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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse
af anlæg på søterritoriet.
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63
eller via e-mail kdi@kyst.dk.
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.
Til Kystdirektoratets notater:
Dato for modtagelse:

Journal nr.:

Projekttype:

Sagsbehandler:

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres
Navn
N/A
Adresse

Lokalt stednavn

Telefon nr.

Postnr.

Mobil nr.

By

E-mail
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)
Navn
Bjarke Laubek (Voersaa Borgerforening, ansvarlig projekthaver) med rådgivning fra Århus Universitet (AU) ved
professor Dorte Krause-Jensen, seniorforsker Annette Bruhn og professor Peter Grønkjær.
Adresse
Ny Skovgårdsvej 5
Lokalt stednavn

Postnr.

By

Voersaa

9300

Sæby

Telefon nr.

Mobil nr.
27875888

E-mail
Bjarke.laubek@hotmail.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

29/1-2021

D. Anlæggets placering
Adresse
Anlægget på 4 hektar ønskes placeret på 3-5 m dybde ved Asaa Rende. Se Figur 1 og Bilag 1 (Afsnit 2.1-2.3) for
positioner og dybder for områdets hjørnekoordinater
Postnr.

By

Kommune

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse
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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. Se uddybning i Bilag 2, afsnit 2.
Projektet omfatter genetablering af stenrev og ålegræsområder inden for et 4 ha. område på ”Rimmen” ved Aså Rende
ud for Voersaa i Østvendsyssel, der i øjeblikket består af sandbund(se bilag 2).
Området etableres som en mosaik af ålegræsområder på sandbund, stenrev og områder med nuværende sandbund
(Figur 1). Projektområdet ligger på 3-4,5 meter vanddybde i et område i nordlige Kattegat, hvor der
generelt er gode lysforhold og derfor gode muligheder for vækst af ålegræs, og hvor der historisk har været både ålegræs og
og stenrev (se afsnit 1.2 i bilag 2). Der er derfor tale om en retablering/restaurering af disse habitater. Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra Veluxfonden og suppleret med lokal arbejdsindsats og indsamlede marksten .
Ålegræs og stenrev udgør levesteder for både fisk, smådyr og tang, og projektet er derfor et forbedrende tiltag for
områdets flora og fauna. Retablering af ålegræsenge og tangskove er en såkaldt natur-baseret løsning, der styrker både
biodiversitet, havmiljø og klima (se f.eks (Bruhn et al. 2020- https://dce2.au.dk/pub/SR368.pdf og Støttrup et al. 2016).
Desuden ønsker vi at gennemføre projektet som demonstrations- og forskningsprojekt, med henblik på at teste og
dokumentere, hvordan man bedst retablerer ålegræs i de mere åbne dele af Kattegat, herunder at undersøge, hvordan
man kan udnytte kombinationen af at retablere områder med ålegræs og stenrev.
Stenrevene etableres som en blanding af klynger og kranse af sten, som flere steder støder op mod hinanden.
Dette design er inspireret af udformningen af de enkelte naturlige stenrev, der findes i nærheden (se figur 1 og afsnit 2.4 i
bilag 2). I læ af stenrevene, tilplantes nogle sandområder med ålegræs, og andre områder vil henligge med nuværende
sandbund. Stenrevene udlægges, så det samlede ålegræs-stenrevområde bliver langstrakt i hovedstrømretningen
(NØ-SV).
I den sammenhæng forventer vi, at stenrevene vil beskytte de spæde nyetablerede ålegræsenge mod at blive revet op af
strøm og bølger, og dermed give ålegræsset mulighed for at danne tætte bevoksninger, der efterfølgende vil kunne
sprede sig til naboområder som større enge. Projektets resultater vil bidrage til diverse forskningsprojekter, bl.a. et
europæisk forsknings- og rådgivningsprojekt om naturbaserede løsninger (FutureMARES https://www.futuremares.eu/),
som samarbejdspartnere fra Århus Universitet deltager i.
Med udgangspunkt i projektets forskningsmæssige perspektiv og pt. begrænsede økonomiske ressourcer, ønskes
stenene udnyttet så cost-effektivt som muligt, så stenudlægningen kan identificere det bedst mulige samspil mellem
udformningen af stenrev og etableringssucces for ålegræs.
Ud over selve retableringen af ålegræs- og stenrevsområderne ønskes etableret et godt 550 ha. stort omgivende notake område, hvor der lukkes for alt fiskeri (såvel erhvervs- som fritidsfiskeri). Dette ansøges parallelt hos Fiskeristyrelsen
og er ikke som sådan del af ansøgningen i forhold til Kystdirektoratet. Formålet er samtidigt med en udbygning
af stenrev og ålegræsområderne, at undersøge de kombinerede effekter af retableringen og no-take områder på fiskebestande og fiskeri i omgivende områder.
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Figur 1. Søkort med angivelse af projekt-området i forstørrelse. Indenfor udlægningsområdet på 4 hektar udlægges
stenrev i mosaik svarende til den oprindelige stenbund i området. Imellem enkelte stenrev udplantes ålegræs for at
genskabe den oprindelige ålegræsvegetation, men andre sandbundsområder bibeholdes. Den anførte mosaik er en
principskitse og vil forventeligt kunne ændres sig i anlægsprocessen.
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Planlagte arbejdsmetoder uddybes i Bilag 2, afsnit 2.4 og 3.
Forundersøgelse (2019-2021)
Der er i sommeren 2020 foretaget en komplet opmåling og sidescan kortlægning af et godt 550 ha. område omkring
det ca. 4 ha. projektområde (se bilag 2). I takt med at arealerne med retablerede stenrev og ålegræsomåder øges vil
projektet undersøge retableringssucces for ålegræs, rekoloniseringen af revene samt effekter på fiskebestande.
Sidescan og visuelle observation fra oversejlinger (bunden kan ses fra overfladen), viser at området i sin helhed har
homogen sandbund uden hverken stenrev, biogene rev, ålegræs eller fastsiddende algeforekomster.
Forud for retablering af stenrev og ålegræs foretages yderligere undersøgelser af bundforhold/biodiversitet (via
videooptagelser af havbunden/droneoverflyvninger til dokumentation af (mangel på) ålegræs og tang samt udtagning
af prøver til opgørelser af smådyr/fisk. Ydermere suppleres med udtagning af prøver af havbundsoverflade og/eller
vand til eDNA-analyser af biodiversitet.
Desuden modelleres området i forbindelse med forskningsprojektet FutureMARES via en dynamisk model, der også
beskriver overordnede strømforhold i området.
Udlægning af stenrev (Jjuni -august 2021 – evt. suppleret i 2022).
Blandede ålegræs- og stenrevshabitater bliver retableret i 2-3 forskellige designs for at undersøge det optimale
design for retablering. Dette omfatter kranse og klynger af sten der på forskellig vis omkranser og giver læ til
områder der tilplantes med ålegræs.
3

3000 m sten, overvejende sprængsten fra norske brud skal udlægges fra båd. Stenene tilsejles i større fartøj med
3
lasteevne op til 5000 ton/2500 m sten. Da dette fartøj har for stor dybgang til at kunne sejle helt ind, hvor stenene
skal udlægges, er planen at omlæsse stenene til et mindre udlægningsfartøj med dybgang på 2,5-3,5 m og
3
lasteevne på 200-300 ton/100-150 m sten. Dette fartøj vil sejle stenene ind på området og lægge dem ud efter en
nærmere beskrevet plan, der skal udarbejdes i detaljer med entreprenøren. Principperne for udlægningen fremgår af
bilag 1 afsnit 2.
Med baggrund i metoder udviklet i Norge, vil enkelte af de udlagte stenrev vil blive podet med lokale
hjemmehørende makroalger (store habitatdannende brunalger som sukkertang og fingertang), i form af såkaldt
’green gravel’ (Fredriksen et al, 2020), for at undersøge om etablering af tangskov på de udlagte stenrev kan
fremskyndes og dermed hurtigere levere positive effekter på både biodiversitet, miljø og klima. Moderplanterne til
podning af ’green gravel’ vil blive indsamlet på lokale nærliggende stenrev, sporer høstes fra moderplanterne og
podes på mindre sten (Ø=op til 2 cm), og udlægges mellem sten i stenrevet, når sporerne er spiret til ca 5 mm store
tangplanter. Green gravel udlægges med hjælp fra den lokale dykkerklub superviseret af erhvervsdykkere..
Udplantning af ålegræs (Juni-Juli – 2021 og 2022)
Udplantning af ålegræs vil foregå efter de metoder, der med succes er testet i Horsens Fjord (Bruhn et al. 2020 kap.
3.3. https://dce2.au.dk/pub/SR368.pdf) og med udgangspunkt i vejledningerne for restaurering af ålegræs på ved
svenske Kattegat-kyst (Moksnes et al. 2016). Moderplanterne vil blive indsamlet lokalt i eksisterende ålegræsbede
på kysten mellem Stensnæs og Sørå beliggende indenfor projektområdet. Ålegræsplanterne bliver plantet ud i
2
’skaktern’ af 1*1 m med en variabel tæthed på 25-40 planter pr. m , skakternene vil blive afsat i varierende afstand
fra stenrevene. Planterne bliver fæstnet i sandbunden enten enkeltvist fastholdt af ”pløkker” eller udlagt som måtter i
sisal eller kokos, hvor planterne er for-monterede og med en jutter sænkes ca 3-5 cm under bundniveau, hvor de
fastholdes med pløkker eller sten i hjørnerne for derefter at overdækkes af sand igen. Udplantningen vil ske med
brug af dykkere, både erhvervsdykkere og frivillige fra lokale dykkerklubber (Citizen Science) og med hjælp fra den
lokale fiskeriforening til indsamling af udplantningsmateriale og for-montering i sisal-måtterne.
Monitering og forskning (2021-2025)
Efter udlægning af sten, podning af tang og udplantning af ålegræs vil områdets fysiske/kemiske og biologisk forhold
moniteres på årlig basis med kampagner hver sommer 2021-2025. Undersøgelserne vil som minimum omfatte de
samme elementer som forundersøgelserne, så succesraten for retableringen af ålegræs og tangskov, samt udvikling
i biodiversitet, kvantificeres og sammenlignes mellem de forskellige design af anlæg. Der udtages også løbende
prøver til kvantificering af nærings- og kulstofindhold i vegetationen, samt til kvantificering af den tilknyttede
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biodiversitet. I det omfang de relaterede forskningsprojekter tillader, oparbejdes disse prøver og suppleres med
prøvetagning og analyse af f.eks. næringsstof- og kulstofpuljer i havbunden. Herudover vil projektet FutureMARES
modellere graden af sammenhæng (konnektivitet) mellem ålegræs i anlægsområdet og eksisterende
ålegræsbestande, samt modellere og analysere muligheden for at det retablerede ålegræs kan fungere som
moderbestand for nye ålegræsenge udenfor det primære anlægsområde.
Når ålegræs og stenrev er retableret, vil der på sigt være basis for undersøgelser af yderligere effekter af
retableringen evt. suppleret med effekter på fiskebestanden af no-take fiskeri indenfor det ca. 550 ha. store område.
Se bilag 2 og 4)

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

3000(-5000)

m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:
3

Sten. 2500 m er forventeligt sprængsten fra norske brud og resterende er lokale marksten – eksakt omfang vil
3
afhænge af de økonomiske ressourcer. Men pt. er der med forbehold for prisændringer dækning for c. 3000 m
—se nærmere beskrivelse i bilag 2 - afsnit 2 og 3.1. Der kan eventuelt på længere sigt blive relevant at teste fysiske
strukturer i beton som er formet med det formål at danne større flader og hulrum som gennemsteder for fisk.

