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

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.
Til Kystdirektoratets notater:
Dato for modtagelse:

Journal nr.:

Projekttype:

Sagsbehandler:

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres
Navn
Solrød Kommune
Adresse
Solrødcenter 1
Lokalt stednavn

Telefon nr.
56182000

Mobil nr.

Postnr.

By

2660

Solrød Strand
E-mail
kommune@solrod.dk
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)
Navn
Dennis Christophersen
Adresse
Parallelvej 2
Lokalt stednavn

Postnr.

By

COWI

2800

Lyngby

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

29213053

dch@cowi.com

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

Underskrift

D. Anlæggets placering
Adresse
Jersie Strandvej 51
Postnr.

By

Kommune

2680

Solrød

Solrød Kommune

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse
Matrikel nr. 34b, 34d, 24c og 58. Ejerlav Jersie By, Jersie
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed
Kan evt. uddybes i bilag
Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I
I forbindelse med anlæggelse af en nedgravet udløbsledning ved Jersie Strand ønskes jordbundsforholdene under
Jersie Strand og i Køge Bugt at blive undersøgt.
Nærværende ansøgning omfatter ansøgning om tilladelse til gennemførelse af 164geotekniske undersøgelser, hvoraf
4 er placeret på søterritoriet og én i lagunen i Jersie Strandpark. Placering af udløbsledningen vil blive fastlagt på
baggrund af de geotekniske undersøgelser, målte dybder og anlægstekniske forhold.
Der henvises i øvrigt til:
Bilag A: Projektbeskrivelse for udførelse af geotekniske boringer
Bilag B: Kortbilag for placering af de geotekniske boringer og matrikler med orthofoto som baggrundskort
Bilag C: Kortbilag for placering af geotekniske boringer med søkort som baggrundskort
Bilaf D: Eksempel på borerig
Bilag E: Eksempel på jackup pram
Bilag F: Bugser båd
Tegningsbilag: A209249-M01
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Kan evt. uddybes i bilag
Der henvises til Bilag A -projektbeskrivelsen for udførelse af geotekniske boringer samt sølgende bilag:
Bilag D: Eksempel på borerig
Bilag E: Eksempel på jack-up pram
Bilag F: Bugserbåd

G. Uddybning
Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?
Ja
Nej
Hvis ja skal mængden for uddybningen angives

m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:
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H. Opfyldning
Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?
Ja
Nej
Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives

m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

I. Nødvendige bilag
Følgende bilag skal vedlægges:
Søkort med indtegnet anlæg
Matrikelkort med indtegnet anlæg
Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere
Evt. andet relevant materiale:
Der er vedlagt bilag A-F

J. Erklæring og underskrift
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske
forhold.
Dato

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

08-02-2021

Karen Riisgaard

Underskrift

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
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Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig
Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

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

Punkt A. Oplysninger om ejere
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig)
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets
hjemmeside.
Punkt D. Anlæggets placering
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.
Punkt E. Beskrivelse af anlægget
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets
- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til
- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er
fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk,
kulturelt eller arkæologisk synspunkt
Anlæggets potentielle påvirkninger herunder
- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.
Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets
påvirkning på miljøet.
Punkt G. Uddybning
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.
Punkt H. Opfyldning
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes.
Punkt I. Nødvendige bilag
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan
behandles:
- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk.
Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives
f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget
strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks.
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget
opføres på hans ejendom.
Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63
eller på email: kdi@kyst.dk.
Kystdirektoratet
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GEOTEKNISKE BORRINGER VED JERSIE STRAND OG KØGEBUGT

1

Indledning

På vegne af KLAR forsyning A/S søges om tilladelse til udførelse af en geoteknisk
forundersøgelse, i forbindelse med anlæg af rørledning under Jersie Strandpark
og ud i Køge Bugt, se separat ansøgningsskema. Rørledningen ønskes etableret i
forbindelse med klimasikring af Jersie Strand. Formålet med udløbsledningen er
at lede regnvand fra Jersie Strand til Køge Bugt i forbindelse med kraftige skybrud.
Denne projektbeskrivelse udgør bilag A til nævnte ansøgningsskema/ansøgning.
Af bilag B og C fremgår placeringen af de geotekniske boringer.
Denne ansøgning rettes til Kystdirektoratet og Solrød Kommune, hvor der
søges om følgende dispensationer/tilladelser:
Myndighed

Tilladelse/dispensation

Kystdirektoratet

Tilladelse til udførelse af 4 geotekniske boringer på søterritoriet.
Dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen

Solrød Kommune

Tilladelse til at udføre de geotekniske boringer
på land på matriklerne, som Solrød Kommune
samt skov og Naturstyrelsen ejer
Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3,
Strandeng

Derudover skal entreprenøren, som udfører borearbejdet ansøge Efterretning for
Søfarende (EfS) forud for arbejdets udførelse for ophold på søterritoriet. Dette
vil blive stillet som et krav til boreentreprenøren.

