligere på året end mindre laks, se også artsbeskrivelse for 

laks i bilag 11 Artsbeskrivelser marine forhold, fisk. 

 

 
612 DTU-Aqua, 23. maj 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områ-

dechef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 

613 Miljøstyrelsen, Laks. https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fisk/laks/  

614 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-

men, Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde H62, Fuglebeskyttelsesområde F43. 

615 Iversen, K. et al., 2018, Lakseopgangen i Skjern Å-systemet 2018, Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua 

616 Fiskepleje.dk, 2019, https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/01/opgang-af-laks-i-skjernaa-i-2018 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fisk/laks/


 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 366/501  

 

 

Migrerende juvenile laks (smolt) trækker ud af vandløbene efter 1-4 år. Denne udvandring sker 

typisk i forårsmånederne marts-maj, men strækker sig over store dele af året. Internationale stu-

dier viser betydelige udtræk både i foråret og i efteråret, og styrken af efterårs-udtræk undersø-

ges pt. for danske laks, der ellers altid optælles i marts - juni617. Hovedudtrækket af smolt i for-

året fra Skjern Å sker i april-maj. I foråret falder laksesmoltenes vandring i høj grad sammen 

med stor vandføring i vandløbene i forbindelse med nedbør og afsmeltning. Størrelsen af lakses-

moltudtrækket i den øvrige del af året, ud over foråret, er ukendt for danske vandløb. For havør-

redsmolt gælder det, at deres efterårsudtræk i høj grad falder sammen med stor vandføring i 

vandløbene ligesom om foråret, og da havørred- og laksesmolt generelt er ret ens i både van-

dringsadfærd og -mønster gælder det derfor formentlig også for laksesmolten618619. Fri passage 

mellem gydepladser og hav er et krav. De juvenile laks har et kort vindue, på 2-4 uger, hvor de 

tilpasses saltvand (smoltifikationen). Når de ikke havet inden for dette vindue kan de gå til 

grunde620. Udtrækkende laks er udsat for naturlig prædation fra andre rovfisk, f.eks. gedde og 

havørred, samt sæl og skarv.  

 

Vurdering  

I forhold til undervandsstøj er der anvendt samme tærskelværdier for laks, som beskrevet under 

vurdering for stavsild. Da støjniveauet fra sandfodringsaktiviteterne ikke overskrides selv helt tæt 

på skibene og dermed ikke i indenfor Natura 2000 området, vurderes der ikke at være påvirknin-

ger af laks i Natura 2000 området som følge af undervandsstøj.  

 

Laksen kan potentielt blive påvirket af forhøjede koncentrationer af sediment i vandsøjlen ved at 

den undviger sedimentfaner. 

Øget afstrømning fra danske vandløb er ofte forbundet med øget sedimenttransport, hvor vandlø-

bene i varierende grad bliver uklare alt efter vandløbstype og typen af opland. Samtidig kan 

stærk vind og storm i efteråret naturligt føre til suspension af bundmateriale kystnært i havet og 

fjorde, hvor vandet er lavt.  

 

Der er ikke fundet undersøgelser, der viser, at det suspenderede materiale i sig selv skulle på-

virke opgangen af laks til vandløbene negativt. Laks er altså tilpasset til at kunne navigere og 

finde vej i vand med høj SCC. Det skal også tages i betragtning, at laksene ved i Skjern Å må 

være tilpasset en forhøjet sedimentkoncentration, da den forekommer naturligt i fjorden og langs 

kysten. 

 

I normalkampagnen og ved genfodring kan ske en forhøjelse af SSC på 10 mg/l i op til 13 døgn, 

mens der i ekstremkampagnen kan forekomme en forhøjelse af SSC på 10 mg/l i over 13 døgn, 

dog ikke over 30 døgn (se detaljer i vurdering for stavsild ovenfor). Hos laks foregår opgang i 

vandløbet i alle årets måneder med hoved-optræk i forår-sommer (marts-august). Overordnet 

vurderes en øget sedimentkoncentration i vandfasen, som beskrevet, derfor at udgøre et meget 

lille problem for opgangen af laks i Skjern Å. Risikoen for, at øget sedimentkoncentration i vand-

fasen vil påvirke laksebestanden for fjorden med det tilhørende vandløbssystem vurderes derfor 

som lille i forhold til gydeopgangen af laks. Påvirkningen af gydeopgangen af voksne laks i nor-

mal- og ekstremkampagnen vurderes at være ikke væsentlig, idet der kun er tale om en 

 

617 DTU Aqua og Danmarks Vildlakscenter, 2018, den store lakseundersøgelse, http://danmarksvildlaks.dk/vandrer-

unge-laks-ogsaa-til-havet-om-efteraaret/ 
618 K. Aarestrup, K. Birnie-Gauvin, and M. H. Larsen, “Another paradigm lost? Autumn downstream migration of juvenile 

brown trout: Evidence for a presmolt migration,” Ecol. Freshw. Fish, vol. 27, no. 1, pp. 513–516, Jan. 2018. 
619 A. Koed, Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005. 

DFU-rapport 160-06, 2006. 
620 Fiskepleje.dk, 2019, https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/oerred/smolt/smoltifikation#Smolt-vinduet 

http://www.denstorelakseundersøgelse.dk/
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kortvarig midlertidig overskridelse, i en begrænset periode af laksens vandring til Ringkøbing 

Fjord, samtidig med at sandsynligheden for en påvirkning er lav. 

 

Laksesmolt (juvenile laks på vej ud af vandløbet) kan potentielt blive påvirket i deres vandring fra 

Skjern Å og ud af fjorden ved forhøjede koncentration af sediment ved Hvide Sande.  

 

Laksesmolten forventes at undvige sedimentfaner ved en SSC på 20 mg/l. De 20 mg/l er den ab-

solutte koncentration og derfor summen af den naturlige baggrundsværdi plus merbidraget fra 

den kystnære fodring. Værdien er baseret på forsøg med atlantisk laks, der er foretaget af Ro-

bertson og Clarke i 2007621, der viser at juvenile laks udviser de første reaktioner ved 20 mg/l, 

men dog først udviste signifikant undvigeadfærd ved 60 mg/l. Undersøgelser af laksesmolt og ad-

færd ved sedimentspild er beskrevet nærmere i bilag 11 (Artsbeskrivelse marine forhold, fisk), i 

afsnit 11.2.2. DTU Aqua har imidlertid vurderet622, at der bør anvendes en tolerancetærskel for 

laksesmolt på 10 mg/l, indtil der er gennemført overvågningsforsøg under naturlige forhold, der 

eventuelt viser, at laksesmoltens tolerancetærskel ligger højere, da de hidtidige undersøgelser er 

baseret på akvarieforsøg. 

 

Den gennemsnitlige SSC ved Hvide Sande, 500 meter fra kysten, er modelleret til ca. 6 mg/l ved 

en bølgehøjde på 1,5 meter (se bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi). Dermed overskrides 

SSC på 20 mg/l ikke, selv hvis kystnær fodring øger SSC med 10 mg/l under forhold, hvor der 

forekommer op til omtrent 1,5 meter bølger, dog overskrides tolerancetærsklen for laksesmolt på 

10 mg/l, hvis den kystnære fodring forhøjer SSC med mere end 10 mg/l. 

 

Sandsynligheden for en påvirkning af laksesmolt vurderes at være lille, da indledende 

modelresulater viser, at det kun er ca. 10 – 15 % af tiden, svarende til seks til ni døgn, hvor der 

sker kystnær fodring, at sedimentet spredes ind mod sluserne, se også bilag 7 Sedimentation, 

hydraulik, morfologi. Dette sker i et worst case scenarie, hvor der fodres lige foran sluserne. I 

praksis sker fodringen i større afstand. 

 

Figur 15-27 viser den akkumulerede vandgennemstrømning ved sluserne i Thorsminde og Hvide 

Sande i perioden 2007 - 2018, hvor negativ gennemstrømning indikerer vestgående strømning 

(dvs. udstrømning til havet). Som det fremgår af figuren, forekommer der en signifikant højere 

udstrømning ved Hvide Sande-slusen sammenlignet med ved Thorsminde-slusen og en spredning 

af sediment mod slusen vurderes at forekomme i kortere tid end ved Thorsminde, dvs. færre 

døgn end de seks til ni.  

 

 
621 Robertson, M. J., and Clarke, K. D., 2007, Seasonal Effects of Suspended Sediment on the Behaviour of Juvenile At-

lantic Salmon 
622 DTU-Aqua, 2019, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 18. december, Niels Kristian Kvistgaard, Område-

chef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
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Figur 15-27. Målt akkumuleret udstrømning ved Thorsminde og Hvide Sande sluserne i perioden 2007 – 2018. 

Negativt flow indikerer udstrømning fra fjordene til Nordsøen. 

 

Figur 15-28 viser den årlige variation i udløb til Nordsøen fra Ringkøbing Fjord. Som det fremgår 

af figuren, er netto-udløbet større i vinter/forår/efterårsmånederne sammenlignet med sommer-

månederne, idet hældningen for akkumuleret udstrømning er størst i disse perioder. 

 

 

Figur 15-28. Målt ind-/udstrømning ved Hvide Sande-slusen i 2017. 

 

Figur 15-29 viser et zoom fra Figur 15-28 for foråret 2017, og som det fremgår af figuren, følger 

ind/udstrømningen i perioder med stille vejr umiddelbart tidevandsvariationen, dvs. at der fore-

kommer skiftende ind/udløb med varigheder på ca. 12 timer. 
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Figur 15-29. Målt ind-/udstrømning ved Hvide Sande-slusen i foråret 2017. 

I tilfælde af udløb til Nordsøen vil der forekomme en reduceret koncentration af suspenderet sedi-

ment ved slusen, hvorimod der ved indløb til Ringkøbing Fjord potentielt vil trække suspenderet 

sediment ind til slusen. Indløb af vand med forhøjet SSC vurderes dog at være begrænset. Dette 

giver laksesmolten en mulighed for at trække ud igennem slusen i en estimeret periode svarende 

til ca. halvdelen af døgnet. 

 

Det vurderes derfor at der ikke er længerevarende perioder med forhøjede sediment-

koncentrationer på fjordsiden af sluserne og det vurderes at der i løbet af et døgn, vil være 

mulighed for at smolten kan følge udstrømningen ud af slusen, i overfladevand med naturlig eller 

kun let forhøjet SCC. Det vurderes også, at når smolten kommer ud på havsiden af sluserne, vil 

fiskene vandre videre til havs, selvom der forekommer forhøjet SSC langs kysten, da de allerede 

er tilpasset saltvand på vandringen gennem fjorden. For eksempel viser undersøgelser foretaget 

af DTU Aqua i 2005623, 2016 og 2017 med akustisk mærkede smolt, hvis vandring blev fulgt i 

Skjern Å og Ringkøbing Fjord samt ud af fjorden, at når smolt først er vandret til havet, søger de 

sjældent tilbage til fjorden (i mindre end 2 % af tilfældene), før end de vender tilbage som 

gydefisk.  

 

Det kan dog ikke afvises, at der kan forekomme en negativ effekt, hvis smoltene forsinkes i deres 

vandring fra fjord til hav på grund af forhøjet SSC i sluseområdet ved Ringkøbing fjord eller 

udviser undvigeadfærd i situationer med forhøjet SSC i sluseområdet på havsiden. Der kan 

dermed opstå en potentiel risiko for, at situationen kan resultere i en forhøjet dødelighed af 

laksesmolt, da der lokalt kan være en høj punktdødelighed for laksesmolt i sluseområderne inden 

for en kortere periode på grund af prædation.  

 

Laksesmoltdødeligheden i Ringkøbing Fjord er i forvejen høj og ligger på omkring 50 %624, og 

tætheden af skarv, og dermed deres fourageringsinsensitet, er høj i sluseområdet i Ringkøbing 

Fjord, og der er formentlig en høj punktdødelighed for smolt ved slusen536. Det vurderes, at det 

har stor betydning for smoltenes overlevelse, at de forholdvis hurtigt kommer gennem fjorden i 

sluseområderne for at sikre så lav smoltdødelighed som muligt.  

 

 
623 A. Koed, Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005. 

DFU-rapport 160-06, 2006. 
624 N. Jepsen, H. Flávio, and A. Koed, “The impact of Cormorant predation on Atlantic salmon and Sea trout smolt sur-

vival,” Fish. Manag. Ecol., vol. 26, no. 2, pp. 183–186, Apr. 2019. 
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I forhold til prædationsrisiko er der flere studier, som har undersøgt sammenhængen mellem 

turbiditet (uklart vand) og risiko for prædation. Et amerikansk studium indikerede, at 

prædationen på juvenile stillehavslaks fra fiskeædende fisk, var lavere ved høj turbidittet 

sammenlignet med klart vand625. Ligeledes fandt Abrahams og Kattenfeld indikation på det 

samme, nemlig at risikoen for prædation er lavere ved høj turbiditet626.  

 

Skarv vil dog formentlig være den potentielt væsentligste smoltprædator537. Flere studier har 

undersøgt sammenhængen mellem skarvs jagteffektivitet og turbiditet. Strod et. al. fandt, at 

skarvs detektionsafstand af et bytte falder med stigende turbiditet627, mens Grémillet et. al. fandt 

indikation på, at skarv fortsat er højeffektive fiskeprædatorer i vand med høj turbiditet628.  

 

En kort forsinkelse (mindre end ét døgn) kan derfor muligvis medføre, at flere smolt bliver spist 

af f.eks. sæl eller skarv ved slusen. Skarvernes fødeindtag svinger henover sæsonen fra 

200 g til 700 g i døgnet629. Behovet er størst i maj-juni, hvor skarverne har unger. Optælling af 

smolt i 2005 fra Skjern Å viste en gennemsnitsvægt på ca. 45 gram (n=58). En enkel skarv kan 

dermed på et døgn æde relativt mange smolt. Det er dog usikkert, i hvilken grad prædationen 

øges og hvilken betydning det kan få i forhold til bestanden. Konsekvenserne for laksesmolt 

vurderes derfor at være uafklarede, da det er usikkert, om forhøjet SSC uden for sluserne kan 

påvirke laksebestandene negativt. Det kan dermed ikke afvises, at der kan være en væsentlig 

påvirkning af laksesmolt ved sandfodring nær sluseområderne i Ringkøbing Fjord i perioden, hvor 

smolt vandrer til havet. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at det ikke med sikkerhed kan afvises at gennemførsel 

af kystbeskyttelsesprojektet i både normal og ekstremkampagnen vil hindre opretholdelse af gun-

stig bevaringsstatus for laks. Dette skyldes at der er usikkerhed om i hvor høj grad der vil fore-

komme forhøjet dødelighed ved sluserne for udvandrende laksesmolt. Dette medfører at der er 

krav om at udføre konsekvensvurdering (jf. artikel 6, stk. 3), da væsentlighedsvurderingen viser, 

at kystbeskyttelsesprojektet kan have en væsentlig påvirkning. Konsekvensvurderingen er foreta-

get i bilag 16. 

 

 
625 R. S. Gregory and C. D. Levings, “Turbidity Reduces Predation on Migrating Juvenile Pacific Salmon,” Trans. Am. 

Fish. Soc., vol. 127, no. 2, pp. 275–285, Mar. 1998. 
626 M. V. Abrahams and M. G. Kattenfeld, “The role of turbidity as a constraint on predator-prey interactions in aquatic 

environments,” Behav. Ecol. Sociobiol., vol. 40, no. 3, pp. 169–174, Mar. 1997. 
627 T. Strod, I. Izhaki, Z. Arad, and G. Katzir, “Prey detection by great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) in clear 

and in turbid water,” J. Exp. Biol., vol. 211, no. 6, pp. 866–872, Mar. 2008. 
628 D. Grémillet, T. Nazirides, H. Nikolaou, and A. Crivelli, “Fish are not safe from great cormorants in turbid water,” 

Aquat. Biol., vol. 15, no. 2, pp. 187–194, May 2012. 
629 Miljø- og Fødevareministeriet, 2016, Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo 

sinensis) og trækgæster, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, J.nr. NST-360-00014 
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Figur 15-30. Kortlagte levesteder samt tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) for rørdrum, brushane og terner 

ved Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. ’Andet’ er udpegede levesteder for andre fuglearter 

Rørdrum 

Arten findes typisk i den sydlig og østlig del af Ringkøbing Fjord nær udløbet af Skjern Å, hvor der 

findes store rørskovsbevoksninger. Der vurderes ikke at være trusler for arten i området630.  

 

Vurdering 

Det vurderes, at kystbeskyttelsen ikke vil påvirke bevaringsstatus for rørdrum eller tilstanden af 

kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- og klitområderne, og der ikke er 

risiko for klitgennembrud og oversvømmelse af områder i Ringkøbing Fjord. 

 

Klyde 

Klyden findes både som ynglefugl og trækfugl i område N69. Hovedparten af artens ynglepar fin-

des på strandengsarealerne på Tipperne, en halvø i den sydlige ende af fjorden. Ynglebestanden 

 
630 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-

men, Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde H62, Fuglebeskyttelsesområde F43. 
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er faldende og er sårbar over for forstyrrelse/prædation fra ræve og andre rovdyr, men der ses i 

øvrigt ikke at være trusler for arten i området. Som trækgæst er arten antalsmæssig stabil og 

talrig umiddelbart efter ynglesæsonen i juli-september og med de største tal på Tipperne631. 

 

Vurdering 

Det vurderes, at kystbeskyttelsen ikke vil påvirke bevaringsstatus for klyde eller tilstanden af 

kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- og klitområderne og der ikke er 

risiko for klitgennembrud og oversvømmelse af områder i Ringkøbing Fjord. 

 

Almindelig ryle 

Rylen findes på Tipperne og Værnengene i den sydlig del af Ringkøbing Fjord og er et par af de 

vigtigste yngleområder for rylen.  

 

Vurdering 

Det vurderes, at kystbeskyttelsen ikke vil påvirke bevaringsstatus for almindelig ryle eller tilstan-

den af kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- og klitområderne og der 

ikke er risiko for klitgennembrud og oversvømmelse af områder i Ringkøbing Fjord. 

 

Brushane 

Der er kortlagt syv mulige levesteder for brushane i område N69, og de findes primært på Tip-

perne og Værnengene, der er det mest betydende område for ynglende brushane selvom bestan-

den svinger en del mellem de enkelte år. Alle kortlagte levesteder er vurderet i en god-høj til-

stand.  

 

 
631 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-

men, Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde H62, Fuglebeskyttelsesområde F43. 
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Figur 15-31. Kortlagte levesteder samt tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) for rørhøg, alm. ryle og plettet 

rørvagtel ved Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. ’Andet’ er udpegede levesteder for andre fuglearter. 

Vurdering 

Det vurderes, at kystbeskyttelsen ikke vil påvirke bevaringsstatus for brushane eller tilstanden af 

kortlagte levesteder negativt, da levestederne ligger bag strand- og klitområderne og der ikke er 

risiko for klitgennembrud og oversvømmelse af områder i Ringkøbing Fjord. 

 

Splitterne 

Arten ynglede frem til 2003 talrigt på Klægbanken, en ø i Ringkøbing Fjord, men ellers er der ikke 

kendskab til lokale ynglepladser. Prædation på ynglepladsen vurderes at være den afgørende fak-

tor for artens ynglesucces i såvel dette som andre Natura-2000 områder632. 

 

 
632 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-

men, Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde H62, Fuglebeskyttelsesområde F43. 
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Vurdering 

De kortlagte levesteder for splitterne i N69 er ikke placeret på den åbne strand, men på øer i Ny-

mindestrømmen, jf. Figur 15-32. Det vurderes derfor, at arten ikke vil blive påvirket af strandfod-

ringsaktiviteterne.  

 

 

Figur 15-32. Levestedskortlægning for rørdrum, brushane, fjordterne, splitterne og havterne i F43. 

Fjordterne 

I Natura 2000 område N69 er fjordternen en fåtallig ynglefugl med kun få par i området. Bortset 

fra prædation ses der ikke at være lokale trusler for arten i området633. 

 

Vurdering 

Strandfodringsaktiviteterne kan potentielt påvirke fjordternen, idet den ofte yngler på den åbne 

strand. Imidlertid er de kortlagte levesteder for denne arter i N69 ikke placeret på den åbne 

 
633 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-

men, Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde H62, Fuglebeskyttelsesområde F43. 
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strand, men på øer i Nymindestrømmen, jf. Figur 15-32. Det vurderes derfor, at arten ikke vil 

blive påvirket af strandfodringsaktiviteterne.  

 

Havterne 

Havternen har tidligere ynglede i Natura 2000-område N69 med op til 90 par på Tipperne, men er 

nu næsten forsvundet. Bortset fra prædation er der ikke registreret andre lokale trusler for arten i 

området634. 

 

Vurdering 

Strandfodringsaktiviteterne kan potentielt påvirke havterne på udpegningsgrundlaget for N69, 

idet den ofte yngler på den åbne strand. Imidlertid er de kortlagte levesteder for havternen i N69 

ikke placeret på den åbne strand, men på øer i Nymindestrømmen, jf. Figur 15-32. Det vurderes 

derfor, at den ikke vil blive påvirket af strandfodringsaktiviteterne.  

 

15.11.5 Kumulative påvirkninger  

Jævnfør habitatdirektivet skal vurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis 

i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, 

som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter som foreligger i forslag.  

 

Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (f.eks. 

øget forstyrrelse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at sam-

spillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.  

 

Som kumulative effekter med betydning for naturforholdene i Natura 2000-område N69 er identi-

ficeret: 

 

Vedligeholdelse af hård kystbeskyttelse 

Hård kystbeskyttelse på strækningen omfatter bølgebrydere. Vedligeholdelse af den hårde kyst-

beskyttelse vil medføre færdsel med maskiner på stranden og i klitterne i forbindelse med tilkør-

sel og indbygning af materialer samt etablering af materialedepoter og arbejdsområder. Den ku-

mulative effekt vil være begrænset, da arbejdet vil følge samme retningslinjer som gælder for 

den planlagte kystbeskyttelse. 

 

Oprensning af Hvide Sande Havn 

Spredning af suspenderet sediment i forbindelse med oprensningsaktiviteter eller bypassaktivite-

ter ved havnen, havneindsejlingen mv. vil potentielt kunne strække sig ind i de områder, hvor 

der sandfodres, og dermed give anledning til kumulative effekter. 

 

De indvundne materialer fra oprensninger og bypass er inkluderet i sandfodringsmængderne i 

projektet, hvorfor den gennemførte modellering allerede indeholder effekten fra oprensningen. I 

spredningsberegningerne for sandfodringsaktiviteten er der forudsat et indhold af silt på 10 %, 

herunder materiale fra oprensning, der ikke er indvundet inden for indvindingsområderne 578-AA 

Husby Klit. Det forudsættes ligeledes, at alt fint materiale frigives i forbindelse med sandfodrin-

gen, hvilket er en worst case betragtning.  

 

Det vurderes på den baggrund, at der ikke er projekter eller planer, der vil kunne medføre kumu-

lative påvirkninger i forhold til forhøjede koncentrationer af sediment i vandsøjlen og dermed ku-

mulativ påvirkning af stavsild. 

 

 
634 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-

men, Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde H62, Fuglebeskyttelsesområde F43. 
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15.11.6 Samlet væsentlighedsvurdering  

For de marine naturtyper og arter vurderes samlet, at det ikke på forhånd kan afvises at der er 

en væsentlig virkning af projektet på stavsild og laks, og at der derfor skal udføres en konse-

kvensvurdering (jf. artikel 6, stk. 3 i habitatbekendtgørelsen). Natura 2000-konsekvensvurderin-

gen er foretaget i bilag 15. 

 

For alle klitnaturtyper vurderes det at kystbeskyttelse i form af sandfordring nord for Gl. Bjerre-

gård ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de udpegede forekomster langs kysten i Natura 

2000-område N69. Dette begrundes med, at havstrømmen langs kysten fortrinsvis er nordgå-

ende, og sand der suspenderes ved kystnær fodring, vil således blive transporteret nord på og 

ikke medføre en påvirkning af naturtyperne der ligger syd for sandfodringsaktiviteterne. 

 

Natura 2000-området er ved den seneste revision i november 2018 udvidet til at omfatte to kor-

tere kyststrækninger nord for Gl. Bjerregård, hvor der planlægges kystbeskyttelse ved sandfor-

dring. Der er ikke udpeget habitatnaturtyper i disse områder endnu, men det kan forventes, at 

der findes både forklit hvid klit, grå/grøn klit og ældre successionsstadier af klitnaturtyper.  
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15.12 Væsentlighedsvurdering for Natura 2000 område N68 ’Skjern Å’  

Natura 2000-område N68 har et areal på 2.580 ha. Natura 2000-området består af Habitatom-

råde nr. H61. Området er domineret af Skjern Å, der i den øvre del er naturligt slynget, mens den 

nedre, vestlige del er præget af Skjern Å naturgenopretningsprojektet, der blev gennemført i 

1999-2002. Vandløbet er på lange stræk et typisk vandløb med vandplanter og er levested for 

bl.a. laks og, flod- og bæklampret. Desuden findes der i hele vandløbets hovedløb en fin bestand 

af guldsmeden grøn kølleguldsmed. Vandkvaliteten i Skjern Å og dets store tilløb er meget god, 

og der er fundet en lang række rødlistede smådyr, der er karakteristiske for de store rene vestjy-

ske vandløb. 

 

15.12.1 Metode 

Væsentlighedsvurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-områ-

det. Der er således indsamlet data om udbredelse og naturtilstand for naturtyper og arter på ud-

pegningsgrundlaget for N69 fra følgende kilder: 

 

• Naturplan635 

• Basisanalyse636 

• MiljøGIS for Naturplaner637 

• MiljøGIS for Vandområdeplaner638 

 

Vurderingen gennemføres trinvis ved at det samlede udpegningsgrundlag først vurderes overord-

net i forhold til de forventede potentielle påvirkninger fra projektet. Naturtyper og arter, der for-

ventes ikke at kunne blive påvirket, behandles ikke yderligere. Naturtyper og arter, der potentielt 

er følsomme overfor de forventede påvirkninger og derfor kan blive påvirket, beskrives i forhold 

deres karakter, udbredelse, tilstand og sårbarhed, og for hver enkelt af disse naturtyper og arter 

gives en vurdering af projektets mulige påvirkninger.  

 

15.12.2 Projektaktiviteter på strækningen  

Natura 2000-område N68 er indirekte forbundet med projektstrækning Sdr. Holmsland Tange. 

N68 er medtaget idet kystbeskyttelse med kystnær sandfodring ved projektstrækningen potenti-

elt kan påvirke fiskebestande, for fisk, der vandrer fra havet og op i Skjern Å. 

 

Sdr. Holmsland Tange har fem hovedstrækninger. På de tre nordlige hovedstrækninger fra Årgab 

til Skodbjerge udføres kystbeskyttelse alene som sandfodring, mens der på den sydlige del af 

strækningen ved Gl. Bjerregård og Nymindegab ikke udføres kystbeskyttelse. Sandfodring på den 

nordlige del af hovedstrækningen udføres som en kombination ad kystnær fodring og strandfod-

ring.  

 

15.12.3 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-21 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for områdets 

udpegede naturtyper og arter639. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan områ-

det skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til opnå-

else af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N68 er der op-

stillet følgende overordnede målsætninger:  

 
635 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Skjern Å Natura 2000-område nr. 68 Habitatom-

råde H61. 

636 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Skjern Å Natura 2000-område nr. 

68 Habitatområde H61 

637 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

638 MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. Juni 2016, 2018. 

639 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 

2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43. 
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• Naturtyperne i ådalen sikres en god-høj naturtilstand.  

• Områdets truede naturtyper og arter prioriteres højt og arealer med sure overdrev og 

rigkær udvides, hvor det er muligt. 

• Ligeledes prioriteres levesteder for de nationale ansvarsarter damflagermus og vand-

ranke. Arealet af ovennævnte naturtyper og levesteder sikres og øges om muligt 

• Skjern Å og søerne i området sikres god-høj naturtilstand. Dette forudsætter en god 

vandkvalitet og for vandløbets vedkommende sikring af de gode fysiske forhold og konti-

nuitet.  

• Levestederne for laks i åen og grøn kølleguldsmed i og langs åen sikres. Områdets øko-

logiske integritet sikres i form af en for naturtypen hensigtsmæssig drift/pleje og hydro-

logi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for ar-

terne. 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt siger de konkrete målsætninger at: 

 
• For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse I eller II er 

målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. 

• For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse III-V er målsæt-

ningen, at udviklingen i deres tilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås til-

stand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for 

det. 

• Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis na-

turforholdene tillader det. 

• For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringssta-

tus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af naturtyperne stabiliseres eller 

øges. 

• For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er målsætningen gun-

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

de udpegede arter stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige 

egnede yngle- og fourageringsområder for arterne. 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N68 fremgår af Tabel 15-13.  

 

 Naturtype  Naturtype 

3130 Søbred med småurter 3140 Kransnålalge-sø 

3150 Næringsrig sø 3160 Brunvandet sø 

3260 Vandløb 4010 Våd hede 

4030 Tør hede 6230 Surt overdrev* 

7220 Kildevæld 7230 Rigkær 

91D0 Skovbevokset tørve-

mose* 

91E0 Elle- og askeskov 

 Arter  Arter 

1037 Grøn Kølleguldsmed 1095 Havlampret 

1096 Bæklampret 1099 Flodlampret 

1106 Laks 1318 Damflagermus 

1355 Odder 1831 Vandranke 

Tabel 15-13. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N68. Naturtyper og arter som vurderes potentielt at 

kunne blive påvirket af projektet er markeret med fed, og det er alene disse, der behandles i nærværende væ-

sentlighedsvurdering.  

Som følge af de forventede potentielle påvirkninger fra projektet vurderes det at sø-naturtyper, 

vandløb og indlandsnaturtyper som tør hede og overdrev samt arter tilknyttet indlandshabitater 

(grøn kølleguldsmed, odder, damflagermus og vandranke) ikke vil blive påvirket. Væsentligheds-

vurderingen for N69, se afsnit 15.11.4, har vist at der ikke er væsentlige påvirkninger af hav-

lampret og flodlampret og disse vurderes derfor. Bæklampretten er udelukkende tilknyttet vand-

løbet og påvirkes ej heller. Ovennævnte naturtyper og arter behandles derfor ikke yderligere i 

væsentlighedsvurderingen.  
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I Tabel 15-13 er markeret med fed hvilke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget, der vur-

deres potentielt at kunne blive påvirket af projektet. 

 

15.12.4 Konkrete vurderinger 

I det følgende gives en vurdering af projektets forventede påvirkning af de arter, der potentielt 

kan blive påvirket af kystbeskyttelsen langs strækningen Lodbjerg Nymindegab. Der henvises til 

afsnit 15.3.1 for en generel beskrivelse af projektets påvirkninger af terrestrisk natur og til afsnit 

15.4 for en generel beskrivelse af naturtyperne og deres tilstand og sårbarhed. 

 

Laks 

Laksen er en anadrom fiskeart. De gyder i det vandløb, hvor den selv er vokset op, og efter et til 

tre år trækker ynglen ud i havet hvor den lever og foretager lange vandringer indtil de selv er klar 

til at gyde. I dag findes der kun en bestand af den oprindelige danske laks i Skjern Å, Ribe Å, Varde 

Å og muligvis i Storå640. Laksen benytter Ringkøbing Fjord i forbindelse med dens vandring til gy-

debankerne i vandløbene. Bestandsopgørelser fra Skjern Å fra 2018 viser at der formentlig er ligeså 

stor opgang som i 2017641 og i perioden 2004 - 2017 er gydebestanden vokset fra ca. 2.600 til 

5.200 laks642. Tilstandsvurderinger af vandløbet ift. laksefisk viser at de nedre del af Skjern Å har 

dårlig til moderat tilstand, men øvre dele og tilløbende vandløb har moderat til høj økologisk tilstand 

643.    Opgang af laks fra hav til vandløb foregår i alle årets måneder, men med hoved-optræk i 

forår-sommer (marts-august). Store laks migrerer generelt tidligere på året end mindre laks, se 

også artsbeskrivelse for laks i bilag 11 Artsbeskrivelser marine forhold, fisk. 

 

Migrerende juvenile laks (smolt) trækker ud af vandløbene efter 1-4 år. Denne udvandring sker 

typisk i forårsmånederne marts-maj, men strækker sig over store dele af året. Internationale stu-

dier viser betydelige udtræk både i foråret og i efteråret, og styrken af efterårs-udtræk undersø-

ges pt. for danske laks, der ellers altid optælles i marts - juni644. Hovedudtrækket af smolt i for-

året fra Skjern Å sker i april-maj. I foråret falder laksesmoltenes vandring i høj grad sammen 

med stor vandføring i vandløbene i forbindelse med nedbør og afsmeltning. Størrelsen af lakses-

moltudtrækket i den øvrige del af året, ud over foråret, er ukendt for danske vandløb. For havør-

redsmolt gælder det, at deres efterårsudtræk i høj grad falder sammen med stor vandføring i 

vandløbene ligesom om foråret, og da havørred- og laksesmolt generelt er ret ens i både van-

dringsadfærd og -mønster gælder det derfor formentlig også for laksesmolten645646. Fri passage 

mellem gydepladser og hav er et krav. De juvenile laks har et kort vindue, på 2-4 uger, hvor de 

tilpasses saltvand (smoltifikationen). Når de ikke havet inden for dette vindue kan de gå til 

grunde647. Udtrækkende laks er udsat for naturlig prædation fra andre rovfisk, f.eks. gedde og 

havørred, samt sæl og skarv.  

 

 

 
640 Miljøstyrelsen, Laks. https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fisk/laks/  

641 Iversen, K. et al., 2018, Lakseopgangen i Skjern Å-systemet 2018, Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua 

642 Fiskepleje.dk, 2019, https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/01/opgang-af-laks-i-skjernaa-i-2018 
643 Miljø- og Fødevareministeriet, 2020, MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021, http://mil-

joegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv2-bek-2019 

644 DTU Aqua og Danmarks Vildlakscenter, 2018, den store lakseundersøgelse, http://danmarksvildlaks.dk/vandrer-

unge-laks-ogsaa-til-havet-om-efteraaret/ 
645 K. Aarestrup, K. Birnie-Gauvin, and M. H. Larsen, “Another paradigm lost? Autumn downstream migration of juvenile 

brown trout: Evidence for a presmolt migration,” Ecol. Freshw. Fish, vol. 27, no. 1, pp. 513–516, Jan. 2018. 
646 A. Koed, Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005. 

DFU-rapport 160-06, 2006. 
647 Fiskepleje.dk, 2019, https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/oerred/smolt/smoltifikation#Smolt-vinduet 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fisk/laks/
http://www.denstorelakseundersøgelse.dk/
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Vurdering  

Forhøjet koncentration af sediment i vandsøjlen ved slusen i Hvide Sande kan potentielt få ud-

vandrende laksesmolt til at vende om og svømme tilbage til fjorden. Undersøgelser foretaget af 

DTU Aqua i 2005648, 2016 og 2017 med akustisk mærkede smolt, hvis vandring blev fulgt i Skjern 

Å og Ringkøbing Fjord samt ud af fjorden, viser at når smolt først er vandret til havet, søger de 

sjældent tilbage til fjorden (i mindre end 2 % af tilfældene), før end de vender tilbage som 

gydefisk. For en uddybende vurdering henvises til beskrivelse af virkninger på laks i N69 

’Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen’ i afsnit 15.11.4 under ”laks”.   

 

Det kan ikke afvises, at der kan forekomme en negativ effekt, hvis smoltene forsinkes i deres 

vandring fra fjord til hav på grund af forhøjet SSC i sluseområdet ved Ringkøbing fjord eller hvis 

smolten udviser undvigeadfærd i situationer med forhøjet SSC i sluseområdet på havsiden. Der 

kan dermed opstå en potentiel risiko for, at situationen kan resultere i en forhøjet dødelighed af 

laksesmolt, da der lokalt kan være en høj punktdødelighed for laksesmolt i sluseområderne inden 

for en kortere periode på grund af prædation.  

 

 

Det kan dermed ikke med sikkerhed afvises at gennemførsel af kystbeskyttelsesprojektet i både 

normal og ekstremkampagnen vil hindre opretholdelse af gunstig bevaringsstatus for laks. Dette 

skyldes at der er usikkerhed om i hvor høj grad der vil forekomme forhøjet dødelighed ved slu-

serne for udvandrende laksesmolt. Dette medfører at der er krav om at udføre konsekvensvurde-

ring (jf. artikel 6, stk. 3), da væsentlighedsvurderingen viser, at kystbeskyttelsesprojektet kan 

have en væsentlig påvirkning. Konsekvensvurderingen er foretaget i bilag 15. 

 

15.12.5 Kumulative påvirkninger  

Jævnfør habitatdirektivet skal vurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis 

i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, 

som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter som foreligger i forslag.  

 

Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (f.eks. 

øget forstyrrelse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at sam-

spillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.  

 

Der er ikke identificeret kumulative effekter med betydning for naturforholdene i Natura 2000-

område N68. 

 

15.12.6 Samlet væsentlighedsvurdering  

For de marine naturtyper og arter vurderes samlet, at det ikke på forhånd kan afvises at der er 

en væsentlig virkning af projektet på laks, og at der derfor skal udføres en konsekvensvurdering 

(jf. artikel 6, stk. 3 i habitatbekendtgørelsen). Natura 2000-konsekvensvurderingen er foretaget i 

bilag 15. 

 

For øvrige arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget vurderes det for Natura 2000-område 

N68, at der ikke vil være en væsentlig negativ påvirkning fra projektet på områdets udpegnings-

grundlag eller bevaringsmålsætningerne herfor.    

 

  

 
648 A. Koed, Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005. 

DFU-rapport 160-06, 2006. 
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15.13 Væsentlighedsvurdering for Natura 2000- område N83 ’Blåbjerg Ege-

krat, Lyngbros Hede og Hennegårds Klitter’ 

Natura 2000-område N83 ligger ca. to kilometer syd for projektet. Området har et areal på 692 

hektar og består af habitatområde H72. Det er et stort kyst-/klitområde hvor de store fredede 

klitheder, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter er sammen med Blåbjerg Egekrat centrale ele-

menter i området. I Blåbjerg Plantage findes klittoppen "Blåbjerg" på 64 meter over havet, der er 

det højeste punkt i området. Tidligere har husdyr afgræsset arealerne i varierende omfang. I dag 

bruges områderne rekreativt. Områdets største naturværdier knytter sig til de klitnaturtyper, der 

er karakteristiske for Vestkysten. Da store dele af klit- og hedeområdet blev fredet i henholdsvis 

1966 (Lyngbos Hede) og 1993 (Hennegårds Klitter) findes der her naturområder, der er helt uden 

sommerhusbebyggelse og tekniske anlæg649. 

 

15.13.1 Metode 

Væsentlighedsvurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-områ-

det. Der er således indsamlet data om udbredelse og naturtilstand for naturtyper og arter på ud-

pegningsgrundlaget for N83 fra følgende kilder: 

 

• Naturplan649 

• Basisanalyse650 

• MiljøGIS for Naturplaner651 

• Fugle og Natur652 

• MiljøGIS for Vandområdeplaner653 

 

Vurderingen gennemføres trinvis ved, at det samlede udpegningsgrundlag først vurderes overord-

net i forhold til de forventede potentielle påvirkninger fra projektet. Naturtyper og arter, der for-

ventes ikke at kunne blive påvirket, behandles ikke yderligere. Naturtyper og arter, der potentielt 

er følsomme overfor de forventede påvirkninger, og derfor kan blive påvirket, beskrives i forhold 

til deres karakter, udbredelse, tilstand og sårbarhed, og for hver enkelt af disse naturtyper og ar-

ter gives en vurdering af projektets mulige påvirkninger.  

 

15.13.2 Projektaktiviteter på strækningen  

Der udføres ikke kystbeskyttelse langs kyststrækningen for Natura 2000-område N83, men områ-

det ligger to kilometer syd for projektstrækningen og kan således påvirkes indirekte af kystbe-

skyttelse langs strækningen Sdr. Holmsland Tange.  

 

15.13.3 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-21 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for områdets 

udpegede naturtyper og arter649. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan områ-

det skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til opnå-

else af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N83 er der op-

stillet følgende overordnede målsætninger:  

 

• At sikre god-høj naturtilstand for områdets skov- og lysåbne naturtyper. 

 
649 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Blåbjerg Egekrat, Lyngbros Hede og Hennegårds 

Klitter Natura 2000-område nr. 83 Habitatområde H72. 

650 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Blåbjerg Egekrat, Lyngbros Hede og 

Hennegårds Klitter, Natura 2000-område nr. 83, Habitatområde H72. 

651 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

652 Fugle og Natur 2018. https://www.fugleognatur.dk/ 

653 MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. Juni 2016, 2018. http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandramme-

direktiv2-2016 

https://www.fugleognatur.dk/
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
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• Skovklit prioriteres højt fordi naturtypen udgør mere end 5 % af det samlede kortlagte areal i 

den atlantiske region. 

• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig 

drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmu-

ligheder for arterne. 

 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt siger de konkrete målsætninger at: 

 

• For naturtyper, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse I eller II er målsætningen, at ud-

viklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang.  

• For naturtyper, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse III-V er målsætningen, at udvik-

lingen i deres natur/skovtilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås natur/skovtil-

stand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. 

• Det samlede areal af naturtypen skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tilla-

der det. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N83 fremgår af Tabel 15-14, og registrerede fore-

komster af naturtyper er vist på Figur 15-33. Området omfatter især klitlandskabet ud til Vester-

havet med dets habitatnaturtyper som alle potentielt kan blive påvirket af kystbeskyttelsen. I Ta-

bel 15-14 er markeret med fed hvilke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget, der vurderes 

potentielt at kunne blive påvirket af projektet. 

 

 Naturtype  Naturtype 

2110 Forklit 2120 Hvid klit 

2130 Grå/grøn klit 2140 Klithede* 

2160 Havtornklit 2170 Grårisklit 

2180 Skovklit  2190 Klitlavning 

2250 Enebærklit* 3130 Søbred med småurter 

7150 Tørvelavning 7230 Rigkær 

Tabel 15-14. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N83. Naturtyper og arter som vurderes potentielt at 

kunne blive påvirket af projektet er markeret med fed, og det er alene disse, der behandles i nærværende væ-

sentlighedsvurdering. 
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Figur 15-33. Forekomst og tilstandsvurdering (vist med værdi 1-5) af habitatnaturtyper i Natura 2000-område 

N83654  

 

15.13.4 Konkrete vurderinger 

I det følgende gives en beskrivelse af udbredelse og tilstand for de naturtyper, der potentielt kan 

blive påvirket af projektet og til sidst en samlet vurdering for alle naturtyper. Der henvises til af-

snit 15.3.1 for en generel beskrivelse af projektets påvirkninger af terrestrisk natur. 

 

Forklit (2110)  

Arealerne med forklit i Natura 2000 området findes på strækningen ud til stranden, og de er alle 

vurderet i en høj naturtilstand655.  

 

 
654 Fugle og Natur 2018. https://www.fugleognatur.dk/ 

655 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

 

https://www.fugleognatur.dk/


 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 384/501  

 

 

Hvid klit (2120) 

I Natura 2000 område N83 findes naturtypen langs stranden lige bag arealerne med forklit. Alle 

arealer er vurderet i en god naturtilstand656. Der er registreret spredte forekomster af både inva-

sive arter og høje urter i mindre dele af området657.  

 

Grå/grøn klit (2130) 

Grå/grøn klit er en af de mest udbredte naturtyper i området. Cirka halvdelen af arealerne med 

grå/grøn klit er vurderet i en god tilstand. Den anden halvdel er vurderet i en moderat, ringe eller 

dårlig tilstand primært pga. dårlig artssammensætning og dårlige vegetationsstrukturer, f.eks. 

høj andel af invasive arter på dele af arealet samt forekomst af negative karakteristika658. Area-

lerne i en ugunstig tilstand findes overvejende i den østlig del af habitatområdet, længst væk fra 

kysten.  

 

Klithede (2140)  

Klithede er en af de dominerende naturtyper i området og har hovedsageligt en moderat tilstand, 

som følge af en kombination af gode vegetationsforhold, men ringe artssammensætning. Enkelte 

områder med klithede har en høj andel af vedplanter657. 

 

Havtornklit (2160)  

Havtornklit udgør kun et areal på 0,2 ha i den sydlige del af kyststrækningen i område N83658. 

Der er ikke registreret invasive arter på naturtypen, og arealet har en god naturtilstand.  

 

Grårisklit (2170) 

Naturtypen findes i flere mindre arealer i klitlandskabet i området. Arealerne er vurderet i god til-

stand selvom der er registreret spredte forekomster af invasive arter657.  

 

Skovklit (2180) 

Indenfor Natura 2000 området N83 udgør skovklit et areal på 59 ha syd for Blåbjerg. Arealet be-

står hovedsageligt af naturligt egekrat, som udgør en væsentlig del af landets samlede areal med 

habitatnaturtypen skovklit658. Skovklit arealet er ikke blevet tilstandsvurderet, dog er der regi-

streret udfordringer med invasive arter i dele af området659. 

 

Klitlavning (2190) 

Arealerne med klitlavning indenfor område N83 er i overvejende god naturtilstand, dog er et min-

dre område (1,1 ha) i moderat tilstand. Bevoksning af vedplanter udgør den største trussel, og 

der er registreret en spredt forekomst af vedplanter på arealerne657.  

Enebærklit (2250) 

Selvom enebærklit er indgår i udpegningsgrundlaget for område N83, er naturtypen ikke blevet 

kortlagt.  

 

Vurdering for klitnaturtyper 

For alle klitnaturtyper vurderes det, at kystbeskyttelse i form af sandfordring nord for Gl. Bjerre-

gård ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de udpegede forekomster langs kysten i Natura 

2000-område N83. Dette begrundes med, at kystbeskyttelsen ved kystnær fodring nord for N83 

vil betyde en stabilisering af kysten ud for N83 i mindre omfang end ud for projektet og dermed 

 
656 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

657 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Blåbjerg Egekrat, Lyngbros Hede og 

Hennegårds Klitter, Natura 2000-område nr. 83, Habitatområde H72. 

658 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Blåbjerg Egekrat, Lyngbros Hede og Hennegårds 

Klitter Natura 2000-område nr. 83 Habitatområde H72. 

659 Naturstyrelsen 2012. Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 83 Blåbjerg Ege-

krat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter. 
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en stabilisering af den hvide klit, der ligger tættest på havet. Det betyder, at den naturlige dyna-

mik ved havets erosion reduceres en smule, mens sandtilførslen øges og dermed også potentialet 

for sandfygning og fortsat vækst og dynamik af klitterne langs kysten og inde i landet. På den 

baggrund vurderes det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af naturty-

pen hvid klit.  

 

15.13.5 Kumulative påvirkninger  

Jævnfør habitatdirektivet skal vurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis 

i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, 

som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter som foreligger i forslag.  

 

Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (f.eks. 

øget forstyrrelse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at sam-

spillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.  

 

Der er ikke identificeret kumulative effekter med betydning for naturforholdene i Natura 2000-

område N83. 

 

15.13.6 Samlet væsentlighedsvurdering  

Samlet set vurderes det for Natura 2000-område N83 ’Blåbjerg Egekrat, Lyngbros Hede og Hen-

negårds Klitter’, at der ikke vil være en væsentlig negativ påvirkning fra projektet på områdets 

udpegningsgrundlag eller bevaringsmålsætningerne herfor. Dette begrundes med at vandbevæ-

gelsen og dermed sedimentstrømmen er nordgående på denne kyststrækning, og at suspenderet 

sand fra kystnær fodring nord for området dermed transporteres væk fra Natura 2000-området.  
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15.14 Væsentlighedsvurdering for Natura 2000-område N84 ’Kallesmærsk 

Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage’  

Natura 2000-område N84 er 11.636 ha stort. Området består af Habitatområde H73 og fuglebe-

skyttelsesområderne F50 og F56. Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af 

en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper, arter og arters levesteder: Klithede (2140), 

klitlavning (2190), grå/grøn klit (2130), enebærklit (2250), tørvelavning (7150) samt en række 

fugle, bl.a. plettet rørvagtel og pomeransfugl. Området er stort og rummer meget varierede land-

skabs- og naturforhold. Det domineres af naturtyper som klitter, klithede, klitlavninger og klit-

søer. I området findes et klitbælte, der strækker sig over et areal på ti kilometer i længden og 

seks til ti kilometer i bredden. Bag de yderste kystklitter findes de større klitheder, herunder Kal-

lesmærsk Hede, Sølager Hede, Børsmose Hede og Filsø Hede. Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn 

udgør hovedparten af den sydlige del af beskyttelsesområdet, og her findes en del tidligere land-

brugsområder, næringsfattige søer og vådområder. Længst mod nord i beskyttelsesområdet lig-

ger et stort og intensivt dyrket landbrugsområde på afvandet søbund (ca. 1.200 ha), samt én af 

Sydvestjyllands større søer, Filsø, der er resterne af den afvandede Stor-Filsø. Søen er lavvandet 

og omgivet af kær-, hede- og klitområder660. 