I. Nødvendige bilag
Følgende bilag skal vedlægges:
Bilag 1: Søkort med indtegnet anlæg
-

1

./. Matrikelkort med indtegnet anlæg (ikke relevant - udgået)
./.Bilag 2: Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg (ikke relevant -udgået)
./.Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. (ikke relevant - udgået)
./. Bilag 3: Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet (ikke relevant -udgået)
./.Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere (ikke relevant - udgået)

Evt. andet relevant materiale:
Bilag 2: Udvidet projektbeskrivelse/projektansøgning
Bilag 3: Væsentlighedsvurdering af projektet i forhold til Natura2000

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)

29 januar 2021

Bjarke Laubek

Underskrift

1

Givet projektets karakter samt placering væk fra kysten er matrikelkort og de følgende listede dokumenter ikke vurderet relevante ud
over hvad der fremgår af bilag 1 og figur 1 og derfor ikke vedlagt.
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Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig
Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning til ansøgningsskema
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)
Punkt A. Oplysninger om ejere
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig)
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets
hjemmeside.
Punkt D. Anlæggets placering
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.
Punkt E. Beskrivelse af anlægget
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets
- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til
- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er
fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk,
kulturelt eller arkæologisk synspunkt
Anlæggets potentielle påvirkninger herunder
- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.
Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets
påvirkning på miljøet.
Punkt G. Uddybning
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.
Punkt H. Opfyldning
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes.
Punkt I. Nødvendige bilag
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan
behandles:
- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk.
Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives
f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget
strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks.
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget
opføres på hans ejendom.
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det 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
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Sammendrag
Voersaa Borgerforening og Foreningen Voersaa Fiskerleje ønsker i samarbejde med primært Aarhus Universitet at retablere
dligere naturlige habitater med stenrev og ålegræs på lavt vand (3-4.5 m) ved Asaa Rende.
Ansøgningen indeholder således to elementer: 1: Genudplantning af ålegræs og 2. Retablering af stenrev.
Formålet er dels at forbedre områdets naturindhold og dels at teste og dokumentere muligheden for at retablere ålegræsenge
og stenrev ved Voersaa, og derigennem levere naturbaserede løsninger l at opnå øget biodiversitet, bedre miljø lstand, og
klimabuﬀer-eﬀekt i kystnære danske havområder.
I et område på 4 hektar med sandbund ønskes udlagt en mosaik af stenrev (ca. 1,5 ha.), som læ for genetablering af ålegræs (ca.
1,5 ha), mens resten af bunden (1 ha) er sandbund. Stenrev og ålegræs skal udlægges/udplantes som en mosaikbund for dels at
opnå en bundtype svarende l den oprindelige for området, dels at undersøge den op male interak on mellem de to bundtyper
for biodiversitet (makroalger, invertebrater, ﬁsk), miljø lstand (ålegræsudbredelse, binding af næringsstoﬀer) og klimaeﬀekt
(binding og lagring af kulstof).
f

1.

Baggrund og formå l

1.1.

Lokal forankring

Foreningen Voersaa Fiskerleje samt Voersaa Borgerforening ønsker i samarbejde med Aarhus Universitet at retablere områder
med mosaikbunk af ålegræs, stenrev, og sand. Bundtypen har tidligere været udbredt i det nordvestlige Kattegat, (se f.eks. Figur
1), men findes i dag stort set kun langs nordkysten af Læsø. Projektet ønskes gennemført på grunden ”Rimmen” beliggende i
nordvestlige Kattegat på kysten af Vendsyssel mellem Voersaa og Asaa.
Projektet ønsker med lokal forankring at finde nye veje til at fremme biodiversitet og bæredygtig benyttelse af de kystnære
farvande. Projektet har ud over retableringen af tidligere tiders mosaik-bund eller ”leopard-bund” med stenrev, ålegræs og
sandbund (Fase 1), ligeledes til formål på sigt at udlægge de retablerede områder med omgivende havbund som marint
reservat, hvor der med lokal opbakning ønskes etableret fiskeriforbud på et godt 550 ha. stort havområde (fase 2).
Hele projektet ønskes på sigt (fase 2) at udvikles til et samlet område med op til 50 ha. med denne bundtype.
Nærværende ansøgning omfatter dog kun en fase 1. Denne første fase, omfatter 4 ha, som skal fungere som et pilot-projekt.
Fase 1 ønskes således etableret som del af et forskningsprojekt, der skal teste og dokumentere metoder til at optimere
genudplantning af ålegræs, genopretning af stenrev og etablering af makroalger på disse, samt at dokumentere projektets
effekter især på områdets biodiversitet, herunder fisk.
Der er ikke pt. fuld finansiering til etableringen af hele den ønskede del stenrev (1,5 ha.) i det 4 ha. store område, men dette vil
der arbejdes på når tilladelse foreligger. Projektet modtog den 17. juli 2018 tilsagn fra Velux-fonden om støtte på kr. 1.mio. til
etablering af første etape af projektet. Disse midler giver mulighed for at etablere omkring 1 ha. med ålegræsbede og stenrev
samt undersøge effekten på områdets biodiversitet. Der er ydermere indsamlet/lovning på marksten som skønsmæssigt vil
kunne danne baggrund for etablering af yderligere 0,5 ha. Inklusive arealer med sandbund er der således konkret ressourcer til
ca. 2,5 ha. Det resterende areal op mod de 4 ha bliver der arbejdet på at fremskaffe de nødvendige økonomiske ressourcer til.
Men flere af de potentielle bevillingsgivere ønsker først at forholde sig til ansøgninger når de nødvendige tilladelser foreligger.
Der vil desuden blive søgt flere midler til forskningsarbejdet Endelig pågår en indsamling af marksten lokalt, som over en periode
på 1-3 år forventes at kunne bidrage til at nå de i alt fire hektar som er omfattet af ansøgningen.

1.2.

Faglig baggrund

Ålegræs og tangskove er blandt de mest produktive marine økosystemer. De udgør vigtigt yngle- og opvækstområder for en lang
række marine dyrearter, herunder torsk. Samtidig bidrager de til lagring af næringsstoffer og kulstof i havet, og udgør et
naturligt kystværn, da de dæmper bølgernes energi.
Kombinationen af stenfiskeri over de seneste 150 år, ålegræssyge i starten af 1900-tallet samt yderligere presfaktorer i det 20.
århundrede har medført, at store områder i centrale og vestlige Kattegat, som tidligere rummede en rig mosaik af stenrev
bevokset med tangskov, ålegræsområder og sandbundsflader i dag henligger som store homogene sandbundsområder, med lav
biodiversitet og få fiskeri-interesser. Retablering af disse bundforhold i større områder kræver en forståelse for, hvordan man
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mest cost-effektivt opnår størst mulige biodiversitet. Til det formål er det ansøgte område ved Voersaa en unik mulighed for at
tilgå genopretningen med en eksperimentel tilgang. Området har tidligere rummet de anførte mosaikområder, men rummer i
dag overvejende sandbund.
Med baggrund i historiske kort (se f.eks. figur 1), lokale beretninger og erfaringer fra dykning på de mere urørte og nærliggende
områder i Kattegat bl.a. omkring Læsø, er det vores indtryk, at der i store dele af områderne tidligere har været en mosaikbund
med en blanding af stenrev, ålegræs og sandbund. Stenrevene har givet reduceret strømhastighed og mindre sandvandring og
bølgepåvirkning. Det er vores antagelse, at stenrevene hermed har medvirket til at skabe arealer med mindre udsatte
bundområder, hvor ålegræs har kunnet etablere - og udvikle sig.
Stenfiskeri har i århundreder været et erhverv, som har udnyttet de mange fritliggende rev af sten i de Danske farvande, med
henblik på indhentning af materialer til havnemoler, kystsikringsanlæg eller andet byggeri. Som et resultat af dette er arealerne
med stenrev skrumpet massivt. Da stenrevene rummer en meget produktiv naturtype med blandt andet tangskov af store

Figur 1: Kort fra kortlægningen af bundforholdene i danske farvande, gennemført 1883-86 af Kanonbåden Hauch, viser at det
vestlige Kattegat mellem Limfjorden og Sæby rummede betydelige områder med ålegræs og stenrev.

habitatdannende arter, og således med stor betydning for såvel rekruttering af fisk – og fiskeyngel har reduktionen i arealerne
med stenrev formentlig medført betydelige konsekvenser for fiskebestandene i visse områder. Stenrev på lavt vand er derfor i
dag en sjælden naturtype i den centrale og vestlige del af Kattegat. Udbredelsen af huledannende stenrev i Danmark er på grund
2
2
af stenfiskeriet i dag reduceret med næsten 100 % fra mindst 34 km til de nuværende ca. 5 ha (0,05 km ), og den tilknyttede
biologiske mangfoldighed er dermed truet.
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Projektområdet