2

Udførelse af geotekniske boringer på vand

Der skal udføres en geoteknisk undersøgelse, bestående af en række geotekniske boringer og CPT (cone penetration test). Placering af de planlagte boringer
og CPT fremgår af vedlagte bilag B og C. Boringerne og CPT føres i gennemsnit
til 5 – 8 m under terræn/vandoverflade.
Undersøgelserne udføres med bore/CPT rig jf. vedlagte datablad bilag D som køres ombord på en jack-up flåde, jf. datablad bilag E. Flåden bugseres rundt mellem undersøgelsespunkterne af en slæbebåd, jf. datablad bilag F. Typisk tager
en boring og CPT ½-1 dag og hvor der kun vil blive arbejdet ved ét undersøgelsespunkt ad gangen.
Ved hvert borested vil flåden gå fri af vandoverfladen. Boringen og CPT udføres
igennem et hul i flådens bund.
https://cowi.sharepoint.com/sites/A209249-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/01. Myndigheder/01-Geotekniske boringer KDI/Bilag
A_projektbeskrivelse_geotekniske boringer_2.0.docx
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3

Boringerne udføres som forede boringer og foringsrørene trækkes op igen efter
arbejdets udførelse. CPT udføres ved at presse en instrumenteret sonde ned
igennem jordlagene. CPT sonden og stængerne trækkes retur når den ønskede
dybde er nået. Boringen har en diameter på 150 mm og CPT sonden har en diameter på 36 mm.
Boringerne efterfyldes med det optagede materiale. Spild af materialer forsøges
så vidt muligt undgået, men det kan ikke undgås at der ryger nogle materialer
ud over siderne, da de opborede materialer er meget vandfyldte.

3

Udførelse af geotekniske boringer på land

Placering af de planlagte boringer fremgår af vedlagte bilag B og C samt tegning A209249-M01.
Boringerne placeres endeligt i forbindelse med borearbejdet under hensyntagen
til adgangsforholdene og eventuelle ledninger i jorden.
Udførelse af de geotekniske boringer på land vil blive udført med borerig på bælter, som den angivet i bilag D. Overskudsjord vil blive fjernet af entreprenøren.
Boringerne udføres med et 6-8” sneglebor og udføres forede. Under borearbejdet vil der blive registreret laggrænser, udført vingeforsøg og optaget omrørte
prøver. Endvidere udføres CPT ved udvalgte boringer. Undersøgelsesdybder for
boringer og CPT fastlægges på baggrund af projektet samt de trufne jordbundsog vandspejlsforhold.
Boringerne vil blive afsluttet i terræn med betondæksel frem til de sløjfes.
I boringerne isættes min. ø63 mm pejlerør for registrering. Boringer hvorfra der
evt. skal udføres pumpeforsøg i det tilfælde det viser sig, at der skal foretages
en midlertidig grundvandssænkning under anlægsarbejdet, udføres med ø125
mm pejlerør.
Der vil efterfølgende løbende ca. hver 14. dag blive pejlet grundvandsstand i boringerne.
Når anlægsentreprisen er udført, vil boringerne blive sløjfet igen iht. bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. På strækninger,
hvor rørledningen anlægges ved styret underboring, fyldes boringerne med bentonit i hele boringens længde.
Der vil blive indgået særskilte lodsejeraftaler ang. erstatning, såfremt private
arealer beskadiges if. borearbejdet.
Ejerne af matriklerne på land fremgår nedenfor, se i øvrigt Figur 3-1.
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fplMatrikel
nr.

Ejerlav

Ejer

Adresse

34d

Jersie By, Jersie

Solrød Kommune

Jersie Strandvej 51

34b

Jersie By, Jersie

Solrød Kommune

Jersie Strandvej 51

24c

Jersie By, Jersie

Solrød Kommune

Jersie Strandvej 53

58

Jersie By, Jersie

Skov- og Natursty-

Jersie Strandvej 53A

relsen

Figur 3-1

Placering af geotekniske boringer og berørte matrikler.