 

15.14.1 Metode 

Væsentlighedsvurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-områ-

det. Der er således indsamlet data om udbredelse og naturtilstand for naturtyper og arter på ud-

pegningsgrundlaget for N84 fra følgende kilder: 

 

• Naturplan661 

• Basisanalyse662 

 

Vurderingen gennemføres trinvis ved at det samlede udpegningsgrundlag først vurderes overord-

net i forhold til de forventede potentielle påvirkninger fra projektet. Naturtyper og arter, der for-

ventes ikke at kunne blive påvirket, behandles ikke yderligere. Naturtyper og arter, der potentielt 

er følsomme overfor de forventede påvirkninger og derfor kan blive påvirket, beskrives i forhold 

deres karakter, udbredelse, tilstand og sårbarhed, og for hver enkelt af disse naturtyper og arter 

gives en vurdering af projektets mulige påvirkninger.  

 

15.14.2 Projektaktiviteter på strækningen  

Der udføres ikke kystbeskyttelse langs kyststrækningen for Natura 2000-område N84, men områ-

det ligger umiddelbart syd for projektstrækningen og kan således påvirkes indirekte af kystbe-

skyttelse langs strækningen Sdr. Holmsland Tange.  

 

15.14.3 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-21 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for områdets 

udpegede naturtyper og arter663. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan områ-

det skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til opnå-

else af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N43 er der op-

stillet følgende overordnede målsætninger:  

 

 
660 Miljøministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplan-

tage Natura 2000-område nr. 84 Habitatområde H73 Fuglebeskyttelsesområde F50 og F56. 

661 Miljøministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplan-

tage Natura 2000-område nr. 84 Habitatområde H73 Fuglebeskyttelsesområde F50 og F56. 

662 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, 

Fiilsø og Kærgård Klitplantage Natura 2000-område nr. 84 Habitatområde H73 Fuglebeskyttelsesområde F50 og F5. 

663 Miljøministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplan-

tage Natura 2000-område nr. 84 Habitatområde H73 Fuglebeskyttelsesområde F50 og F56. 
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• At sikre god-høj naturtilstand for områdets skov- og lysåbne naturtyper og sikre deres funk-

tion som levesteder for dyre- og fuglearterne på udpegningsgrundlagene.  

• At skovklit, grå/grøn klit, klithede, tørvelavning og klitlavning prioriteres højt, fordi naturty-

perne udgør mere end 5 % af det samlede kortlagte areal i den atlantiske region.  

• At våd hede, surt overdrev, rigkær og plettet rørvagtel prioriteres højt, fordi det er nationalt 

truede naturtyper og arter.  

• Der skabes forudsætning for, at arealet med skovklit kan øges. Dette kan ske via drifts- og 

plejetiltag på allerede eksisterende egnede bevoksninger, således at bevoksningerne på sigt 

vokser ind i skovnaturtypen.  

• En udvidelse af arealet med tørvelavning ved plejeindgreb i arealer med klitlavning priorite-

res for at øge artsdiversiteten i klitlavningerne generelt (se nedenfor).  

• At levestederne for den truede plettet rørvagtel (Y) prioriteres højt, sikres og om nødvendigt 

udvides.  

• At arterne pibesvane (T), sangsvane (T), kortnæbbet gås (T), grågås (T) og spidsand (T) pri-

oriteres højt.  

• At områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig 

drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning, bekæmpelse af invasive arter og gode 

sprednings- og etableringsmuligheder for flora og fauna.  

 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus664. Specifikt siger de konkrete målsætninger at: 

 

• For naturtyper der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse I eller II er målsætningen, at ud-

viklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang.  

• For naturtyper der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse III-V er målsætningen, at udvik-

lingen i deres natur/skovtilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås natur/skovtil-

stand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.  

• Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturfor-

holdene tillader det.  

• For arter uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det be-

tyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpegede ynglefugle og øv-

rige arter stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- 

og fourageringsområder for arterne.  

• De kortlagte levesteder for rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel og tinksmed inden for Natura 

2000-området bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Levestedernes geografi-

ske placering fremgår af basisanalysen for området.  

• Natura 2000-området bidrager til at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig be-

stand af de udpegede arter på nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det sam-

lede areal af levestederne for hedehøg, natravn, rødrygget tornskade, mosehornugle, hede-

lærke og trane sikres eller øges, således at der er tilstrækkeligt med egnede ynglesteder for 

arterne i området. Afgørelser i forbindelse med konsekvensvurdering baseres på en konkret 

vurdering.  

• Natura 2000-området skal bidrage til at sikre levesteder for en levedygtig bestand på natio-

nalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af levesteder for sang-

svane, grågås og kortnæbbet gås som trækfugl i området sikres eller øges.  

• Natura 2000-området skal bidrage til at sikre levesteder for en levedygtig bestand på natio-

nalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for pibe-

svane og pomeransfugl som trækfugl i området sikres eller øges, således at der findes 

 
664 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, 

Fiilsø og Kærgård Klitplantage Natura 2000-område nr. 84 Habitatområde H73 Fuglebeskyttelsesområde F50 og F5. 
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egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne. Afgørelser i forbindelse med konsekvens-

vurdering baseres på en konkret vurdering 

 

15.14.4 Samlet væsentlighedsvurdering 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N84 fremgår af Tabel 15-15. Som følge af de for-

ventede potentielle påvirkninger fra projektet vurderes det, at ingen af naturtyperne eller arterne 

vil blive påvirket, på grund af den store afstand mellem projektområdet og Natura 2000-område 

N84, og behandles derfor ikke yderligere i væsentlighedsvurderingen.  

 

 Naturtype  Naturtype 

1330 Strandeng  2110 Forklit 

2120 Hvid klit 2130 Grå/grøn klit 

2140 Klithede* 2160 Havtornklit 

2170 Grårisklit 2180 Skovklit 

2190 Klitlavning 2250 Enebærklit* 

3110 Lobeliesø 3130 Søbred med småurter 

3150 Næringsrig sø 3160 Brunvandet sø 

3260 Vandløb 4010 Våd hede 

4030 Tør hede 5130 Enekrat 

6230 Surt overdrev* 6410 Tidvis våd eng 

6430 Urtebræmme 7140 Hængesæk 

7150 Tørvelavning 7220 Kildevæld* 

7230 Rigkær 9190 Stilkege-krat 

91D0 Skovbevokset tørvemose* 91E0 Elle- og askeskov* 

 Arter  Arter 

1355 Odder   

 Fugle  Fugle  

 Hedehøg (Y)  Plettet rørvagtel (Y) 

 Tinksmed (Y)  Mosehornugle (Y) 

 Natravn (Y)  Hedelærke (Y) 

 Rødrygget tornskade (Y)  Pibesvane (T) 

 Rørdrum (Y)  Kortnæbbet gås (T) 

 Sangsvane (T)  Rørhøg (Y) 

 Grågås (T)  Pomeransfugl (T) 

 Hedehøg (Y)  Trane (Y) 

Tabel 15-15. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N84. Naturtyper og arter som vurderes potentielt at 

kunne blive påvirket af projektet er markeret med fed, og det er alene disse, der behandles i nærværende væ-

sentlighedsvurdering. 

  



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 389/501  

 

 

15.15 Væsentlighedsvurdering for Natura 2000-område N219 ’Sandbanker 

ud for Thyborøn’ 

Natura 2000-området dækker et areal på 6.325 ha. Natura 2000-området består af Habitatom-

råde nr. H253. Området ligger i Nordsøen cirka ti kilometer vest for Limfjordens udmunding. Om-

rådet består af tre til fire sandbanker på cirka 16-20 meters vanddybde og med segmenter af le-

ret sediment. 

 

15.15.1 Metode 

Væsentlighedsvurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-områ-

det. Der er således indsamlet data om udbredelse for naturtyper og arter på udpegningsgrundla-

get for N219 fra følgende kilder: 

 

• Naturplan665 

• Basisanalyse666 

• MiljøGIS for Naturplaner667 

 

Vurderingen gennemføres trinvis ved, at det samlede udpegningsgrundlag først vurderes overord-

net i forhold til de forventede potentielle påvirkninger fra projektet. Naturtyper og arter, der for-

ventes ikke at kunne blive påvirket, behandles ikke yderligere. Naturtyper og arter, der potentielt 

er følsomme overfor de forventede påvirkninger og derfor kan blive påvirket, beskrives i forhold 

deres karakter, udbredelse, tilstand og sårbarhed, og for hver enkelt af disse naturtyper og arter 

gives en vurdering af projektets mulige påvirkninger.  

 

15.15.2 Projektaktiviteter i området  

Der er ikke projektaktiviteter i området. 

15.15.3 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-21 er der opstillet overordnede og konkrete målsætninger for områdets udpe-

gede naturtyper og arter. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan området skal 

udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til opnåelse af 

gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N219 er den overord-

nede målsætning at områdets naturtyper sikres artsrige plante- og dyreliv med forekomst af ud-

pegningsgrundlagets karakteristiske arter668. Naturtyperne skal sikres gunstig bevaringsstatus. 

Den økologiske integritet sikres derudover af god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næ-

ringsstoffer og miljøfarlige stoffer, hvilket sker gennem vandplansindsatserne. Der skal også ske 

en afklaring af, i hvilket omfang naturtypen forstyrres af fiskeri med bundslæbende redskaber. 

 

Områdets konkrete målsætninger er at:  

 

• Det samlede areal af naturtypen sandbanke skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturfor-

holdene tillader det. 

• For den marine naturtype sandbanke uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gun-

stig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden stabiliseres eller forbedres. 

 

 
665 Miljøministeriet og Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-plan 2016-2021 for Sandbanker ud for Thyborøn Natura 2000-

område nr. 219 Habitatområde H253. 

666 Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Sandbanker ud for Thyborøn Natura 

2000-område nr. 219 Habitatområde H253 

667 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

668 Miljøministeriet og Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-plan 2016-2021 for Sandbanker ud for Thyborøn Natura 2000-

område nr. 219 Habitatområde H253. 
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De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus669. Da der ikke er udarbejdet et værktøj til tilstandsvurdering af de 

marine naturtyper, foreligger der endnu ikke en tilstandsvurdering af disse. 

  

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N219 fremgår af Tabel 15-16. Der er kun én na-

turtype (Sandbanke, 1110) og ingen arter på udpegningsgrundlaget. 

 

 Naturtype  Naturtype 

1110 Sandbanke   

 Arter  Arter 

N.A. Ingen   

 Fugle  Fugle  

N.A. Ingen   

Tabel 15-16. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N220. Naturtyper som vurderes potentielt at kunne 

blive påvirket af projektet er markeret med fed, og det er alene disse, der behandles i nærværende væsentlig-

hedsvurdering.  

Sandbanke (1110)  

Området er endnu ikke kortlagt. Arealfordelingen baseres på en teoretisk kortlægning fra 2004 

opdateret frem til 2011 på baggrund af specifikke projekter. Her er kortlagt 1.639 ha med natur-

typen sandbanke, hvilket svarer til ca. 26 % af N219´s samlede areal670. 

 

Der er ikke fundet nogen makroalge-flora eller anden flora på sandbanken, sandsynligvis fordi se-

dimentforholdene er for dynamiske og for finkornede til at de kan fasthæfte sig eller gro på ban-

ken eller pga. manglende lys som følge af vanddybden. 

 

Afstanden fra nærmeste kortlagte forekomst af sandbanke til en kyststrækning, der skal kystfod-

res (Porskær til Agger Tange Syd) er over 9,5 km. 

 

15.15.4 Vurdering  

Ud fra listen af potentielle påvirkninger i forbindelse med sandfodring, se afsnit 15.3.2, er spred-

ning af sediment i vandsøjlen og sedimentation på havbunden de eneste potentielle påvirkninger, 

der vurderes at være relevante når afstanden er over 9,5 km mellem N219 og nærmeste stræk-

ning med sandfodring. Modellering af spredning af sediment i vandsøjle samt sedimentation på 

havbunden viser at påvirkninger herfra fortrinsvist sker indenfor seks meter kurven langs kysten 

og at sedimentkoncentrationerne ikke overstiger 10 mg/l i en afstand af en kilometer fra kysten i 

mere end to døgn671. På baggrund af dette vurderes det, at der ikke vil være påvirkninger af 

N219 i forbindelse med sandfodringsaktiviteter.  

 

15.15.5 Kumulative påvirkninger  

sandfodringen kan potentielt have en kumulativ effekt på udpegningsgrundlaget for N219 idet se-

dimentspredning fra andre anlægsprojekter, klapning eller sand-/ralindvinding ville kunne påvirke 

revets flora og fauna. Det vurderes at sandfodring ikke resulterer i påvirkninger af udpegnings-

grundlaget for N219 som følge af den store afstand mellem Natura 2000-området og kyststræk-

ninger, hvor der sandfodres eller foretages bypass af sediment. Dermed vurderes eventuelle ku-

mulative effekter ikke at føre til påvirkninger af N219. 

 

 
669 Miljøministeriet og Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-plan 2016-2021 for Sandbanker ud for Thyborøn Natura 2000-

område nr. 219 Habitatområde H253. 

670 Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Sandbanker ud for Thorsminde, Na-

tura 2000-område nr. 220 Habitatområde H254 

671 Rambøll, 2019, Sedimentmodel. 
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15.15.6 Samlet væsentlighedsvurdering  

Sandfodring på strækningen Lodbjerg - Nymindegab vurderes ikke at medføre forstyrrelser eller 

forringelser af udpegningsgrundlagets tilstand og bevaringsstatus i Natura 2000-området N219, 

og det vurderes dermed at sandfodringen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af Natura 

2000-områdets integritet. 
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15.16 Væsentlighedsvurdering for NATURA 2000 OMRÅDE N247 ’Thyborøn 

Stenvolde’ 

Området Thyborøn Stenvolde er et Natura 2000-område, som ligger ca. 20 km vest for Thyborøn. 

Området er på ca. 7.800 hektar stort og er udpeget som habitatområde (H256). 

 

15.16.1 Metode 

Væsentlighedsvurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-områ-

det. Der er således indsamlet data om udbredelse for naturtyper og arter på udpegningsgrundla-

get for N247 fra følgende kilder: 

 

• Naturplan672 

• Basisanalyse673 

• MiljøGIS for Naturplaner674 

 

Vurderingen gennemføres trinvis ved at det samlede udpegningsgrundlag først vurderes overord-

net i forhold til de forventede potentielle påvirkninger fra projektet. Naturtyper og arter, der for-

ventes ikke at kunne blive påvirket, behandles ikke yderligere. Naturtyper og arter, der potentielt 

er følsomme overfor de forventede påvirkninger og derfor kan blive påvirket, beskrives i forhold 

deres karakter, udbredelse, tilstand og sårbarhed, og for hver enkelt af disse naturtyper og arter 

gives en vurdering af projektets mulige påvirkninger.  

 

15.16.2 Projektaktiviteter i området  

Der er ikke projektaktiviteter i området. 

 

15.16.3 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-21 er der opstillet overordnede og konkrete målsætninger for områdets udpe-

gede naturtyper og arter. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan området skal 

udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til opnåelse af 

gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N247 er den overord-

nede målsætning at områdets naturtyper sikres artsrige plante- og dyreliv med forekomst af ud-

pegningsgrundlagets karakteristiske arter675. Naturtyperne skal sikres gunstig bevaringsstatus. 

Den økologiske integritet sikres derudover af god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næ-

ringsstoffer og miljøfarlige stoffer. 

 

Områdets konkrete målsætninger er at:  

 

• Det samlede areal af naturtypen rev skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene 

tillader det. 

• For den marine naturtyper rev uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig be-

varingsstatus. Det betyder, at tilstanden stabiliseres eller forbedres. 

 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

 
672 Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-plan 2015-2021 for Thyborøn Stenvolde Natura 2000-område nr. 

247 Habitatområde H256 

673 Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Thyborøn Stenvolde Natura 2000-

område nr. 247 Habitatområde H256 

674 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

675 Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Thyborøn Stenvolde Natura 2000-

område nr. 247 Habitatområde H256 

 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 393/501  

 

 

opnå gunstig bevaringsstatus676. Da der ikke er udarbejdet et værktøj til tilstandsvurdering af de 

marine naturtyper, foreligger der endnu ikke en tilstandsvurdering af disse. 

  

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N247 fremgår af Tabel 15-17. Der er kun én na-

turtype (Rev, 1170) og ingen arter på udpegningsgrundlaget. 
 

 Naturtype  Naturtype 

1170 Rev   

 Arter  Arter 

N.A. Ingen   

 Fugle  Fugle  

N.A. Ingen   

Tabel 15-17. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N247. Naturtyper som vurderes potentielt at kunne 

blive påvirket af projektet er markeret med fed, og det er alene disse, der behandles i nærværende væsentlig-

hedsvurdering.  

Rev (1170)  

For rev medtages i kortlægningen af N247 arealer med en stentæthed over 25 % samt arealer i 

forbindelse hermed med en stentæthed over 10 %. Områderne med en lavere stentæthed bidra-

ger til det samlede stenrevs økologi. Den mindre afvigelse fra habitatbeskrivelsen begrundes 

med, at kortlægningen er underlagt tekniske begrænsninger, som herigennem søges opvejet677. 

 

Rev er kortlagt i 2015 og dækker 3.669 ha inden for N247 og dækker dermed omtrent 47 % af 

områdets samlede areal678.  

 

Ifølge basisanalysen er den vigtigste trussel mod naturtypen, det erhvervsmæssige fiskeri med 

bundslæbende redskaber. Omfanget er dog endnu ikke kortlagt for N247. Trusler omfatter også 

næringsstofbelastning og miljøfarlige stoffer, der dog ikke vurderet i basisanalysen. 

 

15.16.4 Vurdering  

Stenrevene kan potentielt set blive påvirket af spredning af sediment i vandsøjlen ved strandfod-

ring. Modellering af spredning af sediment i vandsøjle samt sedimentation på havbunden viser at 

påvirkninger herfra fortrinsvist sker indenfor seks meter kurven langs kysten og at sedimentkon-

centrationerne ikke overstiger 10 mg/l i en afstand af en kilometer fra kysten i mere end to til tre 

døgn679. På baggrund af dette vurderes det, at der ikke vil være påvirkninger af N247 i forbin-

delse med sandfodringsaktiviteter, da N247 ligger over 18 km væk fra den nærmeste kyststræk-

ning, hvor der skal foretages sandfodring.  

 

Sandfodring vurderes dermed ikke at medføre forstyrrelser eller forringelser af naturtypen revs 

tilstand og bevaringsstatus i Natura 2000 området. 

 

15.16.5 Kumulative påvirkninger  

sandfodringen kan potentielt have en kumulativ effekt på udpegningsgrundlaget for N247 idet se-

dimentspredning fra andre anlægsprojekter, klapning eller sand-/ralindvinding ville kunne påvirke 

revets flora og fauna. Det vurderes at sandfodring ikke resulterer i påvirkninger af udpegnings-

grundlaget for N247 som følge af den store afstand mellem Natura 2000-området og kyststræk-

ninger, hvor der sandfodres eller foretages bypass af sediment. Dermed vurderes eventuelle ku-

mulative effekter ikke at føre til påvirkninger af N247. 

 

 
676 Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Thyborøn Stenvolde Natura 2000-

område nr. 247 Habitatområde H256 

677 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

678 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

679 Rambøll, 2019, Sedimentmodel. 
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15.16.6 Samlet væsentlighedsvurdering  

Sandfodring på strækningen Lodbjerg - Nymindegab vurderes ikke at medføre forstyrrelser eller 

forringelser af udpegningsgrundlagets tilstand og bevaringsstatus i Natura 2000-området N247, 

og det vurderes dermed at sandfodringen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af Natura 

2000-områdets integritet. 
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15.17 Væsentlighedsvurdering for Natura 2000-område N220 ’Sandbanker 

ud for Thorsminde’ 

Natura 2000-området dækker et areal på 6.354 ha. Natura 2000-området består af Habitatom-

råde nr. H254. Området ligger i Nordsøen knap to kilometer vest for Nissum Fjord og består af 

flere adskilte sandbanker på cirka 10-20 meters vanddybde. 

 

15.17.1 Metode 

Væsentlighedsvurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-områ-

det. Der er således indsamlet data om udbredelse for naturtyper og arter på udpegningsgrundla-

get for N220 fra følgende kilder: 

 

• Naturplan680 

• Basisanalyse681 

• MiljøGIS for Naturplaner682 

 

Vurderingen gennemføres trinvis ved at det samlede udpegningsgrundlag først vurderes overord-

net i forhold til de forventede potentielle påvirkninger fra projektet. Naturtyper og arter, der for-

ventes ikke at kunne blive påvirket, behandles ikke yderligere. Naturtyper og arter, der potentielt 

er følsomme overfor de forventede påvirkninger og derfor kan blive påvirket, beskrives i forhold 

deres karakter, udbredelse, tilstand og sårbarhed, og for hver enkelt af disse naturtyper og arter 

gives en vurdering af projektets mulige påvirkninger.  

 

15.17.2 Projektaktiviteter i området.  

Der er ikke projektaktiviteter i området. 

 

15.17.3 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-21 er der opstillet overordnede og konkrete målsætninger for områdets udpe-

gede naturtyper og arter. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan området skal 

udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til opnåelse af 

gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N220 er den overord-

nede målsætning at områdets naturtyper sikres artsrige plante- og dyreliv med forekomst af ud-

pegningsgrundlagets karakteristiske arter683. Naturtyperne skal sikres gunstig bevaringsstatus. 

Den økologiske integritet sikres derudover af god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næ-

ringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Der skal også ske en afklaring af, i hvilket omfang naturtypen 

forstyrres af fiskeri med bundslæbende redskaber. 

 

Områdets konkrete målsætninger er at:  

 

• Det samlede areal af naturtypen sandbanke skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturfor-

holdene tillader det. 

• For den marine naturtype sandbanke uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gun-

stig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden stabiliseres eller forbedres. 

 

 
680 Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-plan 2015-2021 for Sandbanker ud for Thorsminde, Natura 

2000-område nr. 220 Habitatområde H254. 

681 Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Sandbanker ud for Thorsminde, Na-

tura 2000-område nr. 220 Habitatområde H254 

682 MiljøGIS, 2019, Natura 2000 Planer 2016. 

683 Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-plan 2015-2021 for Sandbanker ud for Thorsminde, Natura 

2000-område nr. 220 Habitatområde H254. 
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De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus684. Da der ikke er udarbejdet et værktøj til tilstandsvurdering af de 

marine naturtyper, foreligger der endnu ikke en tilstandsvurdering af disse. 

  

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N220 fremgår af Tabel 15-18. Der er kun én na-

turtype (Sandbanke, 1110) og ingen arter på udpegningsgrundlaget. 

 

 Naturtype  Naturtype 

1110 Sandbanke   

 Arter  Arter 

N.A. Ingen   

 Fugle  Fugle  

N.A. Ingen   

Tabel 15-18. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N220. Naturtyper som vurderes potentielt at kunne 

blive påvirket af projektet er markeret med fed, og det er alene disse, der behandles i nærværende væsentlig-

hedsvurdering.  

Sandbanke (1110)  

Området er endnu ikke faktisk kortlagt. Arealfordelingen baseres på en teoretisk kortlægning fra 

2004 opdateret frem til 2011 på baggrund af specifikke projekter. Her er kortlagt 2.099 ha med 

naturtypen sandbanke, hvilket svarer til ca. 33 % af N220´s samlede areal685.  

 

Der forventes ikke at være nogen makroalge-flora eller anden flora på sandbanken, der sedi-

mentforholdene er for dynamiske og for finkornede til at de kan fasthæfte sig eller gro på banken 

eller pga. manglende lys som følge af vanddybden. 

 

Afstanden fra nærmeste kortlagte forekomst af sandbanke til en kyststrækning, der skal kystfod-

res (Trans - Thorsminde og Thorsminde - Husby Klitplantage) er over 1,8 km. Afstanden til den 

kystnære fodringzone ved den nærmeste strækning, hvor der skal kystfodres, er over en kilome-

ter. 

 

15.17.4 Vurdering  

Ud fra listen af potentielle påvirkninger i forbindelse med sandfodring, se afsnit 15.3.2, er spred-

ning af sediment i vandsøjlen og sedimentation på havbunden de eneste potentielle påvirkninger, 

der vurderes at være relevante når afstanden er over en kilometer mellem N220 og fodringszo-

nen for den nærmeste strækning med sandfodring. Modellering af spredning af sediment i vand-

søjle samt sedimentation på havbunden viser at påvirkninger herfra fortrinsvist sker indenfor 

seks meter kurven langs kysten og at sedimentkoncentrationerne ikke overstiger 10 mg/l i en af-

stand af en kilometer fra kysten i mere end to til tre døgn686. På baggrund af dette vurderes det, 

at der ikke vil være påvirkninger af N220 i forbindelse med sandfodringsaktiviteter. 

 

15.17.5 Kumulative påvirkninger  

Sandfodringen kan potentielt have en kumulativ effekt på udpegningsgrundlaget for N220 idet se-

dimentspredning fra andre anlægsprojekter, klapning eller sand-/ralindvinding ville kunne påvirke 

revets flora og fauna. Det vurderes at sandfodring ikke resulterer i påvirkninger af udpegnings-

grundlaget for N220 som følge af den store afstand mellem Natura 2000-området og kyststræk-

ninger, hvor der sandfodres eller foretages bypass af sediment. Dermed vurderes eventuelle ku-

mulative effekter ikke at føre til påvirkninger af N220. 

 
684 Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-plan 2015-2021 for Sandbanker ud for Thorsminde, Natura 

2000-område nr. 220 Habitatområde H254. 

685 Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013, Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Sandbanker ud for Thorsminde, Na-

tura 2000-område nr. 220 Habitatområde H254 

686 Rambøll, 2019, Sedimentmodel. 
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15.17.6 Samlet væsentlighedsvurdering  

Sandfodring på strækningen Lodbjerg - Nymindegab vurderes ikke at medføre forstyrrelser eller 

forringelser af udpegningsgrundlagets tilstand og bevaringsstatus i Natura 2000-området N220, 

og det vurderes dermed at sandfodringen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af Natura 

2000-områdets integritet. 
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 NATURA 2000-KONSEKVENS-
VURDERING 
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16.1 Baggrund for konsekvensvurderingerne 

Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning har vurderet, at kystbeskyttelsesindsat-

sen langs Vestkysten (Lodbjerg - Nymindegab) er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvur-

dering af planer og programmer og af konkrete projekter687, og at der skal udarbejdes miljøkon-

sekvensvurdering og miljøvurdering, både fordi projektet vil være forbundet med miljøpåvirknin-

ger, og fordi fællesaftalen vurderes som en plan.  

 

Strækningen Lodbjerg - Nymindegab passerer en række Natura 2000-områder langs Vestkysten, 

og der er foretaget en vurdering af, hvorvidt projektet kan udgøre en væsentlig negativ påvirk-

ning af 12 Natura 2000-områder i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1688 (bilag 15 Væ-

sentlighedsvurdering). Væsentlighedsvurderingen viser, at der for fire ud af de 12 Natura 2000-

områder ikke kan afvises at forekomme en væsentlig påvirkning af arter på udpegningsgrundla-

get tilknyttet kysten (dværgterne, laks og stavsild). Der er derfor krav om, at der udarbejdes en 

konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 2 for nærmere at redegøre 

for, om projektet vil medføre en skadevirkning på arterne. 

 

I nærværende bilag til miljøkonsekvensvurderingen er foretaget en konsekvensvurdering af føl-

gende Natura 2000-områder på baggrund af konklusionen i væsentlighedsvurderingen: 

  

• N28 ’Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø’ 

Området består af to tanger, som ligger helt op til kysten, Agger Tange mod nord og Harbo-

øre Tange mod syd. Habitatområdet omfatter også Nissum Bredning i Limfjorden, der er for-

bundet med Nordsøen gennem Thyborøn Kanal. Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at 

en væsentlig påvirkning af stavsild ikke kan udelukkes.  

• N65 ’Nissum Fjord’  

Området består af en lang kyststrækning samt selve Nissum Fjord, hvor Storåen har sit ud-

løb. Nissum Fjord er forbundet med Nordsøen via en kanal ved Thorsminde.  

Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at en væsentlig påvirkning af stavsild, laks og 

dværgterne ikke kan udelukkes. 

• N68 ’Skjern Å’ 

Området ligger ca. 18 km sydøst for Hvide Sande. Natura 2000-område N68 er indirekte for-

bundet med projektstrækning Sdr. Holmsland Tange. N68 er medtaget idet kystbeskyttelse 

med kystnær sandfodring ved projektstrækningen potentielt kan påvirke fiskebestande, for 

fisk, der vandrer fra havet og op i Skjern Å. 

Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at en væsentlig påvirkning af laks ikke kan udeluk-

kes.  

• N69 ’Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen’  

Området ligger ca. 1,5 km øst ind i land fra Vestkysten. Den sydvestlige del af Natura 2000-

området ligger helt ud til kysten. Habitatområdet dækker også dele af Ringkøbing Fjord, hvor 

Skjern Å har sit udløb. Ringkøbing Fjord er forbundet med Nordsøen via kanal med sluse ved 

Hvide Sande.  

Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at en væsentlig påvirkning af stavsild og laks ikke 

kan udelukkes. 

 

Placeringen af Natura 2000-områderne er vist på Figur 16-1. 

 
687 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 

25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 

688 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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Figur 16-1. Natura 2000-områder langs strækningen Lodbjerg - Nymindegab, hvortil der er foretaget en konse-

kvensvurdering med angivelse af nummer for de respektive Natura 2000-områder. 
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16.2 Lovgivning om Natura 2000 

Natura 2000-områder er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særlig værdifuld 

natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er udpeget jf. EU’s habitatdirektiv689 

og fuglebeskyttelsesdirektiv690 for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at be-

skytte naturtyper samt plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.  

 

For hvert Natura 2000-område er der givet en liste, det såkaldte udpegningsgrundlag, med natur-

typer, arter og fugle, som det enkelte område er udpeget for at beskytte. Det overordnede mål 

for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de arter og 

naturtyper, der indgår i områdernes udpegningsgrundlag. Habitatdirektivet og fuglebeskyttelses-

direktivet angiver en række kriterier, som skal være opfyldt for, at en naturtype eller art kan si-

ges at have gunstig bevaringsstatus. For at nå det mål, er der for hvert Natura 2000-område ud-

arbejdet en Natura 2000-plan, der sætter rammerne for, hvordan der skal arbejdes for at sikre 

gunstig bevaringsstatus. Områderne overvåges som led i den nationale DEVANO-overvågning, og 

der udgives jævnligt statusrapporter for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter for hele 

landet samt basisrapporter, der beskriver tilstanden i hvert område forud for hver planperiode.  

 

Habitatdirektivets ordlyd (artikel 6) er som udgangspunkt meget restriktiv og angiver, at der ikke 

må gives tilladelser eller vedtages planer mv., som kan beskadige eller ødelægge naturtyper eller 

arter på udpegningsgrundlaget. Før der kan gives tilladelse til et projekt, der berører et Natura 

2000-område, skal der således foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbin-

delse med andre planer og projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områ-

det væsentligt.  

 

Habitatdirektivets hovedprincipper for administration af Natura 2000-områderne består af:  

 

• Krav om væsentlighedsvurdering (jf. artikel 6, stk. 3) af planer og projekter med henblik på 

at vurdere, om de kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.  

• Krav om konsekvensvurdering (jf. artikel 6, stk. 3), hvis væsentlighedsvurderingen viser, at 

en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning.  

• Planer og projekter, der ikke kan afvises at ville skade et Natura 2000-område, kan ikke ved-

tages eller tillades.  

• I særlige tilfælde er der mulighed for at fravige beskyttelsen (jf. artikel 6 stk. 4). Fravigelse 

af beskyttelsen kræver, at der er tale om et projekt, der er af bydende samfundsøkonomisk 

interesse, at der ikke findes alternative løsninger, og at der iværksættes kompenserende for-

anstaltninger.  

 

Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet er implementeret i dansk lovgivning via habitat-

bekendtgørelsen691. 

 

Natura 2000-områderne er pr. 1. november 2018 opdateret i Miljø- og fødevareministeriets revi-

derede habitatbekendtgørelse, som fastlægger de endelige Natura 2000-grænser og fastlægger 

udpegningen af nye Natura 2000-områder. Områderne er justerede på baggrund af den politiske 

aftale om Naturpakken fra maj 2016. Der er pligt til at beskytte de nyudpegede arealer med det 

 
689 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=DA 

690 Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979, om beskyttelse af vilde fugle, https://eur-lex.europa.eu/LexUri-

Serv/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0409:20070101:DA:PDF 

691 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0409:20070101:DA:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0409:20070101:DA:PDF
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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samme, ligesom de arealer, der udtages, også skal beskyttes, indtil Europa-Kommissionen har 

godkendt de nye områdegrænser (forventet ultimo 2019). 

 

16.3 Metode 

Konsekvensvurderingen vedrører alene de arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områ-

der, hvor væsentlighedsvurderingen vurderer, at en væsentlig påvirkning ikke kan afvises. De po-

tentielle væsentlige påvirkninger fra projektet er beskrevet i afsnit 16.5-16.7. Øvrige påvirkninger 

er beskrevet og vurderet som ikke væsentlige i bilag 15 Væsentlighedsvurderingen og omtales 

derfor ikke yderligere i dette dokument.  

 

Konsekvensvurderingen foretages på baggrund af eksisterende kortlægningsdata for de enkelte 

Natura 2000-områder og relevante arter, som beskrevet i væsentlighedsvurderingen. Vurderin-

gerne er yderligere underbygget med relevant videnskabelig viden fra artikler og rapporter om 

stavsild og dværgterne. Vurderingerne er udarbejdet på baggrund af det eksisterende projekt-

grundlag.  

 

16.4 Projektbeskrivelse  

Kystbeskyttelsen på strækningen Lodbjerg – Nymindegab omfatter den del af Fællesaftalen for 

2020-24 (Aftale om fælles finansiering af kystbeskyttelsen mellem staten og de berørte kommu-

ner på strækningen Lodbjerg - Nymindegab), som vedrører blød kystbeskyttelse.  

 

Blød kystbeskyttelsen omfatter sandfodring ved enten klapning, rainbowing eller strandfodring og 

flytning af fygesand samt sandflugtsbekæmpelse ved plantning af hjælme og opsætning af faski-

ner og fyrretoppe. En uddybende projektbeskrivelse findes i miljøkonsekvensvurderingen. 

 

Beskrivelse af projektets potentielle påvirkninger af arter og naturtyper for de tre berørte Natura 

2000-områder, hvor det ikke kan afvises, at påvirkningen vil være væsentlig, er beskrevet ne-

denfor for henholdsvis terrestrisk natur og marin natur. 

 

16.4.1 Potentielle påvirkninger fra projektet på terrestrisk natur 

På land vil følgende påvirkninger fra projektet potentielt kunne medføre en væsentlig påvirkning 

af dværgterne: 

 

• Færdsel med maskiner på land, etablering af midlertidige adgangsveje og arbejdspladser i 

forbindelse med strandfodring. 

 

Færdsel i klitter og på stranden med maskiner i forbindelse med strandfodring medfører fysisk 

påvirkning af vegetationen og levesteder for dyrearter. Stranden er bl.a. ynglested for fugle som 

dværgterne, der lægger sine æg direkte i sandet. Færdsel med maskiner kan medføre, at rederne 

beskadiges, og at rugende fugle skræmmes væk til skade for ynglesuccesen.  

 

16.4.2 Potentielle påvirkninger fra projektet på marin natur 

I havet vil følgende påvirkninger fra projektet potentielt kunne medføre en væsentlig påvirkning 

af arterne stavsild og laks:  

 

• Spredning af sediment i vandsøjlen i forbindelse med sandfodring  

 

Ved Thyborøn Kanal forekommer der under eksisterende forhold en sedimentspredning ind i Nis-

sum Bredning. I visse situationer, hvor der sandfodres både nord og syd for kanalerne, der fører 

ind i fjordene samtidig, kan materiale fra sandfodringen suges ind i kanalen og medføre forhøjede 

sedimentkoncentrationer. Der er ved Thyborøn Kanal modelleret situationer, hvor der sandfordres 
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ved enten klapning eller rainbowing med skiftende tidevandsgenereret strøm (stille-scenariet), og 

perioder som domineres af kraftig østgående strøm (strøm-scenariet). Worst case scenariet er 

stille-scenariet med rainbowing, hvor varigheden af suspenderet sediment (SSC, suspended sedi-

ment concentration) er højest. Scenariet er modelleret og beskrevet i bilag 7 Sedimentation, hy-

draulik, morfologi. 

 

 

Figur 16-2. Overskridelse (antal døgn) af 10 mg/l suspenderet sediment i Thyborøn kanal og Nissum Bredning 

ved klapning på Agger Tange og Harboøre Tange i stille-scenariet. 

Som det ses af Figur 16-2 kan der forekomme overskridelse af suspenderet sediment koncentra-

tion på 10 mg/l på i ca. 15 – 17 døgn i den vestlige del af Thyborøn Kanal. 10 mg/l sedimentfa-

nen udbredes kun i et meget begrænset omfang til Nissum Bredning. Ved en ekstremkampagne 

kan der forekomme overskridelser af 10 mg/l i op til 47 døgn. 

 

Den forhøjede sedimentkoncentration i vandsøjlen kan forhindre stavsild i at nå deres gydeområ-

der i åer, der løber til Limfjorden, hvilket kan medføre en skadevirkning på populationens beva-

ringsstatus i de berørte områder.  

 

For laksesmolt (juvenile laks på vej ud af vandløbet) kan forhøjet SSC potentielt påvirke deres 

vandring fra vandløbene og ud i havet. Det er vurderet i bilag 15, Væsentlighedsvurderingen, at 

laksesmolt ved sluserne ved Thorsminde og ved Hvide Sande potentielt kan forsinkes i deres 

vandring fra fjord til hav på grund af forhøjet SSC i sluseområderne eller hvis smolten udviser 

undvigeadfærd i situationer med forhøjet SSC i sluseområdet på havsiden. Der kan dermed opstå 

en potentiel risiko for, at situationen kan resultere i en forhøjet dødelighed af laksesmolt, da der 

lokalt kan være en høj punktdødelighed for laksesmolt i sluseområderne inden for en kortere 

periode på grund af prædation. Dermed kan forhøjet SSC potentielt medføre en skadevirkning på 

populationens bevaringsstatus i de berørte områder. 
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16.5 Konsekvensvurdering for NATURA 2000 OMRÅDE N28 ’Agger tange, 

Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø’ 

Natura 2000-området består af et habitatområde (H28) og fire fuglebeskyttelsesområder (F23, 

F27, F28 og F39). Natura 2000-området har en kystlinje mod Limfjorden på ca. 80 km. Området 

består af flere store marine delområder bl.a. Nissum Bredning, som ligger stort set ubeskyttet for 

vestenvinden og består af lavvandede grunde mod vest, samt Limfjordens dybeste område Odde-

sund mod øst med dybder ned til omkring 32 meter. Midt i området ligger den beskyttede og lav-

vandede Skibsted Fjord og længst mod nordøst ligger det vidt forgrenede farvand omkring 

Agerø692.  

 

Der henvises til væsentlighedsvurderingen for en generel beskrivelse af Natura 2000-området, 

områdets udpegningsgrundlag samt beskrivelse af arter og naturtyper, som vurderes ikke at blive 

væsentligt påvirket af kystbeskyttelsen.  

 

Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at det ikke på forhånd kan afvises, at der vil være en 

væsentlig virkning på stavsild som følge af sandfodring ved både en normal- og ekstremkam-

pagne. Det begrundes med, at forhøjede sedimentkoncentrationer muligvis kan forhindre stavsil-

den i at nå deres gydeområder i åer, der løber til Limfjorden. Nærværende konsekvensvurdering 

omhandler derfor alene stavsild. 
 

16.5.1 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-2021 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for områ-

dets udpegede naturtyper og arter693. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan 

området skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til 

opnåelse af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N28 er der 

opstillet følgende overordnede målsætninger med relevans for stavsild:  

 

• At naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Målet er, at 

områdets hav- og kystnatur udgør et stort, sammenhængende naturområde med vægt på 

dynamisk kystudvikling og retablering af de hydrologiske og naturmæssige sammenhænge 

mellem havet og kysten, med velegnede, udbredte yngle- og rasteområder for hav- og kyst-

fugle samt spættet sæl. 

• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtypen hensigtsmæssig hydrologi 

og drift/pleje, som indebærer bekæmpelse af invasive arter, en lav næringsstofbelastning 

samt gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. 

 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt er de konkrete målsætninger, som er relevante for stav-

sild, at: 

 

• Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturfor-

holdene tillader det. 

• For arter uden tilstandsvurderingssystem (bl.a. stavsild) og for deres levesteder er målsæt-

ningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af leveste-

derne for de udpegede arter stabiliseres eller øges således, at der er grundlag for tilstrække-

lige egnede yngle- og fourageringsområder for arterne. 

 
692 Miljø- og Fødevareministeriet, 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 

Agerø Natura 2000-område nr. 28 Habitatområde nr. 28 Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 39. 

693 Miljø- og Fødevareministeriet, 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 

Agerø Natura 2000-område nr. 28 Habitatområde nr. 28 Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 39. 
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• Natura 2000-området bidrager til at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig be-

stand af de udpegede arter på nationalt og/eller internationalt niveau.  

 

16.5.2 Konkrete vurderinger 

I det følgende gives en vurdering af projektets forventede påvirkning af stavsild.  

 

Stavsild 

Stavsild lever størstedelen af deres liv i kystnære dele af havet, typisk omkring udløb af floder og 

større vandløb, som fiskene trækker op i store stimer for at gyde. Stavsild er vidt udbredt i euro-

pæiske farvande og forekommer også relativt hyppigt i danske farvande, dog er de kun fundet 

enkelte gange i danske vandløb694. Stavsild træffes relativt hyppigt i vore farvande, og stavsild 

fanget i gydetiden i Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Vadehavet i forbindelse med undersøgel-

ser i 2004 var enten gydemodne eller netop udgydte, hvilket underbygger, at gydning foregår i 

danske farvande695. Nyere undersøgelser viser, at der kun er meget få individer, og at de ikke 

med sikkerhed yngler i danske vandløb696. Den yngel, der er registreret, har ved nærmere be-

stemmelse vist sig at være sardiner, og det er meget svært at afgøre, om en stavsild er gydemo-

den697. Stavsild gyder flere gange i løbet af livet. Vandringen er afhængig af, at vandtemperatu-

ren når 10-12 grader og foregår for nordlige bestande i maj-juni698 699. 

 

Stavsild blev overvåget i overvågningsprogrammet NOVANA 2011-15 for første gang. Artens ud-

bredelse og forekomst i Natura 2000-området er derfor ikke beskrevet i den seneste basisana-

lyse, og tilstanden for stavsild er ikke vurderet i basisanalysen700. 

 

Vurdering  

Der kan ved en normalkampagne og ved genfodring ske en forhøjelse af SSC i Thyborøn kanal på 

10 mg/l i 15-17 døgn i et worst case scenarie. Ved en ekstremkampagne kan der forekomme for-

højelser af SSC på 10 mg/l i op til 47 døgn. Forholdene er nærmere beskrevet i bilag 15 Væsent-

lighedsvurdering. Tærskelværdien for undvigeadfærd hos stavsild overskrides dermed i en be-

tragtelig del af de to måneder, stavsilden vandrer til gydeområderne. Kriterier for gunstig beva-

ringsstatus omfatter for stavsild, at der både i vandløbssystemerne med nuværende og egnede 

levesteder for stavsild (vurderes at være Ribe Å, Varde Å, Skjern Å, Storå og Gudenå) skal være 

stabile eller stigende vandløbsstrækninger med egnede gyde- og opvækstområder for arten. 

Samtidig skal områderne gøres tilgængelige for arten701. Bestanden på den enkelte lokalitet skal 

også være stabil eller stigende. 

 

 

 
694 Søgaard, B. et al., 2016. Arter 2015. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 126 s. 

- Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 209. http://dce2.au.dk/pub/SR209.pdf 

695 Volk, J.; Bekkevold, D.; Loeschcke, V. (2007) Weak population differentiation in northern European populations of 

the endangered anadromous clupeid Alosa fallax. JOURNAL OF FISH BIOLOGY 71: 461-469. 

696 Miljøstyrelsen, 2019, Bilagsarter, pers. kom. 

697 Møller, P. R., 2019, Pers. Kom.  

698 Nygaard, B. et al., 2014. Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper. Aarhus Univer-

sitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 142 s. - Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og 

Energi nr. 118 http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf 

699 Aprahamian, M.W. et al., 2003. Biology, status, and conservation of the anadromous Atlantic twaite shad Alosa 

fallax. American Fisheries Society Symposium 35: 103-124. 

700 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 

701 Søgaard, B. et al., 2005: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & 

fugle omfattet af EF fuglebeskyttelsesdirektivet. 3. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. - Faglig rapport fra 

DMU, nr. 457. http://faglige-rapporter.dmu.dk 

 

http://dce2.au.dk/pub/SR209.pdf
http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf
http://faglige-rapporter.dmu.dk/
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Der findes ikke konkrete forsøg eller målinger af tolerancetærskler overfor SSC for stavsild, men 

deres følsomhed antages at være på samme niveau som sild, der har udvist undvigeadfærd ved 

19 ± 5 mg/l for fint silt (4,5 µm) og 35 ± 5 mg/l ved groft silt (10 µm). Som følge af strømforhol-

dene i indvindingsområderne antages det, at fodringssandets fine fraktion minder mere om groft 

silt end om fint silt, og det vurderes derfor, at undvigeadfærd hos sild og stavsild ved kystnær 

fodring må forventes at forekomme ved en sedimentkoncentration tættere på 35 mg/l mg end på 

19 mg/l.  

 

Af hensyn til forsigtighedsprincippet har DTU Aqua dog fastlagt, at stavsildens tolerancetærskel 

ligger på 10 mg/l inklusive baggrundskoncentration702. Det sker på baggrund af at videnskabelige 

data for fiskenes tolerance for SSC er fåtallige og bygger på akvarieforsøg, og data herfra kan 

derfor ikke overføres til naturlige forhold. Grænsen på 10 mg/l betyder at sandfodringen maksi-

malt må bidrage med 4 mg/l til SSC-niveauet i stavsildens vandringsperiode, når det antages, at 

baggrundskoncentrationen kan udgøre op til omkring 6 mg/l ved sandfodring ved en bølgehøjde 

på op til 1,5 meter (se detaljer i bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi, samt i bilag 15 Væ-

sentlighedsvurdering). 

 

På baggrund af ovenstående er der ud fra forsigtighedsprincippet risiko for skade på stavsild ved 

både en normal- og ekstremkampagne, da forhøjede sedimentkoncentrationer, om end midlerti-

digt, kan forhindre stavsilden i at nå deres gydeområder i åer, der løber til Limfjorden, i perioden 

maj-juni.    

 

16.5.3 Kumulative påvirkninger  

Jævnfør habitatdirektivet skal vurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis 

i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, 

som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter, som foreligger i forslag. Kumulative 

effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (f.eks. øget forstyr-

relse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at samspillet af for-

skellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.  

 

Som kumulative effekter med betydning for stavsild i Natura 2000-område N28 er defineret: 

 

Oprensning af Thyborøn Kanal og Thyborøn Havn 

Spredning af suspenderet sediment i forbindelse med oprensningsaktiviteter eller bypassaktivite-

ter ved havnen, havneindsejlinger mv. vil potentielt kunne strække sig ind i de områder, hvor der 

sandfodres, og dermed give anledning til kumulative effekter. 

 

De indvundne materialer fra oprensninger og bypass er inkluderet i sandfodringsmængderne i 

projektet, hvorfor den gennemførte modellering allerede indeholder effekten fra oprensningen. I 

spredningsberegningerne for sandfodringsaktiviteten er der forudsat et indhold af silt på 10 %, 

herunder materiale fra oprensning, der ikke er indvundet inden for indvindingsområderne 562-PA 

Thyborøn og 562-AE Thyborøn. Det forudsættes ligeledes, at alt fint materiale frigives i forbin-

delse med sandfodringen, hvilket er en worst case betragtning.  

 

Et siltindhold på 10 % fra oprensningsmaterialer bidrager til, at varigheden af overskridelsen på 

10 mg/l SSC er længere end syv døgn. Det er derfor nødvendigt at sikre, at det samlede siltind-

hold fra materialet fra oprensning sammen med andre materialer ikke overskrider 5 %.  