Figur 2: Kort over udbredelsen af ålegræs i 1901 (Boström C, Baden SP, Krause-Jensen D (2003))
I det nordlige og centrale Kattegat forsvandt store ålegræsenge med ålegræssygen i 1930’erne, blandt andet et af de allerstørste
ålegræsområder i nordlige Kattegat, som strakte sig 6-9 kilometer på den lavvandede rimme udenfor Aså Rende, på strækningen
mellem Voerså og Aså/Gerå, som er målområdet for nærværende projekt (se figur 2). I dette område og mange andre områder
er ålegræsset aldrig vendt tilbage. Eutrofiering og trawling har medvirket til dette (Krause-Jensen et al. 2020). Men afstanden til
moderbestande for ålegræs kan sammen med opfiskningen af stenrev også have bidraget til den manglende retablering af
ålegræsområderne langs de mere åbne dele af vores lavvandede kyster. Der har således været en markant genvækst af ålegræs
på de mere lavvandende og beskyttede dele af kysterne langs Vendsyssels Østkyst de seneste 10-15 år.
Aså Rende er med sine ned til 7 meter vand et af de få naturligt dybvandede kystnære områder i hele nordlige Aalborg Bugt. Aså
Rende fremstår i dag som relativt homogen havbund med relativt mudret bundsubstrat, domineret af samfund af slangestjerner
(Ophiora) og trugmuslinger (Spisula). Spredt i hele området ligger dog en række meterhøje vandreblokke som monument over
tidligere tiders stenrev i området. Side scan kortlægningen viser at der ligger en stribe spredte sten langs Aså Rendes østside,
som dog ikke er detailkortlagt. Fra samtaler med de gamle fiskere i området, vides det, at der har været stenfiskeri i området i
1800-tallet og første del af 1900-tallet, og det vurderes, at de enkeltstående vandreblokke med småsten under var så store, at
datidens udstyr ikke var kraftigt nok til at hente dem op. Mod vest støder Aså Rende op til de store fladvandede områder
tættest på kysten og mod øst afsluttes renden i en relativt stejl ”skrænt”, som ender op i en lang lavvandet ”rimme” med
vanddybder på 2,5-4,0 meter. Denne ”rimme” var frem til 1930érne dækket med et af de største ålegræsbede i det nordlige
Kattegat (se figur 2), og rummede endvidere en række mindre stenrev, som blandt andet blev fisket op og brugt i de gamle
havne- og moleanlæg ved Sæby, Voerså og Aså. Ålegræsområdet havde en størrelse, som ifølge de gamle fiskere i byen, gjorde
det muligt for fartøjer at ligge for svaj i smult vand i Aså Rende mod vest, når der var hård østlig vind. Hvilket vidner om at
ålegræsset må have haft en betydelig længde op i vandsøjlen.
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1.3, Formål
Formålet med projektet er :
1) At retablere ålegræsområder og stenrev med henblik på at øge områdets biodiversitet og relaterede økosystemfunktioner.
2) Gennem et forskningsprogram at undersøge metoder til retablering af ålegræs i åbne farvande og at undersøge projektets
effekter på biodiversitet inkl. fiskebestande.
3) På længere sigt (fase 2) at udbygge området med leopard-bund og dokumentere hvorledes kombinationen af naturrestaureringen og etableringen af et marint reservat med no-take fiskeriforbud omkring projektområdet påvirker
fiskebestande i såvel projektområdet som omgivende farvand med henblik på at forbedre fiskeriet i omgivende områder.
Et centralt element i projektet og årsagen til Aarhus Universitets interesse i projektet er forsknings- og moniteringsdelen. I
forbindelse med denne ønskes undersøgt:
-

Effekter af udplantningsmetoder/design på etableringssuccesen af udplantet ålegræs.
Effekter af stenrev/stentyper (sprænggranit, marksten, kalksten) og tang-podningsteknikker på udviklingen af tangskov.
Effekter af retableringen på fiske- og krebsdyrfaunaen (på sigt evt. udvidet til også at omfatte effekter af no-take fiskeri
på fiskebestanden samt evt. andre økosystemfunktioner.

Aarhus Universitet ønsker i samarbejde med Voersaa Borgerforening og Fiskerleje, samt en række forskere fra SDU, AAU, samt
GEUS søge at gennemføre en række forsknings-projekter, som kan belyse ovennævnte, med henblik på at optimere
udviklingen af området og ikke mindst med henblik på at evaluere potentiale for aktivt at retablere
ålegræsbevoksninger og tangskove.

2. Placering, omfang og udformning
Grundlæggende består anlægget af:
 Retablering af ålegræs
 Retablering af stenrev
Samt udlægning af ﬁskeriforbudszone—no-take område (omfa ende alt ﬁskeri—både erhverv og fri dsﬁskeri).
De e erfølgende sider beskriver kort placering og omfang af disse elementer.

2.1

Placering og omfang

(Uddybning af ansøgningens punkt D)
Vi genopretter i områder, hvor vi ved at der tidligere er fisket sten og hvor der tidligere har været ålegræs. Om end vi ikke har
kendskab til de eksakte placeringer af tidligere stenrev trods gennemgang af historiske søkort - så er vi sikre på, at der tidligere
har ligget stenrev i området, da gamle fiskere i området har berettet i hvilke områder, der har været fisket sten til brug for flere
af de havne- og kystbeskyttelsesanlæg, der findes og kan ses i området i dag. Der ligger således også enkelte smårev i den
nordligste del af den forventede fiskeriforbudszone, og et lidt større længere inde mod kysten i nordlig retning. Afgrænsningen
af de områder, hvor der planlægges retablering af ålegræsområder og stenrev samt området indenfor hvilket der ønskes
etablering af fiskeriforbud, fremgår af figur 3A og 3B, og hjørnekoordinaterne, der definerer afgrænsningen for de 3 områder
fremgår af tabel 1 og 2. Dybdeforhold fremgår af Figur 4.
Udlægningsområdet for sten og udplantning af Ålegræs (omfattende i alt ca. 4 ha.) ligger placeret på Rimmens højeste del
umiddelbart ud for Voersaa, med vanddyber på typisk i størrelsesordenen 2,8-4,0 meter, det vil sige de mest lavvandede dele af
området, hvor der med baggrund i svenske erfaringer (Moksnes et al. 2016) vurderes at være de bedste forhold når der skal
tages højde for minimal bølgeeksponering og bedst lysintensitet i forhold til ålegræs. Inden for dette område, vil der blive
genskabt en mosaik af områder med ålegræs, stenrev og sandbund med ambitionen om at opnå en fordeling på 1,5 ha. stenrev,
1,5 ha. ålegræs og 1 ha. sandbund. Udbygningen vil starte i områdets nordlige ende og arbejde sig mod syd efterhånden som
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ressourcer kan opnås til udvidelser og erfaringsgrundlaget fra de første projekt tiltag kan kvalificere, hvordan vi bedst og billigst
foretager senere udbygninger. Den eksakte placering af stenrev og ålegræs-områder indenfor området vil således også afhænge
af de erfaringer og den viden, der opnås gennem forskellige forskningsprojekter, der gøres med etableringerne i de indledende
projekter. Områdets hjørnekoordinater fremgår af tabel 2. Udlægnings-Områdets (UO) nordvesthjørne (NW) anføres som UONW, sydøst-hjørnet som UO-SE osv. Stenrevene og ålegræsbedene vil blive placeret som angivet i tabellerne og kortudsnittet på
figur 3A og tabel 2. Udsat i datum WGS84 minutter, grader, 1/10.
Projektområdet med forventet fremtidigt fiskeriforbud (omfattende i alt ca. 550ha.) er placeret med nordlige del umiddelbart
ud for Voer Å´s udløb i Kattegat og strækker sig mod SSV, med den vestlige afgrænsning langs overgangen mellem Rimmen og
Aså Rende. (se de store grønlige område på figur2). Områdets omtrentlige hjørnekoordinater fremgår af tabel 1. Projekt
områdets (PO) nordvesthjørne (NW) anføres som PO-NW, sydøst-hjørnet som PO-SE osv.

Figur 3A: Oversigtskort. Placering og afgrænsning af det ansøgte genopretningsområde for stenrev og ålegræs samt det større
projekt-område, med forventet fremtidigt fiskeriforbuds. Markeret havbrug i Asaa Rende umiddelbart vest for projektområdet
blev i 1980érne benyttet til østers-dyrkning, men projektet blev nedlagt igen efter få år, og der har ikke været havbrug i området
de sidste 30 år. Der ligger et fredningsbælte omkring Voer Å´s udløb, hvis sydøstlige spids overlapper det forventede
fiskeforbudsområde. I området nord for å-udløbet ligger en restriktionszone. Det har ikke været muligt af finde skriftligt
materiale, der kan bekræfte baggrunden for restriktionszonen, men det formodes at det drejer sig om en fiskeri/færdselsforbudszone udlagt efter 2. verdenskrig, hvor kysten var tæt mineret og efterfølgende aldrig er blevet ryddet trods det kostede
lokale fiskere livet.
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Figur 3B: Kortet viser gennemførte transekter i forbindelse med sidescan og dybdeopmåling foretaget 2020 samt afgrænsninger
af fiskeriforbudsområde, udlægnings– og tilplantningsområde

Tabel 2: Hjørnepositioner for udlægningsområde af sten til stenrev og etablering af ålegræsområder
Sted

UO-NW-4H
UO-NE-4H
UO-SE-4H
UO-Sw-4H

Dybde
(m)

Længde breddegrader
(grader minutter sekunder

UTM ETRS
(Zone 32N)

North

East

North

East

57° 11'29.30
57° 11 25.47

10° 30' 25.59”

6339701

591093

10° 30' 34.20"

6339598

591236

10° 30' 26.34"

6339415

591112

10° 30' 18.11”

6339528

590963

57° 11' 19.77
57° 11' 23.59
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2.2

Dybdepro il og bundsubstrat

Figur 4: Dybdekort baseret på opmålingsdata fra transekterne anført på figur 3B. Kortet viser dybdeforholdene i 1m kurver
indenfor no-take-området.

2.3

Hydrografiske forhold

Strømmen i området er især drevet af vejr– og vindforhold og er omkring Rimmen o est moderat l svag og retningen ski er
med devandet og primært mellem NØ på faldende vand og SV på s gende vand. Under voldsomme vejrforhold kan strømmen
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blive kra ig og have samme retning i længere perioden – be nget af vandstanden i indre Ka egat. Nordgående vandhas ghed
o e højere end sydgående.
Der foregår en betydelig sandtransport inde langs barriereøerne og brændningszonerne, hvilket blandt andet kommer l udtryk i
de meget store omrokeringer af materiale, som sker omkring Stensnæs Flak. Der foreligger ikke konkrete målinger på selve
Rimmen, men det kan konstateres at vanddybderne er uændrede over d, og at de enkelte stenrev, som ﬁndes i området har
været konstant fritliggende de sidste minimum 50 år (se f.eks. nedenstående ortofotos optaget med 10 års mellemrum). De e i
modsætning l en række stenrev inde i brændingen som eksponeres og forsvinder med års mellemrum.

2.4

Udformning

Første fase af projektet, som der her ansøges om lladelse l, har l formål at retablere stenrev og ålegræs og afdække, hvordan
man prak sk, mest cost-eﬀek vt og med bedst resultat for biodiversiteten kan genskabe mosaikbunden med såvel stenrev,
ålegræs og sandﬂader. Et kri sk element i denne sammenhæng er at iden ﬁcere eﬀek ve metoder l retablering af ålegræs på
eksponerede ﬂader. I den forbindelse etableres stenrevene ikke alene med det formål at retablere stenrevssamfundene med
lhørende biodiversitet (makroalger, ﬁsk, krebsdyr mv.). Revene tænkes udformet designmæssig med henblik på at give
strømlæ og dermed øge etableringssuccesen for ålegræs.