Øvrige berørte områder er beliggende på søterritoriet, hvor Kystdirektoratet er
myndighed.
I forbindelse med udførelse af boringerne på stranden ved den østlige del af
strækningen, boring GT-L09 – GT-L11, køres der til borestederne via stranden
fra Duevej eller Plantagevej ca. 1 – 1,5 km mod nord. Den anvendte adgangsvej
er vist på figur 3.2.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A209249-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/01. Myndigheder/01-Geotekniske boringer KDI/Bilag
A_projektbeskrivelse_geotekniske boringer_2.0.docx
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Figur 3-2

Adgangsvej til geotekniske boringer på stranden.
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4

Natur og miljøbeskyttelse

I det efterfølgende gennemgås de myndighedsmæssige bindinger, herunder natur- og fredningsmæssige forhold, der vil være forbundet med gennemførelse af
den geotekniske forundersøgelse.

4.1

Natura 2000

De geotekniske boringer vil blive udført i Natura 2000 område nr. 147 (Ølsemagle Strand og Staunings Ø) der er det eneste Natura 2000 område, som kan
blive påvirket af projektet. Området består af Habitatområde H130 (Figur 4-1).
Området er udpeget på grundlag af forekomsten af de terrestriske naturtyper
Forklit (2110), strandsø under 5 ha (1150), Strandeng (1330), Grå/Grøn klit
(2130) (Figur 4-1). Desuden er området udpeget til at beskytte de marine naturtyper Mudder og sandflade blottet ved ebbe (1140), Kystlaguner (1150) og
Bugter og vige (1160) (Figur 4-1).

Figur 4-1

Oversigt over naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 nr. 147
Ølsemagle Strand og Staunings Ø.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A209249-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/01. Myndigheder/01-Geotekniske boringer KDI/Bilag
A_projektbeskrivelse_geotekniske boringer_2.0.docx
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Tabel 4-1

7

Potentielt påvirkede marine habitatnaturtyper og arter som er relevante for
det ansøgte projekt.

Habitatområde nr. 130 Ølsemaglestrand og Staunings Ø
Udpegningsgrundlag
Naturtyper
Vadeflade (1140)
Kystlaguner og strandsøer (1150)
Bugter og vige (1160)
Bugter og vige (1160)
Strandeng (1330)
Forklit (2110)
Grå/grøn klit (2130)

*

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

kortlagt i den reviderede basisanalyse fra 2019.

4.2

Områdebeskrivelse

Natura 2000 området er udpeget som habitatområde nr. 147 Ølsemagle Strand
og Staunings Ø. Området ligger i Solrød og Køge Kommuner og inden for vandområdedistrikt Sjælland. Området ligger desuden i Havstrategidirektivets marinebaltiske region. 30 ha ejes af Naturstyrelsen. Området ligger i Solrød og Køge
Kommuner og inden for vandområdedistrikt Sjælland.
Ølsemagle Strand og Staunings Ø er et af de sidste steder i Køge Bugtområdet
med veludviklede lagunedannelser og større naturlige strandengsområder. Klitterne på revlerne er begrænsede i areal, men er ikke desto mindre væsentlige,
idet der kun pletvis er forekomst af klitter ved Øresundskysten. Den lavvandede
lagune er levested for mange plante- og dyrearter, der er knyttet til hav- og
brakvandsområder.
Området, der strækker sig fra Jersie Strand i nord til Ølby Lyng i syd, består af
revlerne Staunings Ø og Ølsemagle Revle, en lagune og på landsiden af denne,
strandenge.
I det følgende beskrives naturtyperne på udpegningsgrundlaget, som potentielt
kan blive påvirket af de geotekniske boringer. Tilstandsbeskrivelserne er baseret
på basisanalysen 2022-2027 for Natura 2000 område nr. 147 Ølsemagle Strand
og Staunings Ø (Miljø og Fødevareministeriet 2020).

4.2.1 Vadeflade (1140)
Vadeflade (1140) findes som spredte forekomster i lagunesøerne som sandbanker, der er blottet ved ebbe. Denne naturtype er meget dynamisk i området, og
må forventes at variere fra år til år.
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4.2.2 Kystlagune og strandsøer (1150)
Kystlaguner og strandsøer er forholdsvis lavvandede områder med salt eller
brakt vand, adskilt fra havet ved smalle landtanger. Laguner defineres ved områder over 5 ha mens strandsøer defineres som områder under 5 ha.
Kystlaguner er en prioriteret naturtype, dvs. en særligt truet habitatnaturtype på
europæisk plan.
Den lavvandede lagune er levested for mange plante- og dyrearter, der er knyttet til hav- og brakvandsområder.
Forekomsterne af lagune findes i størstedelen af lagunesøerne inden for Ølsemagle Revle og Staunings Ø.
I 2012 blev blødbundsfaunaen inde i lagunerne også undersøgt. Den helt dominerende art overalt var havbørsteorm. Sporadisk rundt i lagunerne blev der også
fundet dyndsnegl, dansemyggelarve og slikkrebs.