 

 
702 DTU-Aqua, 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områdechef i 

Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet.  
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Det vurderes på den baggrund, at der ikke er projekter eller planer, der vil kunne medføre kumu-

lative påvirkninger i forhold til forhøjede koncentrationer af sediment i vandsøjlen og dermed ku-

mulativ påvirkning af stavsild. 

 

16.5.4 Afværgetiltag  

DTU Aquas vurdering om en tolerancetærskel på 10 mg/l SSC inklusive baggrundskoncentratio-

nen af hensyn til stavsild månederne april til maj, er meget restriktivt og har den konsekvens at 

der reelt ikke kan sandfodres ved Thyborøn kanal i månederne maj-juni.  

 

De nødvendige restriktioner i sandfodringen af hensyn til stavsild, vil betyde, at det i praksis ikke 

vil være muligt at fodre i et omfang, der kan sikre det fastsatte sikringsniveau på Vestkysten, og 

at der på sigt kan ske gennembrud af klitterne, oversvømmelser og omfattende skader på miljø, 

natur og materielle værdier.  

 

I relation til stavsild vil der derfor blive igangsat en proces om fravigelse i henhold til Habitatdi-

rektivets artikel 6.4, der giver mulighed for at fravige direktivets beskyttende bestemmelser, når 

der er tale om bydende nødvendige hensyn til samfundsøkonomiske interesser, hvilket umiddel-

bart vurderes at være tilfældet i relation til muligheden for at gennemføre sandfodringen. Hvis 

det besluttes at gennemføre en fravigelse, skal EU-kommissionen underrettes af de danske myn-

digheder, herunder blandt andet om, hvilke nødvendige kompenserende foranstaltninger, der vil 

blive iværksat for at afbøde de negative virkninger af sandfodringen. 

 

16.5.5 Samlet konsekvensvurdering  

Det vurderes samlet at der ud fra forsigtighedsprincippet er risiko for skade på stavsild ved både 

en normal- og ekstremkampagne, da forhøjede sedimentkoncentrationer over 10 mg/l inklusive 

baggrundskoncentration, om end midlertidigt, kan forhindre stavsilden i at nå deres gydeområder 

i åer, der løber til Limfjorden, i perioden maj-juni.   
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16.6 Konsekvensvurdering for NATURA 2000 OMRÅDE N65 ’Nissum fjord’ 

Natura 2000-området har et areal på 10.967 ha og består af habitatområde nr. H58 og fuglebe-

skyttelsesområde nr. F38. Nissum Fjord ligger som en lavvandet brakvandslagune bag den smalle 

klittange, Bøvling Klit. Fjorden er opdelt i tre bassiner, Ydre Fjorde (Yder Fjord og Bøvling Fjord), 

Mellem Fjord og Felsted Kog, der afviger i økologiske kår og biologi. Ved Thorsminde har Nissum 

Fjord forbindelse til Nordsøen via en afvandingssluse. Nissum Fjords beliggenhed på trækruten 

langs Vestkysten betyder, at en lang række fuglearter benytter fjorden såvel som kysten som ra-

steplads703. 

 

Der henvises til væsentlighedsvurderingen for en generel beskrivelse af Natura 2000-området, 

områdets udpegningsgrundlag samt beskrivelse af arter og naturtyper, som vurderes ikke at blive 

væsentligt påvirket af kystbeskyttelsen.  

 

Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at sandfodring ikke på forhånd kan afvises at medføre en 

væsentlig virkning på stavsild og laks ved både en normal- og ekstremkampagne. Vurderingen 

begrundes med, at forhøjede sedimentkoncentrationer muligvis kan forhindre stavsilden i at nå 

deres gydeområder i åerne, der løber til Nissum Fjord. Ligeledes kan forhøjede sedimentkoncen-

trationer forsinke laksesmolt, der vandre fra fjorden og ud i havet med forhøjet dødelighed ved 

sluserne som følge af prædation.  

 

For dværgterne konkluderer væsentlighedsvurderingen, at strandfodringsaktiviteterne potentielt 

kan påvirke dværgterner på stranden ved Bøvling klit. Færdsel med maskiner eller andre forstyr-

rende aktiviteter på stranden i forbindelse med kystbeskyttelsesarbejder kan risikere at beska-

dige reder eller forstyrre individer med negativ virkning på bestanden af dværgterne.  

 

Nærværende konsekvensvurdering omhandler derfor alene stavsild, laks og dværgterne. 

 

16.6.1 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-2021 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for områ-

dets udpegede naturtyper og arter. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan om-

rådet skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til op-

nåelse af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N65 er der 

opstillet følgende overordnede målsætninger med relevans for stavsild, laks og dværgterne:  

 

• Der prioriteres levesteder for de nationale ansvarsarter knopsvane, kortnæbbet gås, krikand, 

lysbuget knortegås, pibeand, pibesvane, sangsvane og spidsand samt levestederne for de 

nationalt truede fuglearter alm. ryle, brushane, dværgterne, plettet rørvagtel og splitterne.  

• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig 

drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmu-

ligheder. 

 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt er de konkrete målsætninger med relevans for stavsild, 

laks og dværgterne: 

 

• For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse I eller II er målsæt-

ningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. 

 
703 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 
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• For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse III-V er målsætningen, 

at udviklingen i deres tilstand er i fremgang således at der på sigt opnås tilstand I-II og gun-

stig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. 

• Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturfor-

holdene tillader det. 

• For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er målsætningen gunstig 

bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpe-

gede arter stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- 

og fourageringsområder for arterne. 

• Det kortlagte levested for dværgterne inden for Natura 2000-området bringes til eller fasthol-

des i tilstandsklasse I eller II. Levestedernes geografiske placering fremgår af basisanalysen 

for området. 

 

16.6.2 Konkrete vurderinger  

I det følgende gives en vurdering af projektets forventede påvirkning af stavsild, laks og dværg-

terne. 

 

Stavsild 

Stavsild lever størstedelen af deres liv i kystnære dele af havet, typisk omkring udløb af floder og 

større vandløb som fiskene trækker op i store stimer for at gyde. Stavsild er vidt udbredt i euro-

pæiske farvande, og forekommer også relativt hyppigt i danske farvande, dog er de kun fundet 

enkelte gange i danske vandløb704. Stavsild gyder flere gange i løbet af livet. Vandringen er af-

hængig af, at vandtemperaturen når 10-12 grader og foregår for nordlige bestande i maj-juni705 

706. 

 

I basisanalysen for N65 Nissum Fjord707 er der ikke udført kortlægning af stavsild. Status i områ-

det er derfor ukendt. 

 

Vurdering 

Ved Thorsminde forekommer der under eksisterende forhold en sedimentspredning ind i Nissum 

Bredning. I visse situationer, hvor der sandfodres både nord og syd for Thorsminde samtidig, kan 

materiale fra sandfodringen øge SSC ind i udløbet ved Thorsminde og medføre forhøjede sedi-

mentkoncentrationer. Forholdene er nærmere beskrevet i bilag 15 Væsentlighedsvurdering. 

 

Der kan ved en normalkampagne og ved genfodring ske en overskridelse af 10 mg/l suspenderet 

sedimentkoncentration i op til 13 døgn i et worst case scenarie. Ved en ekstremkampagne kan 

der forekomme en forhøjelse af SSC på 10 mg/l i over 13 døgn (op til 30 døgn). Tærskelværdien 

for undvigeadfærd hos stavsild overskrides dermed i en betragtelig del af de to måneder, stavsil-

den vandrer til gydeområder i. Kriterier for gunstig bevaringsstatus omfatter for stavsild, at der 

både i vandløbssystemerne med nuværende og egnede levesteder for stavsild (vurderes at være 

Ribe Å, Varde Å, Skjern Å, Storå og Gudenå) skal være stabile eller stigende vandløbsstrækninger 

 
704 Søgaard, B. et al., 2016. Arter 2015. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 126 s. 

- Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 209. http://dce2.au.dk/pub/SR209.pdf 

705 Nygaard, B. et al., 2014. Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper. Aarhus Univer-

sitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 142 s. - Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og 

Energi nr. 118 http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf 

706 Aprahamian, M.W. et al., 2003. Biology, status, and conservation of the anadromous Atlantic twaite shad Alosa 

fallax. American Fisheries Society Symposium 35: 103-124. 

707 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Natura 2000-område nr. 65, Habi-

tatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38. 

 

http://dce2.au.dk/pub/SR209.pdf
http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf
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med egnede gyde- og opvækstområder for arten. Samtidig skal områderne gøres tilgængelige for 

arten708. Bestanden på den enkelte lokalitet skal også være stabil eller stigende. 

 

Der findes ikke konkrete forsøg eller målinger af tolerancetærskler overfor SSC for stavsild, men 

deres følsomhed antages at være på samme niveau som sild, der har udvist undvigeadfærd ved 

19 ± 5 mg/l for fint silt (4,5 µm) og 35 ± 5 mg/l ved groft silt (10 µm). Som følge af strømforhol-

dene i indvindingsområderne antages det, at fodringssandets fine fraktion minder mere om groft 

silt end om fint silt, og det vurderes derfor, at undvigeadfærd hos sild og stavsild ved kystnær 

fodring må forventes at forekomme ved en sedimentkoncentration tættere på 35 mg/l mg end på 

19 mg/l.  

 

Af hensyn til forsigtighedsprincippet har DTU Aqua dog fastlagt, at stavsildens tolerancetærskel 

ligger på 10 mg/l inklusive baggrundskoncentration709. Det sker på baggrund af at videnskabelige 

data for fiskenes tolerance for SSC er fåtallige og bygger på akvarieforsøg, og data herfra kan 

derfor ikke overføres til naturlige forhold. Grænsen på 10 mg/l betyder at sandfodringen maksi-

malt må bidrage med 4 mg/l til SSC-niveauet i stavsildens vandringsperiode, når det antages, at 

baggrundskoncentrationen kan udgøre op til omkring 6 mg/l ved sandfodring ved en bølgehøjde 

på op til 1,5 meter (se detaljer i bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi, samt i bilag 15 Væ-

sentlighedsvurdering). 

 

På baggrund af ovenstående er der ud fra forsigtighedsprincippet risiko for skade på stavsild ved 

både en normal- og ekstremkampagne, da sedimentkoncentrationer > 10 mg/l, om end midlerti-

digt, kan forhindre stavsilden i at nå deres gydeområder i åer, der løber til Nissum Fjord, i perio-

den maj-juni. 

 

Det vurderes at påvirkningerne fra forhøjet SSC ikke vil være væsentlige og at der ikke er risiko 

for skade på stavsild, hvis SSC foran sluserne ved normal- og ekstremkampagne samlet set, dvs. 

baggrundkoncentration + merbidrag fra den kystnære sandfodring) ikke overskrider 10 mg/l 

foran sluserne. 

 

Laks 

Det vurderes på grundlag af genetiske undersøgelser, at oprindelige unikke laksebestande stadig 

er repræsenteret i Storå, jf. Bilag 11 Artsbeskrivelser marine forhold fisk. Den overordnede mål-

sætning for Natura 2000-området er bl.a. laksebestanden sikres, således, at den på sigt ikke er 

afhængig af udsætninger. Forholdene i Nissum Fjord må ikke forhindre fiskenes frie vandring til 

de store vandløb i Storå-systemet.  

 

Migrerende juvenile laks (smolt) trækker ud af vandløbene efter 1-4 år. Denne udvandring sker 

typisk i forårsmånederne marts-maj, men strækker sig over store dele af året. Internationale stu-

dier viser betydelige udtræk både i foråret og i efteråret, og styrken af efterårs-udtræk undersø-

ges pt. for danske laks, der ellers altid optælles i marts - juni710. Hovedudtrækket af smolt om 

foråret fra Storå sker i april-maj711. I foråret falder laksesmoltenes vandring i høj grad sammen 

 
708 Søgaard, B. et al., 2005: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & 

fugle omfattet af EF fuglebeskyttelsesdirektivet. 3. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. - Faglig rapport fra 

DMU, nr. 457. http://faglige-rapporter.dmu.dk 
709 DTU-Aqua, 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områdechef i 

Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet.  

710 DTU Aqua og Danmarks Vildlakscenter, 2018, den store lakseundersøgelse, http://danmarksvildlaks.dk/vandrer-

unge-laks-ogsaa-til-havet-om-efteraaret/ 
711 Henrik Baktoft og Anders Koed, DTU Aqua, 2008, Smoltudvandring fra Storå 2007 

samt smoltdødelighed under udvandringen gennem Felsted Kog og Nissum Fjord 

 

http://faglige-rapporter.dmu.dk/
http://www.denstorelakseundersøgelse.dk/
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med stor vandføring i vandløbene i forbindelse med nedbør og afsmeltning. Størrelsen af lakses-

moltudtrækket i den øvrige del af året, ud over foråret, er ukendt for danske vandløb. For havør-

redsmolt gælder det, at deres efterårsudtræk i høj grad falder sammen med stor vandføring i 

vandløbene ligesom om foråret, og da havørred- og laksesmolt generelt er ret ens i både van-

dringsadfærd og -mønster gælder det derfor formentlig også for laksesmolten712713. Fri passage 

mellem gydepladser og hav er et krav. De juvenile laks har et kort vindue, på 2-4 uger, hvor de 

tilpasses saltvand (smoltifikationen). Når de ikke havet inden for dette vindue kan de gå til 

grunde714. Udtrækkende laks er udsat for naturlig prædation fra andre rovfisk, f.eks. gedde og 

havørred, samt sæl og skarv. Laksens biologi er beskrevet nærmere i bilag 11 Artsbeskrivelser 

marine forhold, fisk, samt bilag 15 Væsentlighedsvurdering. 

 

Vurdering 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus omfatter for laks, at der Storå skal være stabile eller sti-

gende vandløbsstrækninger med egnede gyde- og opvækstområder for arten. Samtidig skal om-

råderne gøres tilgængelige for arten715. Bestanden på den enkelte lokalitet skal også være stabil 

eller stigende. Desuden må spærringer heller ikke forhindre/besværliggøre smolt i at nå frem til 

havet. I forhold til vandområdeplanerne skal vandløbene opnå ”god økologisk tilstand”. Da laks 

indgår i vurderingen af den økologisk tilstand, og gunstig bevaringsstatus kun kan opnås, hvis til-

standen for laks ikke forværres, er dette også taget i betragtning i vurderingen. God økologisk 

tilstand indebærer at der skal forekomme 150-250 yngel af ørreder eller laks pr. 100 m vand-

løb716. 

 

Ved Thorsminde Sluse kan der ved kystnær fodring forekomme forhøjede sedimentkoncentratio-

ner langs kysten, der potentielt kan forårsage undvigereaktioner hos laksesmolt. Laksesmolt er i 

laboratorieforsøg observeret at reagere ved en SSC på 20 mg/l. DTU Aqua har imidlertid vurde-

ret717, at der bør anvendes en tolerancetærskel for laksesmolt på 10 mg/l, indtil der er gennem-

ført overvågningsforsøg under naturlige forhold, der eventuelt viser, at laksesmoltens tolerance-

tærskel ligger højere, da de hidtidige undersøgelser er baseret på akvarieforsøg. I normalkam-

pagnen og ved genfodring kan ske en forhøjelse af SSC på 10 mg/l suspenderet sedimentkoncen-

tration i op til 13 døgn langs kysten, mens der i ekstremkampagnen kan forekomme en forhøjelse 

af SSC 10 mg/l over 13 døgn, men mindre end 30 døgn, langs kysten (se detaljer i bilag 7 Sedi-

mentation, hydraulik, morfologi, samt i bilag 15 Væsentlighedsvurdering). Forhøjelsen af SSC fra 

den kystnære fodring er beregnet som et merbidrag ift. naturlige baggrundsniveauer.  

 

Sandsynligheden for en påvirkning vurderes at være lille, da indledende modelresulater viser, at 

det kun er ca. 10 – 15 % af tiden, svarende til seks til ni døgn, hvor der sker kystnær fodring, at 

sedimentet spredes ind mod sluserne, se også bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi. Dette 

sker i et worst case scenarie, hvor der fodres lige foran sluserne. I praksis sker fodringen i større 

afstand. 

 

 
712 K. Aarestrup, K. Birnie-Gauvin, and M. H. Larsen, “Another paradigm lost? Autumn downstream migration of juvenile 

brown trout: Evidence for a presmolt migration,” Ecol. Freshw. Fish, vol. 27, no. 1, pp. 513–516, Jan. 2018. 
713 A. Koed, Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005. 

DFU-rapport 160-06, 2006. 
714 Fiskepleje.dk, 2019, https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/oerred/smolt/smoltifikation#Smolt-vinduet 

715 Søgaard, B. et al., 2005: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & 

fugle omfattet af EF fuglebeskyttelsesdirektivet. 3. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. - Faglig rapport fra 

DMU, nr. 457. http://faglige-rapporter.dmu.dk 
716 Fiskepleje.dk, 2020, Miljømål for ørredens gydevandløb, https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/03/oerreden-er-

nu-miljoeindikator?id=b71e2a39-0c79-4e49-b865-9966a330b99b 
717 DTU-Aqua, 2019, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 18. december, Niels Kristian Kvistgaard, Område-

chef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
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Som beskrevet i bilag 15 Væsentlighedsvurdering vurderes der ikke at være længerevarende 

perioder med forhøjede sediment-koncentrationer på fjordsiden af sluserne og det vurderes at 

der i løbet af et døgn, vil være mulighed for at smolten kan følge udstrømningen ud af slusen, i 

overfladevand med naturlig eller kun let forhøjet SCC.  

 

Det vurderes også, at når smolten kommer ud på havsiden af sluserne, vil fiskene vandre videre 

til havs, selvom der forekommer forhøjet SSC langs kysten, da de allerede er tilpasset saltvand 

på vandringen gennem fjorden. For eksempel viser undersøgelser foretaget af DTU Aqua i 

2005718, 2016 og 2017 med akustisk mærkede smolt, hvis vandring blev fulgt i Skjern Å og 

Ringkøbing Fjord samt ud af fjorden, at når smolt først er vandret til havet, søger de sjældent 

tilbage til fjorden (i mindre end 2 % af tilfældene), før end de vender tilbage som gydefisk.  

 

Det kan dog ikke afvises, at der kan forekomme en negativ effekt, hvis smoltene forsinkes i deres 

vandring fra fjord til hav på grund af forhøjet SSC i sluseområdet ved Nissum fjord eller udviser 

undvigeadfærd i situationer med forhøjet SSC i sluseområdet på havsiden. Der kan dermed opstå 

en potentiel risiko for, at situationen kan resultere i en forhøjet dødelighed af laksesmolt, da der 

lokalt kan være en høj punktdødelighed for laksesmolt i sluseområderne inden for en kortere 

periode på grund af prædation.  

 

Laksesmoltdødeligheden i den nærliggende Ringkøbing Fjord er i forvejen høj og ligger på 

omkring 50 %719, og tætheden af skarv, og dermed deres fourageringsinsensitet, er høj i 

sluseområdet i Ringkøbing Fjord, og der er formentlig en høj punktdødelighed for smolt ved 

slusen536. En undersøgelse i Nissum Fjord indikerede, at der tilsvarende er en høj 

punktdødelighed for smolt i fjorden omkring sluseområdet ved Thorsminde720. Det vurderes, at 

det har stor betydning for smoltenes overlevelse, at de forholdvis hurtigt kommer gennem 

fjorden i sluseområderne for at sikre så lav smoltdødelighed som muligt.  

 

I forhold til prædationsrisiko er der flere studier, som har undersøgt sammenhængen mellem 

turbiditet (uklart vand) og risiko for prædation. Et amerikansk studium indikerede, at 

prædationen på juvenile stillehavslaks fra fiskeædende fisk, var lavere ved høj turbidittet 

sammenlignet med klart vand721. Ligeledes fandt Abrahams og Kattenfeld indikation på det 

samme, nemlig at risikoen for prædation er lavere ved høj turbiditet722.  

 

Skarv vil dog formentlig være den potentielt væsentligste smoltprædator537. Flere studier har 

undersøgt sammenhængen mellem skarvs jagteffektivitet og turbiditet. Strod et. al. fandt, at 

skarvs detektionsafstand af et bytte falder med stigende turbiditet723, mens Grémillet et. al. fandt 

indikation på, at skarv fortsat er højeffektive fiskeprædatorer i vand med høj turbiditet724.  

 

 
718 A. Koed, Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005. 

DFU-rapport 160-06, 2006. 
719 N. Jepsen, H. Flávio, and A. Koed, “The impact of Cormorant predation on Atlantic salmon and Sea trout smolt sur-

vival,” Fish. Manag. Ecol., vol. 26, no. 2, pp. 183–186, Apr. 2019. 
720 H. Baktoft and A. Koed, Smoltudvandring fra Storå 2007 samt smoltdødelighed under udvandringen gennem Felsted 

Kog og Nissum Fjord (in Danish). DTU Aqua-rapport, Nr. 186-08, 2008. 
721 R. S. Gregory and C. D. Levings, “Turbidity Reduces Predation on Migrating Juvenile Pacific Salmon,” Trans. Am. 

Fish. Soc., vol. 127, no. 2, pp. 275–285, Mar. 1998. 
722 M. V. Abrahams and M. G. Kattenfeld, “The role of turbidity as a constraint on predator-prey interactions in aquatic 

environments,” Behav. Ecol. Sociobiol., vol. 40, no. 3, pp. 169–174, Mar. 1997. 
723 T. Strod, I. Izhaki, Z. Arad, and G. Katzir, “Prey detection by great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) in clear 

and in turbid water,” J. Exp. Biol., vol. 211, no. 6, pp. 866–872, Mar. 2008. 
724 D. Grémillet, T. Nazirides, H. Nikolaou, and A. Crivelli, “Fish are not safe from great cormorants in turbid water,” 

Aquat. Biol., vol. 15, no. 2, pp. 187–194, May 2012. 
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Sæler lever og søger føde i miljøer med til tider meget uklart vand, f.eks. Vadehavet, og om nat-

ten, hvor sigtbarheden ligeledes er dårlig. Forsøg foretaget på spættede sæler tyder på, at de ja-

ger ved hjælp af deres knurhår (vibrissae) og dermed til en vis grad er uafhængige af synet. 

 

En kort forsinkelse (mindre end ét døgn) kan derfor muligvis medføre, at flere smolt bliver spist 

af f.eks. sæl eller skarv ved slusen. Skarvernes fødeindtag svinger henover sæsonen fra 

200 g til 700 g om døgn725. Behovet er størst i maj-juni, hvor skarverne har unger. Optælling af 

smolt i 2007 fra Storå viste en gennemsnitsvægt på ca. 42 gram (n=69)726. En enkel skarv kan 

dermed på et døgn æde relativt mange smolt. Det er dog usikkert, i hvilken grad prædationen 

øges og hvilken betydning det kan få i forhold til bestanden. Konsekvenserne for laksesmolt 

vurderes derfor at være uafklarede, da det er usikkert, om forhøjet SSC uden for sluserne kan 

påvirke laksebestandene negativt.  

 

På baggrund af ovenstående er der ud fra forsigtighedsprincippet risiko for skade på laks ved 

både en normal- og ekstremkampagne, da forhøjede SSC over 10 mg/l, om end midlertidigt, kan 

medføre forhøjet dødelighed af smolt, som følge af prædation i slusen ved Thorsminde, særligt 

ved hovedudtrækket i perioden april-maj, samt muligvis i efteråret, hvor der mangler viden om 

størrelsen af udtrækket. 

 

Det vurderes at påvirkningerne fra SSC på laksesmolt ikke vil være væsentlige og at der ikke er 

risiko for skade på laksesmolt, hvis SSC foran sluserne samlet set (dvs. baggrundkoncentration + 

merbidrag fra den kystnære sandfodring) ikke overskrider 10 mg/l foran sluserne.  

 

Dværgterne 

Der er udpeget levested for dværgterne på Fjandø i Nissum Fjord. Det vurderes, at der ikke vil 

være en påvirkning af dette levested som følge af kystbeskyttelsen. Dværgterne har i nogle år 

også ynglet på stenstranden på ydersiden af landtangen mellem Nissum Fjord og Vesterhavet ved 

Bøvling Klit umiddelbart uden for fuglebeskyttelsesområdet. Bestanden yngler ustabilt og ikke år-

ligt på stedet. Ynglepladsen er meget sårbar over for færdsel af strandgæster og bortskylning ved 

høj vandstand i yngletiden.  

 

Undersøgelser af flugtafstanden for forskellige ternearter ved menneskelige forstyrrelser har vist, 

at ynglende dværgterne i et amerikansk studie havde en opflyvningsafstand på 64 meter, og der 

blev anbefalet en afstand på 100 meter til ynglekolonien727. I to andre studier anbefales for kolo-

nirugende fugle en generel afstand på 150 meter og 200 meter for forstyrrende aktiviteter728729. 

For at undgå forstyrrelse fra biler, ATV, kitebuggy og strandsejler anbefales i en afstand på >500 

meter, men der er ikke konkrete undersøgelser, der understøtter dette730. Ved afgrænsningen af 

yngleområderne er medtaget en vis buffer med henblik på at mindske generne ved eventuelle 

forstyrrelser731. På den baggrund vurderes en afstand på 300 meter at være tilstrækkelig til at 

undgå forstyrrelse af de ynglende dværgterner. 

 
725 Miljø- og Fødevareministeriet, 2016, Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo 

sinensis) og trækgæster, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, J.nr. NST-360-00014 
726 Henrik Baktoft og Anders Koed, DTU Aqua, 2008, Smoltudvandring fra Storå 2007 

samt smoltdødelighed under udvandringen gennem Felsted Kog og Nissum Fjord 

727 Erwin, M., 1989. Responses to Human Intruders by Birds Nesting in Colonies: Experimental Results and Management 

Guidelines. Colonial Waterbirds 12 (1) 104-108. 

728 Brøgger-Jensen, S., Halvorsen, L. B. og Vissing, M. S., 2015: Sårbare naturtyper og dyrearter I Nationalpark Vadeha-

vet – anbefalinger til en code of conduct for friluftsaktiviteter. 
729 Miljøstyrelsen, 2019, Dværgterne, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fugle/dvaergterne/ 

730 Brøgger-Jensen, S., Halvorsen, L. B. og Vissing, M. S., 2015: Sårbare naturtyper og dyrearter I Nationalpark Vadeha-

vet – anbefalinger til en code of conduct for friluftsaktiviteter. 

731 Berthelsen, U., 2019, dværgternespecialist, mundtlig meddelelse. 

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fugle/dvaergterne/
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Vurdering 

Færdsel på stranden i forbindelse med strandfodringsaktiviteterne kan potentielt påvirke dværg-

terne på stranden ved Bøvling Klit. På baggrund af ovenstående vurderes en afstand på 300 me-

ter fra det udpegede yngleområde at være tilstrækkelig til at undgå forstyrrelse fra strandfod-

ringsaktiviteter på land af de ynglende dværgterner. 

 

Det er derfor nødvendigt at indarbejde følgende afværgetiltag i projektet med henblik på at for-

hindre forstyrrelse af arten i yngletiden eller direkte ødelæggelse af rede og æg.  

 

• Der må ikke foregå færdsel på stranden med maskiner i yngletiden for dværgterne ud for 

Bøvling Klit (1. maj – 31. juli,). Der skal holdes en afstand på 300 meter til ynglepladsen (se 

Figur 16-3) for at undgå forstyrrelse.  

• Såfremt det alligevel ønskes at udføre projektaktiviteter på kyststrækningen i juli, skal det 

forud for arbejdet undersøges af en kompetent fagperson godkendt af myndigheden, om der 

er ynglende dværgterner på stranden. Tidspunktet for undersøgelsen kan tidligst være den 1. 

juli. Hvis der registreres dværgterne ved undersøgelsen, gælder de beskrevne begrænsninger 

for færdsel stadig. 

 

På denne baggrund vurderes det, at der ikke vil forekomme en skadevirkning på dværgterne eller 

dens ynglesteder i Natura 2000-område N65 som følge af den planlagte kystbeskyttelse. 

 

 

Figur 16-3. Ynglelokalitet for dværgterne (markeret med rødt), umiddelbart op til N65 Nissum Fjord. 

 

16.6.3 Kumulative påvirkninger  

Jævnfør habitatdirektivet skal vurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis 

i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, 

som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter, som foreligger i forslag. Kumulative 
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effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (f.eks. øget forstyr-

relse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at samspillet af for-

skellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.  

 

Som kumulative effekter med betydning for stavsild, laks og dværgterne i Natura 2000-område 

N65 er defineret: 

 

Oprensning af Thorsminde Havn 

Spredning af suspenderet sediment i forbindelse med oprensningsaktiviteter eller bypassaktivite-

ter ved havnen, havneindsejlingen mv. vil potentielt kunne strække sig ind i de områder, hvor 

der sandfodres, og dermed give anledning til kumulative effekter. 

 

De indvundne materialer fra oprensninger og bypass er inkluderet i sandfodringsmængderne i 

projektet, hvorfor den gennemførte modellering allerede indeholder effekten fra oprensningen. I 

spredningsberegningerne for sandfodringsaktiviteten er der forudsat et indhold af silt på 10 %, 

herunder materiale fra oprensning, der ikke er indvundet inden for indvindingsområderne 562-AD 

Ferring. Det forudsættes ligeledes, at alt fint materiale frigives i forbindelse med sandfodringen, 

hvilket er en worst case betragtning.  

 

Det vurderes på den baggrund, at der ikke er projekter eller planer, der vil kunne medføre kumu-

lative påvirkninger i forhold til forhøjede koncentrationer af sediment i vandsøjlen og dermed ku-

mulativ påvirkning af stavsild og laks. 

 

Skråningsbeskyttelse Bøvling Klit 

Ved Bøvling Klit findes hård kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse. Eventuel vedligehol-

delse af den hårde kystbeskyttelse vil medføre færdsel med maskiner på stranden og dermed po-

tentielt forstyrrelse af ynglende dværgterner. Det forudsættes, at færdsel med maskiner på 

stranden i forbindelse med vedligeholdelse af hård kystbeskyttelse udføres efter samme retnings-

linjer, som beskrevet under afværgetiltag i afsnit 16.6.4, og på den baggrund vurderes det, at 

der ikke vil være kumulative påvirkninger med skadevirkning for dværgterne.  

 

16.6.4 Afværgetiltag  

DTU Aquas vurdering om en tolerancetærskel på 10 mg/l SSC inklusive baggrundskoncentratio-

nen af hensyn til stavsild i månederne maj-juni og laks i månederne april-maj, er meget restrik-

tivt og har den konsekvens at der reelt ikke kan sandfodres i en afstand af 24 km på hver side af 

slusen ved Thorsminde i en periode på tre måneder.  

 

De nødvendige restriktioner i sandfodringen af hensyn til stavsild og laks, vil betyde, at det i 

praksis ikke vil være muligt at fodre i et omfang, der kan sikre det fastsatte sikringsniveau på 

Vestkysten, og at der på sigt kan ske gennembrud af klitterne, oversvømmelser og omfattende 

skader på miljø, natur og materielle værdier.  

 

I relation til stavsild og laks vil der derfor blive igangsat en proces om fravigelse i henhold til Ha-

bitatdirektivets artikel 6.4, der giver mulighed for at fravige direktivets beskyttende bestemmel-

ser, når der er tale om bydende nødvendige hensyn til samfundsøkonomiske interesser, hvilket 

umiddelbart vurderes at være tilfældet i relation til muligheden for at gennemføre sandfodringen. 

Hvis det besluttes at gennemføre en fravigelse, skal EU-kommissionen underrettes af de danske 

myndigheder, herunder blandt andet om, hvilke nødvendige kompenserende foranstaltninger, der 

vil blive iværksat for at afbøde de negative virkninger af sandfodringen. 
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Dværgterne 

Idet den konkrete vurdering for dværgterne viser, at der er risiko for skade på arten, kan kystbe-

skyttelsesprojektet kun gennemføres under forudsætning af, at følgende tiltag indarbejdes i pro-

jektet: 

 

• Der må ikke foregå færdsel med maskiner på stranden inden for en afstand af 300 meter til 

ynglepladsen ud for Bøvling Klit (N65) i yngletiden for dværgterne (1. maj – 31. juli). Afstan-

den på 300 meter skal sikre, at der ikke sker forstyrrelse af ynglepladsen og de ynglende 

fugle. Såfremt det alligevel ønskes at udføre projektaktiviteter på kyststrækningen i nævnte 

tidsperiode, skal det af en kompetent fagperson godkendt af myndigheden undersøges, om 

der er ynglende dværgterne på stranden. Tidspunktet for undersøgelsen kan tidligst være 

den 1. juli. Hvis der registreres dværgterne ved undersøgelsen, gælder de beskrevne be-

grænsninger for færdsel stadig. 

 

16.6.5 Samlet konsekvensvurdering  

Det vurderes samlet at der ud fra forsigtighedsprincippet er risiko for skade på stavsild og laks 

ved både en normal- og ekstremkampagne, da forhøjede sedimentkoncentrationer over 10 mg/l 

inklusive baggrundskoncentration, om end midlertidigt, kan forhindre stavsilden i at nå deres gy-

deområder i åer, der løber til Nissum fjord, i perioden april-juni og forøge prædation fra skarver 

på laks i slusen ved Thorsminde i perioden april-maj. 

 

Når de i afsnit 16.6.4 nævnte afværgetiltag gennemføres, vurderes det, at der ikke vil ske skade 

på Natura 2000-områdets integritet eller bevaringsmålsætningerne for dværgterne.  
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16.7 Konsekvensvurdering for NATURA 2000 OMRÅDE N69 ’Ringkøbing 

Fjord og Nymindestrømmen’  

Natura 2000-område N69 er 27.684 ha stort, hvoraf 21.901 ha udgøres af Ringkøbing Fjord. Om-

rådet består af et habitatområde (H62) og et fuglebeskyttelsesområde (F43). Natura 2000-områ-

det er specielt udpeget på grund af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters 

levesteder: Strandeng, hvid klit, grå/grøn klit og klithede, samt vandranke, knopsvane, sang-

svane, pibesvane, mørkbuget knortegås, gravand, pibeand, spidsand, alm. ryle og brushane. Om-

rådet omfatter hele den sydlige del af Ringkøbing Fjord samt nærliggende landområder, herunder 

Tipperhalvøen, de yderste dele af Skjernåens delta samt kystnære arealer syd for Nymindegab. 

Områdets habitatnaturtyper er især kortlagt i den sydlige og vestlige del af området732. 

 

Der henvises til væsentlighedsvurderingen for en generel beskrivelse af Natura 2000-området, 

områdets udpegningsgrundlag samt beskrivelse af arter og naturtyper, som vurderes ikke at blive 

væsentligt påvirket af kystbeskyttelsen.  

 

Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at det ikke på forhånd kan afvises, at der kan forekomme 

en væsentlig påvirkning af stavsild og laks fra de planlagte sandfodringsaktiviteter, ved både en 

normal- og ekstremkampagne. Således kan forhøjede sedimentkoncentrationer muligvis forhindre 

stavsildene i at nå deres gydeområder i åerne, der løber til Ringkøbing Fjord. Ligeledes kan forhø-

jede sedimentkoncentrationer forsinke laksesmolt, der vandre fra fjorden og ud i havet med for-

højet dødelighed ved sluserne som følge af prædation. 

 

Nærværende konsekvensvurdering omhandler alene stavsild og laks. 

 

16.7.1 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-2021 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for områ-

dets udpegede naturtyper og arter733. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan 

området skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til 

opnåelse af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N69 er der 

opstillet følgende overordnede målsætninger med relevans for stavsild og laks:  

 
• Områdets truede naturtyper og arter prioriteres højt. Det gælder især arealer med strandeng 

og grå/grøn klit, som arealmæssigt udgør et stort areal på biogeografisk niveau. 

 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt er de konkrete målsætninger med relevans for stavsild og 

laks at: 

 
• Det samlede areal af naturtyper/levesteder skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturfor-

holdene tillader det.  

 

16.7.2 Konkrete vurderinger 

I det følgende gives en vurdering af projektets forventede påvirkning af stavsild og laks. 

 

 
732 Miljø- og Fødevareministeriet, 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 

2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43. 

733 Miljø- og Fødevareministeriet, 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 

2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43. 
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Stavsild 

Stavsild lever størstedelen af deres liv i kystnære dele af havet, typisk omkring udløb af floder og 

større vandløb, som fiskene trækker op i store stimer for at gyde. Stavsild er vidt udbredt i euro-

pæiske farvande og forekommer også relativt hyppigt i danske farvande, dog er de kun fundet 

enkelte gange i danske vandløb734. Stavsild gyder flere gange i løbet af livet. Vandringen er af-

hængig af, at vandtemperaturen når 10-12 grader og foregår for nordlige bestande i maj-juni735 

736. 

 

Stavsild blev overvåget i overvågningsprogrammet NOVANA 2011-15 for første gang. Artens ud-

bredelse og forekomst i Natura 2000-området er derfor ikke beskrevet i den seneste basisana-

lyse, og tilstanden for stavsild er ikke vurderet i basisanalysen737. 

 

Vurdering  

Der kan ved en normalkampagne og ved genfodring ske en overskridelse af 10 mg/l suspenderet 

sedimentkoncentration i op til 13 døgn i et worst case scenarie. Ved en ekstremkampagne kan 

der forekomme overskridelser af 10 mg/l i over 47 døgn. Tærskelværdien for undvigeadfærd hos 

stavsild overskrides dermed i en betragtelig del af de to måneder, stavsilden vandrer til gydeom-

råder. Kriterier for gunstig bevaringsstatus omfatter for stavsild, at der både i vandløbssyste-

merne med nuværende og egnede levesteder for stavsild (vurderes at være Ribe Å, Varde Å, 

Skjern Å, Storå og Gudenå) skal være stabile eller stigende vandløbsstrækninger med egnede 

gyde- og opvækstområder for arten. Samtidig skal områderne gøres tilgængelige for arten738. Be-

standen på den enkelte lokalitet være skal også være stabil eller stigende. 

 

Der findes ikke konkrete forsøg eller målinger af tolerancetærskler overfor SSC for stavsild, men 

deres følsomhed antages at være på samme niveau som sild, der har udvist undvigeadfærd ved 

19 ± 5 mg/l for fint silt (4,5 µm) og 35 ± 5 mg/l ved groft silt (10 µm). Som følge af strømforhol-

dene i indvindingsområderne antages det, at fodringssandets fine fraktion minder mere om groft 

silt end om fint silt, og det vurderes derfor, at undvigeadfærd hos sild og stavsild ved kystnær 

fodring må forventes at forekomme ved en sedimentkoncentration tættere på 35 mg/l mg end på 

19 mg/l.  

 

Af hensyn til forsigtighedsprincippet har DTU Aqua dog fastlagt, at stavsildens tolerancetærskel 

ligger på 10 mg/l inklusive baggrundskoncentration739. Det sker på baggrund af at videnskabelige 

data for fiskenes tolerance for SSC er fåtallige og bygger på akvarieforsøg, og data herfra kan 

derfor ikke overføres til naturlige forhold. Grænsen på 10 mg/l betyder at sandfodringen maksi-

malt må bidrage med 4 mg/l til SSC-niveauet i stavsildens vandringsperiode, når det antages, at 

baggrundskoncentrationen kan udgøre op til omkring 6 mg/l ved sandfodring ved en bølgehøjde 

 
734 Søgaard, B. et al., 2016. Arter 2015. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 126 s. 

- Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 209. http://dce2.au.dk/pub/SR209.pdf 

735 Nygaard, B. et al., 2014. Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper. Aarhus Univer-

sitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 142 s. - Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og 

Energi nr. 118 http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf  

736 Aprahamian, M.W. et al. (2003) Biology, status, and conservation of the anadromous Atlantic twaite shad Alosa fallax 

fallax. American Fisheries Society Symposium 35: 103-124. 

737 Miljøministeriet, 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021, Revideret udgave, Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø, Natura 2000-område nr. 28, Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 

39. 

738 Søgaard, B. et al., 2005: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & 

fugle omfattet af EF fuglebeskyttelsesdirektivet. 3. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. - Faglig rapport fra 

DMU, nr. 457. http://faglige-rapporter.dmu.dk 
739 DTU-Aqua, 2020, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 21. april, Niels Kristian Kvistgaard, Områdechef i 

Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet.  

http://dce2.au.dk/pub/SR209.pdf
http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf
http://faglige-rapporter.dmu.dk/
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på op til 1,5 meter (se detaljer i bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi, samt i bilag 15 Væ-

sentlighedsvurdering). 

 

På baggrund af ovenstående er der ud fra forsigtighedsprincippet risiko for skade på stavsild ved 

både en normal og ekstremkampagne, da sedimentkoncentrationer på > 10 mg/l inklusive bag-

grundskoncentrationen, om end midlertidigt, kan forhindre stavsilden i at nå deres gydeområder i 

åer, der løber til Ringkøbing Fjord, i perioden maj-juni.  

 

Det vurderes at påvirkningerne fra forhøjet SSC ikke vil være væsentlige og at der ikke er risiko 

for skade på stavsild, hvis SSC foran sluserne ved normal- og ekstremkampagne samlet set, dvs. 

baggrundkoncentration + merbidrag fra den kystnære sandfodring) ikke overskrider 10 mg/l 

foran slusen. 

Laks 

Det vurderes på grundlag af genetiske undersøgelser, at oprindelige unikke laksebestande stadig 

er repræsenteret i Skjern Å, jf. Bilag 11 Artsbeskrivelser marine forhold fisk. Den overordnede 

målsætning for Natura 2000-området er bl.a. laksebestanden sikres, således, at den på sigt ikke 

er afhængig af udsætninger. Forholdene i Ringkøbing Fjord må ikke forhindre fiskenes frie van-

dring til de store vandløb i Skjern Å-systemet.  

 

Migrerende juvenile laks (smolt) trækker ud af vandløbene efter 1-4 år. Denne udvandring sker 

typisk i forårsmånederne marts-maj, men strækker sig over store dele af året. Internationale stu-

dier viser betydelige udtræk både i foråret og i efteråret, og styrken af efterårs-udtræk undersø-

ges pt. for danske laks, der ellers altid optælles i marts - juni740. Hovedudtrækket af smolt om 

foråret fra Skjern Å sker i april-maj. I foråret falder laksesmoltens vandring i høj grad sammen 

med stor vandføring i vandløbene i forbindelse med nedbør og afsmeltning. Størrelsen af lakses-

moltudtrækket i den øvrige del af året, ud over foråret, er ukendt for danske vandløb. For havør-

redsmolt gælder det, at deres efterårsudtræk i høj grad falder sammen med stor vandføring i 

vandløbene ligesom om foråret, og da havørred- og laksesmolt generelt er ret ens i både van-

dringsadfærd og -mønster gælder det derfor formentlig også for laksesmolten741742. Fri passage 

mellem gydepladser og hav er et krav. De juvenile laks har et kort vindue, på 2-4 uger, hvor de 

tilpasses saltvand (smoltifikationen). Når de ikke havet inden for dette vindue kan de gå til 

grunde743. Udtrækkende laks er udsat for naturlig prædation fra andre rovfisk, f.eks. gedde og 

havørred, samt sæl og skarv. Laksens biologi er beskrevet nærmere i bilag 11 Artsbeskrivelser 

marine forhold, fisk, samt bilag 15 Væsentlighedsvurdering. 

 

Vurdering 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus omfatter for laks, at der Skjern Å skal være stabile eller sti-

gende vandløbsstrækninger med egnede gyde- og opvækstområder for arten. Samtidig skal om-

råderne gøres tilgængelige for arten744. Bestanden på den enkelte lokalitet skal også være stabil 

eller stigende. Desuden må spærringer heller ikke forhindre/besværliggøre smolt i at nå frem til 

havet. I forhold til vandområdeplanerne skal vandløbene opnå ”god økologisk tilstand”. Da laks 

 

740 DTU Aqua og Danmarks Vildlakscenter, 2018, den store lakseundersøgelse, http://danmarksvildlaks.dk/vandrer-

unge-laks-ogsaa-til-havet-om-efteraaret/ 
741 K. Aarestrup, K. Birnie-Gauvin, and M. H. Larsen, “Another paradigm lost? Autumn downstream migration of juvenile 

brown trout: Evidence for a presmolt migration,” Ecol. Freshw. Fish, vol. 27, no. 1, pp. 513–516, Jan. 2018. 
742 A. Koed, Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005. 

DFU-rapport 160-06, 2006. 
743 Fiskepleje.dk, 2019, https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/oerred/smolt/smoltifikation#Smolt-vinduet 

744 Søgaard, B. et al., 2005: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & 

fugle omfattet af EF fuglebeskyttelsesdirektivet. 3. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. - Faglig rapport fra 

DMU, nr. 457. http://faglige-rapporter.dmu.dk 

 

http://www.denstorelakseundersøgelse.dk/
http://faglige-rapporter.dmu.dk/
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indgår i vurderingen af den økologisk tilstand og gunstig bevaringsstatus kun kan opnås, hvis til-

standen ikke forværres, er dette også taget i betragtning i vurderingen. God økologisk tilstand 

indebærer at der skal forekomme 150-250 yngel af ørreder eller laks pr. 100 m vandløb745. 

 

Ved Hvide Sande Sluse kan der ved kystnær fodring forekomme forhøjede sedimentkoncentratio-

ner langs kysten, der potentielt kan forårsage undvigereaktioner hos laksesmolt. Laksesmolt er i 

laboratorieforsøg observeret at reagere ved en SSC på 20 mg/l. DTU Aqua har imidlertid vurde-

ret746, at der bør anvendes en tolerancetærskel for laksesmolt på 10 mg/l, indtil der er gennem-

ført overvågningsforsøg under naturlige forhold, der eventuelt viser, at laksesmoltens tolerance-

tærskel ligger højere, da de hidtidige undersøgelser er baseret på akvarieforsøg. I normalkam-

pagnen og ved genfodring kan ske en forhøjelse af SSC på 10 mg/l i op til 13 døgn langs kysten, 

mens der i ekstremkampagnen kan forekomme en forhøjelse af SSC 10 mg/l over 13 døgn, men 

mindre end 30 døgn, langs kysten (se detaljer i bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi, samt 

i bilag 15 Væsentlighedsvurdering).  

 

Sandsynligheden for en påvirkning vurderes at være lille, da indledende modelresulater viser, at 

det kun er ca. 10 – 15 % af tiden, svarende til seks til ni døgn, hvor der sker kystnær fodring, at 

sedimentet spredes ind mod sluserne, se også bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi. Dette 

sker i et worst case scenarie, hvor der fodres lige foran sluserne. I praksis sker fodringen i større 

afstand. 

 

Som beskrevet i bilag 15 Væsentlighedsvurdering vurderes der ikke at være længerevarende 

perioder med forhøjede sediment-koncentrationer på fjordsiden af sluserne og det vurderes at 

der i løbet af et døgn, vil være mulighed for at smolten kan følge udstrømningen ud af slusen, i 

overfladevand med naturlig eller kun let forhøjet SCC.  

 

Det vurderes også, at når smolten kommer ud på havsiden af sluserne, vil fiskene vandre videre 

til havs, selvom der forekommer forhøjet SSC langs kysten, da de allerede er tilpasset saltvand 

på vandringen gennem fjorden. For eksempel viser undersøgelser foretaget af DTU Aqua i 

2005747, 2016 og 2017 med akustisk mærkede smolt, hvis vandring blev fulgt i Skjern Å og 

Ringkøbing Fjord samt ud af fjorden, at når smolt først er vandret til havet, søger de sjældent 

tilbage til fjorden (i mindre end 2 % af tilfældene), før end de vender tilbage som gydefisk.  

 

Det kan dog ikke afvises, at der kan forekomme en negativ effekt, hvis smoltene forsinkes i deres 

vandring fra fjord til hav på grund af forhøjet SSC i sluseområdet ved Ringkøbing fjord eller 

udviser undvigeadfærd i situationer med forhøjet SSC i sluseområdet på havsiden. Der kan 

dermed opstå en potentiel risiko for, at situationen kan resultere i en forhøjet dødelighed af 

laksesmolt, da der lokalt kan være en høj punktdødelighed for laksesmolt i sluseområderne inden 

for en kortere periode på grund af prædation.  

 

Laksesmoltdødeligheden i Ringkøbing Fjord er i forvejen høj og ligger på omkring 50 %748, og 

tætheden af skarv, og dermed deres fourageringsinsensitet, er høj i sluseområdet i Ringkøbing 

Fjord, og der er formentlig en høj punktdødelighed for smolt ved slusen536. Det vurderes, at det 

 
745 Fiskepleje.dk, 2020, Miljømål for ørredens gydevandløb, https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/03/oerreden-er-

nu-miljoeindikator?id=b71e2a39-0c79-4e49-b865-9966a330b99b 
746 DTU-Aqua, 2019, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 18. december, Niels Kristian Kvistgaard, Område-

chef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
747 A. Koed, Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005. 