Ortofotos 2008 (venstre) og 2018 (højre) viser et af de få tilbageværende stenrev i området beliggende tæt ved åens udløb,
som det fremgår ligger stenene inderst på revet i en krans. Det er med inspiration i denne struktur at vi ønsker at udforme
første fase af en nyt stenrev i et eksperimentelt design, der kan fastlægge hvordan fremtidige etableringer af stenrev bedst
understøtter samtidig reetablering af ålegræs.
Stenvold opbygget af 10-40
mm. sten som bunddække i
ca. 20 cm. Tykkelse. Ovenpå
dette lag lægges 40-80 cm.
stenlag bestående af sten i
størrelsen 15-80cm.

Indenfor stenkransene udplantes
ålegræs med henblik på etablering at
dækkende måtter af ålegræs. Disse
”haver” vil være 5-30 meter i radius.

.

Figur 5: Principskitse af opbygning af ”ålegræshave” - længdesnit. Princippet består i at etablere stenkranse/rev omkring
”haver” med forskellig diameter. Stenkransene vil ud over at have en vis stenrevseffekt give afskærmede arealer af havbund,
hvor ålegræs skulle have en mulighed for at etablere sig.
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Selve stenrevseﬀekten og etableringen af en mosaik af stenrev, ålegræsbede og sandﬂader er dog en meget a rak v
kombina on af forskellige marine habitater, som kan bidrage l en høj artsdiversitet, og skiller sig i den sammenhæng ud fra de
hid l gennemførte separate stenrevs– og ålegræsprojekter, som har ha fokus på store arealer med samme type af marin
habitat. Det betyder, at projektet ikke bare skal bygge på erfaringer fra Gilleleje Flak, Blue Reef ved Læsø, Tirsbæk Strand, Livø
og Als omkring etablering af stenrev, men skal kombineres med erfaringer fra udplantning af ålegræs i f.eks. Ringkøbing,
Horsens, Vejle og Odense Fjorde (se f.eks. Bruhn et al. 2020 kap. 3) .

Figur 6: Principeskitse for udformning af stenkranse (mørke
partier) omkring ”haver” (lyse åbne partier) hvori der udplantes
ålegræs. Havernes størrelse bliver lavet med varierende diameter
for at kunne undersøge hvor store/små arealer der er mulige at få
ålegræsset til at etablere sig på. Længde-aksen følger
strømretningen som er ca. NØ-SW

Stenrevspar erne skal etableres så de ligner de eksisterende stenrev i området. Disse har overvejende lav højde og typisk kun 1–
2 lag sten. For at øge revenes biodiversitet ønskes dog også udlagt mindre par er med ﬂere stenlag, så der opstår huler mellem
stenene, hvor ﬁsk og krebsdyr kan ﬁnde skjulesteder. Tilsvarende lægges der også større solitære sten og mindre stenbunker,
der fungerer som standpladser for ﬁsk som f.eks. torsken og gemmested for krebsdyr som hummer og taskekrabbe.
Den nærmere fysiske udformning ses skitseret i ﬁgur 5 og ﬁgur 6 og ﬁgur 1 i selve hovedansøgningsskemaet. Det er planen
gennem opfølgende undersøgelser at få fastlagt, hvorvidt man kan op mere brugen af stenudlægninger samt udplantningen af
ålegræs for dermed at gøre frem dig udbygning af ålegræsbedene så cost-eﬀek v som muligt..
Lokaliteterne er udvalgt på en sådan måde, at vi holder os på de områder, hvor der jf. dligere kortlægninger og beretninger fra
de gamle ﬁskere har vokset store sammenhængende ålegræs-områder. De e vil i praksis sige de laveste vanddybder (2,5-4 m.) i
nordlige del af området for at have størst mulig sandsynlighed for at ålegræsset får lstrækkeligt med lys l at vokse og formere
sig. Proﬁler for lokaliteterne er en blanding af opmålingsdata fra GST suppleret med egne opmålinger foretaget i 2018. De
fak ske punktmålinger fremgår af ﬁgur 3B.
Bunden er i hele området hård ribbet sandbund. Bortset fra en enkelt klynge sten på 20x30 meter i områdets nordøstlige del (se
bilag 1+2) er hele området ren sandbund uden sten eller vegeta on af nogen karakter. Der er ikke lavet geofysiske
undersøgelser, men området, hvorpå der placeres sten og udplantes ålegræs, har dligere rummet samme bundstrukturer som
der nu planlægges retableret. Områdets bundforhold er på den baggrund vurderet fysisk egnet l etablering af stenområder
(rev) og l udplantning af ålegræs. Det eksakte omfang at sandtransport er ukendt og det samme er derfor risikoen for at
udlagte sten sander ned. For at sikre mod erosionen etableres første etape e er samme princip som når der etableres scour
besky else omkring vindmøllefundamenter, det vil sige først ved udlægning af en ﬁltermå e af små sten (10-40 mm.) og så
placeres de store sten (150-800 mm) ovenpå de e lag.

3. Praktiske forhold for retablering af stenrev og å legræs
3.1

Udførelse og tidsplan

Udlægningen sker e er detailplan, der udarbejdes sammen med entreprenøren og i overensstemmelse med den her skitserede
udformning.
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Etableringen af revene er planlagt l perioden juni-oktober 2021, og det forventes at selve anlægsarbejdet tager op l 30-40
dage

Forundersøgelse (2019-2021)

Udlægning af stenrev (Juni -august 2021 – evt. suppleret i 2022).
3000 m3 sten, overvejende sprængsten fra norske brud skal udlægges fra båd. Stenene lsejles i større fartøj med lasteevne op
l 5000 ton/2500 m3 sten. Da de e fartøj har for stor dybgang l at kunne sejle helt ind, hvor stenene skal udlægges, er planen
at omlæsse stenene l et mindre udlægningsfartøj med dybgang på 2,5-3,5 m og lasteevne på 200-300 ton/100-150 m3 sten.
De e fartøj vil sejle stenene ind på området og lægge dem ud e er en nærmere beskrevet plan, der skal udarbejdes i detaljer
med entreprenøren. Principperne for udlægningen fremgår af afsnit 2.

Med baggrund i metoder udviklet i Norge, vil enkelte af de udlagte stenrev vil blive podet med lokale hjemmehørende
makroalger (store habitatdannende brunalger som sukkertang og ﬁngertang), i form af såkaldt ’green gravel’ (Fredriksen et al,
2020), for at undersøge om etablering af tangskov på de udlagte stenrev kan fremskyndes og dermed hur gere levere posi ve
eﬀekter på både biodiversitet, miljø og klima. Moderplanterne l podning af ’green gravel’ vil blive indsamlet på lokale
nærliggende stenrev, sporer høstes fra moderplanterne og podes på mindre sten (Ø=op l 2 cm), og udlægges mellem sten i
stenrevet, når sporerne er spiret l ca 5 mm store tangplanter. Green gravel udlægges med hjælp fra den lokale dykkerklub
superviseret af erhvervsdykkere..

Udplantning af ålegræs (Juni-Juli – 2021 og 2022)
Udplantning af ålegræs vil foregå e er de metoder, der med succes er testet i Horsens Fjord (Bruhn et al. 2020 kap. 3.3.
h ps://dce2.au.dk/pub/SR368.pdf). Moderplanterne vil blive indsamlet lokalt i eksisterende ålegræsbede på kysten mellem
Stensnæs og Sørå beliggende indenfor projektområdet. Ålegræsplanterne bliver plantet ud i ’skaktern’ af 1*1 m med en variabel
tæthed på 25-40 planter pr. m2, skakternene vil blive afsat i varierende afstand fra stenrevene. Planterne bliver fæstnet i
sandbunden enten enkeltvist fastholdt af ”pløkker” eller udlagt som må er i sisal eller kokos, hvor planterne er for-monterede
(se ﬁgur 7) og med en ju er sænkes ca 3-5 cm under bundniveau, hvor de fastholdes med pløkker eller sten i hjørnerne for
dere er at overdækkes af sand igen. Udplantningen vil ske med brug af dykkere, både erhvervsdykkere og frivillige fra lokale
dykkerklubber (Ci zen Science) og med hjælp fra den lokale ﬁskeriforening l indsamling af udplantningsmateriale og formontering i sisal-må erne.

Figur 7: Eksempel på formontering af
ålegræs i sisal-må e i forbindelse
med forsøgsudplantninger på grundt
vand i 2020. Metoden muliggør at
forberedende arbejdet kan laves oven
vandet – hvilket sparer dykker d i
forbindelse med selve udplantningen.
Ålegræsplanterne føres gennem
må en ved hjælp af merlespir for at
undgå rhizomerne knækker.
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4. Særlige miljøforhold
Projektområdet er i sin helhed beliggende indenfor Natura2000område nr. 14 - Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.
Habitatområde H14 omfa er i alt 72.147 ha og er for søterritoriet sammenfaldende med Fuglebesky elsesområde nr.
2/Ramsarområde nr. 11. Aalborg Bugt Nordlige del. Mod øst er det lstødende Natura2000 område nr.245—Aalborg Bugt,
østlige del/Fuglebesky elsesområde nr. 112. som dækker et areal på 177.360 ha.
Det er vurderet, at projektet omfa et af nærværende ansøgning vil have en posi v påvirkning og ingen nega v påvirkning på
nogen af de omtalte N2000 områder. For nærmere redegørelse se væsentlighedsvurderingen for projektet (Bilag 3).

5. Opfølgning
Det udførte anlægsarbejde vil blive godkendt på baggrund af undervandsoptagelser (dykker eller undervandsdrone styret fra
overﬂaden) umiddelbart e er de enkelte elementers udførsel.

6. Afmærkning
Det endelige krav l afmærkninger fastsæ es i dialog med Fiskeristyrelsen og Søfartsstyrelsen. Det vurderes dog umiddelbart, at
der skal foretages hjørneafmærkning af ﬁskeriforbudszonen i fase 2 for at sikre, at der er en tydelig afmærkning af denne.
Nordgrænsen er let opfa elig da den ligger i ﬂugtende linje med udsejlingen i Voer Å. Det vurderes ikke, at der er behov for
særskilt afmærkning af området, hvor der retableres stenrev/ålegræsområder. Der vil minimum være 2 meter vand fra
havoverﬂaden l toppen af de udlagte sten – o est mere. Lokal skibstraﬁk vurderes ikke problema sk da dybdeforholdene
omkring indsejlingen ikke giver fri dybdegang l mere en 1,5 meter l havnen og området ligger indenfor sejlruter af såvel
erhvervs– som fri dssejlads, som derfor heller ikke vurderes berørt.