4.2.3 Bugter og vige (1160)
Bugter og vige er den mest udbredte marine naturtype i området. Den er hovedsagelig kortlagt uden for revlerne, hvor den udgør hele det marine areal af området. Desuden er der kortlagt mindre arealer umiddelbart inden for lagunesøernes udmunding til bugten.
Som led i NOVANA monitering er vegetationen uden for revlerne i Køge Bugt undersøgt i 2012. Her blev der fundet ålegræs, men kun i ringe forekomster, idet
Natura 2000-området, kun ligger inde på den lave dybe, hvor der kan være for
bølgeeksponeret, til at ålegræs kan danne store sammenhængende bevoksninger.

4.2.4 Strandeng (1330)
Naturtypen Strandeng (1330) udgør 121 ha af habitatområdets samlede areal,
og har dermed den største arealmæssige udbredelse af de terrestriske naturtyper. Strandengene findes på de lavtliggende arealer langs hele bredden af lagunerne. Arealet af strandeng er næsten uændret siden anden kortlægning, men
naturtypen er meget dynamisk i området og det dækker over større og mindre
udvidelser og indskrænkninger langs lagunen.
Strandengsarealet består dels af strandrørsumpen, som er karakteriseret ved en
høj græs- urtevegetation. Strandrørsumpen er artsfattigt og er fremkommet, da
vandet står så højt, at den ofte ikke kan afgræsses. Tilstanden for rørsumpen er
moderat til ringe.
Bag strandrørsumpen, på landsiden af lagunen ligger de mere fastbundne
strandenge, hvor græsning kan finde sted, hvilket gør at disse områder har den
bedste naturtilstand (god-moderat).
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På revlerne bag rørsumpen findes en smal bræmme af mere fastbundede
strandenge med højere saltpåvirkning. Dette område er karakteriseret ved tilstedeværelse af salttolerante arter. Disse har dog moderat naturtilstand.
Tilstanden af strandengsarealerne er blevet bestemt tre gange (2004-06, 201012 og 2016-19). Der er ikke en overordnet tendens i udviklingen af strandengenes naturtilstand. Der har således både været fremgang på nogle og tilbagegang
på andre forekomster. Dette tilskrives strandengenes naturlige variation.

4.2.5 Forklit (2110)
Forklit (2110) er er kortlagt på 13 ha og som findes på revlerne yderst mod havet. Naturtypen er dynamisk og ændrer form og udstrækning. Dette gælder især
i nærheden af lagunen. Naturtypen har god til høj naturtilstand.

4.2.6 Grå/grøn klit (2130)
Grå/grøn klit udgør 28 ha og forekommer på revlerne, hvor den ligger som langstrakte volde mellem strandeng og forklit. Klitterne på revlerne er begrænsede i
areal, men er ikke desto mindre væsentlige, idet der kun pletvis er forekomst af
klitter ved Øresundskysten.
Tilstanden af klitterne er moderat på hele arealet. Dette er en forbedring for
mere end en tredjedel af arealet. Denne forbedring ses på et areal, hvor der er
græsning, og hvor strukturen er forbedret. Arealerne med grå/grøn klit på Ølsemagle Revle har pleje i form af rydning og græsning. Her er der registeret et lavere indhold af vedplanter og invasive arter end på arealerne på Staunings Ø.
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Tabel 2

Naturtilstand for lysåbne naturtyper i Natura 2000 område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø.

Naturtype

Naturtilstand

Beskrivelse

Forklit (2110)

God

Den gode tilstand skyldes primært
naturlig dynamik og højt artsindeks.

Strandeng (1330)

God-ringe

En stor del har problemer med tilgroning i middelhøje og høje urter og
der er stedvise problemer med vedplanter og invasive arter.

Grå/grøn klit
(2130)

Moderat-ringe

Tilstanden skyldes tilgroning med
vedplanter og invasive arter.