DFU-rapport 160-06, 2006. 
748 N. Jepsen, H. Flávio, and A. Koed, “The impact of Cormorant predation on Atlantic salmon and Sea trout smolt sur-

vival,” Fish. Manag. Ecol., vol. 26, no. 2, pp. 183–186, Apr. 2019. 
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har stor betydning for smoltenes overlevelse, at de forholdvis hurtigt kommer gennem fjorden i 

sluseområderne for at sikre så lav smoltdødelighed som muligt.  

 

I forhold til prædationsrisiko er der flere studier, som har undersøgt sammenhængen mellem 

turbiditet (uklart vand) og risiko for prædation. Et amerikansk studium indikerede, at 

prædationen på juvenile stillehavslaks fra fiskeædende fisk, var lavere ved høj turbidittet 

sammenlignet med klart vand749. Ligeledes fandt Abrahams og Kattenfeld indikation på det 

samme, nemlig at risikoen for prædation er lavere ved høj turbiditet750.  

 

Skarv vil dog formentlig være den potentielt væsentligste smoltprædator537. Flere studier har 

undersøgt sammenhængen mellem skarvs jagteffektivitet og turbiditet. Strod et. al. fandt, at 

skarvs detektionsafstand af et bytte falder med stigende turbiditet751, mens Grémillet et. al. fandt 

indikation på, at skarv fortsat er højeffektive fiskeprædatorer i vand med høj turbiditet752.  

 

Sæler lever og søger føde i miljøer med til tider meget uklart vand, f.eks. Vadehavet, og om nat-

ten, hvor sigtbarheden ligeledes er dårlig. Forsøg foretaget på spættede sæler tyder på, at de ja-

ger ved hjælp af deres knurhår (vibrissae) og dermed til en vis grad er uafhængige af synet. 

 

En kort forsinkelse (mindre end ét døgn) kan derfor muligvis medføre, at flere smolt bliver spist 

af f.eks. sæl eller skarv ved slusen. Skarvernes fødeindtag svinger henover sæsonen fra 

200 g til 700 g i døgnet753. Behovet er størst i maj-juni, hvor skarverne har unger. Optælling af 

smolt i 2007 fra Storå viste en gennemsnitsvægt på ca. 42 gram (n=69)754. En enkel skarv kan 

dermed på et døgn æde relativt mange smolt. Det er dog usikkert, i hvilken grad prædationen 

øges og hvilken betydning det kan få i forhold til bestanden. Konsekvenserne for laksesmolt 

vurderes derfor at være uafklarede, da det er usikkert, om forhøjet SSC uden for sluserne kan 

påvirke laksebestandene negativt.  

 

På baggrund af ovenstående er der risiko for skade på laks ved både en normal- og ekstremkam-

pagne, da sedimentkoncentrationer > 10 mg/l inklusive baggrundskoncentration, om end midler-

tidigt, kan medføre forhøjet dødelighed af smolt, som følge af prædation i slusen ved Hvide 

Sande, særligt ved hovedudtrækket i perioden april-maj, samt muligvis i efteråret, hvor der 

mangler viden om størrelsen af udtrækket.  

 

Det vurderes at påvirkningerne fra forhøjet SSC ikke vil være væsentlige og at der ikke er risiko 

for skade på laks, hvis SSC foran sluserne ved normal- og ekstremkampagne samlet set, dvs. 

baggrundkoncentration + merbidrag fra den kystnære sandfodring) ikke overskrider 10 mg/l 

foran slusen.  

 

 

 
749 R. S. Gregory and C. D. Levings, “Turbidity Reduces Predation on Migrating Juvenile Pacific Salmon,” Trans. Am. 

Fish. Soc., vol. 127, no. 2, pp. 275–285, Mar. 1998. 
750 M. V. Abrahams and M. G. Kattenfeld, “The role of turbidity as a constraint on predator-prey interactions in aquatic 

environments,” Behav. Ecol. Sociobiol., vol. 40, no. 3, pp. 169–174, Mar. 1997. 
751 T. Strod, I. Izhaki, Z. Arad, and G. Katzir, “Prey detection by great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) in clear 

and in turbid water,” J. Exp. Biol., vol. 211, no. 6, pp. 866–872, Mar. 2008. 
752 D. Grémillet, T. Nazirides, H. Nikolaou, and A. Crivelli, “Fish are not safe from great cormorants in turbid water,” 

Aquat. Biol., vol. 15, no. 2, pp. 187–194, May 2012. 
753 Miljø- og Fødevareministeriet, 2016, Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo 

sinensis) og trækgæster, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, J.nr. NST-360-00014 
754 Henrik Baktoft og Anders Koed, DTU Aqua, 2008, Smoltudvandring fra Storå 2007 

samt smoltdødelighed under udvandringen gennem Felsted Kog og Nissum Fjord 
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16.7.3 Kumulative påvirkninger  

Jævnfør habitatdirektivet skal konsekvensvurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, 

eksempelvis i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede ved-

tagne planer, som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter, som foreligger i forslag. 

Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (f.eks. 

øget forstyrrelse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at sam-

spillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.  

 

Som kumulative effekter med betydning for stavsild og laks i Natura 2000-område N69 er define-

ret: 

 

Oprensning af Hvide Sande Havn 

Spredning af suspenderet sediment i forbindelse med oprensningsaktiviteter eller bypassaktivite-

ter ved havnen, havneindsejlingen mv. vil potentielt kunne strække sig ind i de områder, hvor 

der sandfodres, og dermed give anledning til kumulative effekter. 

 

De indvundne materialer fra oprensninger og bypass er inkluderet i sandfodringsmængderne i 

projektet, hvorfor den gennemførte modellering allerede indeholder effekten fra oprensningen. I 

spredningsberegningerne for sandfodringsaktiviteten er der forudsat et indhold af silt på 10 %, 

herunder materiale fra oprensning, der ikke er indvundet inden for indvindingsområderne 578-AA 

Husby Klit. Det forudsættes ligeledes, at alt fint materiale frigives i forbindelse med sandfodrin-

gen, hvilket er en worst case betragtning.  

 

Det vurderes på den baggrund, at der ikke er projekter eller planer, der vil kunne medføre kumu-

lative påvirkninger i forhold til forhøjede koncentrationer af sediment i vandsøjlen og dermed ku-

mulativ påvirkning af stavsild. 

 

16.7.4 Afværgetiltag  

DTU Aquas vurdering om en tolerancetærskel på 10 mg/l SSC inklusive baggrundskoncentratio-

nen af hensyn til stavsild i månederne maj-juni og laks i månederne april-maj, er meget restrik-

tivt og har den konsekvens at der reelt ikke kan sandfodres i en afstand af 24 km på hver side af 

sluserne i en periode på tre måneder.  

 

De nødvendige restriktioner i sandfodringen af hensyn til stavsild og laks, vil betyde, at det i 

praksis ikke vil være muligt at fodre i et omfang, der kan sikre det fastsatte sikringsniveau på 

Vestkysten, og at der på sigt kan ske gennembrud af klitterne, oversvømmelser og omfattende 

skader på miljø, natur og materielle værdier.  

 

I relation til stavsild og laks vil der derfor blive igangsat en proces om fravigelse i henhold til Ha-

bitatdirektivets artikel 6.4, der giver mulighed for at fravige direktivets beskyttende bestemmel-

ser, når der er tale om bydende nødvendige hensyn til samfundsøkonomiske interesser, hvilket 

umiddelbart vurderes at være tilfældet i relation til muligheden for at gennemføre sandfodringen. 

Hvis det besluttes at gennemføre en fravigelse, skal EU-kommissionen underrettes af de danske 

myndigheder, herunder blandt andet om, hvilke nødvendige kompenserende foranstaltninger, der 

vil blive iværksat for at afbøde de negative virkninger af sandfodringen. 

 

16.7.5 Samlet konsekvensvurdering  

Det vurderes samlet at der ud fra forsigtighedsprincippet er risiko for skade på stavsild og laks 

ved både en normal- og ekstremkampagne, da forhøjede sedimentkoncentrationer over 10 mg/l 

inklusive baggrundskoncentration, om end midlertidigt, kan forhindre stavsilden i at nå deres 
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gydeområder i åer, der løber til Ringkøbing fjord, i perioden maj-juni og forøge prædation fra 

skarver på laks i slusen ved Hvide Sande i perioden april-maj. 

 

16.8 Konsekvensvurdering for NATURA 2000 OMRÅDE N68 ’Skjern Å’  

Natura 2000-område N68 har et areal på 2.580 ha. Natura 2000-området består af Habitatom-

råde nr. H61. Området er domineret af Skjern Å, der i den øvre del er naturligt slynget, mens den 

nedre, vestlige del er præget af Skjern Å naturgenopretningsprojektet, der blev gennemført i 

1999-2002. Vandløbet er på lange stræk et typisk vandløb med vandplanter og er levested for 

bl.a. laks og, flod- og bæklampret. Desuden findes der i hele vandløbets hovedløb en fin bestand 

af guldsmeden grøn kølleguldsmed. Vandkvaliteten i Skjern Å og dets store tilløb er meget god, 

og der er fundet en lang række rødlistede smådyr, der er karakteristiske for de store rene vestjy-

ske vandløb. 

 

Der henvises til væsentlighedsvurderingen for en generel beskrivelse af Natura 2000-området, 

områdets udpegningsgrundlag samt beskrivelse af arter og naturtyper, som vurderes ikke at blive 

væsentligt påvirket af kystbeskyttelsen.  

 

Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at det ikke på forhånd kan afvises, at der kan forekomme 

en væsentlig påvirkning af laks fra de planlagte sandfodringsaktiviteter, ved både en normal- og 

ekstremkampagne, da forhøjede sedimentkoncentrationer muligvis kan forsinke laksesmolt, der 

vandre fra fjorden og ud i havet med forhøjet dødelighed ved sluserne som følge af prædation. 

 

Nærværende konsekvensvurdering omhandler derfor alene laks. 

 

16.8.1 Områdets bevaringsmålsætninger  

I Naturplan 2016-2021 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for områ-

dets udpegede naturtyper og arter755. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan 

området skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til 

opnåelse af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. For Natura 2000-område N68 er der 

opstillet følgende overordnede målsætninger med relevans for laks:  

 
• Områdets truede naturtyper og arter prioriteres højt. Det gælder især arealer med strandeng 

og grå/grøn klit, som arealmæssigt udgør et stort areal på biogeografisk niveau. 

 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter på sigt skal 

opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt er de konkrete målsætninger med relevans for laks at: 

 
• Det samlede areal af naturtyper/levesteder skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturfor-

holdene tillader det.  

 

16.8.2 Konkrete vurderinger 

I det følgende gives en vurdering af projektets forventede påvirkning af laks. 

 

Laks 

Det vurderes på grundlag af genetiske undersøgelser, at oprindelige unikke laksebestande stadig 

er repræsenteret i Skjern Å, jf. Bilag 11 Artsbeskrivelser marine forhold fisk. Den overordnede 

målsætning for Natura 2000-området er bl.a. laksebestanden sikres, således, at den på sigt ikke 

 
755 Miljø- og Fødevareministeriet 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 Skjern Å Natura 2000-område nr. 68 Habitatom-

råde H61 
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er afhængig af udsætninger. Forholdene i Ringkøbing Fjord må ikke forhindre fiskenes frie van-

dring til de store vandløb i Skjern Å-systemet.  

 

Migrerende juvenile laks (smolt) trækker ud af vandløbene efter 1-4 år. Denne udvandring sker 

typisk i forårsmånederne marts-maj, men strækker sig over store dele af året. Internationale stu-

dier viser betydelige udtræk både i foråret og i efteråret, og styrken af efterårs-udtræk undersø-

ges pt. for danske laks, der ellers altid optælles i marts - juni756. Hovedudtrækket af smolt om 

foråret fra Skjern Å sker i april-maj. I foråret falder laksesmoltens vandring i høj grad sammen 

med stor vandføring i vandløbene i forbindelse med nedbør og afsmeltning. Størrelsen af lakse-

smoltudtrækket i den øvrige del af året, ud over foråret, er ukendt for danske vandløb. For havør-

redsmolt gælder det, at deres efterårsudtræk i høj grad falder sammen med stor vandføring i 

vandløbene ligesom om foråret, og da havørred- og laksesmolt generelt er ret ens i både van-

dringsadfærd og -mønster gælder det derfor formentlig også for laksesmolten757758. Fri passage 

mellem gydepladser og hav er et krav. De juvenile laks har et kort vindue, på 2-4 uger, hvor de 

tilpasses saltvand (smoltifikationen). Når de ikke havet inden for dette vindue kan de gå til 

grunde759. Udtrækkende laks er udsat for naturlig prædation fra andre rovfisk, f.eks. gedde og 

havørred, samt sæl og skarv. Laksens biologi er beskrevet nærmere i bilag 11 Artsbeskrivelser 

marine forhold, fisk, samt bilag 15 Væsentlighedsvurdering. 

 

Vurdering 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus omfatter for laks, at der Skjern Å skal være stabile eller sti-

gende vandløbsstrækninger med egnede gyde- og opvækstområder for arten. Samtidig skal om-

råderne gøres tilgængelige for arten760. Bestanden på den enkelte lokalitet skal også være stabil 

eller stigende. Desuden må spærringer heller ikke forhindre/besværliggøre smolt i at nå frem til 

havet. I forhold til vandområdeplanerne skal vandløbene opnå ”god økologisk tilstand”. Da laks 

indgår i vurderingen af den økologisk tilstand og gunstig bevaringsstatus kun kan opnås, hvis til-

standen ikke forværres, er dette også taget i betragtning i vurderingen. God økologisk tilstand 

indebærer at der skal forekomme 150-250 yngel af ørreder eller laks pr. 100 m vandløb761. 

 

Ved Hvide Sande Sluse kan der ved kystnær fodring forekomme forhøjede sedimentkoncentratio-

ner langs kysten, der potentielt kan forårsage undvigereaktioner hos laksesmolt. Laksesmolt er i 

laboratorieforsøg observeret at reagere ved en SSC på 20 mg/l. DTU Aqua har imidlertid vurde-

ret762, at der bør anvendes en tolerancetærskel for laksesmolt på 10 mg/l, indtil der er gennem-

ført overvågningsforsøg under naturlige forhold, der eventuelt viser, at laksesmoltens tolerance-

tærskel ligger højere, da de hidtidige undersøgelser er baseret på akvarieforsøg. I normalkam-

pagnen og ved genfodring kan ske en forhøjelse af SSC på 10 mg/l i op til 13 døgn langs kysten, 

mens der i ekstremkampagnen kan forekomme en forhøjelse af SSC 10 mg/l over 13 døgn, men 

 

756 DTU Aqua og Danmarks Vildlakscenter, 2018, den store lakseundersøgelse, http://danmarksvildlaks.dk/vandrer-

unge-laks-ogsaa-til-havet-om-efteraaret/ 
757 K. Aarestrup, K. Birnie-Gauvin, and M. H. Larsen, “Another paradigm lost? Autumn downstream migration of juvenile 

brown trout: Evidence for a presmolt migration,” Ecol. Freshw. Fish, vol. 27, no. 1, pp. 513–516, Jan. 2018. 
758 A. Koed, Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005. 

DFU-rapport 160-06, 2006. 
759 Fiskepleje.dk, 2019, https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/oerred/smolt/smoltifikation#Smolt-vinduet 

760 Søgaard, B. et al., 2005: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & 

fugle omfattet af EF fuglebeskyttelsesdirektivet. 3. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. - Faglig rapport fra 

DMU, nr. 457. http://faglige-rapporter.dmu.dk 
761 Fiskepleje.dk, 2020, Miljømål for ørredens gydevandløb, https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/03/oerreden-er-

nu-miljoeindikator?id=b71e2a39-0c79-4e49-b865-9966a330b99b  
762 DTU-Aqua, 2019, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 18. december, Niels Kristian Kvistgaard, Område-

chef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 

http://www.denstorelakseundersøgelse.dk/
http://faglige-rapporter.dmu.dk/
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mindre end 30 døgn, langs kysten (se detaljer i bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi, samt 

i bilag 15 Væsentlighedsvurdering).  

 

Sandsynligheden for en påvirkning vurderes at være lille, da indledende modelresulater viser, at 

det kun er ca. 10 – 15 % af tiden, svarende til seks til ni døgn, hvor der sker kystnær fodring, at 

sedimentet spredes ind mod sluserne, se også bilag 7 Sedimentation, hydraulik, morfologi. Dette 

sker i et worst case scenarie, hvor der fodres lige foran sluserne. I praksis sker fodringen i større 

afstand. 

 

Som beskrevet i bilag 15 Væsentlighedsvurdering vurderes der ikke at være længerevarende 

perioder med forhøjede sediment-koncentrationer på fjordsiden af sluserne og det vurderes at 

der i løbet af et døgn, vil være mulighed for at smolten kan følge udstrømningen ud af slusen, i 

overfladevand med naturlig eller kun let forhøjet SCC.  

 

Det vurderes også, at når smolten kommer ud på havsiden af sluserne, vil fiskene vandre videre 

til havs, selvom der forekommer forhøjet SSC langs kysten, da de allerede er tilpasset saltvand 

på vandringen gennem fjorden. For eksempel viser undersøgelser foretaget af DTU Aqua i 

2005763, 2016 og 2017 med akustisk mærkede smolt, hvis vandring blev fulgt i Skjern Å og 

Ringkøbing Fjord samt ud af fjorden, at når smolt først er vandret til havet, søger de sjældent 

tilbage til fjorden (i mindre end 2 % af tilfældene), før end de vender tilbage som gydefisk.  

 

Det kan dog ikke afvises, at der kan forekomme en negativ effekt, hvis smoltene forsinkes i deres 

vandring fra fjord til hav på grund af forhøjet SSC i sluseområdet ved Ringkøbing fjord eller 

udviser undvigeadfærd i situationer med forhøjet SSC i sluseområdet på havsiden. Der kan 

dermed opstå en potentiel risiko for, at situationen kan resultere i en forhøjet dødelighed af 

laksesmolt, da der lokalt kan være en høj punktdødelighed for laksesmolt i sluseområderne inden 

for en kortere periode på grund af prædation.  

 

Laksesmoltdødeligheden i Ringkøbing Fjord er i forvejen høj og ligger på omkring 50 %764, og 

tætheden af skarv, og dermed deres fourageringsinsensitet, er høj i sluseområdet i Ringkøbing 

Fjord, og der er formentlig en høj punktdødelighed for smolt ved slusen536. Det vurderes, at det 

har stor betydning for smoltenes overlevelse, at de forholdvis hurtigt kommer gennem fjorden i 

sluseområderne for at sikre så lav smoltdødelighed som muligt.  

 

I forhold til prædationsrisiko er der flere studier, som har undersøgt sammenhængen mellem 

turbiditet (uklart vand) og risiko for prædation. Et amerikansk studium indikerede, at 

prædationen på juvenile stillehavslaks fra fiskeædende fisk, var lavere ved høj turbidittet 

sammenlignet med klart vand765. Ligeledes fandt Abrahams og Kattenfeld indikation på det 

samme, nemlig at risikoen for prædation er lavere ved høj turbiditet766.  

 

Skarv vil dog formentlig være den potentielt væsentligste smoltprædator537. Flere studier har 

undersøgt sammenhængen mellem skarvs jagteffektivitet og turbiditet. Strod et. al. fandt, at 

 
763 A. Koed, Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005. 

DFU-rapport 160-06, 2006. 
764 N. Jepsen, H. Flávio, and A. Koed, “The impact of Cormorant predation on Atlantic salmon and Sea trout smolt sur-

vival,” Fish. Manag. Ecol., vol. 26, no. 2, pp. 183–186, Apr. 2019. 
765 R. S. Gregory and C. D. Levings, “Turbidity Reduces Predation on Migrating Juvenile Pacific Salmon,” Trans. Am. 

Fish. Soc., vol. 127, no. 2, pp. 275–285, Mar. 1998. 
766 M. V. Abrahams and M. G. Kattenfeld, “The role of turbidity as a constraint on predator-prey interactions in aquatic 

environments,” Behav. Ecol. Sociobiol., vol. 40, no. 3, pp. 169–174, Mar. 1997. 

 



 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 426/501  

 

 

skarvs detektionsafstand af et bytte falder med stigende turbiditet767, mens Grémillet et. al. fandt 

indikation på, at skarv fortsat er højeffektive fiskeprædatorer i vand med høj turbiditet768.  

 

Sæler lever og søger føde i miljøer med til tider meget uklart vand, f.eks. Vadehavet, og om nat-

ten, hvor sigtbarheden ligeledes er dårlig. Forsøg foretaget på spættede sæler tyder på, at de ja-

ger ved hjælp af deres knurhår (vibrissae) og dermed til en vis grad er uafhængige af synet. 

 

En kort forsinkelse (mindre end ét døgn) kan derfor muligvis medføre, at flere smolt bliver spist 

af f.eks. sæl eller skarv ved slusen. Skarvernes fødeindtag svinger henover sæsonen fra 

200 g til 700 g i døgnet769. Behovet er størst i maj-juni, hvor skarverne har unger. Optælling af 

smolt i 2007 fra Storå viste en gennemsnitsvægt på ca. 42 gram (n=69)770. En enkel skarv kan 

dermed på et døgn æde relativt mange smolt. Det er dog usikkert, i hvilken grad prædationen 

øges og hvilken betydning det kan få i forhold til bestanden. Konsekvenserne for laksesmolt 

vurderes derfor at være uafklarede, da det er usikkert, om forhøjet SSC uden for sluserne kan 

påvirke laksebestandene negativt. Laksepopulationen i Skjern Å er på et størrelsesniveau, hvor 

den ikke længere er umiddelbart truet771. Det seneste bestandsestimat af lakseopgangen i Skjern 

Å i efteråret/vinteren 2019 viser, at opgangen fortsat er god772. 

 

På baggrund af ovenstående er der ud fra forsigtighedsprincippet risiko for skade på laks ved 

både en normal- og ekstremkampagne, da forhøjede sedimentkoncentrationer, om end midlerti-

digt, kan medføre forhøjet dødelighed af smolt, som følge af prædation i slusen ved Hvide Sande, 

særligt ved hovedudtrækket i perioden april-maj, samt muligvis i efteråret, hvor der mangler vi-

den om størrelsen af udtrækket.  

 

16.8.3 Kumulative påvirkninger  

Jævnfør habitatdirektivet skal konsekvensvurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, 

eksempelvis i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede ved-

tagne planer, som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter, som foreligger i forslag. 

Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (f.eks. 

øget forstyrrelse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at sam-

spillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.  

 

Som kumulative effekter med betydning for laks i Natura 2000-område N69 er defineret: 

 

Oprensning af Hvide Sande Havn 

Spredning af suspenderet sediment i forbindelse med oprensningsaktiviteter eller bypassaktivite-

ter ved havnen, havneindsejlingen mv. vil potentielt kunne strække sig ind i de områder, hvor 

der sandfodres, og dermed give anledning til kumulative effekter. 

 

De indvundne materialer fra oprensninger og bypass er inkluderet i sandfodringsmængderne i 

projektet, hvorfor den gennemførte modellering allerede indeholder effekten fra oprensningen. I 

 
767 T. Strod, I. Izhaki, Z. Arad, and G. Katzir, “Prey detection by great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) in clear 

and in turbid water,” J. Exp. Biol., vol. 211, no. 6, pp. 866–872, Mar. 2008. 
768 D. Grémillet, T. Nazirides, H. Nikolaou, and A. Crivelli, “Fish are not safe from great cormorants in turbid water,” 

Aquat. Biol., vol. 15, no. 2, pp. 187–194, May 2012. 
769 Miljø- og Fødevareministeriet, 2016, Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo 

sinensis) og trækgæster, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, J.nr. NST-360-00014 
770 Henrik Baktoft og Anders Koed, DTU Aqua, 2008, Smoltudvandring fra Storå 2007 samt smoltdødelighed under ud-

vandringen gennem Felsted Kog og Nissum Fjord 
771 DTU-Aqua, 2019, Anmodning om vurdering i henhold til e-mail af 18. december, Niels Kristian Kvistgaard, Område-

chef i Kystbeskyttelse Drift og Anlæg, Kystdirektoratet. 
772 DTU Aqua, under udarbejdelse 
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spredningsberegningerne for sandfodringsaktiviteten er der forudsat et indhold af silt på 10 %, 

herunder materiale fra oprensning, der ikke er indvundet inden for indvindingsområderne 578-AA 

Husby Klit. Det forudsættes ligeledes, at alt fint materiale frigives i forbindelse med sandfodrin-

gen, hvilket er en worst case betragtning.  

 

Det vurderes på den baggrund, at der ikke er projekter eller planer, der vil kunne medføre kumu-

lative påvirkninger i forhold til forhøjede koncentrationer af sediment i vandsøjlen og dermed ku-

mulativ påvirkning af laks. 

 

16.8.4 Afværgetiltag  

DTU Aquas vurdering om en tolerancetærskel på 10 mg/l SSC inklusive baggrundskoncentratio-

nen af hensyn til laks i månederne april-maj, er meget restriktivt og har den konsekvens at der 

reelt ikke kan sandfodres i en afstand af 24 km på hver side af slusen ved Hvide Sande i en peri-

ode på tre måneder.  

 

De nødvendige restriktioner i sandfodringen af hensyn til laks, vil betyde, at det i praksis ikke vil 

være muligt at fodre i et omfang, der kan sikre det fastsatte sikringsniveau på Vestkysten, og at 

der på sigt kan ske gennembrud af klitterne, oversvømmelser og omfattende skader på miljø, na-

tur og materielle værdier.  

 

I relation til laks vil der derfor blive igangsat en proces om fravigelse i henhold til Habitatdirekti-

vets artikel 6.4, der giver mulighed for at fravige direktivets beskyttende bestemmelser, når der 

er tale om bydende nødvendige hensyn til samfundsøkonomiske interesser, hvilket umiddelbart 

vurderes at være tilfældet i relation til muligheden for at gennemføre sandfodringen. Hvis det be-

sluttes at gennemføre en fravigelse, skal EU-kommissionen underrettes af de danske myndighe-

der, herunder blandt andet om, hvilke nødvendige kompenserende foranstaltninger, der vil blive 

iværksat for at afbøde de negative virkninger af sandfodringen. 

 

16.8.5 Samlet konsekvensvurdering  

Det vurderes samlet at der ud fra forsigtighedsprincippet er risiko for skade på laks ved både en 

normal- og ekstremkampagne, da forhøjede sedimentkoncentrationer over 10 mg/l inklusive bag-

grundskoncentration, om end midlertidigt, kan forøge prædation fra skarver på laks i slusen ved 

Hvide Sande i perioden april-maj. 
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17.1 Hovedstrækning 1, Agger Tange 

17.1.1 Kulturhistorisk udvikling 

Historien om Agger Tange og den lokale befolknings livsvilkår har i høj grad været præget af Ve-

sterhavets påvirkning af tangen. På trods af de barske betingelser, har der levet mennesker på 

tangen helt fra Stenalderen og frem til i dag.773  

 

Der er fundet flere enkeltfund på Agger Tange, som kan stamme fra mennesker, der har levet på 

tangen. Fundene kan ligeledes stamme fra bopladser placeret langt ude i Nordsøen, der er over-

skyllet for flere tusinde år siden. Derudover kan møntfund stamme fra skibsforlis, hvorfor det ikke 

er sikkert, at fundene har været anvendt på den placering, de er fundet.774  

 

Skriftlige kilder, forsteninger fra snegle, muslinger og østers vidner om, at der har været åbent til 

Limfjorden mellem Agger Tange og Harboøre Tange i skiftende perioder og på forskellige steder. 

Vikingerne (Knud den Store i år 1027775) samlede for eksempel deres flåder i Limfjorden, hvor de 

kunne være i sikkerhed for bølger, vind og vejr, inden de tog på togt i England.776 Men omkring 

1100 sandede åbningen ved Agger Tange til777.  

 

Agger er kendt helt tilbage til 1319, hvor det dog blev stavet Aagher, der formentlig stammer fra 

ordet ager (mark eller græsgang).778 I 1600-tallet var tangen opdyrket i et vist omfang, og der 

fandtes mindst ni små landsbyer. Men op gennem 1600- og 1700-tallet hærgede sandet på tan-

gen, og en del beboere blev med deres dyr drevet fra deres hjem. Grunden til sandets hærgen er 

især vestenvinden og Vesterhavet, men de lokale bønder bidrog til problemet ved at hugge sko-

vene ned, høste klitgræsser til vinterfoder og lade får og kreaturer græsse i klitterne.  

 

I Agger findes Agger Kirke, der i middelalderen var placeret omtrent ved den nuværende høfde 

90 vest for Agger, hvilket var så tæt på havet, at kirken måtte opgives i 1832. Kirken blev derfor 

revet ned, og noget af inventaret blev flyttet til en ny kirke længere inde i landet. Den nye kirke 

blev indviet i 1938 på den placering, hvor kirken stadig findes i dag.779 780 

 

Med den nye sandflugtsforordning i 1792 blev der sat skub i en omfattende sandflugtsdæmpning, 

hvor de lokale bønder havde pligt til, uden løn, at så og plante hjælme for staten. Samtidig blev 

det forbudt at lade dyr græsse i klitterne, og sandflugten blev dermed begrænset. 781 

 

I 1825 åbnede en voldsom stormflod tangen på det svageste sted og dannede Agger Kanal.782 

Åbningen betød, at der kunne sejle skibe i stigende antal i takt med, at strømmen gjorde kanalen 

 
773 Naturstyrelsen, Historie - Harboøre Tange, https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-

tange/historie/ 

774 Arkivalsk udtalelse fra ARKVEST – Arkæologi Vestjylland, modtaget den 6. december 2018 

775 Historisk Atlas.dk, Agger Tange, Nordea Fonden, https://historiskatlas.dk/@56.7041287,8.1964874,11z 

776 Naturstyrelsen, Historie - Harboøre Tange, https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-

tange/historie/ 

777 Historisk Atlas.dk, Agger Tange, Nordea Fonden, https://historiskatlas.dk/@56.7041287,8.1964874,11z 

778 Naturstyrelsen, Historie - Agger Tange og Flade Søhttps://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/agger-

tange-og-flade-soe/historie/ 

779 Agger Kirke, Om kirken, https://www.agger-kirke.dk/om-kirken/ 

780 Naturstyrelsen, Historie - Agger Tange og Flade Søhttps://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/agger-

tange-og-flade-soe/historie/ 

781 Naturstyrelsen, Historie - Agger Tange og Flade Søhttps://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/agger-

tange-og-flade-soe/historie/ 

782 Naturstyrelsen, Historie - Agger Tange og Flade Søhttps://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/agger-

tange-og-flade-soe/historie/ 
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dybere. Kanalen sandede dog igen til783 og blev først genåbnet i 1862 af en ny, stor stormflod, 

der skabte det varige gennembrud, Thyborøn Kanal, som udgjorde grundlaget for Thyborøn by.  

 

Thyborønkanalen er efterfølgende holdt kunstigt åbent784. I perioden 1900-1908 igangsattes en 

omfattende kystbeskyttelse for at forhindre kysten i at rykke yderligere ind i landet. Vandbyg-

ningsvæsenet stod for arbejdet med kystbeskyttelse, der især bestod af høfder af betonblokke fra 

Thyborøn Kanal til Flade Sø785. Selve kystbeskyttelsesbyggeriet var et omfattende arbejde, der af 

og til blev ødelagt af naturens kræfter, hvorfor byggeriet måtte begynde forfra.786 

 

Som en yderligere beskyttelse er der opført et dige langs indersiden af klitrækken (se Figur 

17-1), og i 1950’erne blev der bygget endnu et 13 km langt, tilbagetrukket dige, der løber fra 

spidsen af Agger Tange til Agger by og videre langs siden af Flade Sø til morænebakkerne ved 

Tolbøl.787 

 

 

Figur 17-1. Centralt på fotoet ses langs diget fra 1950’erne mod nord. Til venstre for diget ses en adgangsvej 

og klitrækkerne, mens Flade Sø ses til højre for diget. 

Under 2. Verdenskrig fik tyskerne den danske stat til at bygge kystforsvarsstillingen Atlantvolden. 

Den bestod af ca. 8.000 forskellige konstruktioner af beton, hvor ca. 2.000 af dem var bunkere. 

Inden for hovedstrækningen findes derfor flere bunkeranlæg fra 2. Verdenskrig. Der findes ek-

sempelvis et marinebatteri bestående af flere bunkere på Agger Tange. Dog blev opførelsen af 

kanonstillinger stoppet, da risikoen for stormflod på lokaliteten var for stor 788.  

 

Bunkerne blev bygget i klitterne, men mange af dem er i dag placeret på stranden og er mere el-

ler mindre sunket ned i sandet, som er et vidnesbyrd om, at der dels er sket en tilbagerykning af 

stranden og kysten, og dels at kystbeskyttelsen via sandfodring helt eller delvist har tildækket 

 
783 TrapDanmark, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, 6. udgave, ISBN: 978-87-7181-008-0 

784 Naturstyrelsen, Historie - Agger Tange og Flade Søhttps://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/agger-

tange-og-flade-soe/historie/ 

785 Trap Danmark, Agger Sogn, www.trap5.dk 

786 Visit Agger, http://visitagger.dk/oplevelser/sevaerdigheder/de-sorte-huse/  

787 Trap Danmark, Agger Sogn, www.trap5.dk 

788 Atlantik Wall, 37 Stützpunkt Agger-Batterie, http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batte-

rie.asp  

 

http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batterie.asp
http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batterie.asp
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nogle af strandbreddens kulturhistoriske elementer.789 790 Størstedelen ligger der dog endnu, stort 

set som de så ud ved krigens slutning, mens nogle er fjernet pga. faren for badesikkerheden.791 

 

Sandfodringen, sandflugtsdæmpning og den hårde kystbeskyttelse (høfder, mv.) har beskyttet 

klitterne mod nedbrydning, og hermed også til at forhindre, at nogle de kulturhistoriske elemen-

ter er endt i havet eller på strandbredden, som følge af kysttilbagerykning.  

 

17.1.2 Fund og fortidsminder 

Inden for undersøgelsesområdet findes ingen fredede fortidsminder. Til gengæld findes en række 

ikke-fredede fortidsminder både på land og på havbunden, som vist på Figur 17-2.  

 

 

Figur 17-2. Oversigt over registrerede fortidsminder langs hovedstrækningen Agger Tange. 

 
789 S. A. ANDERSEN, GEOLOGISK FØRER OVER HOLMSLAND OG DENS KLIT, 1963, https://dis-danmark.dk/biblio-

tek/907791.pdf 

790 Atlantik Wall, 37 Stützpunkt Agger-Batterie, http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batte-

rie.asp  

791 Hvide Sande – Mærk Vesterhavet, Bunkerne på Vestkysten, https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/historie/bun-

kerne-paa-vestkysten 

http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batterie.asp
http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batterie.asp
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De ikke-fredede fortidsminder består af både jordfaste fortidsminder og enkeltfund, der er fundet 

af borgere og efterfølgende indleveret til museet. Enkeltfundene findes derfor ikke på den regi-

strerede placering længere, da de er i museets varetægt. Et registreret fund kan dog i nogle til-

fælde antyde, at der kan findes flere fortidsminder i området.  

 

Fortidsminder på land 

Inden for hovedstrækningen Agger Tange findes 11 ikke-fredede fortidsminder på land inden for 

undersøgelsesområdet. Af Tabel 17-1 fremgår en oversigt over de ikke-fredede fortidsminder på 

land. 

 

Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statio-

nering 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

110108-

19792 

Porskjær 

0 Rundhøj 

Enkeltfund 

Oldtid (dateret 3950 – 

501 f.v.t.) 

Stenalder (dateret 

250000 – 1701 f.v.t.) 

 

110601-

8793 

Agger 

0,5 Diverse an-

læg og gen-

stande 
Grubehus 

Kulturlag 

Oldtid (dateret 250000 

f.v.t. – 1066 e.v.t.) 

Vikingetid (dateret 750 
– 1066 e.v.t.) 

Vikingetid (dateret 750 

– 1066 e.v.t.) 

På lokaliteten er der som følge 

af en kraftig kysterosion igen-

nem en længere årrække blot-
lagt kulturlag og diverse anlæg 

(stolpehuller, gruber og grube-

huse) i kystskrænten. 

110601-16 
794 

Agger 

Strand 

3 Enkeltfund Stenalder (dateret 3950 

– 1701 f.v.t.) 

Stærkt vandrullet tyknakket 

økse fundet mellem høfde 92 og 

93 ved Agger. 

110601-

20795 

Agger 

3 Skibsbro Historisk Tid (dateret 

1067 – 2009 e.v.t.) 

Pæle fra brokonstruktion fundet 

i havet udfor Agger. 

110601-

18796 

Agger 

Strand 

3,2 Enkeltfund Stenalder (dateret 2800 

– 2351 f.v.t.) 

Skafthulsøkse type H opsamlet 

på Agger strand. 

110601-

12797 

Agger 

Strand 

3,5 Enkeltfund Jernalder (dateret 500 

f.v.t. – 1066 e.v.t.) 

Lerkar med hanke fundet på 

stranden. 

110601-

17798 

Agger 

Strand 

3,6 Enkeltfund Oldtid (dateret 2350 – 

1101 f.v.t.) 

Skafthulsøkse opsamlet på Ag-

ger strand. 

110601-

19799 

Agger 

3,7 Skaldynge Stenalder (dateret 5400 

– 3951 f.v.t.) 

Hvor Agger gamle skole lå, blot-

lagdes ca. 1880 en større køk-

kenmødding i kystskrænten. 

Den var i 1900 ædt af havet. 

 
792Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 110108-19, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/16551/ 

793 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 110601-8, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/20993/ 

794 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 110601-16, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152895/ 

795 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 110601-20, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152946/ 

796 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 110601-18, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152900/ 

797 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 110601-12, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/148498/ 

798 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 110601-17, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152897/ 

799 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 110601-19, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152907/ 
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Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statio-

nering 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

110601-
15800 

Agger 

3,8 Enkeltfund Stenalder (dateret 3950 
– 1701 f.v.t.) 

På stranden fundet to hammer-
hoveder af sten. 

10601-

11801 

Agger 

Tange 

5,9 Vrag Historisk Tid (dateret 
1067 - 1660 e.Kr.) 

Mange vragdele blev opgravet, 
her i blandt bordfragmenter,væ-

ger, oplænger og katspor. Be-

sigtigelsen sandsynliggjorde, at 

det var et større, ca 25 meter 

langt fladbundet, kravelbygget 

skib. Det er sandsynligvis forlist 

på vej ind eller ud af Limfjorden 

gennnem en kanal forlængst 

glemt. Det besigtigede tømmer 

blev nedlagt i gravfeltet. 

110601-

3802 

Skansen 

6,6 Skanse Historisk Tid (dateret 

1600 - 1699 e.Kr.) 

Skansen, efter Traditionen fra 

Svenskekrigen, nu meget udvi-

skede i form og lave. De ligger 
med omkring 100 meter. Mel-

lemrum i vest, fremtrædende 

mest som runde, noget uregel-

mæssige Småhøje 

110601-

23803 

Agger 

Tange 

9 Overvåg-

ningsanlæg 

Nyere tid (dateret 1943 

– 1945 e.v.t.) 

Marine-radarstation påbegyndt i 

sommeren 1943, men først ope-

rativ i februar 1945 med en ra-

dar af typen ”Würzburg Riese”. 

Omfatter et større område. 

110601-

24804 

Agger 

Tange 

9,8 Batteri Nyere tid (dateret 1942 

– 1945 e.v.t.) 

Kystbatteri, ”Stützpunkt Agger-

Batterie”. Omfatter et større 

område. 

Tabel 17-1. Ikke-fredede fortidsminder på land inden for undersøgelsesområdet langs hovedstrækningen. 

Fortidsminder på havbunden 

Inden for hovedstrækningen Agger Tange findes 11 ikke-fredede fortidsminder på havbunden in-

den for undersøgelsesområdet, hvoraf et jordfast er mere end 100 år gammelt. Som følge af for-

tidsmindets alder er det beskyttet af museumslovens §29g stk. 2, hvilket betyder, der ikke må 

foretages ændringer i tilstanden af fortidsmindet. Af Tabel 17-2 fremgår en oversigt over de ikke-

fredede fortidsminder på havbunden, hvor fortidsmindet på over 100 år er markeret med blåt. 

 

Sted- og lo-

kalitets-

nummer 

Statio-

nering 
Anlæg  Datering Beskrivelse 

401104-28805 

Tolbøl 

0,8 Rundhøj 

Begravelse, 

uspec under-

gruppe, 

Oldtid (dateret 3950 – 

501 f.v.t.) 

Bronzealder (dateret 

1700 – 501 f.v.t.) 

Ødelagt høj med Bronzealder 

grav. 

401104-58806 

Høfde 96 

1,2 Enkeltfund Stenalder (dateret 

250000- 1701 f.v.t.) 

Hængesmykke af rav fundet i 

havstokken. 

 
800 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 110601-15, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152893/ 

801 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 110601-11, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/144326/ 

802Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 110601-3 http://www.kulturarv.dk/fundogfortids-

minder/Lokalitet/138764/ 

803 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 110601-23, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/216366/ 

804 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 110601-24, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/216373/ 

805 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401104-28, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/21000/ 

806 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401104-58, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/171739/ 
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Sted- og lo-

kalitets-

nummer 

Statio-

nering 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

401104-31807 

Agger 

2 Enkeltfund Stenalder (dateret 

250000 – 3951 f.v.t.) 

Mesolitisk hængesmykke af rav 

fundet med net i brændingen. 

401104-88808 

Agger nord 

3,2 Enkeltfund Stenalder (dateret 

250000 – 1701 f.v.t.) 

Forarbejdede flintredskaber. 

401104-35809  

Agger nord 

3,2 Begravelse 

 

Rundhøj 

 
Kystsikring 

Bronzealder (dateret 

1700 – 1101 f.v.t.) 

Oldtid (dateret 3950 – 

501 f.v.t.) 
Nyere tid (dateret 1661 

– 2009 e.v.t.) 

”Stenhøj”, nu sløjfet ved dige-

bygning. Heri grav fra ældre 

Bronzealder. 

401104-92810 
V. Agger 

3,2 Enkeltfund Oldtid (dateret 2350 – 
1101 f.v.t.) 

Skafthulsøkse fundet på Agger 
Strand. 

401104-19811 

Høfde 91 

3,2 Enkeltfund Stenalder (dateret 

250000 – 3951 f.v.t.) 

Fund af hjortetakker og -knog-

ler. 

401104-86812 

Agger 

3,6 Enkeltfund Stenalder (dateret 2350 

– 1701 f.v.t.) 

 

401104-90813 

Agger Strand 

3,6 Enkeltfund Oldtid (dateret 2350 – 

1101 f.v.t.) 

Skafthulsøkse opsamlet på Ag-

ger Strand. 

401104-

143814 

Agger Gl. 

Kirke 

3,5 Ødekirke 

Ødekirke-

gård 

Historisk Tid (dateret 

1200 – 1834 e.v.t.) 

Kirken blev revet ned og flyttet 

fra placeringen. 

401104-

136815 

3,9 Anker Nyere tid (dateret 1800 

- 1850 e.Kr.) 

Anker fundet i forbindelse med 

råstofudvinding. 

Tabel 17-2. Ikke-fredede fortidsminder på havbunden inden for hovedstrækningen. 

 

17.2 Hovedstrækning 2, Harboøre Tange 

17.2.1 Kulturhistorisk udvikling 

Historien om Harboøre Tange og den lokale befolknings livsvilkår har i høj grad været præget af 

Vesterhavets indvirkning på tangen. På trods af de barske betingelser, har der levet mennesker 

på tangen helt fra Stenalderen og frem til i dag.816  

 

Der er fundet flere enkeltfund på Harboøre Tange, som kan stamme fra mennesker, der har levet 

på tangen. Fundene kan ligeledes stamme fra bopladser placeret langt ude i Nordsøen, der er 

overskyllet for flere tusinde år siden. Derudover kan møntfund stamme fra skibsforlis, hvorfor det 

ikke er sikkert, at fundene har været anvendt på den placering, de er fundet.817 

 

 
807 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401104-31, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/114321/ 

808 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401104-88, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152896/ 

809 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401104-35, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/20999/ 

810 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401104-92, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152899/ 

811 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401104-19, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/21002/ 

812 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401104-86, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152894/ 

813 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401104-90, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152898/ 

814 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401104-143, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/229859/ 

815 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401104-136, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/197224/ 

816 Naturstyrelsen, Historie - Harboøre Tange, https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-

tange/historie/ 

817 Arkivalsk udtalelse fra ARKVEST – Arkæologi Vestjylland, modtaget den 6. december 2018 
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Skriftlige kilder, forsteninger fra snegle, muslinger og østers vidner om, at der har været åbent til 

Limfjorden mellem Agger Tange og Harboøre Tange i skiftende perioder og på forskellige steder. 

Vikingerne (Knud den Store i år 1027818) samlede for eksempel deres flåder i Limfjorden, hvor de 

kunne være i sikkerhed for bølger, vind og vejr, inden de tog på togt i England.819 Men omkring 

1100 sandede åbningen ved Harboøre Tange til820.  

 

I 1825 åbnede en voldsom stormflod tangen på det svageste sted og dannede Agger Kanal.821 

Åbningen betød, at der kunne sejle skibe i stigende antal i takt med, at strømmen gjorde kanalen 

dybere. Kanalen sandede dog igen til822 og blev først genåbnet i 1862 af en ny, stor stormflod, 

der skabte det varige gennembrud, Thyborøn Kanal, som udgjorde grundlaget for Thyborøn by.  

 

Thyborønkanalen er efterfølgende holdt kunstigt åbent, og i 1875 igangsattes en omfattende 

kystbeskyttelse for at forhindre kysten i at rykke yderligere ind i landet. Vandbygningsvæsenet 

stod for arbejdet med kystbeskyttelsen, der især bestod af høfder af betonblokke. En del lokale 

mænd og børn blev hyret til arbejdet med bygningen af høfderne, som så byggeriet som en god 

supplerende indtægt, da de var fattige fiskere. Arbejdet fortsatte de næste 60 år. Anlæggene er 

med til at sikre, at Harboøre Tange er stabil nok til, at fiske- og havnebyen Thyborøn fortsat kan 

ligge her.823 

 

 

Figur 17-3. Thyborøn kanal bliver holdt kunstigt åbent af den hårde kystbeskyttelse langs kysten.824 

Den østlige del af Harboøre Tange består af et dæmningsanlæg med vej og jernbane. Dæmnings-

anlægget er et minde om en mangeårig strid mellem fiskeri- og landbrugsinteresser og mellem 

den vestjyske befolkning og centrale myndigheder. I 1946 blev den såkaldte ”Thyborønlov” ved-

taget til trods for store protester bl.a. fra de vestjyske fiskere og fiskeriorganisationer. Loven 

 
818 Historisk Atlas.dk, Agger Tange, Nordea Fonden, https://historiskatlas.dk/@56.7041287,8.1964874,11z 

819 Naturstyrelsen, Historie - Harboøre Tange, https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-

tange/historie/ 

820 Historisk Atlas.dk, Agger Tange, Nordea Fonden, https://historiskatlas.dk/@56.7041287,8.1964874,11z 

821 Naturstyrelsen, Historie - Agger Tange og Flade Søhttps://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/agger-

tange-og-flade-soe/historie/ 

822 TrapDanmark, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, 6. udgave, ISBN: 978-87-7181-008-0 

823 Naturstyrelsen, Historie – Harboøre Tange, https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-

tange/historie/ 

824 Hunderup Luftfoto 
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betød, at Thyborøn Kanal skulle lukkes med et sluseanlæg for at tilgodese landbrugsinteresser 

længere inde i Limfjorden. Det daværende Vandbygningsvæsen (nu Kystdirektoratet) påbegyndte 

anlægget af de store nye dæmninger på Harboøre og Agger Tange, der var færdigbygget i 1955. 

Undervejs blev der vanskeligheder med bevillingerne, og i 1954 blev der rejst tvivl om hensigts-

mæssigheden af det afsluttende arbejde med etablering af selve slusen, der skulle forbinde de to 

dæmninger. Arbejdet gik derfor i stå, og efter adskillige års diskussioner blev ”Thyborøn-loven” 

ophævet i 1970. Slusen blev derfor aldrig bygget. 825 

 

Figur 17-4. Den østlige del af Harboøre Tange består af et dæmningsanlæg med vej og jernbane. 

”Harboøre” knytter sig til stationsbyen syd for tangen, der optræder første gang i 1255 som 

Harthboøræ. Navnet stammer fra harbo (beboer i Hardsyssel) og ør (gruset strandbred).826 

 

Under 2. Verdenskrig fik tyskerne den danske stat til at bygge kystforsvarsstillingen Atlantvolden. 

Den bestod af ca. 8.000 forskellige konstruktioner af beton, hvor ca. 2.000 af dem var bunkere. 

Inden for hovedstrækningen findes et område med bunkeranlæg, Stützpunktgruppe Thyborön.  