7. Overvå gning/monitering og forskning
Det ansøgte projekt har l formål at afprøve og dokumentere metoder l eﬀek vt at retablere ålegræs i åbent kys arvand.
Første fase af projektet har i udgangspunktet som primært sigte at føje ny viden l såvel etablering af marine habitater samt ikke
mindst ﬁske– og ﬁskeriforvaltning hvorfor det er ambi onen at der lkny es en række forskningsprojekter l projektet.
Omfanget af forskningsindsatsen vil i noget omfang været be nget af omfanget af fremskaﬀelsen af yderligere ressourcer l
de e.
Voersaa Borgerforening og Voersaa Fiskerleje vil derfor i tæt samarbejde Aarhus Universitet og andre og relevante konsulenter
(især professionelle dykkere) at regelmæssigt følge områdets udvikling. Herunder især udviklingen i ålegræsforekomsterne og
udviklingen i ﬁskebestandene både indenfor og udenfor ﬁskeriforbudsområdet.
Projektområdet er planlagt l at indgå i et større forskningsprogram under medvirkning af Aarhus Universitet .
Hovedelementer i overvågningsprogrammet omfa er:
1)
2)
3)

Undersøgelse og udvikling af metoder l udplantning og etablering af ålegræs på større vanddybde.
Undersøgelse, udvikling og vurdering af teknikker l at fremskynde udvikling af ﬂerårig habitatdannende tangskov på de
udlagte stenrev
Undersøgelse af ændringer i ﬁskesamfundet i d og rum, enten som ændringer i antal, gennemsnitslængde for de
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enkelte arter eller gennem ændringer i artssammensætningen i området. De e sker gennem et BACI-baseret design
hvor der foretages ﬁskeundersøgelser før og e er etableringen af rev og ålegræs i området og hvor der fortages
undersøgelser af ﬁskebestanden indenfor og udenfor udlægningsområde, projektområde.
4) Betydningen af området som fourageringsområde for den lokale ynglebestand af terner.

Forundersøgelse (2019-2021)
Der er i sommeren 2020 foretaget en komplet opmåling og sidescan kortlægning af en godt 550 ha. område herunder de ca. 4
ha. projektområde (eksempel i ﬁgur 8 viser eksisterende stenrevsområdet nord Det ca. 550 ha. store området vil blive søgt
udlagt som no-take ﬁskeri-område i parallelt forløb med Fiskeristyrelsen og nærværende ansøgning hos Kystdirektoratet.
Sidescan og visuelle observa on fra oversejlinger (bunden kan ses fra overﬂaden) viser at området i sin helhed er homogen
sandbund uden hverken stenrev, biogene rev, ålegræs eller fastsiddende algeforekomster

Figur 8. Sidescan fra 2020 af eksisterende stenrev udenfor projektområdet (samme som på lu foto dligere i dokumentet), der
viser mosaiken af små og større arealer med stenrev og åbne sandbundsarealer i omkring disse.

Forud for retablering af stenrev og ålegræs foretages en kortlægning af eksisterende fysiske, kemiske og biologiske forhold:
Strømforhold (metode). Havbundsforhold (Sidescan – gennemført 2020). Biodiversitet: vegeta on (ålegræs og makroalger
(videoslæde), invertebrater (eDNA og prøveteknisk metodik jf. Teknisk anvisning M19 – analyser og oparbejdning vil a ænge af
ressourcer), ﬁsk (Ruser og/eller kamera).

Monitering (2021-2025)
E er udlægning af sten og udplantning af ålegræs vil områdets fysiske/kemiske og biologisk forhold moniteres på årlig basis med
kampagner hver sommer 2021-2025. Undersøgelserne vil omfa e de samme elementer som forundersøgelserne. Amb onen er
at kunne dokumenterer ændringer i biodiversitet, bundforhold, strømforhold, samt optag af næring og kulstof i den etablerede
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vegeta on vil blive kvan ﬁceret. Eﬀekterne vil blive sammenlignet mellem de forskellige design af anlæg

8

Pasning, sikkerhed og formidling

I forbindelse med overvågningen vil der blive ført lsyn med ålegræsbedene og revenes lstand. Ellers er det meningen at
områderne som naturtyper skal passe sig selv.
Formidling- og oplevelsesmulighederne kny et l de nye stenrev er mangfoldige. Som permanent installa on vil der være en
informa onstavle på land tæt ved, hvor stenrevene ligger. Ud over informa on om revenes udformning og liv, vil der være
henvisning l foreningens hjemmeside, hvor der er beskrivelser af stenrev og det liv der kny er sig l denne naturtype. Her vil
der også blive præsenteret resultaterne af de forskningsprojekter som gennemføres i forbindelse med projektet.

9

Økonomi

Vi har pt. fået bevilliget 1 mio. kr. fra Velux-Fonden og har endvidere påbegyndt en opsamling af marksten i området l
udlægning med brug af frivillig arbejdskra . Ydermere er der i skrivende stund en proces omkring ansøgninger l en række
forskningsprojekter fra de involverede Universiteter som også rummer arbejdspakker som omfa er supplerende midler l
udlægning af ﬂere sten. Det vil i runde tal koste 1. mio. kr per anlagt ha.
Det vurderes, at revene om nødvendigt kan ernes l samme pris, sandsynligvis billigere.

10

Miljømæssige belastning

Ansøgningsskemaet fra Kystdirektoratet anfører en række forhold som skal belyses i forbindelse med screening for VVM.
Nedenstående gennemgås disse punkter systema sk: Kommentarer/svar er anført med Kursiv
Anlæggets dimensioner—se afsnit 2 i ovenstående
Kumula on med andre projekter - Der ﬁndes ikke umiddelbart andre projekter i nærheden, hvor der kan opnås kumula ve
eﬀekter.
Anvendelse af naturressourcer—der vil blive anvendt brudte sten fra norske brud, danske råstofgrave samt lokale marksten
samt energi l brydning og transport af disse.
Aﬀaldsproduk on, forurening og gener— der vil være emissioner af NOx og CO2 i forbindelse med brydning og transport af sten
i anlægsfasen, men eller vil der ikke være udledninger fra projektet e er arealerne er etableret. Mængderne vurderes dog
marginale
Risiko for ulykker, navnlig under hensyn l de anvendte materialer og teknologier—forudsat indvinding og transport foregår
e er gældende norske og danske arbejdsmiljøregler vurderes arbejde ikke at medføre risiko for ulykker i forbindelse med
udlægning af sten. Udplantning af ålegræs, samt podning af tangskov, må grundet dybderne foretage med brug af dykkerudstyr.
Da arbejdet vil foregå på lave vanddybder og af cer ﬁcerede sportsdykkere samt af erhvervsdykkere vurderes risikoniveauet for
ulykker i denne sammenhæng begrænset.
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10.1 Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold
til:
Nuværende arealanvendelse—projektområdet er valgt fordi det dels HAR rummet ålegræs og stenrev dligere OG fordi
området de seneste 20-30 år ikke har rummet ﬁskerimæssige interesser hverken erhvervs– eller fri dsﬁskerimæssigt.—for de
mere naturmæssige forhold se vedlagte foreløbige væsentlighedsvurdering

De tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet —projektet vurderes at bidrage
posi vt l områdets naturressourcers kvalitet ved at øge arealets biologiske produk on og bærekapacitet.
Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller omfa et af na onal
og interna onal natur- og miljøbesky elses lovgivning, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et
historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt—der er fundet betydelige marinhistoriske fund omkring selve udløbet af Voer Å
særligt fra Vikinge den. Alle disse ligger dog alene tæt omkring å-udløbet. Der foreligger ikke kendt data som antyder
historiske/kulturhistoriske interesser i området som ligger i 1½ l ﬂere kilometers afstand fra åens udløb. SKULLE der foreligge
interesser i området vurderes det imidler d ikke problema sk da der ikke foretages gravearbejder eller andre typer af indgreb
som vil ødelægge eventuelle kulturhistoriske eller arkæologiske spor. Området anvendes primært af lokalbefolkningen l
småbådssejlads og ﬁskeri på samme vis som hele det øvrige havområde ud for Voersaa. Det er dog vurderingen at
gennemførelsen af projektet vil bidrage posi vt l lokalområdets samlede rekrea ve værdier og øget områdets samlede
økologiske bæreevne, hvilket også er baggrunden for at det er lokale foreninger der har taget ini a vet. Projektet miljømæssige
eﬀekter vurderes ubetydelige. Da der anvendes natursten eller sprængsten l revene, vil der ikke være nogen belastning af
havmiljøet som følge af revetableringen. Der vil naturligvis blive brugt energi og der l hørende emissioner herunder særligt CO2
og NOx i forbindelse med sprængning og transport af stenene samt l udlægning af disse. Såfremt projektet med retablering af
ålegræsområderne lykkedes vil de e dog over d kunne helt eller delvist kompenseres af den kvælstofpulje,som over d vil
akkumuleres i ålegræsbedene.
For så vidt angår de biologiske besky elsesinteresser se nærmere redegørelse i væsentlighedsvurderingen.
Anlæggets poten elle påvirkninger herunder:
påvirkningernes omfang (geograﬁsk område og antal personer der berøres) - projektets overvejende påvirkninger er af
biologisk karakter og i mindre omfangs hydrodynamisk karakter. Påvirkningen vurderes at være overvejende rela vt lokal dvs. få
kilometers radius omkring projektområdet. Etableringen af ﬁskeriforbudszonen vil berøre 10-20 fri dsbåde/personer ganske lidt
da de ﬁskerimæssige interesser indenfor projektområdet er tæt på nul. Disse fartøjer har indvilliget i frivilligt at fraskrive sig
ﬁskerimuligheden i området i forhåbning om at projektet kan genere bedre ﬁskemuligheder i de omgivende havområder.
Der har ikke være erhvervsmæssigt ﬁskeri i området i over 40 år. Ind l foråret 2019 har der kun i 3 lfælde gang indenfor de
sidste 20 år været erhvervs-/bierhvervﬁskeri i området. I forårene 2019 -2021 har der i en kort periode været foretages ﬁskeri
e er stenbidder på kysten, men ikke eller i meget begrænset omfang konkret i det berørte området. Det må derfor konkluderes
at der er meget begrænset basis for at nogen med re e kan påberåbe sig væsentlige erhvervsmæssige ﬁskeriinteresser i
området.
påvirkningernes grænseoverskridende karakter— Selve den fysiske påvirkning er nok rela vt lokal, viser området sig at få
meget stor success som yngle-opvækstområde for ﬁsk kan det naturligvis få en afsmi ende eﬀekt på større dele af Ka egat,
herunder l svenske/norske farvande. Men i udgangspunktet vil projektet ikke have grænseoverskridende karakter. Konceptet
omkring brugen af no-take marine reservater kan dog forvaltningsmæssigt vise sig at få en grænseoverskridende eﬀekt hvis
projektet gennem l lkny ede forskningsprojekter kan påvise metoden som eﬀek vt forvaltningsmæssigt redskab for ﬁskeri og
ﬁskebestande.
påvirkningers grader og -kompleksitet—ikke helt kendt men ud fra nuværende vidensgrundlag vurderet overvejende positiv til
meget positiv, men en nærmere forståelse for dette ønskes tilvejebragt gennem påkobling af en række forskningsprojekter.
påvirkningens sandsynlighed—det vurderes sikkert at projektet vil have en positivt effekt på områdets samlede dyre– og
planteliv. Det vurderes også sandsynligt projektet vil kunne få en positivt effekt som yngle– opvækstområde for fisk og krebsdyr
omfanget af dette er dog ikke kendt og er blandt andet afhængigt af succesen med at retablere ålegræsset i området og af
hvorvidt det lykkedes at fremskaffe midler til udbygningen af de samlede 45 ha.
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påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet—påvirkningen vil være permanent. Skulle det af uransaglige grunde være
ønskelige at retablere området til nuværende tilstand vil det naturligvis være muligt at fjerne de udlagte sten igen og sikkert også
pløje ålegræsbedene og eventuelle biogene rev op.—Det har i hvert fald lykkedes tidligere.
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SAMMENFATNING
Baggrund:
Voersaa Borgerforening ønsker i samarbejde med Aarhus Universitet, Foreningen Voersaa Fiskerleje og en række andre forskningsinstitutioner (Syddansk Universitet og GEUS) at retablere
stenrev og ålegræsområder på grunden ”Rimmen” beliggende i nordvestlige Kattegat på kysten
mellem Voersaa og Asaa.
Projektets første etape som er omfattet af nærværende ansøgning omfatter et projektareal på 4
ha. Ud over projektets naturgenoprettende element er et centralt formål at der i forbindelse med
projektet skal høstes viden og erfaringer omkring selve den fysiske udlægning af sten og udplantning af ålegræs, podning af makroalger mv.
Projektet har ud over retableringen af ålegræs-områderne og stenrev til formål at udlægge de
retablerede områder med omgivende havbund som marint reservat, hvor der med lokal opbakning ønskes etableret fiskeriforbud på et godt 550 ha. stort havområde. Det planlagte projekt
har til formål at retablere yngle- opvækstområder for fisk med forhåbningen om, at dette kan
bidrage til øgede fiskebestande og dermed fiskerigrundlag i de omliggende havområder.
Projektet er derfor ikke blot lokalt, men også nationalt vurderet interessant som pilotprojekt for
at undersøge og udvikle metoder til etablering af ålegræs i de mere åbne dele af vores kystområder men især også at belyse hvorvidt og hvordan retableringen af no-take fiskerizoner kan
bruges som et aktivt redskab i fiskeriforvaltningen i kystnære danske farvande.
Projektet indeholder derfor som et meget væsentligt element en forsknings- og moniteringsdel,
som vil blive gennemført i tæt samarbejde med en række hjemlige forskningsinstitutioner. Primær samarbejdspartner er i første fase Aarhus Universitet, men også SDU og GEUS bidrager
med omkring ålegræs og bathymetri.
Projekt-området er i sin helhed beliggende indenfor Natura2000område nr. 14 - Ålborg Bugt,
Randers Fjord og Mariager Fjord. Habitatområde H14 som i alt omfatter der i alt omfatter
72.147 ha og som for søterritoriet er sammenfaldende med Fuglebeskyttelsesområde nr.
2/Ramsarområde nr. 11. Aalborg Bugt Nordlige del. Mod øst tilstødende Natura2000 område
nr.245—Aalborg Bugt, østlige del/Fuglebeskyttelsesområde nr. 112. som dækker et areal på
177.360 ha.
Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de store, sammenhængende
strandengsarealer, kyst- og havnaturtyper samt de tilknyttede yngle- og trækfugle.
Jf. BEK nr 654 af 19/05/2020 - Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet og Habitatvejledningen vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af
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internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter rummer administrationen af Natura 2000-områderne en række hovedprincipper:
 Krav om foreløbig vurdering af planer og projekter med henblik på at vurdere, om de
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt
 Krav om konsekvensvurdering, hvis den foreløbige vurdering 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
vedtages
 I ganske særlige og begrænsede tilfælde er der dog mulighed for at fravige beskyttelsen.
Fraviges beskyttelsen kræves kompenserende foranstaltninger.
Habitatbekendtgørelsen fastsætter krav om foreløbig vurdering af planer og projekter, jf. §§ 6
og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan
eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område.
Formålet med den foreløbige vurdering (væsentlighedsvurderingen) er at tage stilling til, om
planen eller projektet har en karakter, så en nærmere konsekvensvurdering er påkrævet. Påvirkningen behøver ikke at være negativ.
Hvis myndigheden på baggrund af en foreløbig vurdering, der er udtryk for et kvalificeret skøn,
kan afvise, at en plan eller projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, er der ikke efter Habitatbekendtgørelsen pligt til
at udarbejde en nærmere konsekvensvurdering. Hvis der er tvivl om der kan være en væsentlig
påvirkning, er en nærmere konsekvensvurdering nødvendig.
Nærværende dokument har til formål at fremlægge materiale, der kan indgå i myndighedens
foreløbige vurderinger, og om nødvendigt fungere som udgangspunkt for en konsekvensvurdering.
Sammenfattende vurdering:
Projektet medfører etablering af 4 ha. med sten og ålegræs. Grundlæggende er der tale om retablering af naturtyper på arealer som tidligere har været på arealerne.
Der er foretaget en gennemgang af såvel de nuværende som de potentielt fremtidige udpegningskriterier for Natura2000-områderne indenfor hvilke projektet er beliggende eller nærliggende områder som har været vurderet potentielt berørt. Det drejer sig om Habitatområde nr. 14
og Fuglebeskyttelsesområderne nr. 2 og 112 (se tidligere)
Projektområdet består af sandbund på lavt vand (2,8-4,5 meter) omfattende habitatnaturtypen
Sandbanke (1110). Arealerne, der udgør mindre end 0,2 promille af habitattypen i Natura2000område 14, vil fortsat have karakter af habitattypen 1110 Sandbanke, dog med lidt større indslag af ålegræs og stenområder i overensstemmelse med tidligere bundforhold. Det vurderes, at
projektet ikke vil være have negativ effekt på områdets integritet eller være i konflikt med de
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kriterier for gunstig bevaringsstatus, som foreligger for naturtypen, hverken hvad angår areal
eller struktur funktionalitet. Overordnet vurderes projektet at bidrage positivt til at opfylde
målsætningerne for områdets beskyttelse af naturtyper.
For udpegningsarten spættet sæl og for bilag IV-arten og kandiderende udpegningsart marsvin
vurderes projektet og tilknyttede aktiviteter at medvirke til øget fødetilgængelighed og vurderes
på den baggrund at medvirke positivt til arternes bevaringsstatus i habitatområdet.
For udpegnings-arterne bjergand, fløjlsand, ederfugl og sortand, hvor området er udpeget for at
beskytte trækfugle, vurderes projektet ikke at få negativ effekt i hverken anlægsperioden eller
efter at områderne er udlagt.
Udpegningsarterne havterne og dværgterne forefindes som ynglefugle i en koloni på barriereøerne mindre en 2 kilometer indenfor projekt området i antal, som udgør en fuglebeskyttelsesområdets største kolonier. Det vurderes, at projektet grundet øgede bestande af fisk og krebsdyr
vil bidrage positiv til fødetilgængeligheden i området, og dermed få en positiv effekt på at opfylde Natura2000-planens målsætningerne om stabile/øgede bestande af de pågældende arter i
området.
Projektet etableres så det ligger parallelt med strømretningen. De store tidevandsstrømme følger Asaa Rende, som ligger indenfor projektområdet og den umiddelbart kendt materialetransport foregår i zonen udenfor barriereøerne og dermed i afstand fra projektområdet. Projektet
giver en meget begrænset indsnævring af tværprofilet på den kystnære zone af Kattegat og vurderes kun at give meget lokale ændringer i strømningsforhold umiddelbart omkring udlægningsområdet. Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke medfører væsentlige hydrodynamiske effekter i forhold til strømforhold og sedimenttransport.
Sammenfattende vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000 områdernes integritet i negativ
retning, tværtimod forventes positive effekter. Projektet vil ikke medføre påvirkninger, der hindrer fortsat mulighed for at opretholde eller fremadrettet opnå gunstig bevaringsstatus for de
arter eller naturtyper områderne er udpeget for at beskytte. Der vurderes på den baggrund ikke
at forekomme så væsentlige påvirkninger i hverken anlægs- eller ”drifts”-fasen, at der er behov
for at foretage en særskilt Natura2000 konsekvensvurdering af projektet.
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INDLEDNING
Voersaa Borgerforening og Voersaa Fiskerleje ønsker at gennemføre en række tiltag på Kattegat-kysten ved Voersaa i Østvendsyssel som har til formål
at forbedre de landskabelige og naturgivne værdier i området til gavn for såvel biodiversitet som naturoplevelserne af disse.ersaa har sin baggrund som
fiskerleje, men et sammenbrud i fiskebestandene i Kattegat i 1960-70´erne
lukkede ned for alt erhvervsfiskeri. Siden har området på kysten være populært for fritidsfiskere, men dog med få og små gradvist dalende fiskebestande
over de seneste årtier.
De ønskede tiltag tænkes udført i flere faser Projektets første etape som er
omfattet af nærværende ansøgning omfatter et projektareal på 4 ha. hvorpå
der ønskes etableret stenrev og ålegræsområder på kysten ud for Voersaa i et
område på ”Rimmen” som udgør en lavvandet sandbanke på 2,5-4,5 meter
vand (se figur 1). Ud over projektets naturgenoprettende element er et centralt formål, at der i forbindelse med projektet skal høstes viden og erfaringer
omkring selve den fysiske udlægning af sten og udplantning af ålegræs, podning af makroalger mv.
Projektet har ud over retableringen af ålegræs-områderne og stenrev til formål at udlægge de retablerede områder med omgivende havbund som marint
reservat, hvor der med lokal opbakning ønskes etableret fiskeriforbud på et
godt 550 ha. stort havområde. Det planlagte projekt har til formål at retablere
yngle- opvækstområder for fisk med forhåbningen om, at dette kan bidrage
til øgede fiskebestande og dermed fiskerigrundlag i de omliggende havområder.