4.3

Påvirkning af Natura 2000

Arbejdet vil medføre fysisk forstyrrelse og støj som følge af maskiner.
Adgangsvejen er placeret på stranden og berører ikke klitbeplantningen. Der
vurderes dermed ikke at være en væsentlig påvirkning af naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.
Påvirkninger som følge af de geotekniske boringer vil være midlertidige og meget lokale. Der vil blive foretaget i alt 16 boringer, hvoraf 4 er på søterritoriet.
Naturen vil blive ødelagt i selve borehullet, men vil hurtigt genetableres, da det
er en meget lokal påvirkning.
Til søs vil boringerne blive foretaget fra et mindre fartøj. Kort efter boringerne
vil havbunden blive genetableret og der vil dermed være tale om en midlertidig
og meget lokal påvirkning af havbunden.
Hvis boringerne foretages i områder med ålegræs, kan skibsskruen medføre
skade på ålegræsbeplantningen. Da aktiviteten er kortvarig, vurderes påvirkningen dog at være ubetydelig. Der vil dermed ikke være påvirkninger af naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget og Natura 2000 områdets integritet bevares.

4.4

§3 naturbeskyttelse

Der vil blive udført fire geotekniske undersøgelser indenfor den §3 beskyttede
strandeng. Boringerne vil blive udført i den eksisterende adgangssti og vil derfor
ikke påvirke naturtypen. Den eksisterende sti vil ligeledes blive anvendt som adgangsvej. De nærtliggende §3 naturtyper hede og overdrev vil ikke blive berørt
af de geotekniske boringer eller entreprenørmaskiner (Figur 4-2).
Der vil blive søgt om dispensation fra §3 beskyttelsen af strandengsarealerne.
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Figur 4-2

4.5

11

§3 beskyttede naturtyper i Jersie Strandpark.

Strandbeskyttelseslinjen

Størstedelen af Jersie Strand er omfattet af strandbeskyttelse (Figur 4-3). Beskyttelsen har til formål at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne. Der må som hovedregel ikke foretages ændringer af den eksisterende tilstand indenfor strandbeskyttede arealer.

Det fremgår af figuren, at størstedelen af kystlinjen hører under strandbeskyttelseslinjen. Da der skal udføres geotekniske boringer indenfor denne zone, skal
der derfor søges om tilladelse og gives dispensation. Kystdirektoratet er myndighed.
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Figur 4-3

Oversigt over arealer med strandbeskyttelse i Jersie Strandpark.

4.5.1 Fredet område
Der vil blive udført geotekniske boringer på halvøen Staunings Ø, som er omfattet af en fredning fra 1969. Området er omfattet af strandfredningsbestemmelserne og arealerne skal henligge i naturlig tilstand. Det bør navnlig være forbudt
at opføre bygninger af enhver art. Ifølge fredningsbestemmelserne bør almenheden desuden have adgang til at færdes og opholde sig på arealerne og det skal
være tilladt at bade fra dem.
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De geotekniske boringer vil ikke have en påvirkning på fredningsbestemmelserne.

4.5.2 Vildtreservat
Hele den marine del af Natura 2000-området, lagunen, revlerne og det meste af
strandengene er udlagt som et vildtreservat med forbud mod jagt samt færdsel i
perioder i dele af området. Reservatet skal bl.a. beskytte ynglende kystfugle. PÅ
revlerne forekommer ynglende par af strandskade, stor præstekrave og havterne. På strandengene yngler vibe og rødben. De geotekniske borringer vil ikke
blive udført på strandengsarealerne. Der vil blive ansøgt om dispensation for udførelse af de geotekniske boringer i yngleperioden for fugle angivet i reservatets
bestemmelser som perioden 1. april til 15. juli.
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Bilag B Kortbilag for boringer, hvor matrikler er angivet
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Bilag C Kortbilag for boringer, hvor søkort er underlag

Figur:

Placering af de geotekniske boringer. Rød: boringer på land. Blå: boringer
på søterritoriet.
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Bilag D Datablad borerig
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Bilag E Datablad flåde

https://cowi.sharepoint.com/sites/A209249-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/01. Myndigheder/01-Geotekniske boringer KDI/Bilag
A_projektbeskrivelse_geotekniske boringer_2.0.docx

GEOTEKNISKE BORRINGER VED JERSIE STRAND OG KØGEBUGT

19

20

GEOTEKNISKE BORRINGER VED JERSIE STRAND OG KØGEBUGT

Bilag F Datablad bugserbåd
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