Bunkerne er nogle steder blevet fjernet eller dækket til af sand. Størstedelen ligger der dog 

endnu, stort set som de så ud ved krigens slutning, mens nogle er fjernet pga. faren for badesik-

kerheden.827 Bunkerne blev bygget i klitterne, men mange af dem er i dag placeret på stranden 

og er mere eller mindre sunket ned i sandet, hvilket er et vidnesbyrd om, at der er sket en tilba-

gerykning af stranden og kysten, men også et resultat af kystbeskyttelsen.828 829 

 

Sandfodringen, sandflugtsdæmpning og den hårde kystbeskyttelse (høfder, mv.) har beskyttet 

klitterne mod nedbrydning, og hermed også til at forhindre, at nogle de kulturhistoriske elemen-

ter er endt i havet eller på strandbredden, som følge af kysttilbagerykning.  

 
825 Lemvig Museum, Viden om kulturmiljøer – enkelte lokaliteter, https://www.lemvigmuseum.dk/lokaliteter.htm 

826 Naturstyrelsen, Historie - Harboøre Tange, https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-

tange/historie/ 

827 Hvide Sande – Mærk Vesterhavet, Bunkerne på Vestkysten, https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/historie/bun-

kerne-paa-vestkysten 

828 S. A. ANDERSEN, GEOLOGISK FØRER OVER HOLMSLAND OG DENS KLIT, 1963, https://dis-danmark.dk/biblio-

tek/907791.pdf 

829 Atlantik Wall, 37 Stützpunkt Agger-Batterie, http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batte-

rie.asp  

http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batterie.asp
http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batterie.asp
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Figur 17-5. Bunkeranlæg ved Thyborøn. 

17.2.2 Fund og fortidsminder 

Inden for undersøgelsesområdet findes ingen fredede fortidsminder. Til gengæld findes en række 

ikke-fredede fortidsminder både på land og på havbunden, som vist på Figur 17-6. 

 

De ikke-fredede fortidsminder består af både jordfaste fortidsminder og enkeltfund, der er fundet 

af borgere og efterfølgende indleveret til museet. Enkeltfundene findes derfor ikke på den regi-

strerede placering længere, da de er i museets varetægt. Et registreret fund kan dog i nogle til-

fælde antyde, at der kan findes flere fortidsminder i området.  
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Figur 17-6. Oversigt over registrerede fortidsminder langs hovedstrækningen Harboøre Tange. 

 

Fortidsminder på land 

Inden for hovedstrækningen Harboøre Tange findes fire ikke-fredede fortidsminder på land inden 

for undersøgelsesområdet. Af Tabel 17-3 fremgår en oversigt over ikke-fredede fortidsminder på 

land. 

 

Sted- og 

lokali-
tetsnum-

mer 

Statio-

nering 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

180909-

12830 

Thyborøn 

12 Enkeltfund Stenalder (dateret 9000 

– 3951 f.v.t.) 

Et ornamenteret ravsmykke fun-

det ved Thyborøn. 

 
830 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180909-12, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/215288/ 
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Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statio-

nering 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

180909-
13831 

Thyborøn 

13 Befæstning Nyere tid (dateret 1940 
– 1946 e.v.t.) 

 

180905-
7832 

Høfde 53 

14 Enkeltfund Stenalder (dateret 9000 
– 6401 f.v.t.) 

Fund af ravhængesmykke ved 
høfde 53. 

180905-
15833 

Harboøre 

Tange 

18 Befæstning Nyere tid (dateret 1940 
– 1945 e.v.t.) 

Areal på Harboøre Tange fra 
høfde 34 ved Langerhuse til 

Høfde 52 ved Thyborøn, indehol-

dende en ubrudt række af flan-

keringsbunkere og maskinge-

værsbunkere samt en del mand-

skabsbunkere. Ligeledes var der 

en del pigtrådsspærringer og en-

kelte minefelter. 

Tabel 17-3. Ikke-fredede fortidsminder på land inden for undersøgelsesområdet langs hovedstrækningen. 

Fortidsminder på havbunden 

Inden for hovedstrækningen Harboøre Tange findes ti ikke-fredede fortidsminder på havbunden 

inden or undersøgelsesområdet, hvoraf fem er mere end 100 år gamle. Som følge af deres alder 

er de beskyttet af museumslovens §29g stk. 2, hvilket betyder, der ikke må foretages ændringer 

i tilstanden af fortidsminder. Af Tabel 17-4 fremgår en oversigt over de ikke-fredede fortidsmin-

der på havbunden, hvor fortidsminder på over 100 år er markeret med blåt. 

 

Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statione-

ring 
Anlæg  Datering Beskrivelse 

401104-

22834 

Thyborøn  

11,8 Anker Nyere tid (dateret 1800 

– 1899 e.v.t.) 

Ankeret overført til Strandings-

museet St. George i 1999. 

Er placeret 300 meter vest for 

undersøgelsesområdet. 

402103-

45835 

Thyborøn 

11,9 Vrag Nyere tid (dateret 1950 

– 1999 e.v.t.) 

Vragrester forsvundet i 1980 ef-

ter nedsprængning. 

402103-

115836 

Harboøre 

Tange 

15 Vrag Nyere tid (dateret 1960 

– 1969 e.v.t.) 

Er placeret 430 meter vest for 

undersøgelsesområdet. 

402103-

19837  

Harboøre 

Tange 

15,3 Vrag Nyere tid (dateret 1960 

– 1969 e.v.t.) 

 

402103-

111838 

17,9 Vrag Nyere tid (dateret 1800 

– 1899 e.v.t.) 

Vraget er mere end 100 år gam-

melt. 

 
831 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180909-13, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/232734/ 

832 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180905-7, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/173429/ 

833 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180905-15, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/232699/ 

834 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401104-22, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/148094/ 

835 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-45, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/184410/ 

836 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-115, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/183430/ 

837 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-19, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/178727/ 

838 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-111, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/183440/ 
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Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

Thyborøn-
vej 

Er placeret 210 meter vest for 
undersøgelsesområdet. 

402103-

1839 
Thyborøn-

vej 

18,1 Vrag Nyere tid (dateret 1800 

– 1899 e.v.t.) 

Vrag af krydser, der er mere end 

100 år gammelt. 
Er placeret 110 meter vest for 

undersøgelsesområdet. 

402103-
85840 

Thyborøn-

vej 

18,1 Vrag Nyere tid (dateret 1661 
– 2009 e.v.t.) 

Ukendt vrag, der er mere end 
100 år gammelt. 

Er placeret 290 meter vest for 

undersøgelsesområdet. 

402103-

105841 

Thyborøn-

vej 

18,3 Vrag Nyere tid (dateret 1900 

– 1999 e.v.t.) 

Vrag af dampskib. 

Er placeret 420 meter vest for 

undersøgelsesområdet. 

402103-

15842 

Thyborøn-

vej 

18,8 Vrag Nyere tid (dateret 1661 

– 2009 e.v.t.) 

Vraget er nedsprængt. Vraget er 

mere end 100 år gammelt. 

Er placeret 290 meter vest for 

undersøgelsesområdet. 

402103-

107843 

Harboøre 

19 Vrag Nyere tid (dateret 1800 

– 1899 e.v.t.) 

Vrag af orlogsskib, der er mere 

end 100 år gammelt. 

Tabel 17-4. Ikke-fredede fortidsminder på havbunden inden for hovedstrækningen. 

 

17.3 Hovedstrækning 3, Vrist – Ferring og Bovbjerg klint 

17.3.1 Kulturhistorisk udvikling 

Historisk har den lokale befolknings livsvilkår i høj grad været præget af Vesterhavets påvirkning 

af kysten, hvor storm bl.a. førte til digegennembrud ved Vrist.844 Fra Ferring Strand har der været 

drevet kystfiskeri fra tilbage i 1700-tallet og sikkert også før, ligesom der også på andre dele af 

strækningen har været drevet kystfiskeri med landing på stranden. 845 846 

 

Bebyggelsen i omkring Ferring består af 1800-tallets stråtækte øst-vestvendte fiskerhuse mellem 

nyere fiskerhuse fra kystfiskeriets sidste år (1910’erne-20’erne) og sommerhuse fra de sidste år-

tier af 1900-tallet. Bebyggelsen på Ferring Strand er således kulturhistorisk levn om det tidlige 

erhvervsfiskeri langs Vestkysten – før anlæg af fiskerihavne begyndte 847. 

 

Bovbjerg-området består af et landskab med en høj klint ud mod Vesterhavet. Området rummer 

en række kulturelementer, der tilsammen udgør en sammenhængende fortælling om vestjyske 

livsvilkår og særpræg. På det højeste punkt blev Bovbjerg Fyr bygget i 1877, der er et markant 

og velbevaret bygningsværk med stor historisk betydning og symbolværdi.848 I 1875 påbegyndes 

 
839 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-1, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/143868/ 

840 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-85, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/180985/ 

841 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-105, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/183419/ 

842 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-15, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/178302/ 

843 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-107, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/184738/ 

844 Arkiv.dk, Oversvømenlse i Vrist efter stormen 24. nov. 1981, https://arkiv.dk/vis/2533147 

845 Lemvig Museum, Viden om kulturmiljøer – enkelte lokaliteter, https://www.lemvigmuseum.dk/lokaliteter.htm 

846 Arkiv.dk, Vrist landingsplads, heste foran vogn, med skib i baggrunden. Ca. 1900, https://arkiv.dk/vis/2534040  

847 Lemvig Museum, Viden om kulturmiljøer – enkelte lokaliteter, https://www.lemvigmuseum.dk/lokaliteter.htm 

848 Lemvig Museum, Viden om kulturmiljøer – enkelte lokaliteter, https://www.lemvigmuseum.dk/lokaliteter.htm 

 

https://arkiv.dk/vis/2534040
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byggeriet af høfder, som står vinkelret på kysten fra Bovbjerg og nord på.849 Høfderne fra Ferring 

til Trans blev bygget inden for perioden 1909-1937. 850 Flere steder langs skrænten ses rester af 

en smalsporet bane, der blev brugt når materiel og blokke skulle køres ud til byggepladserne ved 

havet. 851 

 

 

Figur 17-7. Bovbjerg-området med klinten ud mod Vesterhavet samt Bovbjerg Fyr og den fredede Hesthøj til 

venstre i billedet. 

Ved stationering 36,8 findes Trans Kirke og kirkegård, en gammel skole, tvillinggårde og enkelt-

gårdslandskab, som vist på Figur 17-8. Trans Kirke ligger yderst mod havet ved den sydlige ende 

af Bovbjergklinten. Øst for kirken ligger den gamle Trans Skole med bygninger fra 1800-tallet og 

begyndelsen af 1900-tallet, mens områdets øvrige bebyggelse ligger spredt i det åbne træløse 

landskab. I området fås et indtryk af den karakteristiske enkeltgårdsbebyggelse, som kan doku-

menteres helt tilbage til 1600-tallet på Lemvig-egnen. Fra Trans Kirke er der et frit udsyn mod 

nord mod Bovbjerg Fyr og mod syd mod Fjaltring Kirke samt over høfderne langs hele kyststræk-

ningen 852. 

 

Under 2. Verdenskrig fik tyskerne den danske stat til at bygge kystforsvarsstillingen Atlantvolden. 

Den bestod af ca. 8.000 forskellige konstruktioner af beton, hvor ca. 2.000 af dem var bunkere. 

Inden for hovedstrækningen findes et område med bunkersanlæg ved Ferring i form af et infan-

teri-støttepunkt.853 

 

Bunkerne ved Ferring er nogle steder blevet fjernet eller dækket til af sand. Størstedelen ligger 

der dog endnu, stort set som de så ud ved krigens slutning, mens nogle er fjernet pga. faren for 

badesikkerheden.854 Bunkerne blev bygget i klitterne, men mange af dem er i dag placeret på 

 
849 Bovbjerg Fyr, Landskab og historie, http://www.bovbjergfyr.dk/landskab/stranden-klinten2.html  

850 Kystinspektoratet, Vestkysten 2000, Historisk oversigt, december 2000  

851 Bovbjerg Fyr, Landskab og historie, http://www.bovbjergfyr.dk/landskab/stranden-klinten2.html  

852 Lemvig Museum, Viden om kulturmiljøer – enkelte lokaliteter, https://www.lemvigmuseum.dk/lokaliteter.htm 

853 Atlantik Wall, 55 Infanteriestützpunkt Ferring, http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_55ferring.asp 

854 Hvide Sande – Mærk Vesterhavet, Bunkerne på Vestkysten, https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/historie/bun-

kerne-paa-vestkysten 

 

http://www.bovbjergfyr.dk/landskab/stranden-klinten2.html
http://www.bovbjergfyr.dk/landskab/stranden-klinten2.html
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stranden og er mere eller mindre sunket ned i sandet, hvilket er et vidnesbyrd om, at der er sket 

en tilbagerykning af stranden og kysten, men også et resultat af kystbeskyttelsen.855 856 

 

 

Figur 17-8. Trans Kirke på kanten af klinten med udsigt til Bovbjerg Fyr mod nord.857 

 

Sandfodringen, sandflugtsdæmpning og den hårde kystbeskyttelse (høfder, mv.) har beskyttet 

klitterne mod nedbrydning, og hermed også til at forhindre, at nogle de kulturhistoriske elemen-

ter er endt i havet eller på strandbredden, som følge af kysttilbagerykning.  

 

17.3.2 Fund og fortidsminder 

Inden for hovedstrækningens undersøgelsesområde findes et fredet fortidsminde i form af en 

rundhøj fra oldtiden ved Bovbjerg Fyr (st. 35). Rundhøjen kaldes Hesthøj og blev fredet i 1943 

(fredningsnummer 19011). Fortidsmindet er desuden omfattet af en 100 meter beskyttelseslinje i 

henhold til naturbeskyttelseslovens § 18, hvorfor der ikke må ske terrænændringer inden for zo-

nen.858 Højen kan ses på Figur 17-7. Under 2. Verdenskrig opførte tyskerne en observationspost 

samt gravet skyttegrave og skydestillinger i gravhøjens top og sider. Højen blev genetableret i 

1955.859  

 

Inden for undersøgelsesområdet findes en række ikke-fredede fortidsminder både på land og på 

havbunden, som vist på Figur 17-9.  

 

De ikke-fredede fortidsminder består af både jordfaste fortidsminder og enkeltfund, der er fundet 

af borgere og efterfølgende indleveret til museet. Enkeltfundene findes derfor ikke på den 

 
855 S. A. ANDERSEN, GEOLOGISK FØRER OVER HOLMSLAND OG DENS KLIT, 1963, https://dis-danmark.dk/biblio-

tek/907791.pdf 

856 Atlantik Wall, 37 Stützpunkt Agger-Batterie, http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batte-

rie.asp  

857 Hunderup Luftfoto 

858 Miljø- og Fødevareministeriet, Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1122 af 03/09/2018, https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/R0710.aspx?id=202864 

859 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180903-1, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72418/ 

http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batterie.asp
http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batterie.asp


 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT KYSTBESKYTTELSE LODBJERG - NYMINDEGAB 

 

 

BILAGSRAPPORT | 443/501  

 

 

registrerede placering længere, da de er i museets varetægt. Et registreret fund kan dog i nogle 

tilfælde antyde, at der kan findes flere fortidsminder i området.  

 

 

Figur 17-9. Oversigt over registrerede fortidsminder langs hovedstrækningen Vrist – Ferring og Bovbjerg Klint.  

 

Fortidsminder på land 

Inden for hovedstrækningen Vrist – Ferring og Bovbjerg Klint findes 17 ikke-fredede fortidsmin-

der på land inden for undersøgelsesområdet. Af Tabel 17-5 fremgår en oversigt over ikke-fredede 

fortidsminder på land. 
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Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statio-

nering 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

180905-
8860 

Langerhuse 

22 Mindesmærke Nyere tid (dateret 1820 
- 1830 e.v.t.) 

Anker med jernstok. Fundårsag 
og fundår er ukendt men før 

1999 et ukendt sted i Vesterha-

vet. 

180905-

14861 

22,1 Befæstning Nyere tid (dateret 1940 

- 1945 e.v.t.) 

Areal ved Langerhuse indehol-

dende enkelte bunkere til kyst-

forsvar. 

180905-

6862 

Harboør 

Strand 

23,3 Enkeltfund Udateret (dateret 

250000 f.v.t. - 2009 

e.v.t.) 

Lille kobberfigur. 

180903-

22863 

Ferring 

Strand 

32,5 Befæstning Nyere tid (dateret 1940 

- 1945 e.v.t.) 

Areal indeholdende mandskabs-

bunkere, maskingeværsbunkere 

samt et løbegravssystem med 

jordskydestillinger. 

180903-

15864 

Bovbjerg 

33,5 Stenlæg-

ning/Sten-

samling 

Udateret (dateret 

250000 f.v.t. - 2009 

e.v.t.) 

Anlæg af flade sten blotlagt i 

kystklint ca. én meter under 

skræntens overflade. Anlægget 

mindede om en teglovn. 

180903-

16865 

Bovbjerg 

fyr 

34,9 Diverse an-

læg og gen-

stande, uspec 

undergruppe 

Oldtid (dateret 250000 

f.v.t. - 1066 e.v.t.) 

Brandpletter, ikke nærmere de-

fineret, blotlagt i kystklint over 

en 50 alenlang strækning.  

180903-

13866 

Bovbjerg 

35 Bosættelse, 

uspec under-

gruppe 

Jernalder (dateret 500 

f.v.t. - 1066 e.v.t.) 

 

180910-

68867 

Bovbjerg 

35,1 Enkeltfund Stenalder (dateret 

250000 - 1701 f.v.t.) 

Mose blotlagt i kystklint, herfra 

fundet bl.a. et lerkar. 

180910-

103868 

Bovbjerg 

35,3 Hulvej Udateret (dateret 

250000 f.v.t. - 2014 

e.v.t.) 

Bevaret sving af gammel sog-

nevej fra Ferring til Trans - 

vejspor i grønsvær. 

180910-

1869 

Vester No-

esgaard 

35,5 Rundhøj Oldtid (dateret 250000 

f.v.t. - 1066 e.v.t.) 

I nærheden af dette sted har 

havet ifølge Strandgaard bort-

taget et par høje. 

180910-

73870 

Bovbjerg 

Fyr 

35,8 Skyttegrav Nyere tid (dateret 1940 

- 1945 e.v.t.) 

Som skyggespor tre løbegrave 

fra 2. Verdenskrig, hvoraf to 

ligger langs med klinten, og den 

tredje ligger på tværs mellem 

dem. 

 
860 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180905-8, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/197497/ 

861 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180905-14, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/232697/ 

862 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180905-6, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/148499/ 

863 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180903-22, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/232675/ 

864 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180903-15, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/148423/ 

865 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180903-16, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152162/ 

866 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180903-13, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72441/ 

867 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180910-68, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152163/ 

868 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180910-103, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/215891/ 

869 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180910-1, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/128752/ 

870 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180910-73, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/205620/ 
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Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statio-

nering 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

180910-
66871 

Fuglkær 

36 Stenlæg-
ning/Sten-

samling 

Udateret (dateret 
250000 f.v.t. - 2009 

e.v.t.) 

 

180910-
80872 

Kirkeby 

nord 

36,4 Rundhøj Oldtid (dateret 3950 - 
1101 f.v.t.) 

Overpløjet gravhøj. 

180910-

6873 

Æ Sold 

36,4 Rundhøj Oldtid (dateret 250000 

f.v.t. - 1066 e.v.t.) 

Stærkt udjævnet og overpløjet 

høj. 

180910-

81874 

Kirkeby 

36,5 Rundhøj Oldtid (dateret 3950 - 

1101 f.v.t.) 

Overpløjet gravhøj. 

180910-
69875 

Trans 

36,8 Kirke Middelalder (dateret 
1067 - 1299 e.v.t.) 

Arkæologiske undersøgelser 
inde i kirken i sommeren 1964. 

Der fandtes spor af mindst to 

tidligere kirker i træ. Den yng-

ste er sandsynligvis opført i sid-

ste halvdel af 1000-årene eller i 

tiden omkring 1100. 

180910-

18876 

Lille Ne-

derby 

37 Rundhøj Oldtid (dateret 250000 

f.v.t. - 1066 e.v.t.) 

Rest af en høj. 

Tabel 17-5. Ikke-fredede fortidsminder på land inden for undersøgelsesområdet langs hovedstrækningen. 

Fortidsminder på havbunden 

Inden for hovedstrækningen Vrist – Ferring og Bovbjerg Klint findes 14 ikke-fredede fortidsmin-

der på havbunden inden for undersøgelsesområdet, hvoraf fire er over 100 år gamle. Som følge 

af deres alder er de beskyttet af museumslovens §29g, hvilket betyder, der ikke må foretages 

ændringer i tilstanden af fortidsminderne. Af Tabel 17-6 fremgår en oversigt over ikke-fredede 

fortidsminder på havbunden. 

 

Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statione-

ring 
Anlæg  Datering Beskrivelse 

402103-

109877 

Harboøre 

21,9 
Vrag Nyere tid (dateret 1661 

- 2009 e.v.t.) 

Vraget er af ukendt fartøjstype, 

men er mere end 100 år gam-

melt. 

402103-

2878 

Vrist 

24,5 
Enkeltfund Udateret (dateret 

250000 f.v.t. - 2009 
e.v.t.) 

Brudstykke af kæde fundet på 

Harboør Strand. 

 
871 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180910-66, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72899/ 

872 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180910-80, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/206392/ 

873 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180910-6, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72838/ 

874 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180910-81, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/206393/ 

875 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180910-69, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/188236/ 

876 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180910-18, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/128725/ 

877 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401103-109, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/183409/ 

878 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401103-2, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/148496/ 
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Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

402103-

118879 

Vrist 

25 
Anker Nyere tid (dateret 1850 

- 1860 e.v.t.) 
Ankeret er placeret 200 meter 
vest for undersøgelsesområdet. 

402103-

10880 

Vrist 

25,4 
Vrag Nyere tid (dateret 1950 

- 1999 e.v.t.) 

Vraget er et sandsugerfartøj. 

402103-

9881 

Vrist 

26,4 
Vrag Nyere tid (dateret 1914 

- 1918 e.v.t.) 
Ubåden U 20, som sænkede LU-
SITANIA forlist ud for Vrist no-

vember 1916 og er derfor mere 

end 100 år gammelt. 

402103-

18882 

Vejlby 

Strand 

28,2 
Vrag Nyere tid (dateret 1661 

- 2009 e.v.t.) 

Vraget er mere end 100 år gam-

melt.  

Vraget er placeret 210 meter øst 

for undersøgelsesområdet. 

402103-

122883 

Høfde 11 

30 
Enkeltfund Stenalder (dateret 9000 

- 1701 f.v.t.) 

Fladt ravsmykke 

402103-

78884 

31,9 
Vrag Nyere tid (dateret 1960 

- 1969 e.v.t.) 
Vraget er et dampskib. 

402103-

3885 

Ferring 

Strand 

33,4 
Enkeltfund Stenalder (dateret 

250000 - 1701 f.v.t.) 

 

402103-

121886 

Høfde C 

34 
Enkeltfund Stenalder (dateret 9000 

- 1701 f.v.t.) 

Gult fladt ravsmykke. 

402103-

77887 

Harboøre 

34,7 
Vrag Nyere tid (dateret 1960 

- 1969 e.v.t.) 

 

402103-

16888 

Fjaltring 

36 
Enkeltfund Stenalder (dateret 

250000 - 1701 f.v.t.) 
 

 
879 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-118, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/197379/ 

880 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401103-10, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/179225/ 

881 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401103-9, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/178827/ 

882 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-18, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/181042/ 

883 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-122, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/200548/ 

884 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-78, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/178713/ 

885 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401103-3, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72501/ 

886 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-121, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/200547/ 

887 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401103-77, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/178714/ 

888 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401103-16, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72900/ 
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Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

402103-

26889 

Trans 

36,6 
Vrag Nyere tid (dateret 1860 

- 1869 e.v.t.) 
Strandet på Trans Forstrand. 
(Ladningen hejses op på Bov-

bjerg) skibet slås i stykker, og 

vragstykker og dele af ladningen 

driver ind på stranden. Vrag og 

inventar bortsælges på auktion 

med ladningen. 

402103-

4890 

Fjaltring 

37 
Enkeltfund Oldtid (dateret 250000 

f.Kr. - 1066 e.Kr.) 

 

Tabel 17-6. Ikke-fredede fortidsminder på havbunden inden for hovedstrækningen. 

 

17.4 Hovedstrækning 4, Trans - Thorsminde 

17.4.1 Kulturhistorisk udvikling 

På strækningen fra Trans ved Vestkysten til Karup Å findes rækker og grupper af gravhøje fra 

yngre stenalder og bronzealder, der tydeligt følger et mønster, som kan relateres til geologien. 

Der er et bemærkelsesværdigt sammenfald mellem højrækken og de glaciale landskaber. Gravhø-

jene følger den markante landskabsgrænse mellem morænelandskaberne og smeltevandssletten. 

891 892  

 

Fjaltring-området er udpeget som kulturmiljø og består af høfde Q, digeanlæg i området ved Tus-

kjær og rækkegårdsbebyggelse langs Rubyvej. I 1970’erne tog Vandbygningsvæsenet fat på en 

række omfattende kystbeskyttelsesarbejder i området fra Bøvling Klit til kysten vest for Fjaltring 

Kirke. Her opstod der et stridspunkt omkring Høfde Q, lige vest for kirken. For befolkningen i om-

rådet er Høfde Q gennem årene blevet både et fokuspunkt i diskussionerne om, hvem der skal 

bestemme på kysten, og et populært mødested med en god badestrand. I den sydlige del af om-

rådet findes en del nyere kystbeskyttelsesanlæg, etableret fra 1970’erne og frem, hvor det var 

nødvendigt at bygge et indrykket dige og ekspropriere de gårde, som nu kom til at ligge vest for 

diget, for at sikre kysten mod uhensigtsmæssige indskæringer på Bøvling Klit. Staten overtog 

gårdene, og her ligger nu kulturcentrene Tuskjær og Tukak. Langs Rubyvej ligger en karakteri-

stisk rækkegårdsbebyggelse med et par gamle strandfogedgårde. Flere af gårdene har stuehuse 

fra 1800-tallet i den traditionelle vestjyske byggeskik 893. 

 

 
889 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401103-26, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/150900/  

890 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401103-4, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72851/ 

891 Lemvig Museum, Viden om kulturmiljøer – enkelte lokaliteter, https://www.lemvigmuseum.dk/lokaliteter.htm 

892 GeoPark Vestjylland, N1 Oldtidsvejen, https://www.geoparkvestjylland.dk/danmark/n1-oldtidsvejen 

893 Lemvig Museum, Viden om kulturmiljøer – enkelte lokaliteter, https://www.lemvigmuseum.dk/lokaliteter.htm 
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Figur 17-10. Kystbeskyttelsen Høfde Q (tv.) og Fjaltring Kirke (th.) der ligger øst for Høfde Q. 

Thorsminde er et lille fiskersamfund, der opstod med byggeriet af den første sluse894. Den første 

sluse blev bygget i 1868-1870895. I 1930’erne blev en ny sluse bygget, og samtidig blev Vesthav-

nen anlagt896. Slusen blev opført for at sikre adgangen til fiskerihavnen ved Nissum Fjords udløb. 

Kirken i Thorsminde er indrettet i et gammelt redningsbådhus fra 1939.897 

 

17.4.2 Fund og fortidsminder 

Inden for hovedstrækningens undersøgelsesområde findes ingen fredede fortidsminder. Til gen-

gæld findes en række ikke-fredede fortidsminder både på land og på havet, som vist på Figur 

17-11.  

 

De ikke-fredede fortidsminder består af både jordfaste fortidsminder og enkeltfund, der er fundet 

af borgere og efterfølgende indleveret til museet. Enkeltfundene findes derfor ikke på den regi-

strerede placering længere, da de er i museets varetægt. Et registreret fund kan dog i nogle til-

fælde antyde, at der kan findes flere fortidsminder i området.  

 

 
894 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1950 

895 Arkivdk, Thorsminde Sluseværk, Thorsminde, https://arkiv.dk/vis/4502685 

896 Holstebro Kommune, Områdefornyelse i Thorsminde, https://www.holstebro.dk/filarkiv/BY/2011/18012011/8%20-

%20Omr%C3%A5defornylse%20Thorsminde%20-%20Ans%C3%B8gning.PDF  

897 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1950 

https://www.holstebro.dk/filarkiv/BY/2011/18012011/8%20-%20Omr%C3%A5defornylse%20Thorsminde%20-%20Ans%C3%B8gning.PDF
https://www.holstebro.dk/filarkiv/BY/2011/18012011/8%20-%20Omr%C3%A5defornylse%20Thorsminde%20-%20Ans%C3%B8gning.PDF
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Figur 17-11. Oversigt over registrerede fortidsminder langs hovedstrækningen Trans – Thorsminde. 

Fortidsminder på land 

Inden for hovedstrækningen Trans - Thorsminde findes tre ikke-fredede fortidsminder på land in-

den for undersøgelsesområdet. Af Tabel 17-7 fremgår en oversigt over de ikke-fredede fortids-

minder på land. 

 

Sted- og 

lokalitets-

nummer 

Statio-

nering 
Anlæg  Datering Beskrivelse 

180904-

12898 

Nørre 

Dybå 

38,3 Enkeltfund Stenalder (dateret 

250000 - 1701 f.v.t.) 

Stenalderboplads. 62 stk. af-

fald, 15 stk. ildskørnet, en 

knude. 

 
898 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180904-12, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72453/ 
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Sted- og 

lokalitets-

nummer 

Statio-

nering 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

180904-

15899 

Ottedal 

38,6 Enkeltfund Stenalder (dateret 

250000 - 1701 f.v.t.) 
Flintplet 

180904-

61900 

Nørre-

mark 

39,1 Kulturlag Jernalder (dateret 500 

f.v.t. - 374 e.v.t.) 

 

I kystskræntens profil fandtes 

et halvt lerkar (forrådskar fra 

ældre jernalder). I kyst-

skræntens videre forløb mod 

nord fandtes skår fra ældre 

og yngre romertid samt 
stjertpotter. Kulturlaget i 

skrænten er op mod ½ meter 

tykt. I landskabet ses det for-

modede bopladsområde som 

en højning. 
 

Tabel 17-7. Ikke-fredede fortidsminder på land inden for hovedstrækningens undersøgelsesområde. 

Fortidsminder på havbunden  

Inden for hovedstrækningen Trans - Thorsminde findes 20 ikke-fredede fortidsminder på havbun-

den inden for undersøgelsesområdet, hvoraf otte er mere end 100 år gamle. Som følge af deres 

alder er de beskyttet af museumslovens § 29 g stk. 2, hvilket betyder, der ikke må foretages æn-

dringer i tilstanden af fortidsminder. Af Tabel 17-8 fremgår en oversigt over de ikke-fredede for-

tidsminder på havbunden, hvor fortidsminder på over 100 år er markeret med blåt. 

 

Sted- og 
lokalitets-

nummer 

Statione-
ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

402103-

12901 

Fjaltring 

37,2 Enkeltfund Oldtid (dateret 250000 
f.Kr. - 1066 e.Kr.) 

 

402103-

40902 
Fjaltring 

Strand 

38,3 Vrag Nyere tid (dateret 1800 

- 1848 e.v.t.) 

Vraget består af et kufskib, hvor 

ladningen var sukker. 
Skibet er forlist for mere end 

100 år siden. 

402103-

39903 
Fjaltring 

Strand 

38,4 Vrag Nyere tid (dateret 1850 

- 1859 e.v.t.) 

Vraget består af et skruedamp-

skib, hvor ladningen var kul. 
Skibet er forlist for mere end 

100 år siden. 

402103-
8904  

Fjaltring 

38,4 Bosættelse Stenalder (dateret 
250000 - 1701 f.v.t.) 

 

402103-
21905  

Fjaltring 

38,5 Enkeltfund Bronzealder (dateret 
1700 - 501 f.v.t.) 

 

 
899 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180904-15, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72456/ 

900 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180904-61, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/148992/ 

901 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-12, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72841/ 

902 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-40, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/151649/ 

903 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-39, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/151648/ 

904 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401103-8, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72452/ 

905 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401103-21, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72455/ 
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Sted- og 

lokalitets-

nummer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

402103-

35906 

Fjaltring 

38,8 Vrag Nyere tid (dateret 1850 

- 1859 e.v.t.) 

Vraget består af et skonnertga-

liot, hvor ladningen var 750 

jernbaneskinner.  

Skibet er forlist for mere end 

100 år siden. 

402103-

20907  

Sønderby 
Gårde 

40,9 Enkeltfund Jernalder (dateret 500 

f.v.t. - 1066 e.v.t.) 

 

402103-

6908  
Sønderby 

Gårde 

41 Enkeltfund Stenalder (dateret 

250000 - 3951 f.v.t.) 

Hjortetaksøkse fundet på stran-

den. 

402103-

53909 

Sønderby 
Gårde 

41,4 Vrag Nyere tid (dateret 1920 

- 1929 e.v.t.) 

Vraget består af en trawler. 

401102-

8910  
Bøvling Klit 

46,8 Vrag Nyere tid (dateret 1950 

- 1959 e.v.t.) 

Vrag af tysk damptrawler stran-

det. 

401102-1 

B911  
Bøvling Klit 

47,7 Havn 

 
Kystsikring 

Udateret (dateret 500 

f.v.t. - 1800 e.v.t.) 
 

Nyere tid (dateret 1900 

- 1999 e.v.t.) 

Bygning af havdige ved Thors-

minde tanges nordre del. I 
denne forbindelse blev der loka-

liseret en ældre fjordarm, der af-

tegnede sig som et tykt gytjelag. 

 

Ved afgravningen i forbindelse 

med digebygning i 1946-47 

fandtes en række svære pæle 

nedsat i gytjen. 

180701-

86912 

Rysensten-

ske for-

strand 

47,9 Vragdel Historisk Tid (dateret 

1600 - 1699 e.v.t.) 

Vragflage indstrandet I Kaj E. 

Kristensens strandlen, nogle 

gange sandgået. Formentlig løs-

net fra havbund I forbindelse 

med Kystinspektoratets ind-
pumpninger af sand til kystbe-

skyttelse. 

401102-

5913  

Bøvling Klit 

48 Vrag Nyere tid (dateret 1890 
- 1899 e.v.t.) 

Vraget består af et dampskib. 
Skibet er forlist for mere end 

100 år siden. 

401102-

43914 

Bøvling Klit 

48,5 Vrag Nyere tid (dateret 1763 

- 1811 e.v.t.) 

Vraget består af et engelsk linje-

skib ”HMS Defence” med 74 ka-
noner. Skibet er forlist for mere 

end 100 år siden.  

180701-

128915 

49,3 Vragdel  Vragdelen kommer fra et kravel-
bygget fartøj med trænagler og 

 
906 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-35, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/151013/ 

907 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401103-20, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72440/ 

908 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401103-6, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/72499/ 

909 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402103-53, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/178256/ 

910 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401102-8, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/178894/ 

911 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401102-1, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/139137/ 

912 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180701-86, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/143699/ 

913 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401102-5, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/154642/ 

914 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401102-43, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/213676/ 

915 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180701-128, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/149257/ 

 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/72499/
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/72499/
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Sted- og 

lokalitets-

nummer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

Bøvling Klit Historisk Tid (dateret 

1536 - 1799 e.v.t.) 

rustspor. Skibet er forlist for 

mere end 100 år siden. 

401102-26 

B916  

Thors-

minde 

 Vrag Nyere tid (dateret 1900 

- 1909 e.v.t.) 

Vraget er scannet med side-

scanner og ligger tydeligt frit på 

havbunden. Stikker ca. 1,5 me-

ter op fra havbunden.  

Vraget er forlist for mere end 

100 år siden. 

401102-

9B917 

Thors-

minde 

49,8 Anker Nyere tid (dateret 1800 

- 1848 e.v.t.) 

Pileformet storanker fra linjeski-

bet St. George 

401102-

2918 

Thors-

minde 

49,9 Anker Nyere tid (dateret 1800 

- 1848 e.v.t.) 

Pileformet anker med træstok 

fra linjekib 

401102-

4919  

Thors-

minde 

50,1 Anker Nyere tid (dateret 1800 

- 1899 e.v.t.) 

Et stort engelsk anker, sandsyn-

ligvis fra linieskibet St George.  

 

Samtidig med bjærgningen af 
ankret optoges også et mindre 

anker med et mere hollandsk 

udseende, og begge bragtes til 

Thorsminde Havn. 

401102-

42920  

Thors-

minde 

50,2 Anker Nyere tid (dateret 1700 

- 1750 e.v.t.) 

Anker med træstok. 320 cm 

langt og 200 cm målt fra flig til 

flig. 

Tabel 17-8. Ikke-fredede fortidsminder på havbunden inden for hovedstrækningen. 

 

17.5 Hovedstrækning 5, Thorsminde – Husby Klitplantage 

17.5.1 Kulturhistorisk udvikling 

Udgravninger ved Fjand viser spor af bosætninger, der kan dateres tilbage til den ældre romersk 

jernalder921. Historisk har den lokale befolknings livsvilkår i høj grad været præget af Vesterha-

vets påvirkning af kysten.  

 

Langs stranden og kysten har der gennem historien foregået kystfiskeri, hvor der bl.a. blev opført 

fiskeribarakker i klitten ved Fjand. Barakkerne blev benyttet til overnatning og ly for fiskerne og 

deres koner under forårsfiskeriet.922 Hertil fandtes en redningsstation i Vedersø Klit, der vidner 

om livet ved kysten ikke har været ufarlig923. 

 

Thorsminde er et lille fiskersamfund, der opstod med byggeriet af den første sluse924. Den første 

sluse blev bygget i 1868-1870925. I 1930’erne blev en ny sluse bygget, og Vesthavnen blev 

 
916 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401102-26, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/154347/ 

917 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401102-9, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/148210/ 

918 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401102-2, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/148210/ 

919 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401102-4, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/147672/ 

920 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401102-42, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/197246/ 

921 Arkivdk, Udgravning Harbo gårde, Klitvej, Fjand, Laurits Harbo, maj 1959, https://arkiv.dk/vis/3662566  

922 Arkivdk, Fiskeribarak i klitten ved Fjand, https://arkiv.dk/vis/3910887  

923 Arkivdk, Redningsstationen Vedersø, https://arkiv.dk/vis/4135887  

924 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1950 

925 Arkivdk, Thorsminde Sluseværk, Thorsminde, https://arkiv.dk/vis/4502685 

 

https://arkiv.dk/vis/3662566
https://arkiv.dk/vis/3910887
https://arkiv.dk/vis/4135887
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anlagt926. Slusen blev opført for at sikre adgangen til fiskerihavnen ved Nissum Fjords udløb. Kir-

ken i Thorsminde er indrettet i et gammelt redningsbådhus fra 1939927.  

 

Stormen i november 1981 var den kraftigste på Vestkysten i nyere tid. På Tangen ved Thors-

minde skyllede bølgerne over klitterne. Syd for indsejlingen i Thorsminde blev klitten skyllet bort 

og vandet strømmede ind i fiskerihavnen og oversvømmede bygningerne. Efter stormen i 1981 

blev diget lige syd for indsejlingen og på tangerne forstærket med ni kilometer skråningsbeskyt-

telse. Kysten beskyttes nu ved sandfodring og den etablerede hårde kystbeskyttelse. 928 

 

Umiddelbart sydvest for Nissumfjord nær kysten ligger Bjerghuse (Fjand Badeby), der er et som-

merhusområde, som opstod i starten af 1900-tallet omkring et badehotel og en redningssta-

tion929. Badehotellet er i dag nedrevet930. Sommerhusområdet ligger på en udsat placering, som 

tidligere har været oversvømmet som følge af gennembrud af klitterne931.  

 

Under 2. Verdenskrig fik tyskerne den danske stat til at bygge kystforsvarsstillingen Atlantvolden. 

Den bestod af ca. 8.000 forskellige konstruktioner af beton, hvor ca. 2.000 af dem var bunkere. 

Inden for hovedstrækningen findes et område med bunkeranlæg ved Bjerghuse. Bunkerne er 

nogle steder dækket til af sand. Bunkerne blev bygget i klitterne, men mange af dem er i dag 

placeret på stranden og er mere eller mindre sunket ned i sandet, hvilket er et vidnesbyrd om, at 

der er sket en tilbagerykning af stranden og kysten, men også et resultat af kystbeskyttelsen932 

933 934 

 

Sandfodringen, sandflugtsdæmpning og den hårde kystbeskyttelse (høfder, mv.) har beskyttet 

klitterne mod nedbrydning, og hermed også til at forhindre, at nogle de kulturhistoriske elemen-

ter er endt i havet eller på strandbredden, som følge af kysttilbagerykning.  

 

17.5.2 Fund og fortidsminder 

Inden for hovedstrækningens undersøgelsesområde findes ingen fredede fortidsminder. Til gen-

gæld findes en række ikke-fredede fortidsminder både på land og på havbunden, som vist på Fi-

gur 17-12.  

 

De ikke-fredede fortidsminder består af både jordfaste fortidsminder og enkeltfund, der er fundet 

af borgere og efterfølgende indleveret til museet. Enkeltfundene findes derfor ikke på den regi-

strerede placering længere, da de er i museets varetægt. Et registreret fund kan dog i nogle til-

fælde antyde, at der kan findes flere fortidsminder i området.  

 

 
926 Holstebro Kommune, Områdefornyelse i Thorsminde, https://www.holstebro.dk/filarkiv/BY/2011/18012011/8%20-

%20Omr%C3%A5defornylse%20Thorsminde%20-%20Ans%C3%B8gning.PDF  

927 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1950 

928 Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse ved Thorsminde, http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-thorsminde.html  

929 Holstebro Kommune, Kommuneplan 2017, https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1950 

930 Arkivdk, Fjand Badehotel, https://arkiv.dk/vis/2625636 

931 Arkivdk, Gennembrud i klitterne ved Bjerghuse, Fjand, 6990 Ulfborg, https://arkiv.dk/vis/4502983  

932 Atlantik Wall, 56 Stützpunkt Bjerghuse, http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_56bjerghuse.asp  

933 S. A. ANDERSEN, GEOLOGISK FØRER OVER HOLMSLAND OG DENS KLIT, 1963, https://dis-danmark.dk/biblio-

tek/907791.pdf 

934 Atlantik Wall, 37 Stützpunkt Agger-Batterie, http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batte-

rie.asp  

https://www.holstebro.dk/filarkiv/BY/2011/18012011/8%20-%20Omr%C3%A5defornylse%20Thorsminde%20-%20Ans%C3%B8gning.PDF
https://www.holstebro.dk/filarkiv/BY/2011/18012011/8%20-%20Omr%C3%A5defornylse%20Thorsminde%20-%20Ans%C3%B8gning.PDF
http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-thorsminde.html
https://arkiv.dk/vis/4502983
http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_56bjerghuse.asp
http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batterie.asp
http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_37agger-batterie.asp
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Figur 17-12. Oversigt over registrerede fortidsminder langs hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplan-

tage. 

Fortidsminder på land 

Inden for hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage findes to ikke-fredede fortidsmin-

der på land inden for undersøgelsesområdet. Af Tabel 17-9 fremgår en oversigt over ikke-fredede 

fortidsminder på land.  

 

Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statione-

ring 
Anlæg  Datering Beskrivelse 

180801-

20935 

Bækby 

Strand 

61,2 Møntfund Nyere tid (dateret 1890 

- 1899 e.v.t.) 

 

 
935 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180801-20, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/140629/ 
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Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

180801-

35936 

Gaffelbjerg 

62 Enkeltfund Jernalder (dateret 375 - 
1066 e.v.t.) 

Et frankisk spænde. 

Tabel 17-9. Ikke-fredede fortidsminder på land inden for hovedstrækningens undersøgelsesområde. 

Fortidsminder på havbunden 

Inden for hovedstrækningen Thorsminde – Husby Klitplantage findes otte ikke-fredede fortids-

minder på havbunden inden for undersøgelsesområdet, hvoraf to er mere end 100 år gamle. Som 

følge af deres alder er de beskyttet af museumslovens §29g stk. 2, hvilket betyder, der ikke må 

foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder. Af Tabel 17-10 fremgår en oversigt over de 

ikke-fredede fortidsminder på havbunden, hvor fortidsminder på over 100 år er markeret med 

blåt. 

 

Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statione-

ring 
Anlæg  Datering Beskrivelse 

180807-

21937 

Thors-

minde 

51,8 Vragdel 
Nyere tid (dateret 1800 

- 1899 e.v.t.) 
Vragdel fra et kravelbygget 

træskib i fyrretræ med træna-

gler. 

401102-

31938 

Thors-

minde 

51,9 Vrag 
Nyere tid (dateret 1900 

- 1999 e.v.t.) 

 

Vraget består af et dampskib. 

401102-

28939 

Thors-

minde 

52 Vrag Nyere tid (dateret 1900 

- 1909 e.v.t.) 

Vraget består af et dampskib. 

Skibet er forlist mere end 100 

år siden. 

401102-

29940  

Thorsminde 

52,9 Vrag Nyere tid (dateret 1950 

- 1959 e.v.t.) 

Fjernet. 

401102-

36941 

Thorsminde 

52,9 Vrag Nyere tid (dateret 1900 

- 1999 e.v.t.) 

Vraget består af et dampskib. 

401102-

3942 

Thorsminde 

53 Vrag Nyere tid (dateret 1800 

- 1848 e.v.t.) 

 

Vraget består af et linjeskiv med 

98 kanoner. Skibet er forlist for 

mere end 100 år siden.  

Vraget er placeret 100 meter 

vest for undersøgelsesområdet. 

 
936 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180801-35, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/204859/ 

937 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180807-21, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/147821/ 

938 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401102-31, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/178887/ 

939 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402102-28, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/178247/ 

940 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402102-29, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/178248/ 

941 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402102-36, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/184353/ 

942 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401102-3, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/146930/ 
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Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

402102-

16943 

Husby Klit 

59 Kulturlag Bronzealder (dateret 
1100 - 501 f.v.t.) 

Skår og flint fra kulturlag i 
skrænt mod stranden. 

402102-

20944 

60,8 Vrag Nyere tid (dateret 1930 

- 1939 e.v.t.) 

Vraget består af et dampskib, 

hvis ladning var kul. 

Tabel 17-10. Ikke-fredede fortidsminder på havbunden inden for hovedstrækningen. 

 

17.6 Hovedstrækning 6, Husby Klitplantage - Søndervig 

17.6.1 Kulturhistorisk udvikling 

Et stort område omkring fjordene og sundene mellem øerne Holmsland og Stadil-Vedersø har 

dannet et sammenhængende farvand med direkte forbindelse til Ringkøbing Fjord.945 946 

 

Klitten, foran de lavtliggende områder omkring Vest Stadil Fjord, beskytter områderne mod over-

svømmelse. I 1926-1927 blev der anlagt høfder, fordi klitten næsten var skyllet bort af havet. 

Samtidig blev klitten forstærket på østsiden med et sanddige. Erosionen af klitten ophørte, og 

høfderne sandede efterhånden til. De var i mange år dækket af sand - indtil stormen i november 

1981, hvor høfderne igen blev frilagt, og havet igen eroderede klitten. Derfor blev høfderne for-

stærket i 1980´erne, og sanddiget bag den resterende del af klitten blev udbygget.947 

 

Nord for Husby Klit findes det kulturhistoriske område Bavnebjerg. Bavnebjerg omfatter en høj 

klit, der i middelalderen blev brugt som bavn. En bavn er en brændestabel, der blev antændt i 

krigstilfælde eller i lignende faresituationer for at informere de omkringboende om faren. Bavnen 

var som oftest anbragt på et højereliggende sted, der efterfølgende har fået navnet bavnehøj, 

hvilket også er tilfældet ved Bavnebjerg948. 

 

På Vestkysten findes en række båker, der udgør et sammenhængende system af sømærker, som 

i 1800-tallets sidste halvdel afspejlede bestræbelserne på at øge sikkerheden til søs, hvor der 

skete en markant stigning i den internationale sejlads949. Inden for hovedstrækningens undersø-

gelsesområde findes et fredet sømærke, Vedersø Klit Båke.  