Projektets overordnede elementer, der danner grundlag for nærværende vurderinger omfatter:
Retablering af ålegræs-områder (op til 1,5 ha.) et område der tidligere har
rummet et stort ålegræsbed på flere km2 (Fase 1)
Retablering af sten-rev (op til 1,5 ha)– på arealer hvor der tidligere har ligget
flere stenområder. Ud over stenrevsfunktionen vil revene fungere som afskærmning af ålegræsområderne til de har retableret sig (Fase 1)
Udlægning af fiskeriforbudszone—no-take område på ca. 550 ha. (omfattende alt fiskeri—både erhverv og fritidsfiskeri) .
Projektområdet er beliggende indenfor Natura 2000-område nr. 14 “Aalborg
Bugt Nordlige del” (se figur 4) og omfatter både udpegninger som habitat og
fuglebeskyttelsesområde. Denne Natura 2000-væsentlighedsvurdering skal
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derfor undersøge, hvorvidt der i forbindelse med projektet er behov for at
gennemføre en Natura 2000-konsekvensvurdering jf. bekendtgørelse BEK nr
654 af 19/05/2020 - Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.
1.1

Lovgrundlag
Natura 2000-områderne er udpeget efter henholdsvis Habitatdirektivet
(92/43/EF) og Fuglebeskyttelsesdirektivet (2009/147/EF, tidligere
79/409/EF).
Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder i hele EU.
Projektområdet er i sin helhed beliggende indenfor Natura2000-områder og
er både udpeget som habitat og fuglebeskyttelsesområde (se figur 4).
For at leve op til artikel 6, stk. 3 i habitatdirektivet er der gennemført en vurdering af projektets mulige påvirkning af udpegningsgrundlaget i Natura
2000-områder.
Myndighedsrollen for dette påhviler i sidste ende Kystdirektoratet som jf. §3
i ”Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet - BEK
nr 654 af 19/05/2020” skal foretage en vurdering af, ”om projektet i sig selv,
eller i forbindelse med andre projekter, herunder tidligere gennemførte projekter, væsentligt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller
visse arter, som er udpeget i medfør af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder”.
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Figur 1. Placering af projektområde på kysten ud for Voersaa.

Jf. bekendtgørelsen rummer administrationen af Natura 2000-områderne en
række hovedprincipper:
 Krav om foreløbig vurdering af planer og projekter med henblik på at
vurdere om de kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (væsentlighedsvurdering)
 Krav om konsekvensvurdering, hvis den foreløbige vurdering viser, at
en plan eller projekt ikke kan afvises at have en væsentlig påvirkning
 Planer og projekter, der ikke kan afvises at ville skade et Natura 2000område kan ikke vedtages
 I ganske særlige og begrænsede tilfælde er der dog mulighed for at
fravige beskyttelsen. Fraviges beskyttelsen kræves kompenserende
foranstaltninger.
Kravet om vurderinger omfatter såvel anlæg inde i Natura 2000-området som
aktiviteter udenfor, der kan tænkes at indvirke på de arter eller naturtyper området er udpeget for at beskytte.
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Vurderingen skal foreløbig forholde sig til, hvorvidt gennemførelsen af projektet er i modstrid med den overordnede målsætning om at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper omfattet af udpegningsgrundlaget. Foreløbigt vil dette holdes op mod kriterierne jf. /1/, men med
baggrund i udsendelse af d. 14. januar 2010 foreligger udkast til første generation af vand- og naturplaner, som nærmere har defineret målsætninger og
indsatsprogrammer for de enkelte områder. Væsentligheds og evt. konsekvensvurderinger skal derfor tilsvarende godtgøre, at aktiviteterne i planen
IKKE vil være i modstrid med muligheden for at fastholde eller genskabe
gunstig bevaringsstatus i området /2/.
ENBICON Aps. har på vegne af Voersaa Borgerforening og Voersaa Fiskerleje udarbejdet nærværende notat med væsentlighedsvurdering af projektets
effekter på de internationale naturbeskyttelsesinteresser.
Nærværende dokument er udarbejdet med henblik på at beskrive og vurdere
projektet i relation til de potentielt berørte Natura2000-områder og udpegningsgrundlaget for disse.
Vurderingen er udformet i henhold til bestemmelserne i §§ 3-9 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 654 af 19/05/2020 – ”Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelses af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet samt med baggrund i ”Habitatvejledningen” fra Miljøministeriet fra december 2020 /33/.
1.2

Bilag IV arter.
Af Habitatdirektivet fremgår, at EU-medlemsland-ene skal indføre en streng
beskyttelse af en række dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets artikel 12 og bilag IV, uanset om disse forekommer inden for eller uden for et
Natura 2000-område (Søgaard & Asferg 2007).
Habitatdirektivets artsbeskyttelse omfatter derfor en generel beskyttelse af
bl.a. yngle- og rasteområder for alle arter opført på direktivets bilag IV overalt, hvor de pågældende arter lever naturligt. Artsbeskyttelsen indebærer, at
planer og projekter ikke må føre til ødelæggelse eller beskadigelse af bilag IV-arters yngle- og
rasteområder, som medfører negative effekter på den økologiske funktionalitet af området.

.
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2.1

Overordnet beskrivelse
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Projektet omfatter etablering af en areal på 4 ha. indenfor hvilket der (re-)
etableres en mosaikbund med stenrev, ålegræs og sandbund. Hele området
henligger i dag som sandbund.
Hovedmålet med projektet er øget områdets biodiversitet herunder særligt fiskebestande gennem at retablere den mosaikbund med sten, ålegræs og sandbund, som syntes tidligere at have forekommet mere udbredt i området og
som i dag kun findes i enkelte fragmenter, men ses mere udbredt i for eksempel områderne langs nordkysten af Læsø. Ydermere har projektet til formål at
undersøge og udvikle metoder til cost-effektiv retablering af ålegræs i mere
åbne farvandstyper end hidtidige projekter.

Indenfor stenkransene udplantes ålegræs med henblik på etablering at
dækkende må er af ålegræs. Disse
”haver” vil være 5-30 meter i radius.

Stenvold opbygget af 10-40
mm. sten som bunddække i
ca. 20 cm. Tykkelse. Ovenpå
de e lag lægges 40-80 cm.
stenlag bestående af sten i
størrelsen 15-70cm.

.

Figur 2: Principskitse (tværsnit) af opbygning af ”ålegræshave” - længdesnit. Princippet består i at etablere 2-5 meter
brede stenkranse omkring ”haver” med forskellig diameter. Stenkransene vil ud over at have en vis stenrevseﬀekt give
afskærmede arealer af havbund, hvor ålegræs skulle have en mulighed for at etablere sig.

Området opbygges ved at udlægge sten i et en net af sammenhængende
”kranse” på omkring 3 (2-5) meter i bredden og 0,5-1,0 meter i højden (jf. figur 2 og 3). Stenrevet skal ud over den biotopmæssige funktion som stenrev
også sørge for strøm læ således ålegræsset har mulighed for at kunne etableres. Projektet skal belyse i hvad omfang og over hvilke afstande der kan ses
en effekt af ålegræssets etableringssucces i forhold til afstand fra stenrevene.
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I forhold til fisk er området pt. meget fattig på både arter og antal fisk, og der
foregår i store træk intet fiskeri. Der er således en unik mulighed for at måle
på effekten restaureringen af ålegræsbedene, på fiskesamfundene i området.
Enkelte af de udlagte stenrev vil blive podet med lokale hjemmehørende makroalger (store habitatdannende brunalger som sukkertang og fingertang), i
form af såkaldt ’green gravel’ (Fredriksen et al, 2020), for at undersøge om
etablering af tangskov på de udlagte stenrev kan fremskyndes og dermed hurtigere levere positive effekter på både biodiversitet, miljø og klima. Moderplanterne til podning af ’green gravel’ vil blive indsamlet på lokale nærliggende stenrev, sporer høstes fra moderplanterne og podes på mindre sten
(Ø=op til 2 cm), og udlægges mellem sten i stenrevet, når sporerne er spiret
til ca 5 mm store tangplanter.

Figur 3: Principskitse for udformning af første fase af projektet omfa ende ca. 4 ha.
Skitsen viser stenkranse (mørke par er) omkring ”haver”
(lyse åbne par er) hvori der udplantes ålegræs. Havernes
størrelse bliver lavet med varierende diameter for at kunne undersøge hvor store/små arealer der er mulige at få
ålegræsset l at etablere sig på. Længde-aksen følger
strømretningen som er ca. NØ-SW.

2.2

Anlægsarbejde

Etablering af stenkransene kræver tilførsel af sten, som udlægges fra et udlægningsfartøj med
hydraulisk gravemaskine, der kan nå de 3-4 meter ned til bunden. Udlægningsfartøjet vil være
relativt småt med en dybdegang på maksimalt 2,5-3 meter og typisk være et fartøj, som kan
transportere 2-400 tons. Stenene sejles til området med et større fartøj på 5-10000 ton tonnage.
Dybdegang på disse fartøjer bevirker de ikke kan sejle ind i udlægningsområdet, men må ligge
på større dybder 4-7 meter et par kilometer længere ude. Stenene vil i første fase blive overført
direkte til udlægningsfartøjet som sejler ind og lægger materialerne på plads. Der kan eventuelt
i senere faser blive tale om at lægge materialer i sø-depot såfremt der bliver tale om større
mængder.
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Ålegræs udplantes ved hjælp af dykkere. Anvendte ålegræs planlægges udtaget fra lokale ålegræsbede inde på kysten, hvor der på intet sted udtages mere end 1% af planterne. Planterne
udtages i den tidlige del af vækstsæsonen, hvor der er erfaring fra andre projekter om at succesen med udplantning er størst (Mogens Flindt SDU pers. com). Der vil blive eksperimenteret
med hvilke metoder som er mest effektive til udplantningen, men der vil i udgangspunktet blive
benyttet to metoder: 1) Direkte indplantning af enkelte planter eller 2) udlægning af sisal/kokos-måtter hvori stiklingerne er formonteret ovenvandet. Sidste nævnte metode har med
succes være benyttet på vandaksarter i ferskvandshabitater.
For hurtig etablering af tangskov af store habitatdannende brunalger som sukkertang, palmetang og fingertang, podes de ny-udlagte stenrev med sporer fra omkringliggende tangforekomster. Enten podes stenene direkte med sporer, eller mindre sten, der i forvejen er podet med
tang-sporer, udlægges i stenrevet. Denne såkaldte ’green gravel’ metode er udviklet og dokumenteret i Norge /35/Potentielle effekter af projektet
Projektets rummer grundlæggende få potentielle muligheder for påvirkninger af arter og naturtyper.
Anlægsfasen: Forstyrrelser fra anlægsaktiviteter på beskyttede arter.
Driftsfasen: Arealmæssige ændringer i naturtyper omfattet af udpegningsgrundlaget. Hydrodynamiske effekter som følge af projektet.
3

MATERIALE OG METODER

3.1

Bilag IV arter og arter i udpegningsgrundlag for EF-habitatområder

Vurderingen tager udgangspunkt i det eksisterende kendskab til de pågældende arter i området
baseret på over 30 år erfaring med dykning, fiskeri og fugletællinger i området. Generelle beskrivelser af de enkelte arters udbredelse er baseret på opslagsværker for de enkelte dyregrupper; pattedyr, fugle og fisk /3, 9, 10/. Aktuel viden om de enkelte arters status i området er baseret på egne observationer fra området samt kontakt til lokale naturinteresserede fra databaser
på nettet /DOF-basen, Naturdata.dk, FugleogNatur og Arter/samt materiale publiceret i diverse
konsekvensvurderinger, basisanalyser og faglige rapporter fra Nordjyllands amt, Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser 1, 2, 7, 8 m.fl./. Kriterierne beskrevet i faglige
rapporter fra Danmarks Miljøundersøgelser /1, 5/ ligger til grund for vurderingen af bevaringsstatus i området.
3.2

Naturtyper i området.