 

Langs med Vestkysten er en lang strækning med gamle klitgårde spredt i landskabet. Klittens 

gamle gårde er fortrinsvis placeret i overgangen mellem klithede og ager eller eng. Samtidig er 

de placeret så højt i terrænet, at sikkerhed for stormfloder blev opnået.950 Klitgårdenes opførelses 

år spænder fra 1775 til 1887. Klitgårdenes er typisk opført med fire længer. Egnens byggeskik er 

karakteriseret af en række ensartede detaljer og bygningsdele. Udformningen og detaljeringen 

 
943 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402102-16, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/117036/ 

944 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 402102-20, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/178234/ 

945 Historisk Atlas, Vest Stadil Fjord og Stadil Fjord, https://historiskatlas.dk/Vest_Stadil_Fjord_og_Sta-

dil_Fjord__(15544)  

946 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, Kulturarv og kulturmiljøer, 

http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4048  

947 Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse ved Husby Klit, http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-husby-klit.html  

948 Den Store Danske, Bavn, http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Dan-

mark_1536-1849/bavn 

949 Husby Klitvej, https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=17063874 

950 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, Kulturarv og kulturmiljøer, 

http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4048  

 

https://historiskatlas.dk/Vest_Stadil_Fjord_og_Stadil_Fjord__(15544)
https://historiskatlas.dk/Vest_Stadil_Fjord_og_Stadil_Fjord__(15544)
http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4048
http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-husby-klit.html
http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4048
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varierer fra gård til gård.951 Familierne ernærede sig ved en blanding af landbrug og fiskeri, men 

især de store strandinger og forlis var en stor indtægtskilde, hvor klitboerne bjærgede vraggodset 

hjem til auktioner, hvor staten solgte det952. 

 

Sommerhusområdet ved Vedersø Klit umiddelbart syd for Vester Husby er et unikt og karakteri-

stisk område, der opstod omkring 1930erne vest for Vedersø Klitvej. Husene er opført i sten og 

med stråtækkede tage. Bebyggelsen er indpasset i terrænet og placeret på naturlige byggefelter i 

klitterne, og bevoksning og beplantning følger stedets natur.953 

 

Under 2. Verdenskrig fik tyskerne den danske stat til at bygge kystforsvarsstillingen Atlantvolden. 

Den bestod af ca. 8.000 forskellige konstruktioner af beton, hvor ca. 2.000 af dem var bunkere. 

3,8 km syd for Søndervig ligger Houvig Fæstningen fra 2. Verdenskrig, der består af 50 bunkere 

og ca. 50 andre betonanlæg, som fungerede som en del af tyskernes atlantvold med kanoner, an-

tiluftskyts og maskingeværsbunkere. Omkring fæstningen var der yderligere store minefelter og 

pigtrådsspærringer.954 

 

Kysterne omkring Ringkøbing var ikke egnet til en invasion. Landskabet mellem Nymindegab og 

Nissum Fjord består af mange fjorde og blødt landskab. Længere nordpå var kysterne mere 

stejle. Kun ved Søndervig - mellem Stadil og Ringkøbing Fjorde - var der et to kilometer smalt 

stykke land, hvor grunden var fast nok til at landsætte en invasion, som i dag stadig består af et 

omfattende bunkersanlæg og kystbeskyttelsesanlæg. De yderste anlæg ligger nu på forstranden, 

mens andre er dækket af klitter, hvilket er et vidnesbyrd om, at der er sket en tilbagerykning af 

stranden og kysten, men også et resultat af kystbeskyttelsen955 956.  

 

Sandfodringen, sandflugtsdæmpning og den hårde kystbeskyttelse (høfder, mv.) har beskyttet 

klitterne mod nedbrydning, og hermed også til at forhindre, at nogle de kulturhistoriske elemen-

ter er endt i havet eller på strandbredden, som følge af kysttilbagerykning.  

 

17.6.2 Fund og fortidsminder 

Inden for hovedstrækningens undersøgelsesområde findes ingen fredede fortidsminder. Til gen-

gæld findes en række ikke-fredede fortidsminder på land og et enkelt fortidsminde på havbunden. 

Fortidsminderne fremgår af Figur 17-13.  

 

De ikke-fredede fortidsminder består af både jordfaste fortidsminder og enkeltfund, der er fundet 

af borgere og efterfølgende indleveret til museet. Enkeltfundene findes derfor ikke på den regi-

strerede placering længere, da de er i museets varetægt. Et registreret fund kan dog i nogle til-

fælde antyde, at der kan findes flere fortidsminder i området.  

 

 
951 Ringkøbing-Skjern Kommune, Lokalplan nr. 04.048, https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/fysisk_planlaeg-

ning/dokumenter/lp_04_048_Klitgaarde.pdf 

952 Slot- og kulturstyrelsen, Fredede og bevaringsværdige bygninger, Holmsland Klitvej 91, https://www.kultur-

arv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=16557821 

953 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, Kulturarv og kulturmiljøer, 

http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4048  

954 VisitDenmark, Houvig Fæstningen, https://www.visitdenmark.dk/da/danmark/houvig-faestningen-gdk602798  

955 Atlantik Wall, 56 Stützpunkt Bjerghuse, http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_56bjerghuse.asp  

956 Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2017, Kulturarv og kulturmiljøer, 

http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4048  

http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4048
https://www.visitdenmark.dk/da/danmark/houvig-faestningen-gdk602798
http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_56bjerghuse.asp
http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/4048
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Figur 17-13. Oversigt over registrerede fortidsminder langs hovedstrækningen Husby Klitplantage – Søndervig. 

Fortidsminder på land 

Inden for hovedstrækningen Husby Klitplantage – Søndervig findes tre ikke-fredede fortidsminder 

på land inden for undersøgelsesområdet. Af Tabel 17-11 fremgår en oversigt over ikke-fredede 

fortidsminder på land inden for hovedstrækningens undersøgelsesområde.  

 

Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statio-

nering 
Anlæg  Datering Beskrivelse 

180801-

19957 

Husby 

65,8 Enkeltfund Stenalder (dateret 

250000 - 1701 f.v.t.) 

 

 
957 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180801-19, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/128680/ 
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Sted- og 

lokali-

tetsnum-

mer 

Statio-

nering 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

180801-

21958 

Husby Klit 

66,5 Enkeltfund Historisk Tid (dateret 
1067 - 2009 e.v.t.) 

Afbrækket sværdklinge med re-
ster af skede. 

180407-

21959 

Krogen 

74 Bosættelse, 

uspec under-
gruppe 

Nyere tid (dateret 1661 

- 1848 e.v.t.) 

De tykke kulturlag i den ene 

profil skyldes, at husene har 
været opført af klægtørv. De 

ældste daterbare skår stammer 

fra 1600-1700-tallet Bebyggel-

sen skulle være opgivet i 1893 

efter en større storm og sand-

flugt.  

Tabel 17-11. Ikke-fredede fortidsminder på land inden for hovedstrækningen. 

Fortidsminder på havbunden 

Inden for hovedstrækningen Husby Klitplantage - Søndervig findes ét ikke-fredede fortidsminder 

på havbunden inden for undersøgelsesområdet. Fortidsmindet er et vrag, som er mere end 100 

år gammelt. Som følge af vragets alder er det beskyttet af museumslovens §29g stk. 2, hvilket 

betyder, der ikke må foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder. Af Tabel 17-12 fremgår 

vraget. 

 

Sted- og lo-

kalitetsnum-

mer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

401101-52960 

Hovvig 

76 Vrag Nyere tid (dateret 1661 

- 2009 e.v.t.) 

Vraget stammer fra en ukendt 

fartøjstype. 

Vraget er placeret 240 meter 
vest for undersøgelsesområ-

det. 

Tabel 17-12. Ikke-fredede fortidsminder på havbunden inden for hovedstrækningen. 

 

17.7 Hovedstrækning 7, Ndr. Holmsland Tange 

17.7.1 Kulturhistorisk udvikling 

Fortællingen om udviklingen af Holmsland Klit er normalvis, at Ringkøbing Fjord oprindeligt var 

en havbugt, som efterhånden blev lukket inde bag den havopskyllede tange dannet af aflejret 

sand fra havstrømmen. I 1960’erne blev der fundet mange arkæologiske fund på strækningen 

mellem Lyngvig og lidt syd for Søndervig, der kunne være med til at fastlægge, at denne del af 

Holmsland Klit er de sidste rester af en beboet ø, der i oldtiden strakte sig langt ud i havet. For-

modentlig er Holmsland Klit bygget op over flere øer, der har ligget foran Ringkøbing Fjord.961 

 

Holmsland Klit er derfor et ungt landskab, som især fra midten af 1500-tallet og til slutningen af 

1800-tallet blev ramt af regulære naturkatastrofer i form af bl.a. oversvømmelser, hvor både 

byer og landbrugsjord blev lagt øde.962 Desuden viser gamle kort, at tangen har flyttet sig en del 

over de sidste få hundrede år.963 

 
958 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180801-21, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152240/ 

959 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180407-21, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/144835/ 

960 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-52, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/181425/ 

961 Historisk Atlas ved Ringkøbing-Skjern Museum, Lyngvig Fyr og Klittens landskab, https://historiskatlas.dk/Lyng-

vig_Fyr_og_Klittens_landskab__(15424) 

962 Hvide Sande – Mærk Vesterhavet, Sandflugt, https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/historie/sandflugt 

963 Hvide Sande – Mærk Vesterhavet, Livet på kanten af naturen, https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/livet-paa-

kanten-af-naturen 
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Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord var forbundet i 1600-tallet med havforbindelse i både nord og 

syd. I 1700-tallet var åbningen ved Nymindegab den eneste forbindelse til Vesterhavet for begge 

fjorde, men den snævrede til og var derfor i begyndelsen af 1900-tallet kun en smal kanal. Vand-

udvekslingen, og dermed saltholdigheden og hele økosystemet, blev påvirket. 964 Cirkulationen i 

fjorden måtte derfor forbedres, hvilket blev gjort ved at grave en kanal gennem klitten ved Hvide 

Sande i 1910. En storm medførte dog, at kanalens bredde blev tidoblet, hvilket igen medførte en 

ændring i udvekslingen med Vesterhavet. I 1915 blev kanalen igen lukket, så den eneste forbin-

delse til Vesterhavet var ved den snævre åbning ved Nymindegab.964 

 

Skibene sejlende fra Vesterhavet skulle ligeledes gennem den snævre kanal ved Nymindegab, 

men på grund af de store problemer med tilsanding blev det i 1930 besluttet at flytte gennemsej-

lingen op til området, hvor Hvide Sande i dag er placeret. Der blev derfor gravet en passage gen-

nem klitterne midt på den smalle landtange og lavet en gennemsejlingssluse, der kunne indvies i 

1931. Lidt nord for gennemsejlingsslusen blev der endvidere bygget en afvandingssluse i perio-

den 1928-31. Formålet med slusen var at regulere vandstanden og saltholdigheden i Ringkøbing 

Fjord.965  

 

Hvide Sande by opstod rundt om slusen, og dermed er byen en forholdsvis ung by. Byen blev 

grundlagt af fiskere, og fiskeriet er fortsat hovederhvervet i byen, som har landets yngste og i 

dag femtestørste fiskerihavn. Livet har til tider været hårdt, og mange fædre, mænd og sønner 

har mistet livet på havet i stormvejr965. 

 

Vestkysten har gennem tiden været hårdt påvirket af kysttilbagerykning og oversvømmelser, 

hvorfor der længe har været anlagt forskellige hårde kystbeskyttelsesanlæg. Men i 1973 blev den 

første sandfodring, med oprensningssand fra indsejlingen til Hvide Sande, udført. Herefter er fod-

ringsindsatsens kun været støt stigende.966  

 

Fjordene og sundene mellem øerne Holmsland og Stadil-Vedersø har dannet et sammenhæn-

gende farvand med direkte forbindelse til Ringkøbing Fjord. Miljøet blev ændret efter, at området 

blev afvandet i 1800-tallet, hvorfor området også har en stor fortælle- og oplevelsesværdi. Klit-

tens gamle gårde er fortrinsvis placeret i overgangen mellem klithede og ager eller eng. Samtidig 

er de placeret så højt i terrænet, at sikkerhed for stormfloder blev opnået. I det udyrkede kyst-

nære område, nord for Trenatbjerg er der synlige tomter og esehytter, som vidnesbyrd om ældre 

tiders fiskeri fra stranden med havgående skibe. 

 

Klitgårdene er placeret på den smalle og udsatte landtange Holmsland Klit, der på grund af den 

dårlige jord i mange år kun har været sparsomt beboet. Jorden var fæstegods under forskellige 

vestjyske herregårde, senest under herregården Søgård, og størstedelen af klitten var udlagt til 

fællesgræsning for kreaturer og får. Ved folketællingen i 1800-tallet boede der kun 30 familier på 

tangen. I løbet af 1800-tallet voksede antallet af familier dog til 150. Familierne ernærede sig ved 

en blanding af landbrug og fiskeri, men især de store strandinger og forlis var en stor indtægts-

kilde, hvor klitboerne bjærgede vraggodset hjem til auktioner, hvor staten solgte det.967 

 

 

964 Hvide Sande – Mærk Vesterhavet, Livet på kanten af naturen, https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/livet-paa-

kanten-af-naturen 

965 Hvide Sande – Mærk Vesterhavet, Slusen i Hvide Sande, https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/slusen-i-hvide-

sande 

966 Kystinspektoratet, Vestkysten 2000, Historisk oversigt, december 2000 

967 Slot- og kulturstyrelsen, Fredede og bevaringsværdige bygninger, Holmsland Klitvej 91, https://www.kultur-

arv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=16557821 

https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/hvide-sande-havn
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Figur 17-14. Firelænget klitgård på Holmsland Tange. 

Nørre Lyngvig fyr er opført i 1906 på en 17 meter høj klit med en højde på 38 meter, hvilket gi-

ver en højde på 55 meter over havet. Fyret blev det sidste i rækken af fyr opført langs Vestky-

sten. Baggrunden for opførelsen af fyret var en stranding i 1903, hvor 24 søfolk mistede livet968. 

Området er åbent, men kuperet, hvilket medfører, at fyret kan ses fra det meste af tangen samt 

fra det meste af fjordområdet. Fra fyret er der udsyn over hele tangen. Miljøet omkring fyret er 

fint og intakt med fyrmesterbolig, hvor der i dag er museum969. 

 

  

Figur 17-15. Nørre Lyngvig Fyr set fra kysten. 

 

968 Lemvig Museum, Oplev Jernkysten, http://www.lemvigmuseum.dk/Jernkystenfolder.pdf 

969 Fyrtaarne.dk ved Ole Henrik Lemvigh, Lyngvig, http://www.fyrtaarne.dk/lyngvig.html 
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Under 2. Verdenskrig fik tyskerne den danske stat til at bygge kystforsvarsstillingen Atlantvolden. 

Den bestod af ca. 8.000 forskellige konstruktioner af beton, hvor ca. 2.000 af dem var bunkere. 

Inden for hovedstrækningen findes to områder med bunkeranlæg ved Søndervig og Troldbjerg. 

Støttepunktgruppen Søndervig dækkede over en seks kilometter lang kyststrækning, og der fin-

des en lang række bunkers af forskellige typer på kyststrækningen970. Placeringen af bunkersan-

lægget ved Hvide Sande skyldes, at det er her den eneste søvej ind i Ringkøbing Fjord fandtes, 

hvorfor det var vigtigt for den tyske værnemagt at have kontrol over passagen.971 

 

Bunkerne er nogle steder dækket til af sand. Bunkerne blev bygget i klitterne, men mange af 

dem er i dag placeret på stranden og er mere eller mindre sunket ned i sandet, hvilket er et vid-

nesbyrd om, at der er sket en tilbagerykning af stranden og kysten, men også et resultat af kyst-

beskyttelsen972. 

 

Sandfodringen, sandflugtsdæmpning og den hårde kystbeskyttelse (høfder, mv.) har beskyttet 

klitterne mod nedbrydning, og hermed også til at forhindre, at nogle de kulturhistoriske elemen-

ter er endt i havet eller på strandbredden, som følge af kysttilbagerykning.  

 

17.7.2 Fund og fortidsminder 

Inden for hovedstrækningen findes ingen fredede fortidsminder. Til gengæld findes en række 

ikke-fredede fortidsminder både på land og på havbunden, som vist på Figur 17-16. 

 

De ikke-fredede fortidsminder består af både jordfaste fortidsminder og enkeltfund, der er fundet 

af borgere og efterfølgende indleveret til museet. Enkeltfundene findes derfor ikke på den regi-

strerede placering længere, da de er i museets varetægt. Et registreret fund kan dog i nogle til-

fælde antyde, at der kan findes flere fortidsminder i området.  

 

970 AtlantikWall.dk, 59 Stützpunktgruppe Söndervig, http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_59so-

endervig.asp 

971 AtlantikWall.dk, 62 Widerstandsnest Hvide-Sande, http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_62hvide-

sande.asp 

972 Atlantik Wall, 56 Stützpunkt Bjerghuse, http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_56bjerghuse.asp  

http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_56bjerghuse.asp
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Figur 17-16. Oversigt over registrerede fortidsminder langs hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange.  

Fortidsminder på land 

Inden for hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange findes ni ikke-fredede fortidsminder på land 

inden for undersøgelsesområdet. Af Tabel 17-13 fremgår en oversigt over de ikke-fredede fortids-

minder på land. 

 

Sted- og lo-
kalitetsnum-

mer 

Statione-
ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

180404-76973 
Holmsborg 

Forstrand 

80,5 Kulturlag 
Dyrknings-

spor 

Dyrknings-

spor 

Oldtid (dateret 2350 - 
1101 f.v.t.) 

Oldtid (dateret 2350 - 

1101 f.v.t.) 

Historisk Tid (dateret 

1536 - 1848 e.v.t.) 

3-4 overlejrende dyrknings- og 
vegetationshorisonter adskilt af 

sandflugtslag og overlejret af 

havklitterne. Fundet påviste 

faststående spor af bosætning 

omkring 1000 år tidligere end 

 

973 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-76, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/219155/ 
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Sted- og lo-

kalitetsnum-

mer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

Klegod-bopladsen fra tidlig 

jernalder.  

180404-70974 

Klegod 

83 Enkeltfund Bronzealder (dateret 

1100 - 501 f.v.t.) 

Formodet brandgrav fra yngre 

bronzealder, herfra formodes 

den detektorfundne ragekniv at 

stamme. Evt. gravhøj på stedet 

er borteroderet. 

180404-79975 

Trenatbjerg 

84,9 Enkeltfund Middelalder (dateret 

1300 - 1535 e.v.t.) 

Malmgryde, kan stamme fra 

stranding eller ældre bebyg-

gelse, nu overskyllet af Vestha-

vet. 

180404-19976 

Nørre Lyng-

vig 

85,8 Møntfund 

Møntfund 

Vikingetid (dateret 900 

- 1066 e.v.t.) 

Middelalder (dateret 

1300 - 1399 e.v.t.) 

Fund af søvlmønt slået i Oxford 

af kong Æthelred II, 979-1016 

AD på samme sted som guld-

mønten fandtes. 
Fund af arnhemsk rigsgylden, 

præget af hertug Willhelm af 

Jülich 1377-1393. 

180404-74977 

Nørre Lyng-

vig 

87 Diverse an-

læg og gen-

stande, 

uspec under-

gruppe 

Bronzealder (dateret 

1700 - 501 f.v.t.) 

Ved erosion er løsrevne tørve-

blokke blevet aflejret på for-

stranden ved Nørre Lyngvig. 

Den primære forekomst er ikke 

lokaliseret, men formodes at 

ligge i havstokken mod nord-

vest i forhold til fundstræknin-

gen. Dyrespor afsat af klovbæ-

rende dyr i to størrelser ses 
som aftryk i tørven på en min-

dre del af blokkene. På andre 

blokke ses desuden et lag af 

finkornet materiale, til dels 

blandet med små sten. 

180404-77978 

Sønder Lyng-

vig 

88,3 Dige (uspeci-

ficeret) 

Historisk Tid (dateret 

1067 - 1660 e.v.t.) 

 

180404-78979 

Nørre Lyng-

vig 

88,3 Primært fø-

deerhverv, 

uspec un-

dergruppe 

Oldtid (dateret 1700 

f.v.t. - 1066 e.v.t.) 

Dyrespor, klovspor af store 

og små drøvtyggere i tørve-

fyldt sænkning. 

180404-20980 

Holmsland 

Klit 

88,3 Møntfund Nyere tid (dateret 1750 

- 1799 e.v.t.) 

Mønten, FP 6307, bestemmes 

som en halfpenny, Georg III, 

1799, England 

180404-8981 

Sønder Lyng-

vig Strand 

90,1 Enkeltfund 

 

Bronzealder (dateret 

1700 - 501 f.v.t.) 

Spydspids af bronze fundet på 

stranden. 

Tabel 17-13. Ikke-fredede fortidsminder på land inden for hovedstrækningens undersøgelsesområde. 

 

 

974 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-70, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/213119/ 

975 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-79, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/223894/ 

976 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-19, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/148478/ 

977 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-74, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/217031/ 

978 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-77, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/221080/ 

979 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-78, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/222207/ 

980 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-20, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/148998/ 

981 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-8, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/117004/ 
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Fortidsminder på havbunden 

Inden for hovedstrækningen Ndr. Holmsland Tange findes 16 ikke-fredede fortidsminder på hav-

bunden inden for undersøgelsesområdet, hvoraf seks er mere end 100 år gamle. Som følge af de-

res alder er de beskyttet af museumslovens §29g stk. 2, hvilket betyder, der ikke må foretages 

ændringer i tilstanden af fortidsminder. Af Tabel 17-14 fremgår en oversigt over de ikke-fredede 

fortidsminder på havbunden, hvor fortidsminder på over 100 år er markeret med blåt. 

 
Sted- og lo-

kalitetsnum-

mer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

401101-

36B982 

Klegod 

82 Hus (evt. med 

stald) 

 

Dyrkningsspor 

Jernalder (dateret 500 

f.v.t. - 1066 e.v.t.) 

To steder på stranden sås op-

ragende pæle og rest af ris-

fletning fra vestenden af 

hustomt, orienteret øst-vest 

Risfletningsvæg mod nord og 

delvis stavbygget sydvæg. 

Hustomten var dækket af ard-

pløjet ager og tørvelag. Taget 
af havet. 

401101-53983 

Klegod 

83 Enkeltfund Stenalder (dateret 5400 

- 3951 f.v.t.) 

Hjortetaksøkse opsamlet på 

stranden. 

401101-47984 

Klegod 

83 Hegn/gærde 

 

Diverse anlæg 

og genstande 

Middelalder (dateret 

1067 - 1535 e.v.t.) 

Græstørvsvold, ½ meter bred, 

½ meter høj, med kæppe hver 

½ meter som et gærde. Sam-

mesteds et kulturlag med ler-
karskår fra 11-13. årh. 

401101-45985 

Klegod 

84,8 Diverse anlæg 

og genstande 

Udateret (dateret 

250000 f.v.t. - 2009 
e.v.t.) 

 

401101-40986 

Klegod 

84,8 Enkeltfund Jernalder (dateret 175 - 

249 e.v.t.) 

Skår fra romertids boplads i 

strandkanten 

401101-33987 

Klegod 

85 Enkeltfund Stenalder (dateret 3950 

- 2801 f.v.t.) 

Fund af økse på stranden. 

401101-41988 

Hvide Sande 

88,8 Vrag Nyere tid (dateret 1850 

- 1859 e.v.t.) 

Skonnert med ladning af uld 

og kultjære. 

401101-

43B989 

Hvide Sande 

88,9 Vrag Nyere tid (dateret 1800 

- 1848 e.v.t.) 

Vraget består af en brig med 

ladning på 2567 jernbaneskin-

ner. 

401101-32990 

Hvide Sande 

89 Vrag Nyere tid (dateret 1890 

- 1899 e.v.t.) 

Vraget består af en skonnert 

med ladning på træ. 

Vraget er placeret 30 meter 

vest for undersøgelsesområ-

det. 

401101-37991 

Hvide Sande 

89,1 Vrag Nyere tid (dateret 1800 

- 1848 e.v.t.) 

Vraget består af en galese 

med ladning på 1568 jernba-

neskinner. 

 
982 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-36, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/65049/ 

983 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-53, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/65043/ 

984 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-47, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/65044/ 

985 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-45, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/65045/ 

986 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-40, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/65046/ 

987 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-33, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/65048/ 

988 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-41, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/151665/ 

989 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-43, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/151700/ 

990 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-32, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/149849/ 

991 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-37, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/150876/ 
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Sted- og lo-

kalitetsnum-

mer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

401101-71992 

Hvide Sande 

91 Vrag Nyere tid (dateret 1930 

- 1939 e.v.t.) 

Vraget er fjernet. 

401101-78993 

Hvide Sande 

92,2 Anker Nyere tid (dateret 1850 

- 1900 e.v.t.) 

Anker opfisket 50 meter vest 

for Hvide Sande. 

401101-76994 

Hvide Sande 

92,2 Anker Nyere tid (dateret 1661 

- 1848 e.v.t.) 

Anker med træstok. 

401101-75995 

Hvide Sande 

92,3 Anker Nyere tid (dateret 1700 

- 1750 e.v.t.) 

Sandsynligvis fundet ved fi-

skeri et sted i Vesterhavet. 

401101-61996 

Hvide Sande 

92,3 Vrag Nyere tid (dateret 1950 

- 1999 e.v.t.) 

Braget består af en fiskekut-

ter. 

Vraget er placeret 320 meter 

vest for undersøgelsesområ-

det. 

Tabel 17-14. Ikke-fredede fortidsminder på havbunden inden for hovedstrækningen. 

 

17.8 Hovedstrækning 8, Sdr. Holmsland Tange 

17.8.1 Kulturhistorisk udvikling 

Fortællingen om udviklingen af Holmsland Klit er normalvis, at Ringkøbing Fjord oprindeligt var 

en havbugt, som efterhånden blev lukket inde bag den havopskyllede tange dannet af aflejret 

sand fra havstrømmen. I 1960’erne blev der fundet mange arkæologiske fund på strækningen 

mellem Lyngvig og lidt syd for Søndervig, der kunne være med til at fastlægge, at denne del af 

Holmsland Klit er de sidste rester af en beboet ø, der i oldtiden strakte sig langt ud i havet. For-

modentlig er Holmsland Klit bygget op over flere øer, der har ligget foran Ringkøbing Fjord.997 

 

Holmsland Klit er derfor et ungt landskab, som især fra midten af 1500-tallet og til slutningen af 

1800-tallet blev ramt af regulære naturkatastrofer i form af bl.a. oversvømmelser, hvor både 

byer og landbrugsjord blev lagt øde.998 Desuden viser gamle kort, at tangen har flyttet sig en del 

over de sidste få hundrede år.999 

 

Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord var forbundet i 1600-tallet med havforbindelse i både nord og 

syd. I 1700-tallet var åbningen ved Nymindegab den eneste forbindelse til Vesterhavet for begge 

fjorde, men den snævrede til og var derfor i begyndelsen af 1900-tallet kun en smal kanal. Vand-

udvekslingen, og dermed saltholdigheden og hele økosystemet, blev påvirket. 1000 Cirkulationen i 

fjorden måtte derfor forbedres, hvilket blev gjort ved at grave en kanal gennem klitten ved Hvide 

Sande i 1910. En storm medførte dog, at kanalens bredde blev tidoblet, hvilket igen medførte en 

 
992 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-71, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/185684/ 

993 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-78, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/198468/ 

994 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-76, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/197223/ 

995 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-75, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/197219/ 

996 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-61, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/178180/ 

997 Historisk Atlas ved Ringkøbing-Skjern Museum, Lyngvig Fyr og Klittens landskab, https://historiskatlas.dk/Lyng-

vig_Fyr_og_Klittens_landskab__(15424) 

998 Hvide Sande – Mærk Vesterhavet, Sandflugt, https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/historie/sandflugt 

999 Hvide Sande – Mærk Vesterhavet, Livet på kanten af naturen, https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/livet-paa-

kanten-af-naturen 

1000 Hvide Sande – Mærk Vesterhavet, Livet på kanten af naturen, https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/livet-paa-

kanten-af-naturen 
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ændring i udvekslingen med Vesterhavet. I 1915 blev kanalen igen lukket, så den eneste forbin-

delse til Vesterhavet var ved den snævre åbning ved Nymindegab.1001 

 

Skibene sejlende fra Vesterhavet skulle ligeledes gennem den snævre kanal ved Nymindegab, 

men på grund af de store problemer med tilsanding blev det i 1930 besluttet at flytte gennemsej-

lingen op til området, hvor Hvide Sande i dag er placeret. Der blev derfor gravet en passage gen-

nem klitterne midt på den smalle landtange og lavet en gennemsejlingssluse, der kunne indvies i 

1931. Lidt nord for gennemsejlingsslusen blev der endvidere bygget en afvandingssluse i perio-

den 1928-31. Formålet med slusen var at regulere vandstanden og saltholdigheden i Ringkøbing 

Fjord.1002  

 

Hvide Sande by opstod rundt om slusen, hvorfor byen er en forholdsvis ung by. Byen blev grund-

lagt af fiskere, og fiskeriet er fortsat hovederhvervet i byen, som har landets yngste og i dag fem-

testørste fiskerihavn. Livet har til tider været hårdt, og mange fædre, mænd og sønner har mistet 

livet på havet i stormvejr.1002 Det hårde liv til søs betød også, at der i årerne 1884-85 blev rejst 

sømærker, langs Vestkysten af det daværende Kyst- og Klitvæsen, hvilket også skete syd for 

Hvide Sande. Sømærkerne afspejler bestræbelserne på at øge sikkerheden til søs i 1800-tallets 

sidste halvdel, hvor der skete en markant stigning i den internationale sejlads.1003  

 

Vestkysten har gennem tiden været hårdt påvirket af kysttilbagerykning og oversvømmelser, 

hvorfor der længe har været anlagt forskellige hårde kystbeskyttelsesanlæg. Men i 1973 blev den 

første sandfodring, med oprensningssand fra indsejlingen til Hvide Sande, udført. Herefter er fod-

ringsindsatsens kun været støt stigende.1004 Lige syd for Hvide Sande har kystbeskyttelse været 

en nødvendig for at undgå oversvømmelse. Efter Hvide Sande sluse og molerne til indsejlingen til 

havnen var blevet bygget, medførte det en forøget erosion af kysten på den fem kilometer lange 

strækning fra indsejlingen til Årgab. Efterhånden var klitten blevet så smal, at der var risiko for 

gennembrud og oversvømmelse af huse og veje, og der er derfor siden 1973 udført sandfodring 

med sand på strækningen. Som yderligere beskyttelse er der i 1983-89 anlagt 17 bølgebrydere 

ved Årgab.1005 

 

På den østlige del af Holmsland Tange ligger klittens gamle gårde, som er fortrinsvis placeret i 

overgangen mellem klithede og ager eller eng og er placeret så højt i terrænet, at sikkerhed for 

stormfloder blev opnået. 

 

Vinterlejet ved Haurvig Havn var oprindeligt ankerplads for Ringkøbings skibe om vinteren. Den 

gamle naturhavn, der har ligget tæt ved fjordens oprindelige udløb, anses for ødelagt af storm-

flod i begyndelsen af 1800-tallet. I området er der fundet flere fund af mønter fra jernalder og vi-

kingetid, som tyder på, at der gemmer sig en gammel ladeplads i området. 

 

 

1001 Hvide Sande – Mærk Vesterhavet, Livet på kanten af naturen, https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/livet-paa-

kanten-af-naturen 

1002 Hvide Sande – Mærk Vesterhavet, Slusen i Hvide Sande, https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/slusen-i-hvide-

sande 

1003 Historisk Atlas ved Ringkøbing-Skjern Museum, Sømærker – Haurvig Bakke, https://historiskatlas.dk/SØMÆRKER_-

_HAURVIG_BÅKE_(17024) 

1004 Kystinspektoratet, Vestkysten 2000, Historisk oversigt, December 2000 

1005 Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse ved Hvide Sande og Årgab, http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-hvide-

sande-og-aargab.html  

 

https://www.hvidesande.dk/hvide-sande/hvide-sande-havn
http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-hvide-sande-og-aargab.html
http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse-ved-hvide-sande-og-aargab.html
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Ved Nymindegab findes et gammelt færgested. Færgestedet blev anvendt i den periode, hvor 

Ringkøbing Fjord gik forbi Nymindegab. Lejet er stadig bevaret på klit-siden, og kutteren V5 er 

placeret her i et miljø af rekonstruerede esehytter. 

 

Under 2. Verdenskrig fik tyskerne den danske stat til at bygge kystforsvarsstillingen Atlantvolden. 

Den bestod af ca. 8.000 forskellige konstruktioner af beton, hvor ca. 2.000 af dem var bunkere. 

Inden for hovedstrækningen findes bunkeranlæg ved Bjerregård med kørebaner og panserspær-

ring samt bunkeranlæg ved Nymindegab. Bunkerne blev bygget i klitterne, men steder dækket til 

af sand, hvilket er et vidnesbyrd om, at der er sket en tilbagerykning af stranden og kysten, men 

også et resultat af kystbeskyttelsen og det vilde vejr.1006 1007  

 

Sandfodringen, sandflugtsdæmpning og den hårde kystbeskyttelse (høfder, mv.) har beskyttet 

klitterne mod nedbrydning, og hermed også til at forhindre, at nogle de kulturhistoriske elemen-

ter er endt i havet eller på strandbredden, som følge af kysttilbagerykning.  

 

17.8.2 Fund og fortidsminder 

Inden for undersøgelsesområdet findes ingen fredede fortidsminder. Til gengæld findes en række 

ikke fredede fortidsminder både på land og på havbunden, som vist på Figur 17-17. 

 

De ikke fredede fortidsminder består af både stedfaste fortidsminder og enkeltfund, der er fundet 

af borgere og efterfølgende indleveret til museet. Enkeltfundene findes derfor ikke på den regi-

strerede placering længere, da de er i museets varetægt. Et registreret fund kan dog i nogle til-

fælde antyde, at der kan findes flere fortidsminder i området.  

 
1006 Atlantik Wall, 56 Stützpunkt Bjerghuse, http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_56bjerghuse.asp  

1007 Atlantik Wall, 63 Stützpunktgruppe Nymindegab, http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_63nymin-

degab.asp  

http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_56bjerghuse.asp
http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_63nymindegab.asp
http://www.atlantikwall.dk/atlantikwall_forsvarsenheder_63nymindegab.asp
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Figur 17-17. Oversigt over registrerede fortidsminder langs hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange.  

Fortidsminder på land 

Inden for hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange findes 21 ikke-fredede fortidsminder på land 

inden or undersøgelsesområdet. Af Tabel 17-15 fremgår en oversigt over de ikke-fredede fortids-

minder på land.  

 

Sted- og lo-
kalitets-

nummer 

Statione-
ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

180404-
751008 

Årgab 

95 Kulturlag Historisk Tid (dateret 
1536 - 1848 e.v.t.) 

 

180404-73  
Tingodden 

98,7 Enkeltfund Efterreformatorisk tid 
(dateret 1621 - 1621 

e.v.t.) 

Nederlandsk sølvdaler fra 1621 

 
1008 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-75, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/219154/ 
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Sted- og lo-

kalitets-

nummer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

180404-

721009 

Nordsø 

Camping 

98,7 Enkeltfund Efterreformatorisk tid 

(dateret 1623 - 1623 

e.v.t.) 

Opsamling af stor sølvmønt, an-

giveligt en nederlandsk daler. 

180404-27  

Tingodden 
98,8 Enkeltfund Oldtid (dateret 250000 

f.v.t. - 1066 e.v.t.) 

 

180404-

181010 

Haurvig 

100,1 Møntfund 

Møntfund 

Møntfund 

Møntfund 

Møntfund 
Møntfund 

Jernalder (dateret 1 - 

69 e.v.t.) 

Jernalder (dateret 550 - 

899 e.v.t.) 

Middelalder (dateret 
1067 - 1535 e.v.t.) 

Historisk Tid (dateret 

1067 - 1660 e.v.t.) 

Middelalder (dateret 

1067 - 1535 e.v.t.) 

Nyere tid (dateret 1661 

- 1699 e.v.t.) 

En større samling mønter op-

samlet i klitten. 

180404-

681011 

Haurvig 

100,9 Møntfund Middelalder (dateret 

1067 - 1535 e.v.t.) 

 

180404-10  

Sdr. Haurvig 

101 Møntfund 

Møntfund 

Jernalder (dateret 1 - 

374 e.v.t.) 

Middelalder (dateret 

1300 - 1535 e.v.t.) 

 

180404-9  

Bavnebjerg 

Båke 

101,2 Møntfund 

Møntfund 

Møntfund 

Møntfund 

Møntfund 

Middelalder (dateret 

1067 - 1299 e.v.t.) 

Middelalder (dateret 

1300 - 1535 e.v.t.) 

Efterreformatorisk tid 
(dateret 1536 - 1660 

e.v.t.) 

Nyere tid (dateret 1661 

- 2009 e.v.t.) 

Historisk Tid (dateret 

1200 - 1660 e.v.t.) 

 

180404-

141012 

Holmsland 

Klit 

101,7 Møntfund Middelalder (dateret 

1300 - 1535 e.v.t.) 

Fund af to danske borgerkrigs-

tidsmønter.  

180404-

151013 

Holmsland 

Klit 

 

102 Møntfund 

 

 

Enkeltfund 

Historisk Tid (dateret 

1600 - 1699 e.v.t.) 

 

Nyere tid (dateret 1900 

- 1999 e.v.t.) 

Fund af 14 mønter, herunder ni 

svenske 1600-tals mønter  

 

Fund af bronzeknap. 

180404-

351014 

Skodbjerge 

103 Enkeltfund 

 

 

Møntfund 

Middelalder (dateret 

1067 - 1299 e.v.t.) 

 

Møntfund, Jernalder 
(dateret 500 f.v.t. - 

1066 e.v.t.) 

Der er med detektor fundet et 

fragment af et urnespænde. 

 

Med detektor er fundet en 
mønt, muligvis græsk-romersk. 

 

180404-

711015 
Skodbjerge 

103,3 Enkeltfund Udateret (dateret 900 - 

1660 e.v.t.) 

Detektorfundne mønter. 

 
1009 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-72, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/215856/ 

1010 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-18, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/148477/ 

1011 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-68, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/204459/ 

1012 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-14, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/135365/ 

1013Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-15, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/135366/ 

1014Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-35, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/187966/ 

1015 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-71, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/215845/ 
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Sted- og lo-

kalitets-

nummer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

180404-

211016 

Skodbjerge 

104 Møntfund Nyere tid (dateret 1700 

- 1799 e.v.t.) 

Og 

Nyere tid (dateret 1750 

- 1799 e.v.t.) 

 

180404-

131017 

Holmsland 
Klit 

104,9 Møntfund 

 

 
Enkeltfund 

 

 

Møntfund 

 

 

Møntfund 

Nyere tid (dateret 1661 

- 2009 e.v.t.) 

 
Jernalder (dateret 375 - 

549 e.v.t.) 

 

Historisk Tid (dateret 

1600 - 1699 e.v.t.) 

 

Nyere tid (dateret 1750 

- 1799 e.v.t.) 

 

180404-

691018 

Bilbergsvej, 

Holmslands 

Klit 

106,1 Møntfund Udateret (dateret 750 - 

1536 e.v.t.) 

Fund af Otto-Adelheid Pfennig 

samt to engelske sterlings.  

 

180404-

381019 

Holmslands 
Klit 

106,1 Møntfund Middelalder (dateret 

1200 - 1399 e.v.t.) 

En middelalderlig mønt - Ed-

ward 1223-77. 

180404-

371020 
Holmslands 

Klit 

 Møntfund Middelalder (dateret 

1067 - 1535 e.v.t.) 
Og  

Middelalder (dateret 

1200 - 1299 e.v.t.) 

Fund af tre middelalderlige 

mønter på forstranden op til 
klitfod. 

180404-

221021 

Holmsland 

Klit 

107 Møntfund Middelalder (dateret 

1300 - 1399 e.v.t.) 

Guldmønten, FP 6163, erklæres 

for danefæ.  

180404-

821022 

Bjerregård 

syd 

111,3 Enkeltfund, 

Middelalder 

dateret 1250 - 1350 

e.v.t. 

Ved detektorbrug er fremkom-

met en engelsk sølvpenny 

"longcross". Mønten er meget 

medtaget af salt- og sandslid. 

180404-

891023 

Hansnæs 

Bjerg 

112,3 Militærvæ-

sen, uspec 

undergruppe 

Nyere tid (dateret 1940 

- 1945 e.v.t.) 

Betonstilling/-anlæg eller mur-

stensbygning. sprængt væk ef-

ter 1999. 

180404-

161024 Ny-

mindegab 

114 Møntfund Middelalder (dateret 

1200 - 1399 e.Kr.) 

 

Tabel 17-15. Ikke-fredede fortidsminder på land inden for undersøgelsesområdet langs hovedstrækningen. 

 

 
1016 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-21, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/148999/ 

1017 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-13, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/135364/ 

1018 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-69, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/211522/ 

1019 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-38, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/195766/ 

1020Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-37, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/195765/ 

1021 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-22, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/149002/ 

1022 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-82, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/228373/ 

1023 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-89, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/229888/ 

1024 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 180404-16, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/140609/ 
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Fortidsminder på havbunden 

Inden for hovedstrækningen Sdr. Holmsland Tange findes otte ikke-fredede fortidsminder på hav-

bunden inden for undersøgelsesområdet. Af Tabel 17-16 fremgår en oversigt over de ikke-fre-

dede fortidsminder på havbunden. 

 

Sted- og 

lokalitets-
nummer 

Statione-

ring 

Anlæg  Datering Beskrivelse 

401101-

651025 
Hvide 

Sande 

92,8 Vrag Nyere tid (dateret 1950 

- 1959 e.v.t.) 

Vraget er fjernet.  

401101-
731026 

Hvide 

Sande 

93,1 Vrag Nyere tid (dateret 1940 
- 1945 e.v.t.) 

Fiskekutter sunket. 

401101-

481027 

Hvide 

Sande 

94 Dyreben Oldtid (dateret 250000 

f.v.t. - 1066 e.v.t.) 

Hjortetak fundet i et stykke 

martørv opskyllet på stranden 

lidt syd for Hvide Sande. 

401101-

511028 

Årgab 

95,7 Enkeltfund Stenalder (dateret 

250000 - 1701 f.v.t.) 

Hjortetaksøkse. "Øksen" er fun-

det i et mørkt lag mellem klitfod 

og havkant. 

 

401101-

341029 

Bjergeborg 

Strand 

104 Vragdel Historisk Tid (dateret 

1536 - 1799 e.v.t.) 

Træstykke af eg. Stykket er en 

planke med tre trænagler, hver 

med tre trækiler. På baggrund af 

medsendt foto antages det at 

der er tale om et stykke af en 

stringer eller et stykke garne-

ring, fra et skib med tætsid-

dende spanter. Skibet skal 
næppe dateres ældre end 1600-

tallet. 

401101-
381030 

Bjerregård 

106,7 Enkeltfund Stenalder (dateret 
250000 - 3951 f.v.t.) 

Hjortetaksøkse fundet på stran-
den. 

401101-

35B1031 

Bjerregård 

107 Anker Nyere tid (dateret 1750 
- 1799 e.v.t.) 

Anker med jernstok. 

401101-

301032 

Bjerregård 

109,6 Luftfartøj Nyere tid (dateret 1970 

- 1979 e.v.t.) 

 

Tabel 17-16. Ikke-fredede fortidsminder på havet inden for undersøgelsesområdet langs hovedstrækningen. 

 

 

 

  

 
1025 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-65, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/178181/ 

1026 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-73, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/186519/ 

1027 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-48, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152995/ 

1028 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-51, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/152998/ 

1029Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-34, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/143544/ 

1030 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-38, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/65047/ 

1031 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-35B, http://www.kulturarv.dk/fundog-

fortidsminder/Lokalitet/144261/ 

1032 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Lokalitetsnummer 401101-30, http://www.kulturarv.dk/fundogfor-

tidsminder/Lokalitet/184168/ 
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18.1 Turisme og forbrug  

 

Hovedstræk-

ning 

Turisme og forbrug 

Agger Tange 

 

Opholdene på hovedstrækning Agger Tange er gennemsnitligt kortere end på den sam-

lede Vestkyst. De mest benyttede overnatningsmuligheder på hovedstrækningen er fe-

riecentre (ferielejligheder) og feriehuse, og turismeforbruget er derfor tæt knyttet til ef-
terspørgslen på den type af ferieophold. Figur 18-1 viser sommerhusområder på ho-

vedstrækningen. Det fremgår, at der er et større feriehusområde ved Agger by samt en 

udpeget badestrand. Derudover ligger der endnu et feriehusområde på østsiden af Krik 

Vig i udkanten af Vestervig. 

 

Agger Tange Feriecenter ligger 100 meter fra kysten og dækker over et ferielejligheds-

kompleks med 83 ferielejligheder i første række til havet. Agger Havn Feriecenter ligger 

i området mellem Flade Sø og nordspidsen af Krik Vig og omfatter 101 ferielejligheder. 

Agger Feriehuse udlejer 60 forskellige feriehuse med forskellig beliggenhed.  
 

Udbuddet af hoteller er begrænset, men et par hundrede meter fra kysten ligger Agger 

Badehotel, som har lidt over 20 værelser. Derudover ligger vandrehjemmet, Danhostel 

Agger, med plads til 30 personer, et par kilometer fra kysten. Der er desuden mulighed 

for at campere hos Krik Vig Camping.  

 

Der er kun enkelte spisesteder på hovedstrækningen, herunder Vesterhavshytten, som 

ligger i første række ud til havet i Agger by, og Agger Darling, som ligger ca. en kilome-

ter fra kysten. 

 

 

Figur 18-1. Kort over sommerhusområder, campingpladser, VisitDenmark turistattrakti-

oner og ”Blå Flag” - badestrande på hovedstrækningen, Agger Tange. 
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Harboøre Tange Der er i Thyborøn kapacitet til mere end 300 turister per nat fordelt på to udlejere af fe-

rielejligheder, tre hoteller, et vandrehjem og en campingplads.1033 I Thyborøn Havn er 

der desuden afsat faciliteter til gæsteudlejning, som udlejes gennem den lokale turist-

forening, hvor der er plads til ca. 33 både. Der er flere muligheder for spisning i Thybo-

røn. 
 

Figur 18-2 illustrerer sommerhusområder og campingpladser på hovedstrækningen. Det 

fremgår, at der ikke er nogen større sommerhusområder på strækningen, men en en-

kelt campingplads i udkanten af Thyborøn. 

 

 

Figur 18-2. Kort over sommerhusområder, campingpladser, VisitDenmark turistattrakti-

oner og ”Blå Flag” - badestrande på hovedstrækningen, Harboøre Tange. 

Lemvig Kommune har mere end 700.000 kommercielle overnatninger om året, hvoraf 

hovedparten er i feriehusene ud mod Vestkysten. Turisterne i Lemvig Kommune havde 
et forbrug på ca. 530 mio. kr. i 2016. Langt de fleste turister er tyskere (ca. 80 %) og 

feriehuse er den dominerende overnatningsform. 1034 

 

Set i forhold til turismeindtægter er Thyborøn mindre udviklet sammenlignet med større 

turistdestinationer på Vestkysten. F.eks. er Lemvig Kommune overordnet set et af de 

steder med færrest feriehuse langs Vestkysten. Lemvig Kommune stod i 2015 for fire 

procent af Vestkystens kommercielle overnatninger og fire procent af vestkystturister-

nes forbrug. 1034 

 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint 

I Lemvig Kommune er der mere end 700.000 overnatninger om året, hvoraf hovedpar-

ten foregår i feriehusene ud mod Vestkysten. Turisterne i Lemvig Kommune havde et 

forbrug på ca. 530 mio. kr. i 2016, og langt de fleste turister er tyskere (ca. 80 %).1035  

 

Hovedstrækningen omfatter de to større feriehusområder Vrist Strand og Vejlby Klit, 

hvor sidstnævnte ligger på den smalle stribe mellem Vesterhavet og Ferring Sø. Der 

findes få større udbydere af overnatninger, herunder SJ Feriehusudlejning, som udlejer 

 
1033 Baseret på skrivebordsundersøgelse af de enkelte overnatningsmuligheders hjemmesider. 

1034 ”Vestkysten i dag og i fremtiden – Afsæt for udviklingsplan for Vestkysten”, Partnerskab for Vestkyst Turisme (2018) 

1035 Kilde: Turistafdelingen i Lemvig Kommune 
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ca. 500 feriehuse i Vejlby Klit, Vrist, Ferring Strand, Bovbjerg, Gjellerodde, Thyborøn, 

Lemvig og Toftum Bjerge. Derudover ligger det selvstændige lokale feriehusbureau, Fe-

riepartner Vejlby Klit, i Vejlby. 

 

På strækningen er der desuden en række mindre overnatningsmuligheder. Det drejer 
sig bl.a. om Ellemose Bed and Breakfast, Harboøre Hotel, Bovbjerg Camping og det tid-

ligere Bovbjerg Badehotel.  

 

Figur 18-3 viser sommerhusområder og campingpladser på hovedstrækningen. Det 

fremgår, at der er tre større sommerhusområder på strækningen, som ligger direkte ud 

til kysten. Derudover er der to campingpladser på strækningen langs kysten. 

 

 

Figur 18-3. Kort over sommerhusområder, campingpladser, VisitDenmark turistattrakti-

oner og ”Blå Flag” - badestrande på hovedstrækningen, Vrist – Ferring og Bovbjerg 

Klint. 

Antallet af spisesteder på strækningen er meget begrænset. I Harboøre ligger der en 

pizza- og grill bar, et bageri, en Dagli’Brugsen, en Aldi og en tankstation. Længere nede 

ad strækningen ligger Vrist Mini-Marked og Eurospar Vejlby Klit. 

 

Trans – Thors-

minde 

Holstebro står for fire procent af Vestkystens kommercielle overnatninger, og seks pro-

cent af Vestkystens turismeforbrug. 1036 
  

Langs hovedstrækningen er det er muligt at overnatte ved Trans Ferieby og Fjaltring 

Ferieby. Trans Ferieby ligger meget tæt på kysten og omfatter 12 feriehuse. Fjaltring 

Ferieby ligger også meget tæt på stranden og består af 25 store feriehuse. Af andre al-

ternativer findes vandrehjemmet, Danhostel Fjaltring, som har 42 sengepladser samt 

Thorsminde Camping, hvor der både er mulighed for camping, leje af feriehytter samt 

swimmingpool. Derudover er det også muligt at overnatte ved lokale udlejere nær Lem-
vig.  

 

Figur 18-4 illustrerer de to sommerhusområder og campingpladsen på hovedstræknin-

gen, Trans - Thorsminde.  

 
1036 ”Vestkysten i dag og i fremtiden – Afsæt for udviklingsplan for Vestkysten”, Partnerskab for Vestkyst Turisme (2018) 
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Figur 18-4. Kort over sommerhusområder, campingpladser, VisitDenmark turistattrakti-

oner og ”Blå Flag” - badestrande på hovedstrækningen, Trans - Thorsminde. 

Fjaltring huser en dagligvarebutik, imens Thorsminde huser Thorsminde Kro og en køb-

mand. 
 

Ifølge Lemvig-Thyborøn Turistforening har Lemvig Kommune mere end 700.000 over-

natninger om året, hvoraf hovedparten er feriehusene ud mod Vestkysten. Turisterne i 

Lemvig Kommune havde et forbrug på ca. 530 mio. kr. i 2016, og langt de fleste turi-

ster er tyskere (ca. 80%).  

 

Thorsminde – 

Husby Klitplan-

tage 

Thorsminde er en voksende turistdestination, og det er en prioritet for Holstebro Kom-

mune at videreudvikle byen og det omkringliggende område med henblik på at fremme 

turismen og de samfundsgevinster, som den afføder. Strækningen omfatter desuden 

store naturværdier, herunder Geopark Vestjylland. 

 

I Holstebro Kommune er der et begrænset antal lejeferiehuse til rådighed. Kommunen 

har en høj kapacitetsudnyttelse i højsæsonen, men en lav udlejningsfrekvens på ca. 40 
%. Kommunen har derfor et ønske om at motivere flere borgere til at udleje deres fe-

riebolig, så udbuddet af boliger kan vokse i højsæsonen.  

 

Ifølge Holstebro Kommunes turistafdeling befinder ca. 2/3 af kommunens turister sig 

ved kysten, da feriehusene og campingpladserne primært er beliggende nær vandet. 

Desuden er over halvdelen af kommunens turister fra Tyskland.  

 

Ifølge turistafdelingen er området ikke så stærkt på restauranter, men har derimod en 

styrke i fødevarer.  
 

På hovedstrækningen findes overnatningstilbud i form af udlejning af hytter og ferie-

huse. Der ligger desuden Vesterhavshuset Thorsminde, som er et luksussommerhus 

med plads til 12 personer. 

 

Længere mod syd ligger Fjand Badeby, hvor der mulighed for leje af feriehuse gennem 

Vesterhavsferiecenter (plads til 25 overnattende gæster) eller campere på Bjerghuse 

Camping, der ligger 200 meter fra vandet. Campingpladsen er en andelsforening og har 
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i omegnen af 35 pladser. Syd for Husby Klitplantage er det også muligt at leje ferie-

huse. 

 

Figur 18-5 illustrerer sommerhusområder og campingpladser på hovedstrækningen. Det 

fremgår, at der er flere større sommerhusområder på strækningen og to campingplad-
ser. 

 

 

Figur 18-5. Kort over sommerhusområder, campingpladser, VisitDenmark turistattrakti-

oner og ”Blå Flag” - badestrande på hovedstrækningen, Thorsminde – Husby Klitplan-

tage. 

Den sydlige del af Thorsminde har få tilbud til turister, herunder Ottomines Fiskebod og 

Nørgaard fisk og røgeri.1037 

 

Husby Klitplan-

tage - Søndervig 

Ifølge fagchefen for Land, by og kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune, bliver stranden i 

stort omfang brugt af besøgende, som benytter den til gåture og andre rekreative akti-

viteter. Ringkøbing Skjern Kommune ligger på en fjerde plads over de kommuner med 

størst turismeforbrug i Danmark, med et turismeforbrug i 2016 på 2.939 mio. kr.1038  

 

De mest benyttede overnatningsmuligheder på hovedstrækningen er feriehuse ved 
Houvig, Kryle, Krogen, Klægdalen og Vedersø.  

 

I Ringkøbing-Skjern Kommune findes det største antal tilgængelige feriehuse og har 

Vestkystens højeste turismeforbrug. I kommunen er 75% af turisterne fra Tyskland. 

1039 Ringkøbing Skjern Kommune havde 3.680 kommercielle overnatninger i 2015, hvil-

ket svarer til 20% af Vestkystens kommercielle overnatninger. Kommunen har ca. 

2.885 turismeskabte årsværk. 1039 

 

 
1037 Viden om lokale spise- og overnatningstilbud er bl.a. indhentet gennem skrivebordsundersøgelse af de enkelte ste-

ders hjemmesider. 

1038 Turismen økonomiske betydning i Danmark 2016”, VisitDenmark (2018) 

1039 ”Vestkysten i dag og i fremtiden – Afsæt for udviklingsplan for Vestkysten”, Partnerskab for Vestkyst Turisme (2018) 
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Husby Klit dækker en stor del af hovedstrækningen. Klittangen er fredet og er et af de 

få større klitområder i Vestjylland med få sommerhuse, hvilket betyder, at overnat-

ningsmulighederne i området begrænser sig til den sydlige del af strækningen, tæt ved 

Søndervig samt Vedersø i nord.  

 
Ved Vedersø ligger campingpladsen Vedersø Klit Camping, blot 600 meter fra Vesterha-

vet, hvor det både er muligt at campere, leje en hytte eller en “Stellplätze” til sin auto-

camper. Campingpladsen tilbyder mange oplevelser og aktiviteter og har sit eget super-

marked tilknyttet til pladsen.  

 

Figur 18-6 illustrerer ovennævnte sommerhusområder og campingplads på hoveds-

trækningen. 

 

 

Figur 18-6. Kort over sommerhusområder, campingpladser, VisitDenmark turistattrakti-

oner og ”Blå Flag”-badestrande på hovedstrækningen, Husby Klitplantage - Søndervig. 

 

Ndr. Holmsland 

Tange 

Søndervig er den største samlede bebyggelse medmulighed for overnatninger på ho-

vedstrækningen. I Søndervig kan besøgende overnatte på Hotel Strandkroen, som lig-
ger i centrum af byen med 200 meter til havet. Størstedelen af turisterne i kommunen 

overnatter i feriehuse i klitterne.1040 I området i og omkring Søndervig findes også Bed 

& Breakfast og campingpladsen, Søndervig Camping. 

 

I Hvide Sande findes også flere dagligvarebutikker, lokale specialbutikker, caféer og re-

stauranter som bl.a. sælger friske fisk fra Vesterhavet. De mest benyttede overnat-

ningsmuligheder ved Hvide Sande er ligeledes feriehuse. Derudover kan besøgende bo 

på Hvide Sande Camping. Nord for Hvide Sande ligger campingpladsen Nørre Lyngvig 

Camping, som er en naturplads midt i uberørt klit- og hedelandskab tæt ved Lyngvig 
Fyr. Pladsen er et område uden parcelinddeling, som giver frihed og privatsfære. Cam-

pingpladsen har swimmingpool. 

 

 
1040 Kilde: Ringkøbing-Skjern Kommune 
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Figur 18-7 illustrerer sommerhusområderne og campingpladserne på hovedstræknin-

gen. Det fremgår, at området er præget af områder med feriehuse beliggende ud til ky-

sten. 

 

 

Figur 18-7. Kort over sommerhusområder, campingpladser, VisitDenmark turistattrakti-

oner og ”Blå Flag” - badestrande på hovedstrækningen, Ndr. Holmsland Tange. 

 
Ringkøbing-Skjern er den kommune på Vestkysten med det største antal tilgængelige 

feriehuse, og kommunen har også Vestkystens højeste turismeforbrug. I kommunen er 

75% af turisterne fra Tyskland.1041 Ringkøbing Skjern Kommune havde 3.680 kommer-

cielle overnatninger i 2015, hvilket svarer til 20 % af Vestkystens kommercielle over-

natninger. Kommunen har ca. 2.885 turismeskabte årsværk.1042  

 

Sammenslutningen, Partnerskab for Vestkystturisme, har udpeget 15 destinationer på 

Vestkysten til ”fødevare-hotspots”, hvor Hvide Sande er medtaget på grund af deres 

fisk, røget fisk og skaldyr.1043  

 

 

Sdr. Holmsland 

Tange 

Hovedstrækningen bliver flittigt brugt af tyskere, som søger til Vesterhavet på en af-

slappende ferie i et af de mange feriehuse. Ringkøbing Skjern Kommune, ligger på en 

fjerde plads over de kommuner med største turismeomsætning i Danmark, med en tu-

rismeomsætning på 2.939 mio. kr.1044  

 

Ringkøbing-Skjern er den kommune på Vestkysten med det største antal tilgængelige 
feriehuse, og kommunen har Vestkystens højeste turismeforbrug. I kommunen er 75% 

 
1041 ”Vestkysten i dag og i fremtiden – Afsæt for udviklingsplan for Vestkysten”, Partnerskab for Vestkyst Turisme (2018) 

1042 Turismen økonomiske betydning i Danmark 2016”, VisitDenmark (2018) 

1043 https://www.kystognaturturisme.dk/nyheder/15-foedevarehotspots-er-udpeget-langs-danmarks-vestkyst/# 

1044 ”Planstrategi 2015”, Ringkøbing-Skjern Kommune (2015) 

 

https://www.kystognaturturisme.dk/nyheder/15-foedevarehotspots-er-udpeget-langs-danmarks-vestkyst/
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af turisterne fra Tyskland.1045 Ringkøbing Skjern Kommune havde 3.680 kommercielle 

overnatninger i 2015, hvilket svarer til 20 % af Vestkystens kommercielle overnatnin-

ger. Kommunen har ca. 2.885 turismeskabte årsværk.1046  

 

De mest benyttede overnatningsmuligheder på den smalle strækning er de mange fe-

riehuse i klitterne samt campingpladsen Dancamps Norsø, som har campingområde og 

ferieboliger i første klitrække. Campingpladsen huser et badeland og som noget helt 
nyt, er det nu også muligt at campere i vinterhalvåret.  

 

På hovedstrækningen ligger også campingpladsen Dancamps Holmsland, hvor gæsterne 

bor midt i det fredede klitområde tæt på Vesterhavet. Campingpladsen byder på ro og 

afslapning, hvor gæsterne kan benytte stranden til rekreative aktiviteter og cykle ind til 

Hvide Sande via den nationale cykelrute. 

 

Nederst på Hvide Sande tangen og nord for Nymindegab ligger Bjerregård. Her ligger 

Bjerregård camping ved fjorden og 1,5 km fra Vesterhavet. Som den eneste camping-

plads i nærområdet kan gæsterne på Bjerregård Camping dyrke mange former for 
vandaktiviteter direkte fra campingpladsen. Desuden ligger der mange feriehuse i om-

rådet. Ved Bjerregård er der indkøbsmuligheder i Min Købmand.  

 

Nymindegab er placeret i bunden af Ringkøbing Fjord i Varde Kommune. Her findes Ny-

mindegab Familie Camping og Nymindegab Museum. Nymindegab Kro, som har eksi-

steret siden 1962, ligger 500 meter fra Vesterhavet. Her er der både mulighed for at 

overnatte og spise på restauranten.  

 

 

 

Figur 18-8. Kort over sommerhusområder, campingpladser, VisitDenmark turistattrakti-

oner og ”Blå Flag” - badestrande på hovedstrækningen, Sdr. Holmsland Tange. 

 

 
1045 ”Vestkysten i dag og i fremtiden – Afsæt for udviklingsplan for Vestkysten”, Partnerskab for Vestkyst Turisme (2018) 

1046 Turismen økonomiske betydning i Danmark 2016”, VisitDenmark (2018) 
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Figur 18-8 illustrerer sommerhusområder og campingpladser på hovedstrækningen. Det 

fremgår, at der er otte campingpladser og adskillige sommerhusområder på hoveds-

trækningen. Heraf ligger syv campingpladser mindre end ti kilometer fra kysten. 

 

Tabel 18-1. Overnatningsmuligheder på de enkelte hovedstrækninger. 

 

18.2 Turismefaciliteter og attraktioner 

 
Hovedstrækning Turismefaciliteter og attraktioner 

Agger Tange En del af strækningen indgår i Nationalpark Thy, der har et årligt besøgstal på 1,2 – 

1,5 mio.1047 Et af velkomstcentrene for Nationalpark Thy, Svanholmhus, ligger på den 

sydligste spids af Agger Tange. 

 

På den nordligste del af strækningen ligger Klitterne ved Lodbjerg, som er en populær 

naturdestination. På klitskrænten er det muligt at se forskellige jordbundsforhold fra 

f.eks. galleheder. Her ligger også Lodbjerg Fyr, som er fra 1883 og årligt har mere 

end 50.000 besøgende.1048 Fyret er pt. under renovering fordi stedet fremover skal 
indgå som en af tre ”Trædesten til naturen”, der fungerer som indgange til National-

park Thy. 

 

Midt på kyststrækningen ligger et gammelt radartårn (bunker) fra 2. Verdenskrig, som 

er åbent for turister og andre besøgende. I den nordligste ende af Krik Vig ligger Pak-

huset Krik Vig, som er et kulturhus med historiske udstillinger af dansk smykkekunst. 

Tæt på kysten syd for Flade Sø ligger ”De Sorte Huse”, som i bl.a. rummer en udstil-

ling om Aggers historie og kystbeskyttelsen. 

 

Harboøre Tange Harboøre Tange er omfattet af Natura2000 område, og regnes som et af de vigtigste 

engfuglelokaliteter i Danmark, hvorfor strækningen er en oplagt destination for fugle- 

og naturentusiaster.1049 De to brakvandslaguner, ”Thyborøn Fjord” og ”Nissum Bred-

ning” er vigtige yngleområder for forskellige fuglearter og udgør to store natursevær-
digheder på hovedstrækningen. 

 

Kyststrækningen er kendetegnet ved det barske kystmiljø med voldsomme bølger, der 

gennem tiden har forsøgt at æde sig gennem sandtangen. Tangen er dog også skabt 

af bølgerne, der over tid har pisket sand op på kysten.1050  

 

Ud imod Vesterhavet ligger gamle bunkere, som er et levn fra ”Atlantvolden”, der blev 

bygget af tyskerne under 2. Verdenskrig. Bunkerne er nu blottet og kan ses og tilnær-

mes af turister og andre besøgende. 

 
På nordspidsen af tangen ligger fiskeri- og havnebyen, Thyborøn, som er et knude-

punkt for indsejling på Vestkysten. Byen har flere turistattraktioner, herunder ”Snegle-

huset” (et hus dækket af sneglehuse), den moderne Thyborøn kirke, Jyllandsakvariet 

og Kystcentret Thyborøn. Jyllandsakvariet er blandt de mest besøgte turistattraktioner 

på Vestkysten med mere end 50.000 gæster om året.1051  

 

Herudover har Thyborøn et Krigsmuseum, Sea War Museum Jutland, som fortæller hi-

storien om søkrigen i Nordsøen, samt ”Mindeparken for Jyllandsslaget”. På den nord-

ligste spids af Thyborøn er det muligt at besøge en gammel transformatorstation fra 

1919, som er et historisk vartegn for byen. 
 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint 

I sydenden af hovedstrækningen ligger Ferring Sø, som er en brakvandssø, der især i 

vintermånederne er et populært tilholdssted for rastende fugle. I 2015 blev der fær-
diggjort en vandresti rundt om søen. Der er desuden etableret en cykelrute mellem 

Vesterhavet og Ferring Sø, som forbinder to af de mest populære sommerhuskvarterer 

på strækningen (Vejlby Klit) og Ferrring.  

 

Lidt syd for Nissum Bredning ligger byen Harboøre, og ca. en kilometer vest derfra lig-

ger den gamle fiskerby, Langerhuse. Fire kilometer syd for Langerhuse ligger endnu et 

tidligere fiskerleje, Vrist. De to gamle fiskersamfund har dannet udgangspunkt for ud-

viklingen af Harboøre by og er afgørende for områdets kulturhistorie. Harboøre kirke 

ligger, der hvor Vristvej og Langerhusevej mødes og kirkens hvidkalkede tårn er et 

dominerende vartegn for Harboøre.1052 Harboøre rummer flere kulturelle bevarings-
værdier, herunder kirken, Flyvholm Redningsstation og stationsbygningen. 

 

 
1047 www.nationalparkthy.dk  

1048 Kilde: Turistforeningen, VisitThy 

1049 https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/engfugle/harbooere-tange/  

1050 https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-tange/sevaerdigheder/  

1051 ”Vestkysten i dag og i fremtiden – Afsæt for udviklingsplan for Vestkysten”, Partnerskab for Vestkyst Turisme (2018) 

1052 ”Kulturmiljøer i Harboøre – bebyggede strukturer og bevaringsværdige bygninger”, Lemvig Kommune (2013)  

 

http://www.nationalparkthy.dk/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/engfugle/harbooere-tange/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-tange/sevaerdigheder/
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På hovedstrækningen ligger Bovbjerg Klint, som er en 41 meter høj lerklint, hvor det 

frugtbare agerland falder brat ned mod en smal sandstrand. Vesterhavets mange års 

angreb på landet har dannet den stejle klint, hvor det som det eneste sted i Danmark 

er muligt at se et tværsnit af istidslag fra de seneste to istider. På stranden findes de 

såkaldte ’ledeblokke’, som er sten medbragt fra norske og svenske fjelde af ismas-
serne under istiderne.1053  

 

Ved siden af Bovbjerg Klint ligger Bovbjerg Fyr, hvor godt 40.000 gæster hvert år 

lægger vejen forbi.1054 Bovbjerg fyr blev bygget i 1877. Dengang var der 251 meter 

fra fyret til skræntens kant. Siden har havet ædt omkring 120 meter.1055 Det er muligt 

at komme op i tårnet og nyde udsigten over landskab, klint og hav hele året rundt. 

Ved fyret er det muligt at blive klogere på naturen, kysten, høfderne og fyrvæsenet i 

Bovbjerg Fyrs Historiske værksted, Fyrforstand. 

 
I Ferring by ligger Jens Søndergaard Museum, der er en afdeling af Lemvig Museum. 

Jens Søndergaard museum er et tidligere sommerhus, som er lavet om til museum og 

er beliggende yderst på skrænten. Stedet har en samling af havbilleder og andre moti-

ver fra området, hvorfor museet giver en unik mulighed for at kombinere natur-og 

kunstoplevelser. Længere inde i Ferring ligger Det Gule Hus, der både fungerer som 

café og kunstgalleri. Derudover er det i Ferring muligt at besøge den romanske Ferring 

Kirke. 

 

Trans – Thors-

minde 

Thorsminde Tange og Nissum Fjord er udpeget til Natura2000 område, og der er gode 

muligheder for at observere dyre- og planteliv. Bl.a. ligger Bøvling Klit Fuglereservat 

på den nordlige del af Thorsminde Tange.  

 

Syd for Bovbjerg ligger den næsten 900 år gamle kampestenskirke, Trans Kirke, som 
ligger 50 mester fra kystklinten.1056 Syd for Trans Fjaltrings kirke fra 1100-tallet, lige-

ledes et stenkast fra vandet, beskyttet af hård kystbeskyttelse.  

 

Tæt på stranden ligger Strandingsmuseum St. George, der fortæller om dramatiske 

strandinger langs Vestkysten. Museet har udover udstillingerne en museumscafé og -

butik samt diverse særarrangementer. Foran museet ligger den tyske bunker, Regel-

bau 149. 

 

Med sin specielle beliggenhed har fiskerbyen Thorsminde en unik udsigt over Vester-

havet, klitterne og Nissum Fjord. Hele Thorsminde Tange er desuden omfattet af Na-
turpark Nissum Fjord, som også tiltrækker turister. 

 

Thorsminde er den mest centrale kystferieby i Holstebro Kommune og er placeret 

unikt i forhold til landskabets attraktioner.1057 Byen er præget af et fiskerkulturmiljø 

med landskabet helt tæt på bylivet. Thorsminde er desuden kendetegnet ved en aktiv 

borgerforening, hvor der bl.a. arrangeres fiskeauktioner og diverse turistevents. 

 

Thorsminde – 

Husby Klitplantage 

Thorsminde Tange og Nissum Fjord er udpeget til Natura2000 område, og der er gode 

muligheder for at observere dyre- og planteliv. Hele Thorsminde Tange er f.eks. en del 

af Naturpark Nissum Fjord, som spiller en stor rolle i forhold til at tiltrække turister. 

 

Husby Klitplantage omfatter en række natur- og kystseværdigheder, som ligger spredt 

fra kystlinjen og ind til kystvejen. I strandkanten ligger spredte bunkers, som var en 
del af Atlantvolden bygget af tyskerne under 2. Verdenskrig.  

 

Et par hundrede meter fra kysten ligger klitten, ”Marens Maw” (Marens mave), hvorfra 

der er udsigt til havet, fjorden og klitplantagen. Ud til havet ligger ”Gryden”, som er 

en fordybning i plantagens største klit.  

 

Længere mod syd ligger klitformationen, Nøgenbjerg, der ligeledes er en populær ud-

kigspost. Om natten er der gode muligheder for at studere nattehimlen uden at blive 

forstyrret af andre lyskilder. I den sydøstlige del af klitplantagen ligger Husby Kirke, 

som er en hvidkalket kirke med elementer helt tilbage fra 1200-tallet.1058  
 

For oplysninger om Thorsminde henvises til beskrivelse af Hovedstrækning 4. 

Husby Klitplantage 
- Søndervig 

Den gamle klitgård, Strandgården, fra 1875 er en af de bedst bevarede vestjyske klit-
gårde. Den firelængede gård er fredet, og er i dag et egnsmuseum drevet af Ringkø-

bing-Skjern Museum. Hele hovedstrækningen har en kulturhistorie i forhold til strand-

fods-ejendomme, som viser den byggestil, der har været ved Vestkysten gennem ti-

den.  

 

 
1053 http://www.bovbjergfyr.dk/landskab/stranden-klinten3.html  

1054 Realdania kampagne, Stedet tæller: Bovbjerg Fyr 

1055 Bovbjerg Klint, VisitVestjylland  

1056 https://www.geoparkvestjylland.dk/danmark/n12-trans-kirke  

1057 ”Vestkysten i dag og i fremtiden – Afsæt for udviklingsplan for Vestkysten”, Partnerskab for Vestkyst Turisme (2018) 

1058 https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/husby-klitplantage/sevaerdigheder/ 

 

http://www.bovbjergfyr.dk/landskab/stranden-klinten3.html
https://www.geoparkvestjylland.dk/danmark/n12-trans-kirke
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/husby-klitplantage/sevaerdigheder/
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Ved Vedersø Klit og Husby Klit findes nogle af de unikke sømærker, som er at finde 

langs Vestkysten. 23 sømærker også kaldet båker blev rejst i perioden 1884-1885, 

hvoraf havet kun har ladet 11 af sømærkerne stå tilbage. De høje, træbenede sømær-

ker har ikke længere nogen egentlig funktion, men tidligere fungerende sømærkerne 

som GPS’er for at forbedre sikkerheden for de sejlende. I dag er de resterende 11 sø-
mærker fredet, som en del af dansk kulturarv, da de minder os om en dramatisk fortid 

for de sejlende ved Vesterhavet.1059  

 

Sydvest for Husby ligger Vedersø Klit Badehotel kun få hundrede meter fra Vesterha-

vet. Hotellet blev opført i 1927. Hotellet har en lang historie bag sig og både gæster 

fra Danmark og Tyskland har strømmet til stedet hver sommer for at bade i havet og 

nyde solen på stranden. 

 

Ndr. Holmsland 

Tange 

Hovedstrækningen er en del af Holmsland Klit, som er den 40 km lange og 1-2 brede 

klittange fra Søndervig til Nymindegab, der afskærer Ringkøbing Fjord fra Vesterha-

vet. Midt på Holmsland Klit ligger Hvide Sande på det sted, hvor tangen i 1909-1910 

blev gennemgravet. Der løber en cykelsti gennem klitterne på hele Holmsland klit. På 

udvalgte steder er der opsat borde/bænke-sæt, hvor det er muligt at gøre ophold og 
nyde naturen og udsigten over Vesterhavet.  

 

På den lange odde ligger sommerhusene i læ bag klitterne på den smalle strækning 

mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Hovedstrækningen er kendetegnet ved de 

høje klitter ud mod Vesterhavet, hvor det bagved liggende sommerhusområde i ét 

med landskabet. Via de mange naturstier i området og på klitterne, er det muligt at 

finde vej ned til havet.  

 

De turismemæssige omdrejningspunkter i Ringkøbing-Skjern Kommune er primært 
kystbyerne Søndervig og Hvide Sande. Søndervig danner ramme om den klassiske 

kystferie, der byder på afslapning, strand og feriehus. Turisterne bruger strækningen 

ud for Søndervig til rekreative aktiviteter. Søndervig strand er kendt som en af de 

bedste strande langs Vestkysten og tiltrækker hvert år mange turister. 

 

Fiskeriets Hus i Hvide Sande er et museum, der viser Hvide Sandes, fiskerihavnen og 

Holmsland Klits lokale historie igennem tiden og fortæller afvandingsslusens indvirk-

ning på miljøet, byens udvikling og forholdende i Ringkøbing Fjord. I Fiskeriets Hus 

findes også et saltvands- og et ferskvandsakvarie, hvor det er muligt at se et bredt 

udvalg af fisk og bunddyr fra Nordsøen.  
 

Et af de helt store turistattraktioner ved strækningen er Lyngvig Fyr, som ligger ved 

Holmsland Klit mellem Søndervig og Hvide Sande. Fyret blev bygget i 1906 og fra top-

pen kan udsigten nydes over hav og fjord. Ved fyret findes både café og en museums-

butik. Det muligt at tage på fyrets skattejagt eller lege på den store naturlegeplads 

ved fyret.  

 

Hvide-Sande og Søndervig er de to mest centrale kystferiebyer i Ringkøbing-Skjern 

Kommune. Hovedstrækningen bliver flittigt brugt af tyskere, som søger til Vesterhavet 
på en afslappende ferie i et af de mange feriehuse. Ifølge fagchefen for Land, by og 

kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune, bliver stranden i større grad brugt af ikke-kom-

munale borgere, som benytter stranden til gåture og andre rekreative aktiviteter. 

Ringkøbing-Skjern Kommune, ligger på en fjerde plads over de kommuner med stør-

ste turismeomsætning i Danmark, med en turismeomsætning på 2.939 mio. kr.1060  

 

Sdr. Holmsland 

Tange 

Hovedstrækningen er en del af Holmsland Klit, som er den 40 km lange og 1-2 brede 

klittange fra Søndervig til Nymindegab, der afskærer Ringkøbing Fjord fra Vesterha-

vet. På den smalle tange er det muligt at køre på Danmarks vestligste hovedlandevej 

som løber fra Varde, gennem Nymindegab og hele vejen op til Thy. Langs landevejen 

ligger Ringkøbing fjord på den ene side og de ubebyggede klitformationer og Vester-

havet på den anden side. På strækningen er der mange parkeringsmuligheder, som 

gør det let for besøgende at gøre ophold og nyde det kystlandskabet på tæt hold.  

 
Syd for Hvide Sande ligger der klitområder ved Årgab, Bavnebjerg, Havrendingen, 

Bjerregård og Holmsland Klit (se beskrivelse af landskab i miljøkonsekvensrapportens 

kapitel 7 Landskab og bilag 6 Landskabsanalyse).1061  

 

Hovedstrækningen er kendetegnet ved de høje klitter ud mod Vesterhavet, hvor det 

bagved liggende sommerhusområder i ét med landskabet. Via de mange naturstier i 

området og på klitterne er det muligt at finde vej ned til havet. En separat cykelsti lø-

ber gennem klitterne på hele Holmsland klit. På udvalgte steder er der opsat 

borde/bænke-sæt, hvor det er muligt at gøre ophold og nyde naturen og udsigten 
over Vesterhavet.  

 

Syd for campingpladsen Dancamps Nordsø ligger Abelines Gaard, som er en gammel 

strandfogedgård, der er bygget mellem 1854-1871 af Abelines svigerfar. Stedet er i 

 
1059 https://www.aldus.dk/fanoe/kaaver/jyllands-baaker.html  

1060 Turismen økonomiske betydning i Danmark 2016”, VisitDenmark (2018) 

1061 https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/blaavandshuk/omraadeplaner/holmsland-klit/ 

https://www.aldus.dk/fanoe/kaaver/jyllands-baaker.html
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/blaavandshuk/omraadeplaner/holmsland-klit/
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dag ombygget til museum, og det er nu muligt at opleve og høre om, hvordan livet 

var på gårde langs Vestkysten. Hele hovedstrækningen har en kulturhistorie i forhold 

til strandfods-ejendomme, som viser den byggestil, der har været ved Vestkysten 

gennem tiden.  

 
Ved Årgab og Haurvig findes nogle af de unikke sømærker, som er at finde langs Vest-

kysten. 23 sømærker, også kaldet båker, blev rejst i perioden 1884-1885, hvoraf ha-

vet kun har ladet 11 af sømærkerne stå tilbage. De høje, træbenede sømærker har 

ikke længere nogen egentlig funktion, men tidligere fungerende sømærkerne som 

GPS’er for at forbedre sikkerheden for de sejlende. I dag er de resterende 11 sømær-

ker fredet, som en del af dansk kulturarv, da de minder os om en dramatisk fortid for 

de sejlende ved Vesterhavet.1062 

 

I sydenden af Ringkøbing-Fjord ligger halvøen Tipperne. Området fungerer som en 
vigtig rasteplads for trækfugle, og tiltrækker natur- og fugleinteresserede. I området 

er der både vandre- og cykelruter. Tipperne har været med i Realdania-kampagnen 

“Stedet tæller”, hvor ti steder i Danmark blev udvalgt til at bringe mennesket og natu-

ren tættere på hinanden. Det betyder, at besøgende ved Tipperne i dag har fået et nyt 

fugletårn til at få et bedre udsigt over det store område.  

 

Tabel 18-2. Turismefaciliteter og attraktioner på de enkelte hovedstrækninger. 

 

18.3 Oplevelser 
Hovedstrækning Oplevelser 

Agger Tange Langs strækningen er der mulighed for badning, vandring, mountainbiking, ridning og 

løb. Flere steder langs hovedstrækningen er der gode muligheder for lystfiskeri og an-

dre friluftsaktiviteter som kajak, surfing. Under gunstige vejrforhold kan der indsamles 

rav.1063 

 

På hovedstrækningen ligger flere surf spots, der er en del af initiativet, Cold Hawaii, 

som omfatter 31 registrerede surfspots. På sydspidsen af kyststrækningen, Agger 

Tange, ligger surf spottet, Høfde 72, også kaldet ”Den Store Mole”, som er den læng-
ste høfde på tangen. Molen er kendt for store bølger og er egnet til erfarne surfere og 

kajakroere. 

 

Lidt nord for Agger by ligger surf spottet, ”Agger By Området”, der strækker sig fra 

molerne syd for byen og op til tangens nordligste mole. Området er kendetegnet ved 

omskiftelige forhold pga. sandvandring. Et lille stykke inde i Thyborøn kanalen ligger 

surf spottet ”Caspers Tarm”, som typisk har bedre læforhold end andre af de registre-

rede surfsteder. 

 

I august 2018 har besøgende for eksempel kunnet opleve en International Skulpturfe-
stival ved høfde 90, som blev indviet med en opførsel af Verdensballetten med 1400 

deltagere.1064 

 

Agger Strand afholder årligt et tre dages sportsevent kaldet Agger Athlon, hvor 

sportsentusiaster m.fl. dyster i forskellige sportsaktiviteter, herunder løb, surfing, 

svømning og kajak, hvor kysten og stranden er et centralt element.1065 Sportseventet 

har ca. 200-400 deltagere. 

 

Hvert år afholdes desuden en såkaldt Lady Walk. Agger Lady Walk er den næststørste 
i Danmark, og ca. 6000 kvinder deltager i eventet.1066 Ruterne bevæger sig rundt om 

Agger by og Flade Sø, og en betydelig del af turen løber langs vandet. Eventet har 

desuden haft den effekt, at deltagere også benytter ruten til gåture resten af året. 

 

Der er i området endvidere fokus på at fremme andre kulturelle tiltag, og Agger er 

bl.a. hjemsted for heavy metal-festivalen, HeavyAgger, som har i omegnen af 500 

gæster ifølge Thisted turistforening. 

 

Agger er desuden midtpunkt for motorcykeltræf og koordinerede vandreture, hvor in-

teressen for sidstnævnte er stor og voksende 
 

Harboøre Tange Strækningens turistservices og oplevelsestilbud er forholdsvis koncentrerede omkring 

Thyborøn. Udover museer og kulturelle turistattraktioner findes en række aktivitetstil-
bud, som knytter sig til stedets historie og kultur. 

 

 
1062 https://www.aldus.dk/fanoe/kaaver/jyllands-baaker.html 

1063 www.visitagger.dk  

1064 https://www.tvmidtvest.dk/artikel/musik-ballet-og-thy-gik-op-i-en-hoejere-enhed-paa-stranden  

1065 https://www.visitthy.dk/agger-athlon-gdk1090959  

1066 https://ladywalk.dk/startsteder/agger  

 

http://www.visitagger.dk/
https://www.tvmidtvest.dk/artikel/musik-ballet-og-thy-gik-op-i-en-hoejere-enhed-paa-stranden
https://www.visitthy.dk/agger-athlon-gdk1090959
https://ladywalk.dk/startsteder/agger
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I Samarbejdet, ”Partnerskab for Vestkyst Turisme”, er Thyborøn identificeret til at 

have et stort turismepotentiale med en unik og stedbunden profil.1067 Udviklingspla-

nen fremhæver, at Thyborøn med sin placering er en naturlig indgang til Nationalpark 

Thy. Derudover skal der fremover være et øget fokus på at styrke og profilere Thybo-

røns brand i forhold til fiskeri, kyst, fjord etc. 

 
På Thyborøn havn er der mulighed for at deltage i fiskeauktioner på hverdage, og i Fi-

skehallen Thyborøn er der mulighed for både at spise, nyde drikkevarer eller købe 

friskfanget fisk. Fiskeri er generelt det helt store tema i Thyborøn, og der ligger i Thy-

borøn en Lystfiskerihavn som udvikles løbende. Her er det muligt at booke fisketure 

med fiskekutter eller tage på fiske- eller sælsafari. Der er desuden mulighed for at 

samle rav (ravsafari), samle havtorn og gå på fossiljagt. 

 

Der er gode muligheder for paragliding på kyststrækningen og gåture langs vandet. 

Afgangen til kysten er dog præget af stejle skrænter, og der er længere ned til vandet 

end andre steder langs Vestkysten. 
 

I Thyborøn findes initiativet, Naturrum Thyborøn, som tager udgangspunkt i de natur-

lige omgivelser og giver besøgende mulighed for at fordybe sig i forskellige naturrela-

terede aktiviteter. De forskellige elementer dækker over et velkomstcenter, en lege-

plads, en otte kubikmeter kube med natur- og kulturviden, en udsigtsmole, en bunker, 

en rævegrav, et fugleskjul, klatring, bålplads og trædesten samt vandreruter. 

 

På nordspidsen af tangen sejler færgen fra Thyborøn til Agger Tange. 

 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint 

Hovedstrækningen omfatter blandt andre Vejlby Badestrand som er en bred sand-

strand, der dog ligesom den resterende kyststrækning kan være farlig afhængig af 

vejrforholdene. Lidt længere inde i området ligger der en legeplads. 
 

Der findes to badestrande med mærkningen, ”Blå Flag”, ud til Vestkysten. Der ligger 

desuden to yderligere badestrande ud imod Lem Vig. 

 

I Harboøre ligger Harboøre Centeret, som er en central institution, der udbyder flere 

forskellige aktivitets- og sportsoplevelser. Her udbydes bl.a. leje af BMX cykler, fit-

nesscenter, fællesarrangementer (f.eks. legeland i efterårsferien), spisefaciliteter mv. 

I Harboøre er det muligt at spille minigolf hos Lynghusets Minigolf.  

 

Ved Bovbjerg omkring fyret er der liv hele året rundt. Både stedet og naturen tiltræk-
ker folk. Bovbjerg Fyr laver mange arrangementer. Der er bl.a. kunstudstillinger, fore-

drag, teater, café, markeder, og det er muligt at rapelle ned ad tårnet. Det er ligele-

des muligt at deltage i Bovbjerg løbet som finder sted hvert år i august.  

 

Den nationale vestkystrute går forbi Bovbjerg fyr. Cykelstien løber langs kysten hele 

vejen ned ad strækningen, hvor det er muligt at cykle på diget.  

 

Sammenslutningen, Partnerskab for Vestkystturisme, har udpeget 15 destinationer på 

Vestkysten til ”fødevare-hotspots”, hvor Bovbjerg Klint er medtaget på grund af sine 

Vesterhavsoste fra Thise Mejeri.1068  

 

Trans – Thors-

minde 

Thorsminde by ligger på den smalle langtange, hvor Nissum Fjord og Vesterhavet mø-

des. Her er det bl.a. muligt at besøge Thorsminde Strand, hvor der om sommeren 

lægges flydeliner ud, som danner et stort badeområde. En flydeliner er et tov med op-
drift, der afmærker et badebassin i havet. Stranden er således mere tryg og børne-

venlig end andre strande i området. Tæt ved stranden er der adgang til parkerings-

pladser, toiletter, restaurant, kiosk og grill.  

 

Hovedstrækningen fra Trans og ned til Fjaltring er kendetegnet ved massiv hård kyst-

beskyttelse i form af høfder, skråningsbeskyttelse og nogle få bølgebrydere. Ved Fjal-

tring strand er der opstået en attraktiv forstrand og badestrand ved Høfde Q, som er 

blevet et vigtigt samlingssted for egnen. Her holdes den årlige Sct. Hansfest. På Høfde 

Q er der plads til surfere og autocampere hele året rundt. Badeforholdene ligger i den 
gode ende, og folk finder læ for vestkystvinden bagved bølgebryderne på stranden. 

Bag ved klitterne findes en sheltersplads med skøn udsigt. Der ligger to badestrande 

med mærkningen, ”Blå Flag”, i hver sin ende af strækningen. Høfde Q er en af de to 

strande, imens den anden ligger i den nordlige ende af Thorsminde. 

 

Thorsminde er en klassisk fiskerby, og der er rig mulighed for lystfiskeri både i Nissum 

Fjord og Vesterhavet. Hvert år tiltrækkes flere hundrede gæster til den årlige Store 

Sildedag, hvor gæster kan smage sild i forskellige afskygninger.  

 

Byens placering gør den desuden oplagt i forhold til andre vand- og havaktiviteter, 
som sejlads og surfing. Her er Havet og Fjordens Hus i Thorsminde et center for vand-

sport som f.eks. kajak, roning, dykning, coastal-roning, svømning og paddle-boarding. 

 
1067 ”Vestkysten i dag og i fremtiden – Afsæt for udviklingsplan for Vestkysten”, Partnerskab for Vestkyst Turisme (2018) 

1068 https://www.kystognaturturisme.dk/nyheder/15-foedevarehotspots-er-udpeget-langs-danmarks-vestkyst/# 

https://www.kystognaturturisme.dk/nyheder/15-foedevarehotspots-er-udpeget-langs-danmarks-vestkyst/
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Turisterne tiltrækkes af den bynære strand ved Thorsminde med gode badeforhold via 

flydetorvet neden for strandingsmuseet 

 

Der er meget lystfiskeri i Thorsminde, hvor det er muligt både at fange sild, hornfisk 

og makrel. Slusen i Thorsminde styrer ind og udstrømningen af hav til Nissum Fjord, 
som giver gode fiskeforhold. Der kan fiske både på indersiden og ydersiden af slusen, 

hvor der er lavet platforme til lystfiskerne. Campingpladsen i Thorsminde lever meget 

af lystfiskere, som har indrettet pladsen med fryser kapacitet og borde, hvor lystfi-

skerne kan stå og partere deres fisk.1069  

 

Ved Fjaltring og Trans ligger bl.a. det grønlandske teater Tukâk og kulturcentret Tus-

kjær, der har et alsidigt program med koncerter, foredrag og kurser. I byerne bor 

flere kunstnere, musikere og foredragsholdere og Fjaltring huser bl.a. et galleri. 

 
Sammenslutningen, Partnerskab for Vestkystturisme, har udpeget 15 destinationer på 

Vestkysten til ”fødevare-hotspots”, hvor Thorsminde er medtaget på grund af fiskeri, 

der er centralt for de lokale smagsoplevelser.1070  

 

Thorsminde – 
Husby Klitplantage 

Græm strand i den sydlige del af Husby Klitplantage egner sig til både rekreativ bad-
ning og vandring. Græm strand er en nudiststrand og er ifølge Holstebro turistchef 

den første officielle skiltede FKK-strand på Vestkysten (Freie Körper Kultur). Det er 

muligt at opleve morænelag tilbage fra forrige istid, og der er desuden flere bunkers 

spredt langs stranden.  

 

Endelig er der anlagt mange vandreruter i området. Ved Naturpark Nissum Fjord er 

der anlagt en 70 km lang rute rundt om fjorden med stier, shelters, broer og udkigs-

punkter. Ligeledes findes en vandrerute i Husby Klitplantage. Ruten er certificeret som 

”Premiumweg” under den tyske vandreforening, Deutsches Wanderinstitut, der kvali-
tetsstempler ruter over hele Europa.  

 

Husby Klitplantage 
- Søndervig 

På hovedstrækningen ligger Sidselbjerg strand, Bækbygård Strand og Vedersø Klit. 
Langs strandene findes en stor variation af friluftsaktiviteter i form af badning, van-

dring, mountainbiking, løb, drageflyvning, lystfiskeri på stranden. Ved stranden er det 

muligt at finde rav eller se en sæl. 

 

Hovedstrækningen ligger ud for Vest Stadig Fjord, hvor den største seværdighed er 

det varierede fugleliv i området. Vest Stadil Fjord er et tiltrækningsplaster for fuglein-

teresserede. Når fuglene lander og letter, ses fænomenet “sort sol” over fjorden.1071  

 

Der er P- og rastepladser langs landevejen, og den nationale cykelrute Vestkyststien 

løber gennem klitterne langs kysten og Vest Stadil Fjord.  
 

Et par kilometer nord for Søndervig ligger Houvig Fæstningen som består af 50 bun-

kere og ca. 50 betonanlæg, der var et af de vigtigste fæstningsanlæg i Danmark fra 2. 

Verdenskrig. Det er muligt at komme på en guidet tur gennem Houvig-fæstningens to 

bunkersanlæg Ringelnatter og Krylen.  

 

Vedersø Klit er et stort rekreativt område og er den sydligste del at et større sommer-

husområde. Mod nord støder Vedersø Klit op til Husby Klitplantage og mod syd til 

Husby Klit. Ved Vedersø Klit findes et ridecenter, cykel- og gangstier og området har 
en dejlig bred sandstrand med gode tilkørselsforhold samt en stor parkeringsplads.  

 

Ndr. Holmsland 

Tange 

Stranden ved Hvide Sande er tidligere blevet kåret til Danmarks bedste badestrand. 

Havneombygningen i 2013 har bevirket, at stranden nu er blevet endnu bedre med en 
lille lagune i det ellers stormende Vesterhav. Dette giver gode muligheder for surfing 

og andre vandaktiviteter i Vesterhavet ved Hvide Sande. 

 

Det er muligt at løbe orienteringsløb i Hvide Sande. På et detaljeret kort over byen og 

klitterne, er der opsat 70 poster. Det er også muligt at leje tennisbaner, tage i svøm-

mehallen, spille minigolf, sejle havkajak i fjorden eller komme på højskoleferie i det 

gamle værested og Sømandshjem i Hvide Sande.  

 

Siden år 2000 har det været muligt at deltage i det årlige North Sea Beach Marathon 
ved Hvide Sande, som foregår på stranden ved Vesterhavet på den ene side og de 

smukke klitter på den anden side. Løbet foregår mellem Hvide Sande og Vejers. I lige 

år løber går ruten mod nord og i ulige år mod syd. Det er også muligt at løbe en halv-

maraton, som starter i Nymindegab og har samme slutsted som maratonen. Løbet til-

trækker ca. 500 løbere hvert år. 

 

Hvert år er det ligeledes muligt at deltage i cykelløbet Fjorden Rundt. De 100 km 

rundt om Ringkøbing Fjord starter i Hvide Sande og går nordpå ad naturstien og pas-

serer Danmarks højeste fyrtårn, Lyngvig Fyr. Derefter går turen forbi de mange 

 
1069 https://www.thorsmindecamping.dk/faciliteter/lystfiskeri.aspx 

1070 https://www.kystognaturturisme.dk/nyheder/15-foedevarehotspots-er-udpeget-langs-danmarks-vestkyst/# 

1071 https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/vest-stadil-fjord/sevaerdigheder/#udsigt  

https://www.thorsmindecamping.dk/faciliteter/lystfiskeri.aspx
https://www.kystognaturturisme.dk/nyheder/15-foedevarehotspots-er-udpeget-langs-danmarks-vestkyst/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/vest-stadil-fjord/sevaerdigheder/#udsigt
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forskellige feriehuse og op gennem Søndervig og derefter rundt om fjorden og tilbage 

op langt Holmslands Klit.  

 

I Hvide Sande er det muligt både at surfe i Vesterhavet og i fjorden og ligeledes prøve 

kræfter på Aqua Sports Zone Kabelpark, som er et kabeldrevet wakeboard- og vand-
skianlæg i Hvide Sande. Verdensmesterskaberne i surfing er afholdt i Hvide Sande og 

byen danner rammerne om Skandinaviens største vandsportsfestival, Waterz. Her er 

aktiviteter og konkurrencer for alle uanset niveau. Waterz samler vandsportsgrene 

som windsurf, kitesurf, surf, wakeboard, SUP og kajak. I 2018 var der 800 deltagere, 

der stillede op til start i vandsportsfestivalen.1072  

 

Danmarks største lystfiskerikonkurrence og det uofficielle VM i sildefiskeri finder sted i 

Hvide Sande ved Ringkøbing Fjord. Den traditionsrige Sildefestival tiltrækker mange 

lystfiskere fra ind- og udland - især fra Tyskland. Deltagerantallet ligger som oftest 
mellem 200-300 deltagere.  

 

Den årlige Sandskulpturfestival finder sted i Søndervig, hvor nogle af verdens bedste 

skulptører mødes for at skabe kunstværker af sand. Over 130.000 besøgte Søndervig 

Sandskulpturfestival i 2017. Om sommeren er der hver søndag Søndervig Jazz og en 

frisk fiskebuffet på Beach Bowl. 

 

Sdr. Holmsland 

Tange 

Ved sydspidsen af Ringkøbing Fjord ligger Bork Vikingehavn, som er en del af Ringkø-

bing-Skjern Museum og beskæftiger sig med vikingetiden. Bork Vikingehavn består af 

forskellige rekonstruerede vikingehuse og afholder løbende arrangementer for besø-

gende.1073 Attraktionen har mere end 50.000 besøgende om året ifølge tal fra Visit-

Denmark. 

 
Vest for Nymindegab ligger tre Esehuse, som blev brugt til opredning af fiskegarn 

samt bolig for esepigerne, hvis opgave var at sætte madding (es) på linerne. Det er 

muligt at nyde en tur i hestevogn mellem Esehusende og Nymindegab Museum.  

 

Samlingspunkterne for turisterne i området er de naturskønne områder, da det pri-

mære trækplaster for turister på Vestkysten er naturen, kysten og de rolige omgivel-

ser. Hovedstrækningen profilerer sig med den smalle tange mellem kyst og fjord og de 

mange sommerhuse, der er gemt i klitlandskabet. Langs strækningen findes en stor 

variation af friluftsaktiviteter som badning, vandring, mountainbiking, løb, drageflyv-

ning, lystfiskeri på stranden og surfing. Ved stranden er det muligt finde rav eller se 
en sæl. 

 

Der er ridning langs stranden på udvalgte strækninger og den nationale cykelrute 

Vestkyststien løber gennem klitterne langs kysten på Holmsland klit. På det gamle 

jernbanespor mellem Nørre Nebel og Nymindegab, er det muligt at nyde naturen på 

skinnecykler. På vejen ligger Landal Seawest og Lønne kirke.  

 

Siden år 2000 har det været muligt at deltage i det årlige North Sea Beach Marathon 

ved Hvide Sande, som foregår på stranden ved Vesterhavet på den ene side og de 
smukke klitter på den anden side. Løbet starter i Hvide Sande, forbi Nymindegab og 

slutter i Vejers. I lige år går ruten mod nord og i ulige år mod syd. Det er også muligt 

at løbe en halvmaraton, som starter i Nymindegab og har samme slutsted som mara-

tonen. Løbet tiltrækker ca. 500 løbere hvert år. 

 

Ifølge fagchefen for Land, by og kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune, bliver stranden 

i større grad brugt af ikke-kommunale borgere, som benytter stranden til gåture og 

andre rekreative aktiviteter. 

 

Tabel 18-3. Oplevelser på de enkelte hovedstrækninger. 

 

18.4 Rekreative muligheder 
Hovedstræk-

ning 

Rekreative muligheder 

Agger Tange Agger Tange udgør den sydligste spids af Nationalpark Thy og er en del af Natura-2000 

område nr. 28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted og Agerø”, jf. Kapitel 16 om 

natur på land. Området er særligt kendt for sit rige fugleliv og har som følge af et EU-

direktiv status som fuglebeskyttelsesområde.  
 

I Agger by bor ca. 340 indbyggere (2018), men byen er en af de vestkystbyer, der hver 

sommer besøges af mange gæster.1074 Lokalbefolkningen og besøgende bruger området 

på Agger Tange til en lang række rekreative aktiviteter, herunder: 

 

 
1072 https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/drama-til-det-sidste-surf-vm-i-hvide-sande-blev-kaempesucces?publishe-

rId=13330719&releaseId=13557199  

1073 https://www.levendehistorie.dk/om%C2%A0bork-vikingehavn  

1074 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=KM5&PLanguage=0  

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/drama-til-det-sidste-surf-vm-i-hvide-sande-blev-kaempesucces?publisherId=13330719&releaseId=13557199
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/drama-til-det-sidste-surf-vm-i-hvide-sande-blev-kaempesucces?publisherId=13330719&releaseId=13557199
https://www.levendehistorie.dk/om%C2%A0bork-vikingehavn
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=KM5&PLanguage=0
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• Badning, f.eks. fra Agger by 

• Fuglekiggeri 

• Sælsafari i Nissum Bredning 

• Lystfiskeri 

• Finde rav 
• Plukke havtorn, primært i september/oktober 

• Vandring, cykling og ridning 

• Wind- og kitesurfing i den østlige del af Krik Vig 

• Sejlads i Nissum Bredning 

 

De primære rekreative aktiviteter, som lokalbefolkningen og besøgende beskæftiger sig 

med langs strækningen, spænder dermed vidt.  

 

Agger Tange er særligt velegnet til vandreture. Strækningen byder bl.a. på Vestkyst-
stien, som er en del af Nordsøruten, der er en af verdens længste vandreruter. Vest-

kyststiens vandrerute går fra Færgehavnen og følger Aggervej til vejen mod høfde 72, 

hvorfra den forløber østpå fra det vestlige sikringsdige til Agger By. De primære van-

dre-, cykel, kajak og rideruter fremgår af kortet nedenfor. Derudover viser kortet, de 

områder i Agger by, som kan anvendes til rekreative formål.  

 

 

Figur 18-9. Stisystemer og rekreative områder langs strækningen ved Agger Tange.1075 
1076 

 

Harboøre Tange Harboøre Tange er den ca. ti kilometer lange tange mellem Nissum Bredning i Limfjor-

den og Vestkysten, som grænser op til Thyborøn kanal. Størstedelen af naturområdet 

på Harboøre Tange er fredet og er både udpeget som Ramsarområde og EF-fuglebe-
skyttelsesområde. Området er ligeledes en del af Natura-2000 område nr. 28, jf. miljø-

konsekvensrapportens kapitel 7 om landskab.  

 

Lemvig Kommune er en del af GeoPark Vestjylland sammen med Stuer og Holstebro 

kommuner, hvor kommunerne ønsker at sætte fokus på de store værdier og oplevelser, 

 
1075 Note: Kortet er udarbejdet via data fra Naturstyrelsen over stisystemer og ruter, plandata fra Erhvervsstyrelsen over 

rekreative områder og data om kulturarv fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

1076 Note: Kortet er udarbejdet på baggrund af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) 
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som landskabet, naturen og kulturhistorien rummer i området. GeoPark Vestjylland har 

mange fortællinger om områdets geologi, kulturhistorie og natur. Der er mange stier og 

muligheder for bevægelse i området, hvad end befolkningen er til fods, på cykel, i bil, 

til hest eller til havs.  

 
I området bruges nogle af kystdirektoratets veje til rekreative formål, som oprindeligt 

er etableret til at anlægge kystbeskyttelsen, hvilket øger befolkningens tilgængelighed 

til stranden. Vestkyststien, som er Danmarks ældste nationale cykelrute, løber ved ky-

sten langs hele Harboøre Tange, hvor det er muligt at cykle fra Thyborøn til Harboøre. 

Før i tiden løb et gammelt jernbanespor midt gennem tangen. Dette spor er nu omdan-

net til cykelsti og indgår som en del af Vestkyststien. Stien benyttes også til rekreativ 

vandring af befolkningen. Ligeledes findes to afmærkede vandreruter på Harboøre 

Tange, som fremgår af kortet nedenfor. Langs de to vandreruter, er der sat infostan-

dere med QR-koder op, hvilket giver befolkningen mulighed for at finde information om 
området.1077  

 

 

Figur 18-10. Stisystemer og rekreative områder ved Harboøre Tange.1078 

 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint 

Strækningen fra Vrist til Bovbjerg Klint er kendetegnet ved flere store sommerhusområ-

der, der grænser direkte op til klitfredningslinjen ved Vesterhavet. Sommerhusområdet 

ved Flyvholm og Vrist har mange offentlige veje og stier til stranden, som øger tilgæn-

geligheden for almenheden. Det samme er gældende for sommerhusområdet ved 

Vejlby.1079 Ved Vejlby Klit-områdets populære badestrande er der lavet handicapsti helt 

ned til havet, hvor der er opstillet borde og bænke, så udsigten over havet kan nydes.  

 

Lemvig Kommune er en del af GeoPark Vestjylland sammen med Stuer og Holstebro 
kommuner, hvor kommunerne ønsker at sætte fokus på de store værdier og oplevelser, 

som landskabet, naturen og kulturhistorien i området rummer. GeoPark Vestjylland 

rummer mange fortællinger om områdets geologi, kulturhistorie og natur. Der er 

 
1077 https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-tange/aktiviteter/  
1078 Note: Kortet er udarbejdet via data fra Naturstyrelsen over stisystemer og ruter, plandata fra Erhvervsstyrelsen over 

rekreative områder og data om kulturarv fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

1079 http://ejerlagetsletten.dk/grafik/lokalplan15.pdf  

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-tange/aktiviteter/
http://ejerlagetsletten.dk/grafik/lokalplan15.pdf
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mange stier og mulighed for bevægelse i området, hvad end befolkningen er til fods, på 

cykel, i bil, til hest eller til havs. 

 

Figur 18-11. Stisystemer og rekreative områder langs strækningen fra Vrist – Bovbjerg 

Klint.1080 

 

Trans – Thors-

minde 

Strækningen fra Trans og ned til Fjaltring er kendetegnet ved massiv hård kystbeskyt-

telse i form af høfder, skråningsbeskyttelse og nogle få bølgebrydere. Syd for Fjaltring 
ligger Nissum Fjord, som er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde, habitatområde 

og Ramsarområde. Derudover er området er udpeget som Natura 2000 område jf. mil-

jøkonsekvensrapportens kapitel 7 om landskab. Nissum Fjord er en lavvandet brak-

vandslagune, som fungerer som yngleområde. Fjorden ligger bag den smalle klittange, 

Bøvling Klit, der adskiller fjorden og Vesterhavet. 

 

Det er muligt at følge Torsmindevej på den smalle landtange ned til Thorsminde. Dan-

marks ældste nationale cykelrute, Vestkyststien løber ligeledes langs landtangen, med 

udsyn til hav og fjord hele vejen ned til Thorsminde. Vestkyststien bliver også benyttet 
til rekreativ vandring af befolkningen. Ligeledes findes flere vandreruter ved og omkring 

Nissum Fjord. 

 
1080 Note: Kortet er udarbejdet via data fra Naturstyrelsen over stisystemer og ruter, plandata fra Erhvervsstyrelsen over 

rekreative områder og data om kulturarv fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Figur 18-12. Stisystemer og rekreative områder langs strækningen fra Trans – Thors-

minde.1081 

 

Thorsminde – 

Husby Klitplan-

tage 

Området omkring Thorsminde ved Nissum Fjord og ned til Husby Klitplantage er udpe-

get som Natura 2000 område, samt habitatområde, fuglebeskyttelsesområde samt 

Ramsarområde, jf. miljøkonsekvensrapportens kapitel 7 om landskab. Nissum Fjord er 

en lavvandet brakvandslagune, som fungerer som yngleområde. Fjorden ligger bag den 

smalle klittange, Bøvling Klit, der adskiller fjorden og Vesterhavet.  
 

Ved Naturpark Nissum Fjord er der anlagt en 70 km lang rute rundt om fjorden med 

stier, shelters, broer og udkigspunkter. Nissum Fjord er også en vigtig del af GeoPark 

Vestjylland. GeoParken omfatter Lemvig, Stuer og Holstebro kommuner, der ønsker at 

sætte større fokus på de store værdier og oplevelser, som landskabet, naturen og kul-

turhistorien i området rummer. GeoPark Vestjylland rummer mange fortæller om områ-

dets geologi, kulturhistorie og natur. I naturparken er det muligt at komme på endags- 

og todagesture med vandring i naturen.1082 Ligeledes findes flere guidede ture, hvor det 

er muligt at ride, klatre, vandre, sejle i kajak, cykle eller fiske.1083 
 

For dem der elsker at vandre, er der anlagt mange vandreruter i området omkring 

Husby Klitplantage. Husby Klitplantage ruten er en 15 km lang vandre rute, som fører 

de vandrende gennem skov, parabelklitter, det store Vesterhav, Græm Klit og Marens 

Maw som er en høj klint med udsigt over det omgivende klitlandskab.1084 Danmarks 

ældste nationale cykelrute, Vestkyststien, løber ved kysten langs hele strækningen. 

Vestkyststien bliver også benyttet til rekreativ vandring af befolkningen. 

 

1081 Note: Kortet er udarbejdet via data fra Naturstyrelsen over stisystemer og ruter, plandata fra Erhvervsstyrelsen over 

rekreative områder og data om kulturarv fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Kilde: Rambøll  

1082 https://www.holstebro.dk/kultur-fritid/friluftsliv/naturpark-nissum-fjord  

1083 http://www.nissumfjord.dk/friluftsliv.html  

1084 https://www.geoparkvestjylland.dk/danmark/oplevelser-3  

https://www.holstebro.dk/kultur-fritid/friluftsliv/naturpark-nissum-fjord
http://www.nissumfjord.dk/friluftsliv.html
https://www.geoparkvestjylland.dk/danmark/oplevelser-3
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Figur 18-13. Stisystemer og rekreative områder langs strækningen fra Thorsminde - 

Husby Klitplantage.1085  

 
 

Husby Klitplan-

tage - Søndervig 

På hovedstrækningen mellem Husby Klitplantage og Søndervig ligger Houvig strand, 

Sidselbjerg strand, Bækbygård strand og Vedersø Klit. Husby Klit er en klittange på 14 

km, der strækker sig langs Vestkysten fra Nissum Fjord i nord til Vest Stadil Fjord i syd.  
 

Strækningen fra Husby Klitplantage til Søndervig er udpeget som Natura 2000-område 

nr. 74 Husby Klit. Området er kendetegnet ved mange forskellige klitnaturtyper, som 

hvid klit, enebærklit og forholdsvis store arealer af grå/grøn klit og klithede jf. miljø-

konsekvensrapportens kapitel 7 om landskab. I området findes to fredede arealer. Det 

drejer sig om et areal ved Vedersø Klit og et areal ved Husby klit, som er fredet pga. 

det flotte uberørte klitlandskab, hvor der er nem adgang til havet.  

 

Vedersø Klit er i sig selv et rekreativt område. I den nordlige ende af Vedersø Klit findes 
mange gode vandre- og cykelstier. Strækningen ligger ud for Vest Stadig Fjord, hvor 

den største seværdighed er det varierende fugleliv i området. 

 

Flere vandreruter på strækningen kan benyttes til rekreative formål. Flere af ruterne 

ligger i klitterne eller stranden. Ringkøbing-Skjern kommunes platform ”Stifinder til Na-

turens Rige” har mange ruter og vejledninger til at færdes ved Vestkysten.1086 Der fin-

des ruter ved Husby, Houvig og ved Søndervig. Ruten ved Skodbjerge syd fører folk til 

fods ad en trampesti til havet, dernæst på stranden langs klitterne, hvor resterne af 

nogle af de tyske fæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig ligger.  

 
Strækningen er kendetegnet ved flere store sommerhusområder, hvor sommerhusene 

ligger i læ bag klitterne og grænser direkte op til klitfredningszonen ved Vesterhavet. I 

området ligger mange offentlige veje og stier til stranden, som øger tilgængeligheden 

 

1085 Note: Kortet er udarbejdet via data fra Naturstyrelsen over stisystemer og ruter, plandata fra Erhvervsstyrelsen over 

rekreative områder og data om kulturarv fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

1086 https://rksk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9277b3db12dd4df8ac47d681d277a64b  

https://rksk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9277b3db12dd4df8ac47d681d277a64b
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for almenheden. Danmarks ældste nationale cykelrute, Vestkyststien løber ved kysten 

langs hele strækningen. Vestkyststien bliver også benyttet til rekreativ vandring af be-

folkningen. 

 

 

Figur 18-14. Stisystemer og rekreative områder langs strækningen fra Husby Klitplan-

tage – Søndervig. 1087 

 

Ndr. Holmsland 

Tange 

Strækningen på Ndr. Holmsland Tange går fra Søndervig til Hvide Sande. Holmsland 

Klit er den 40 km lange og 1-2 brede klittange, der afskærer Ringkøbing Fjord fra Ve-
sterhavet. Holmslang Klit er præget af store klitter og lyngsletter, jf. miljøkonsekvens-

rapportens kapitel 7 om landskab. Strækningen har flere sommerhusbebyggelser og 

campingpladser bag klitterne, men rummer også frie områder indimellem. Det største 

ubebyggede område findes på tangens nordlige del, omkring Lyngvig fyr. Området ved 

Lyngvig fyr er et stort rekreativt område, jf. kortet nedenfor. Her kan det flotte ube-

rørte klitlandskab nydes, mens adgangen til havet findes gennem de mange stier til ha-

vet i klitlandskabet. Nedenfor fyret findes hængekøjer og en naturlejeplads.  

 

I området ligger mange offentlige veje og stier til stranden som øger tilgængeligheden 
for almenheden. Området har mange p-pladser, som er med til at øge tilgængeligheden 

til at besøge kysten. Danmarks ældste nationale cykelrute, Vestkyststien løber ved ky-

sten langs hele strækningen på Holmsland Klit. Langs stien er der gode muligheder for 

at gøre ophold, da strækningen har flere borde og bænke. Vestkyststien bliver også be-

nyttet til rekreativ vandring af befolkningen. 

 

 

1087 Note: Kortet er udarbejdet via data fra Naturstyrelsen over stisystemer og ruter, plandata fra Erhvervsstyrelsen over 

rekreative områder og data om kulturarv fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Figur 18-15. Stisystemer og rekreative områder langs strækningen ved Ndr. Holmsland 

Tange.1088 

Sdr. Holmsland 

Tange 

Strækningen Sdr. Holmsland Tange ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune og omfatter 

Årgab, Havrvig, Skodbjerge, Gl. Bjerregård og Nymindegab. Dog tilhører Nymindegab 

by Varde Kommune. Sdr. Holmsland Tange strækker sig over knap 24 km på vestsiden 

af den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Strækningen er en del af Hvide Sande Sogn med 

et samlet indbyggertal i 2018 på omkring 1.270 personer.1089 Tangen udgør den sydlige 
del af Holmslands Klit og er mellem 500 meter til to kilometer bred. Strækningens land-

skab er præget af flere sommerhusområder, der er adskilt af fredede klitområder, jf. 

miljøkonsekvensrapportens kapitel 18 om materielle goder og kapitel 7 om landskab.  
 

I sydenden af Ringkøbing-Fjord ligger halvøen Tipperne. Området fungerer som en vig-

tig rasteplads for trækfugle og har været fredet siden 1989. I dag indgår tipperne i en 

større fredning af Ringkøbing Fjord, der desuden er udpeget som Ramsarområde, hvil-

ket er et internationalt beskyttet vådområde. Tipperne er et must for natur- og fuglein-

teresserede, jf. afsnit om terrestrisk biodiversitet. Som følge af fredningen og hensynet 
til fuglene er der dog begrænset adgang for befolkningen og besøgende store dele af 

sæsonen.1090 Tipperne har været med i Realdania-kampagnen “Stedet tæller”, hvor ti 

steder i Danmark blev udvalgt til at bringe mennesket og naturen tættere på hinanden. 

Det betyder, at besøgende ved Tipperne i dag har fået et nyt fugletårn til at få et bedre 

udsigt over det store, fredede område. 
 

Befolkningen og besøgende kan færdes langs Sdr. Holmslands Tange på strækningens 

mange vandreruter, hvor ruterne og stierne kan anvendes til rekreative formål. 

 
1088 Note: Kortet er udarbejdet via data fra Naturstyrelsen over stisystemer og ruter, plandata fra Erhvervsstyrelsen over 

rekreative områder og data om kulturarv fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

1089 http://www.statistikbanken.dk/KM1  

1090 https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/tipperne/  

http://www.statistikbanken.dk/KM1
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/tipperne/
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Figur 18-16. Stisystemer og rekreative områder langs strækningen ved Sdr. Holmsland 

Tange.1091 

 

Tabel 18-4. Rekreative muligheder på de enkelte hovedstrækninger. 

 

18.5 Rekreative aktiviteter 

 

Hovedstrækning Rekreative aktiviteter 

Agger Tange Der stor lystfiskeraktivitet i Agger, hvor fiskerne sejler ned langs Agger Tange på in-

dersiden og sejler ud gennem åbningen syd for Agger. Strækningen byder herudover 

med sit rige dyreliv på rigtig gode muligheder for fugle- og sælobservationer. På spid-

sen af tangen ligger Svanholmhus, hvorfra det er muligt at observere sæler fra byg-
ningens tagryg, mens der er gode muligheder for fugleiagttagelse i de fuglerige lagu-

nesøer langs Aggervej.  

 

De mange muligheder for at dyrke rekreative aktiviteter nær kysten har inspireret til 

et aktivt foreningsliv, herunder i form af en lokal jagtforening, fiskeriforening, ride- og 

fritidsklub, musikforeninger (Heavy Agger), spejdere m.fl. Skoler, dagtilbud samt æl-

dretilbud anvender ligeledes kysten aktivt, f.eks. til at opleve det rige dyreliv, samle 

ting der er skyllet op på stranden og samle rav både under og efter et stormvejr. Her-

udover bruger spejderne stranden til hiking og overnatter i området.  

 
Endelig spiller kyststrækningen en central rolle for befolkningen ved, at der gennemfø-

res en lang række events, hvor stranden inddrages. Det omfatter alt fra motionsløb til 

koncerter ved stranden. Flere motionsløb i Agger foregår ved kysten. Her kan nævnes 

Agger Athlon, som er en tredages idrætsfestival hvert år i August for både familier og 

enkeltpersoner uanset niveau.  

 

 
1091 Note: Kortet er udarbejdet via data fra Naturstyrelsen over stisystemer og ruter, plandata fra Erhvervsstyrelsen over 

rekreative områder og data om kulturarv fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
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I 2018 deltog næsten 6000 til LadyWalk i Agger, hvor ruten startede ved De Sorte 

Huse, op til Vesterhavet og rundt om Flade Sø. Fra Lodbjerg skov og hjem til Agger, 

går ruten på diget, hvor det er muligt både at nyde naturen, havet og søen på samme 

tid. Både lokalbefolkningen og turister deltager i dette event. Derudover finder flere 

kulturelle events sted i Agger. Verdensballetten optræder ved Høfde 90 i Agger, hvor 
Vesterhavets bølger er forestillingens bagtæppe, da selve forestillingen foregår på en 

scene på stranden. I 2018 deltog mellem 200-400 mennesker til forestillingen.1092  

 

Harboøre Tange Harboøre Tange er særlig kendt for sine store mængder af rastende trækfugle, især 

vadefugle og andefugle, som giver gode muligheder for fugleiagttagelse. I løbet af 

sommermånederne er Harboøre Tange karakteriseret ved de store ynglekolonier. Ef-

teråret er det mest imponerende tidspunkt at færdes nær lagunerne og strandengene 

på tangen, da mange forskellige fuglearter kan ses, ofte i stort antal. Det er tilladt at 

køre på grusvejene i området.  

 

Thyborøn er den største by på strækningen med ca. 2035 indbyggere (2018)1093 og 

ligger på den nordligste tip af Harboøre Tange. Thyborøn er en aktiv lille by, der rum-

mer mange attraktioner, bl.a. Kystcentret, Jyllands Akvariet, m.fl. Befolkningen og be-
søgende bruger området på Harboøre Tange til en lang række rekreative aktiviteter. 

Strækningen benyttes i høj grad til at vandre på stranden, finde rav og bade i Vester-

havet. Derudover anvendes strækningen til lystfiskeri. Fra høfderne mellem Thyborøn 

og Vejlby Klit er der gode forhold for molefiskeri, hvor der er mulighed for at fange 

fladfisk, hornfisk, torsk, makrel m.fl. Dog er det ikke tilladt at fiske nær det forure-

nede område i nærheden af Høfde 42.1094 

 

De mange muligheder for at dyrke rekreative aktiviteter har inspireret til et aktivt for-

eningsliv, herunder i form af en lokal jagtforening, Thyborøn havns fiskeriforening, 
Thyborøn FDF, Æ’ Westerhavskor m.fl. Ligeledes anvender skoler, dagtilbud samt æl-

dretilbud kysten aktivt, f.eks. til at opleve det rige dyreliv, samle ting der er skyllet op 

på stranden og samle rav både under og efter et stormvejr. Kunstcentret i Thyborøn 

har besøg af hundredvis af elever hvert år og centret samarbejder med mange lokale 

skoler. Skoleklasserne prøver kræfter i Kunstcentret eksperimentarium, hvorefter de 

bevæger sig ned til stranden for at se naturen og opleve de kræfter, de har eksperi-

menteret med på centret.1095 

 

Thyborøn-Harboøre jagtforening har lejet jagtrettighederne på Harboøre Tange, hvor 

lokale jægere går på jagt på foreningens arealer. Selvom store områder på Harboøre 
Tange er fredet, må der foregå jagt fra september til januar, dog undtaget områderne 

ved de to lavvandede brakvandslaguner.1096 Jagtforeningen benytter sig desuden af 

flugtskydningsbanen, som ligger i den sydøstlige del af tangen.1097  

 

Endeligt ligger der i Thyborøn et sundhedsspor, som er en afmærket rute i naturen, 

der kan hjælpe befolkningen til at teste deres form ved at måle deres BMI og kondital. 

Sundhedssporet er etableret i samarbejde mellem Lemvig Kommune, Thyborøn Hallen 

og Naturstyrelsen. Sporet starter og slutter ved Natturrummet ved kysten syd for Thy-

borøn. Naturrum Thyborøn er et oplevelsesrum i naturen, som bl.a. omfatter vandre-
ruter, legeplads, udsigtsplatform og opholdsbunker, hvor befolkningen kan overnatte i 

medbragte hængekøjer.1098  

 

Vrist – Ferring og 

Bovbjerg Klint 

Syd for sommerhusområdet ved Flyvholm, Vrist og Vejlby ligger brakvandsøen Ferring 

Sø som kun er adskilt fra Vesterhavet af en smal landtange. Det er muligt at opleve 

forskellige landskabs- og naturtyper både omkring Ferring Sø og Vesterhavet. Naturen 

kan nydes både på cykel eller gåben via to nye anlagte ruter. Ved søen findes flere 

enge, hvorfra det er muligt at se rastende trækfugle.1099  

 

Vestkyststien, som er Danmarks ældste nationale cykelrute, løber langs kysten på 

strækningen. Fra Vejlby Klit og ned til Ferring cykles der i klitterne, hvor der er vand 

på begge sider. Det tidligere tipvognsspor fra høfdebyggeriets tid er i dag omdannet til 

cykelsti og er en del af Vestkyststien. Vestkyststien bliver også benyttet til rekreativ 
vandring af befolkningen.  

 

Næsten helt ude på kanten af den 41 meter høje Bovbjerg Klint står det røde Bovbjerg 

Fyr, hvor det er muligt at komme op i tårnet og nyde udsigten over landskab, klint og 

hav hele året rundt. Ved Fyret kan befolkningen deltage i Bovbjerg løbet ”Først til Fy-

ret”, som er et gratis ”trail” motionsløb på varieret underlag bestående af strand, sti, 

trapper og skrænter.  

 

 
1092 https://verdensballetten.dk/agger/  

1093 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=KM5&PLanguage=0  

1094 https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-tange/aktiviteter/  

1095 https://www.kystcentret.dk/for-skoler-html.html  

1096 https://www.dof.dk/oplev-fuglene/fuglesteder/jylland/harboore-tange  

1097 http://www.xn--thyborn-harborejagtforening-g0ch.dk/  

1098 https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-tange/aktiviteter/  

1099 https://www.feriepartner.dk/vejlby-klit/sommerhusferie/ferring-soe/  

https://verdensballetten.dk/agger/
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=KM5&PLanguage=0
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-tange/aktiviteter/
https://www.kystcentret.dk/for-skoler-html.html
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/fuglesteder/jylland/harboore-tange
http://www.thyborøn-harboørejagtforening.dk/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/harbooere-tange/aktiviteter/
https://www.feriepartner.dk/vejlby-klit/sommerhusferie/ferring-soe/
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Både ved Ferring og Bovbjerg Klint, er kysten mindre tilgængelighed for det ældre 

segment, da tilgangen er præget af stejle skrænter, og der er længere ned til vandet 

end andre steder, jf. miljøkonsekvensrapportens kapitel 7 om landskab. De høje klitter 

er dog yderst velegnede til paraglidning. Paraglidere fra både ind- og udland besøger 

stedet. Landskabet ved Ferring og Bovbjerg Klint består hovedsageligt af kystklinter.  
 

Befolkningen bruger i høj grad kyststrækningen mellem Vrist og Bovbjerg Klint som en 

mulighed for at komme ud at gå en tur ved stranden. Strandlivet på de brede, hvide 

sandstrande benyttes både sommer og vinter til at opleve det særlige landskab. 

Stranden benyttes til vandring, løb, badning, solbadning, at finde rav og flyve med 

drage i de gode vindforhold. På strækningen er der gode fiskemuligheder ved høf-

derne. Her fanges fladfisk, torsk og makrel. 

 

Trans – Thors-

minde 

Helt ude langs Vestkysten mellem Bovbjerg Fyr i nord og Thorsminde i Syd ligger de 

to sogne Fjaltring og Trans. Fra Trans Kirke er der et flot udsyn mod Bovbjerg Fyr i 

nord og Fjaltring Kirke i syd samt over høfderne lange hele denne kyststrækning.  

 

Området ved Høfde Q ligger i forlængelse af Fjaltringområdet og er et attraktivt 
strandområde. Denne høfde danner en lagune på Vestkysten, som har skabt en at-

traktiv forstrand og badestrand ved Høfde Q. Stedet er blevet et vigtigt samlingssted 

for egnen. Her holdes bl.a. den årlige Sankt Hansfest. Bag ved klitterne ligger shelter-

plads. 

 

Befolkningen bruger i høj grad kyststrækningen mellem Trans og Thorsminde som en 

mulighed for at komme ud at gå en tur ved stranden og mærke Vesterhavets kræfter. 

Strandlivet på de brede, hvide sandstrande benyttes både sommer og vinter til at op-

leve det særlige landskab. Stranden benyttes både til gå- og løbeture, badning, sol-
badning, at finde rav og flyve med drage i de gode vindforhold. På strækningen er der 

gode fiskemuligheder ved høfderne. Der udøves jagt på Thorsminde Tangen efter ræv, 

da der bl.a. er etableret kunstgrave. Ligeledes benyttes kysten til havkajak omkring 

Thorsminde og andre vandaktiviteter. 

 

De mange muligheder for at dyrke rekreative aktiviteter har inspireret til et aktivt for-

eningsliv i området, herunder i form af en lokal jagtforening, Thorsminde - Fjand Fi-

skeriforening, Thorsminde Coastal Roklub, Thorsminde Idrætsforening m.fl.1100 Ligele-

des anvender skoler, dagtilbud samt ældretilbud kysten aktivt, f.eks. til at opleve det 

rige dyreliv, samle ting der er skyllet op på stranden og samle rav både under og efter 
et stormvejr. 

 

Flere lokale arrangementer finder sted ved Thorsminde, som ofte inddrager kysten. 

Thor Beach Triathlon er kendt som Danmarks hårdeste triatlon og finder sted hvert år 

i august. Løbet har 200 startnumre og deltagerne får lov til at prøve kræfter med den 

barske natur ved Vestkysten ved at svømme enten 1,9 eller 3,8 km i havet, cykle 

rundt om Nissum Fjord og slutte af med et helt eller et halvt strandmarathon i det au-

tentiske landskab langs kysten.  

 

Thorsminde – 

Husby Klitplantage 

De mange muligheder for at dyrke rekreative aktiviteter har inspireret til et aktivt for-

eningsliv, herunder i form af en lokal jagtforening, Thorsminde - Fjand Fiskeriforening, 

Thorsminde Coastal Roklub, Thorsminde Idrætsforening m.fl.1101 Ligeledes anvender 
skoler, dagtilbud samt ældretilbud kysten aktivt, f.eks. til at opleve det rige dyreliv, 

samle ting der er skyllet op på stranden og samle rav både under og efter et storm-

vejr.  

 

Flere lokale arrangementer finder sted ved Thorsminde, som ofte inddrager kysten. 

Thor Beach Triathlon er kendt som Danmarks hårdeste triatlon og finder sted hvert år 

i august. Løbet har 200 startnumre og deltagerne får lov til at prøve kræfter med den 

barske natur ved Vestkysten ved at svømme enten 1,9 eller 3,8 km i havet, cykle 

rundt om Nissum Fjord og slutte af med et helt eller et halvt strandmarathon i det au-

tentiske landskab langs kysten.  
 

Befolkningen bruger i høj grad kyststrækningen mellem Thorsminde og Husby Klit-

plantage som en mulighed for at komme ud at gå en tur ved stranden og mærke Ve-

sterhavets kræfter. Strandlivet på de brede, hvide sandstrande benyttes både sommer 

og vinter til at opleve det særlige landskab. Stranden benyttes både til gå- og løbe-

ture, ridning, badning, solbadning, at finde rav og flyve med drage i de gode vindfor-

hold. Der udøves jagt på Thorsminde Tangen efter ræv, da der bl.a. er etableret 

kunstgrave. Ligeledes benyttes kysten til havkajak omkring Thorsminde og andre 

vandaktiviteter.  
 

Husby Klitplantage 

- Søndervig 

Befolkningen bruger i høj grad kyststrækningen mellem Husby Klitplantage og Sønder-

vig som en mulighed for at komme ud at gå en tur ved stranden og mærke Vesterha-
vets kræfter. Strandlivet på de brede, hvide sandstrande benyttes både sommer og 

vinter til at opleve det særlige landskab. Stranden benyttes både til gå- og løbeture, 

ridning, badning, solbadning, at finde rav og flyve med drage i de gode vindforhold. 

 
1100 http://www.thorsmindeby.dk/pages/webside.asp?articleGuid=64714  

1101 http://www.thorsmindeby.dk/pages/webside.asp?articleGuid=64714  

http://www.thorsmindeby.dk/pages/webside.asp?articleGuid=64714
http://www.thorsmindeby.dk/pages/webside.asp?articleGuid=64714
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Skoler, dagtilbud samt ældretilbud anvender ligeledes kysten aktivt, f.eks. til at opleve 

det rige dyreliv, samle ting, der er skyllet op på stranden, og samle rav både under og 

efter et stormvejr. Herudover afholdes det årlige Sankt Hans flere steder langs kysten, 

hvor sankthansbålet tændes på stranden.  

 

Ndr. Holmsland 

Tange 

De mange muligheder for at dyrke rekreative aktiviteter har inspireret til et aktivt for-

eningsliv og mange aktiviteter, som ofte inddrager kysten. Søndervig Centerforening 

har sammen med den lokale sognepræst arrangeret strandgudstjenester og i løbet af 
sommeren 2018 blev der afholdt flere solnedgangsgudstjenester på stranden i Søn-

dervig1102. I 2018 afholdte Grundejerforeningen Søndervig ”Plantedag i Søndervig”, 

hvor beboerne plantede marehalm på klitterne ved udsatte steder omkring stranden. I 

løbet af 2018 afholdte beboerforeningen morgengymnastik på stranden i Søndervig 

hver morgen i uge 29-32, Sankt Hans med bål på stranden samt Søndervig Vinterba-

defestival, hvor mindst 1500 friske badegæster og mindst dobbelt så mange mødte op 

for at kigge på i 2017.1103  

 

Hvide Sande profilerer sig med en oplevelsesprofil som ’aktivt samvær i naturen’, og 

kommunen fostrer nogle af de bedste vandsportsudøvere i Danmark. Hvide Sande er 
et stort surfer-område og er dermed en stor destination for surfere. Herudover anven-

der mange fjorden til stand-up padling. Nogle folk bosætter sig i kommunen, fordi de 

vil have mulighed for at dyrke den slags for vandsport. Der er flere gange blevet af-

holdt DM i surf og ligeledes Danmarksmesterskab i Kitesurfing, hvor op mod 800 

vandsportsudøvere indtager vandene omkring Hvide Sande i forbindelse med WATERZ 

Festivalen. Det er ligeledes muligt at stå på wakeboard og vandski på kabelbanen ved 

Hvide Sande på Ringkøbing fjord. For tredje år i streg blev DM i surfing afholdt ved 

Hvide Sande i 2018, hvor op mod 800 vandsportsudøver indtager vandene en hel 

weekend.1104  
 

For 20. år i streg er det muligt at løbe North Sea Beach Marathon i 2019, hvor der lø-

bes langs den smukke og barske Vestkyst. Løbet profilerer sig som verdens hårdeste 

strandmarathon. Ruten går fra Hvide Sande til Nymindegab og retur. 417 løbere del-

tog i løbet i 2018, som var lidt færre end året før. Både ultraløbet ”Ringkøbing Fjord 

Rundt” samt cykelløbet ”Fjorden rundt” foregår i området og inddrager kyststræknin-

gen. I juni 2018 deltog 1624 cyklister i det årlige motionscykelløb på den 105 km 

lange rute rundt om Ringkøbing fjord.  

 

Befolkningen bruger i høj grad kyststrækningen mellem Søndervig og Hvide Sande 
som en mulighed for at komme ud at gå en tur ved stranden og mærke Vesterhavets 

kræfter. Strandlivet på de brede, hvide sandstrande benyttes både sommer og vinter 

til at opleve det særlige landskab. Stranden benyttes både til gå- og løbeture, ridning, 

badning, solbadning, at finde rav og flyve med drage i de gode vindforhold. Skoler, 

dagtilbud samt ældretilbud anvender ligeledes kysten aktivt, f.eks. til at opleve det 

rige dyreliv, samle ting, der er skyllet op på stranden, og samle rav både under og ef-

ter et stormvejr. Herudover afholdes det årlige Sankt Hans flere steder langs kysten, 

hvor Sankthansbålet tændes på stranden.  

 

Sdr. Holmsland 

Tange 

Der er generelt mange besøgende i området, hvor de anlagte P- og rastepladser giver 

befolkningen og besøgende mulighed for at køre helt ud til kysten. Området benyttes 

af befolkningen til rekreative aktiviteter såsom vandring, ridning, gåture, cykling, dra-
geflyvning, surfing mm. Ringkøbing-Skjern kommunes platform ”Stifinder til Naturens 

Rige” har mange ruter og vejledninger til at færdes på Sdr. Holmsland Tange.1105 Der 

findes ruter syd for Hvide Sande, ved Årgab, Havrvig og ved Skodbjerge, som gør 

stranden og kysten tilgængelig for befolkningen. Ruten ved Skodbjerge syd fører folk 

til fods ad en trampesti til havet, dernæst på stranden langs klitterne og forbi det hi-

storiske og fredede sømærke med udsigt til hav og fjord ved Havrendingen ca. ni kilo-

meter syd for Hvide Sande. Danmarks ældste nationale cykelrute, Vestkyststien løber 

desuden ved kysten langs hele strækningen. Endeligt afholder Naturstyrelsen 1-2 

hagljagter om året, mens kommerciel jagt ikke er tilladt.1106 

 

Området ved Årgab, syd for Hvide Sande, udgør den smalleste del af Sdr. Holmslands 

Tange, hvor Ringkøbing Fjord og Vesterhavet blot er adskilt af 500 meter land. Her 

ligger desuden surfstationen Westwind Syd, som sommeren igennem tilbyder windsur-

ferkurser hver uge.1107 Det lave vand ved Årgab er ideelt for nybegyndere, men også 

øvede wind- og kitesurfere anvender området. Surfaktiviteterne foregår primært inde i 

fjorden, men de øvede og mere erfarne surfer også i bølgerne i Vesterhavet. 

 

I juni 2019 afholdes North Sea Beach Marathon for 20. år i streg, hvor det er muligt at 

løbe langs den smukke og barske Vestkyst, som profilerer sig som verdens hårdeste 

 
1102 https://sondervig.dk/aktivitetskalender/solnedgangsgudstjeneste/  

1103 https://sondervig.dk/aktivitets-kalender/  

1104 https://hvidesande.nu/surfere-afgoer-dm-paa-waterz-i-hvide-sande-i-weekenden/  

1105 https://rksk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9277b3db12dd4df8ac47d681d277a64b  

1106 https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/blaavandshuk/omraadeplaner/holmsland-klit/  

1107 https://esmark.dk/aktiviteter/surfing/  

 

https://sondervig.dk/aktivitetskalender/solnedgangsgudstjeneste/
https://sondervig.dk/aktivitets-kalender/
https://hvidesande.nu/surfere-afgoer-dm-paa-waterz-i-hvide-sande-i-weekenden/
https://rksk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9277b3db12dd4df8ac47d681d277a64b
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/blaavandshuk/omraadeplaner/holmsland-klit/
https://esmark.dk/aktiviteter/surfing/
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strandmarathon. Løbet foregår på stranden hele vejen langs Sdr. Holmslands Tange 

fra Hvide Sande til Nymindegab og retur. 417 løbere deltog i løbet i 2018, som var lidt 

færre end året før. Løbet er et af få maratonløb i verden, der afvikles på stranden, og 

har som følge heraf en nærmest kultagtig status blandt danske og udenlandske lø-

bere. Løbet er tidligere blevet dækket af en række danske og udenlandske tv-statio-
ner, og løbet har stor lokal opbakning fra både sponsorer, partnere, myndigheder og 

frivillige.1108 

Tabel 18-5. Rekreative aktiviteter på de enkelte hovedstrækninger. 

 

18.6 Turismeudvikling  

 

Hovedstrækning Udvikling af turisme 

Agger Tange Thisted Kommune har i et samarbejde med Nationalpark Thy, lokale borgerrepræsen-

tanter med støtte fra projektet ”På Forkant” udarbejdet strategiplanen, ”Thy på For-

kant”, som i stort omfang sigter efter at udnytte områdets styrker indenfor bl.a. natur 

og autentiske lokalsamfund.1109 

 
Som en del af planen skal der fokuseres på at styrke og udvikle tre forskellige byty-

per; den moderne købstad, fællesskabsbyer og friluftsbyer. Agger hører til i sidst-

nævnte kategori, hvor naturen og fine kulturmiljøer skal prioriteres i stadigt større 

grad. 

 

Planen for Agger er at skabe en friluftsprofil med målrettede idrætsevents til forskel-

lige målgrupper. Det kan f.eks. være initiativer som ”Ladywalk” og ”Agger Athlon”, 

hvor både turister og beboere får øget gavn af naturens goder, imens andre ting ned-

prioriteres. 

 

Harboøre Tange Ca. syv procent af arbejdsstyrken i Lemvig Kommune er beskæftiget indenfor turisme, 

og ifølge kommunen er det et område med et stort udviklingspotentiale. Der er dog 

fokus på, at initiativer, som fremmer turismen, skal være bæredygtig, så den vareta-
ger lokalbefolkningens interesser. 

 

I Lemvig Kommuneplan 2017-29 fremgår det, at Lemvig Kommune anser Thyborøn 

som en stærk by på erhvervs- og turismeområdet. Kommunen ønsker at styrke denne 

position, især gennem en videreudvikling af havnen. Der er dog et større fokus på at 

styrke erhvervsdelen i Thyborøn Havn imens rekreativt brug prioriteres højt for Lem-

vig Havn.  

 

Lemvig Kommune arbejder i øjeblikket på at forbedre badesikkerheden ved kysten i 

samarbejde med Trygfonden for at undgå drukneulykker. I sommeren 2018 blev Tryg-
fondens livreddertårn på stranden i Thyborøn indvilget og taget i brug.  

 

Vrist – Ferring og 
Bovbjerg Klint 

Ca. syv procent af arbejdsstyrken i Lemvig Kommune er beskæftiget indenfor turisme, 
og ifølge turismeafdelingen er det er område med et stort udviklingspotentiale.  

 

Hovedstrækningen fra Langerhuse til Ferring dige er mindre populære turistdestinatio-

ner end andre steder lang Vestkysten, og Lemvig Kommune er blandt de steder med 

færrest feriehuse langs Vestkysten.1110 I Lemvigs Kommuneplan fra 2017-2029, frem-

går det, at kommunen ønsker at bevare kystlandsbyernes (Langerhuse, Vrist, Ferring, 

Fjalring og Remmerstrand) særlige karaktertræk. Byerne opleves som at have en stor 

tilknytning til naturen og fritidslivet og er væsentlige i forhold til placering af overnat-

ninger og anden turistservice. Kommunen fremhæver bl.a. Vejlby og Vrist som turist-

mæssige kraftcentre, hvor turistaktiviteter bør udvikles og understøttes.1111 
 

Trans – Thors-

minde 

I Holstebro Kommune har kommunen et ønske om at fortsætte udviklingen af Thors-

minde som en af områdets markante oplevelsesprofiler.1112 Holstebro Kommune for-

venter, at dette vil skabe positive effekter for hele vestkystområdet og ikke kun 
Thorsminde by. Fokusområderne er bl.a. at øge oplevelsesudbuddet samt udvikle 

sommerhus- og strandområder, hvor kystforholdene spiller en afgørende rolle. 

 

Holstebro Kommune og Lemvig Kommune indgår i Partnerskabet for Vestkystturisme. 

I udviklingsplanen fra samarbejdet, fremhæves Thorsminde ligeledes som en destina-

tion med stort potentiale. I planen fremgår det, at byen både kan fungere som port til 

 
1108 http://motiondanmark.dk/loeb/nyheder-om-loeb/2018/09-06-north-sea-beach-marathon.aspx  

1109 ”Thy på Forkant”, Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania (2017) 

1110 ”Vestkysten i dag og i fremtiden – Afsæt for udviklingsplan for Vestkysten”, Partnerskab for Vestkyst Turisme (2018) 

1111 ”Lemvig Kommuneplan 2017-29”, Lemvig Kommune (2016) 

1112 Masterplan for Vestkysten, Holstebro Kommune (2014) 

 

http://motiondanmark.dk/loeb/nyheder-om-loeb/2018/09-06-north-sea-beach-marathon.aspx
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unikke nicheoplevelser mod nord og den store aktivitet mod syd samtidig med, at 

byen også selv har meget at byde på.1113  

 

Thorsminde – 

Husby Klitplantage 

Holstebro Kommune har stor fokus på at tiltrække turister til området og Visit Holste-

bro har lanceret en gaveæske til hunde og sat fokus på Holstebro Kommune som en 

hundevenlig destination. Ligeledes er det officielle FKK-service skilt særligt målrettet 

mod tyske turister.  

 

Holstebro Kommune arbejder i øjeblikket på at forbedre badesikkerheden ved kysten i 
samarbejde med Trygfonden for at undgå drukneulykker.  

 

Holstebro Kommune arbejder på at få Geopark Vestjylland godkendt som UNESCO 

Global Geopark. Med Geoparken ønsker Holstebro Kommune, i samarbejde med kom-

munerne Lemvig og Struer, at sætte fokus på de værdier og oplevelser, som landska-

bet, naturen og kulturhistorien i området rummer.  

 

Husby Klitplantage 

- Søndervig 

I Ringkøbing-Stjerns Planstrategi fra 2015 fremgår det, at kommunen skal blive bedre 

til at give turister og besøgende en god, personlig oplevelse, da det giver turismen et 

kvalitetsløft. Strategien fremhæver, at kommunens herlighedsværdier og kvaliteter er 

et vigtigt grundstof i forhold til at skabe vækst og udvikling.1114  

 

Samtidig deltager Ringkøbing Skjern i et større forskningsprojekt i samarbejde med 
Aarhus Universitet og Arkitektskolen i Aarhus. Projektet er støttet af Innovationsfon-

den og hedder ”Rethinking Tourism in a Costal City – Turister og lokale borgere skaber 

oplevelser sammen i Ringkøbing Skjern Kommune”.  

 

Ringkøbing-Skjern kommune har i samarbejde med Ringkøbing Fjord Turisme udar-

bejdet en kystturismeredegørelse, for at kunne målrette udviklingen af kommunen og 

fremme antallet af turister i området.1115 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune indgår i Partnerskabet for Vestkystturisme. 
 

Ndr. Holmsland 

Tange 

Ringkøbing-Skjern kommune indgår i Partnerskabet for Vestkystturisme. I udviklings-

planen for Vestkysten frem mod 2025 beskrives det, at udviklingen langs Vestkysten 

koncentreres på 18 stærke feriesteder, som kan udvikles som attraktive feriebyer med 
et aktivt erhvervsliv og mange oplevelsestilbud på tværs af sæsoner. Hvide Sande og 

Søndervig er udpeget blandt de 18 stærke feriesteder.1116  

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har desuden foretaget en satsning på oplevelsescente-

ret, Naturkraft, som skal bidrage til oplevelsesudbuddet til kystturister. Centeret skal 

stå færdigt i 2020 og forventes at tiltrække minimum 200.000 gæster årligt.1117 

 

Hovedstrækningen er ligeledes omfattet af Ringkøbing-Skjern Planstrategi og forsk-

ningsprojektet beskrevet under Husby Klitplantage – Søndervig.  
 

Sdr. Holmsland 

Tange 

Hovedstrækningen er omfattet af Ringkøbing-Skjern Planstrategi, ”Kystturismeredegø-

relse” og forskningsprojektet beskrevet under Husby Klitplantage – Søndervig.  
 

Ringkøbing-Skjern kommune indgår i Partnerskabet for Vestkystturisme. Målet for 

partnerskabet er at skabe fokuseret vækst og beskæftigelse i turisterhvervet ved 

Vestkysten samt vækst i de øvrige aktører i turismeværdikæden 

 

Tabel 18-6. Turismeudviklingen på de enkelte hovedstrækninger. 

 
1113 ”Udviklingsplan for Vestkysten – En fælles ambition for turismen frem mod 2025”, Partnerskab for vestkyst turisme 

(2018) 

1114 ”Planstrategi 2015”, Ringkøbing-Skjern Kommune (2015) 

1115 ”Kystturismeredegørelse – Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kom-

mune”, Ringkøbing-Skjern Kommune (2014) 

1116 https://www.vestkystturisme.dk/media/1782/udviklingsplan-for-vestkysten.pdf  

1117 https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/november/nu-tages-det-foerste-spadestik-til-naturkraft  

https://www.vestkystturisme.dk/media/1782/udviklingsplan-for-vestkysten.pdf
https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/november/nu-tages-det-foerste-spadestik-til-naturkraft
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