Data for de enkelte naturtyper er primært baseret på eget kendskab fra sejlads, fiskeri og dykning i området gennem mere end 3 årtier, samt på statens kortlægninger /12/
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Vurderingskriterier

Væsentlighedsvurderingen skal forholde sig til de internationale naturbeskyttelsesområders fælles bevarelsesmålsætning, der tilsiger, at de arter og naturtyper, som et sådan område er udpeget for at beskytte, skal have en gunstig bevaringsstatus.
Bevaringsmålsætningen for de internationale naturbeskyttelsesområder er "at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for". Det
gælder således, at et givent anlæg ikke må "medføre forringelser af naturtyperne og levestederne for arterne i området eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter området er udpeget for".
For arter på udpegningsgrundlaget og med relevans for dette projekt er de overordnede kriterier
der er opstillet for at en arts bevaringsstatus anses for ’gunstig’, når:
• “data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art
viser, at arten på langt sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder”, og
• ”artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang,
eller der er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig
fremtid vil blive mindsket”, og
• der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på langt sigt at bevare dens bestande.”
For naturtyperne, som er relevante i denne sammenhæng, er opstillet en række overordnede kriterier, som skal være opfyldt, for at naturtypens bevaringsstatus kan betegnes som gunstig.




Arealet skal være stabilt eller stigende i forholdt til fastlagte niveau
Arealet med naturtypen, hvor der er gunstig bevaringsstatus skal være
stabilt eller stigende
Bestande og/eller udbredelsen af karakteristiske arter skal være stabile
eller stigende

Disse kriterier er af generel karakter og gælder såvel for den nationale bevaringsstatus som den
lokale bevaringsstatus i et konkret internationalt naturbeskyttelsesområde. Vurderingen af det
aktuelle projekts påvirkning af de beskyttede naturtypers bevaringsstatus tager udgangspunkt i
den lokale bevaringsstatus anført i udkastet til naturplanen /2/. Natur- og Vandplanen opstiller
endvidere en række konkrete målsætninger og retningslinier for naturtyper i habitatområdet.
Om end disse endnu ikke er vedtaget skal aktiviteterne ikke negativt påvirke mulighederne for
at kunne leve op til disse.
For udpegningskriterierne er først vurderet om arten eller naturtypens grundet sin økologi eller
forekomst overhovedet vil kunne påvirkes af projektet i enten anlægs- eller driftsfase og dermed relevant at vurdere nærmere på. For de arter eller naturtyper som vurderes at kunne have
en teoretisk mulighed for påvirkning er der efterfølgende foretaget en vurdering om denne vil
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kunne være af væsentlig karakter eller ej.

4

INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESINTERESSER

4.1

Internationale naturbeskyttelsesområder

Hele projekt-området er i sin helhed beliggende indenfor Natura2000område nr. 14 - Ålborg
Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Habitatområde H14 som i alt omfatter der i alt omfatter 72.147 ha og som for søterritoriet er sammenfaldende med Fuglebeskyttelsesområde nr.
2/Ramsarområde nr. 11. Aalborg Bugt Nordlige del. Mod øst tilstødende Natura2000 område
nr.245—Aalborg Bugt, østlige del/Fuglebeskyttelsesområde nr. 112. som dækker et areal på
177.360 ha.
Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de store, sammenhængende
strandengsarealer, kyst- og havnaturtyper samt de tilknyttede yngle- og trækfugle.

Figur 4. Placering af projektområdet og no-take i forhold til afgrænsning af Natura2000 områder omfattet af væsentlighedsvurderingen.
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Habitatområde nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.
Habitatområdet strækker sig som navnet anfører hele vejen fra Rander Fjord i
syd til Stensnæs i nord. Da området især på landsiden dækker meget varierende landskaber er listen over arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget betydelig. (se tabel 1). En langt overvejende del af naturtyperne ligger derfor
også i stor afstand til projekt-området og kan umiddelbart konstateres ikke at
kunne bliver påvirket alene med baggrund i afstand og/eller manglende betydende samspil med det marine miljø hvor projektet foregår.

Tabel 1: Oversigt over udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 14. For arter og naturtyper
som er vurderet relevante at vurdere projektets påvirkning er anført om påvirkningen er væsentligt eller ikke væsentlig og om denne er positiv (+) eller negativ (-)

Udpegningsgrundlag

Relevans

Påvirkning

Havlampret (Petromyzon marinus

Ja

Ikke væsentlig (+)

Flodlampret (Lampetra fluviatilis
stavsild (Alosa fallax

Ja

Ikke væsentlig (+)
Ikke væsentlig (+)

Odder (Lutra lutra)

Ja
Ja

Ikke væsentlig (+)

Ja
Nej

Ikke væsentlig (+)

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
Flodmundinger

Ja
Ja

Ikke væsentlig (+)
Ikke væsentlig (+)

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
* Kystlaguner og strandsøer

Ja
Ja

Ikke væsentlig (+)
Ikke væsentlig (+)

Større lavvandede bugter og vige

Nej

Ikke relevant

Enårig vegetation på stenede strandvolde
Vegetation af kveller og andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sandflader

Nej
Ja

Ikke relevant

Strandenge

Ja
Nej

Ikke væsentlig (+)

Hvide klitter og vandremiler
* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværdsklit)

Nej

Ikke relevant

* Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

Ikke relevant

Kystklitter med gråris

Nej
Nej

Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter
Fugtige klitlavninger

Nej
Nej

Ikke relevant
Ikke relevant

* Kystklitter med enebær
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store
vandaksarter

Nej

Ikke relevant
Ikke relevant

Spættet sæl (Phoca vitulina
Mygblomst (Liparis loeseliI)

Forstrand og begyndende klitdannelser

Ikke væsentlig

Nej

Nej
Nej

Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant
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Udpegningsgrundlag – (tabel 1 fortsat)

Relevans

Påvirkning

Brunvandede søer og vandhuller

Nej

Ikke relevant

Vandløb med vandplanter

Nej

Ikke relevant

Tørre dværgbusksamfund (heder)

Nej

Ikke relevant

Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
* Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt
vand
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* orkidélokaliteter)
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur
bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

Nej

Ikke relevant

Nej

Ikke relevant

Nej
Ikke relevant
Nej
Nej

Ikke relevant
Ikke relevant

Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn

Nej
Nej

Ikke relevant
Ikke relevant

Bøgeskov på muldbund

Nej

Ikke relevant

Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund

Nej
Nej

Ikke relevant

Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
* Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Side 16

Nej
Nej

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Alle arter/naturtyper med fra naturtype 1210 og frem samt Mygblomst, der er en art tilknyttet
rigkær, er alle primært terrestriske eller ferskvandsbetingedse og er alene af placeringsmæssige
eller økologiske grunde ikke relevante at vurdere med udgangspunkt i projektets placering og
fysiske forhold.
Fokus i de følgende vurderinger tager derfor udgangspunkt i marine naturtyper og fiske- og pattedyrsarter med hel eller delvis tilknytning til det marine miljø. For så vidt angår naturtyperne
er det primært nedenstående naturtyper, der er vurderet potentielt påvirket. Arealet af de kortlagte havnaturtyper er vist her under og kortlagte udbredelse fremgår af figur 6.






Sandbanker (1110): 36119 ha
Flodmunding (1130): 1718 ha
Mudder og sandflade blottet ved ebbe (1140): 4489 ha
Kystlaguner og strandsøer (1150): 45 ha
Lavvandede Bugte og vige (1160): 19003 ha.
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Figur 5: Habitatnaturtypekort for habitatområde nr. 14, Aalborg Bugt, Randers og Mariager
Fjorde /12/

Vurdering af effekter på arter/ naturtyper for hvilke habitatområdet er udpeget til at beskytte.
Den overvejende del af naturtyperne i udpegningsgrundlaget omfatter terrestriske naturtyper og
arter tilknyttet landområder, ferskvand eller de helt kystnære vandområder (Mygblomst, Odder)
hvor der ikke er arealmæssigt overlap og hvor projektet grundet sin karakter ikke har nogen
afledte effekter ind i habitaterne eller på arterne. (I tabel 1 anført med et nej i kolonnen relevant).. Samme forhold om fysisk overlap og karakter gør sig gældende for de kandiderende naturtyper 1220, 1320 og 3130 i forslag til justerede udpegningsgrundlag /29 og 30/ (se tabel 2)
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Tabel 2. Forslag l revideret udpegningsgrundlag for H14. Forslaget er endnu ikke godkendt,
men foreslåede arter lføjet er behandlet lsvarende eksisterende udpegningsgrundlag.

Hav- og Flodlampret, samt Bæklampret er primært tilknyttet de ferske vand og findes lokalt
primært tilknyttet Søråen og især Voer Å-systemet. Både havlampret og flodlampret er migrerende arter, der gyder i vandløb, og hvor larverne vokser op inden de forvandler sig voksne individer og vandrer til havs, hvor den største vækst foregår, inden de vender tilbage til vandløbene for selv at gyde. Generelt er vidensgrundlaget for arterne begrænset. Såvel Bæk- og Hav-
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lampret fanges regelmæssigt i Voer Å i forbindelse med ålefiskeri. I takt med ålefiskeriet det
seneste par årtier er gået kraftigt tilbage er der i sagens natur dog ikke samme frekvens i fangsterne. Det samme gælder på kysten hvor især Havlampret tidligere var regelmæssig bifangst i
åleruserne. Carl & Møller (2012) /3/ anfører forekomster af begge arter i Voer Å systemet også
efter 1996. For Flodlamprets vedkommende er Voer Å eneste vandløbssystem i Vendsyssel,
hvor der foreligger registreringer efter 1996 /3/.
Det vurderes, at retableringen af ålegræs/stenrev på Rimmen vil have en neutral til mindre positiv effekt på forekomst og bevaringsstatus for Flod- og Havlampret i forventning om at etableringen af disse områder vil give flere marine tilflugtssteder for arterne. Dette vil kombineret
med projektets nærhed til Voer Å´s udløb vurderes positivt for arternes lokale bevaringsstatus.

Stavsilds forekomst i området er usikker, der foreligger en række fund, som dog ikke er dokumenterede. Skulle arten forekomme regelmæssigt i området vurderes projekt ikke at påvirke
artens forekomst negativt. Det vurderes derimod at projektet kan bidrage positivt til artens forekomst og dermed bevaringsstatus.
Spættet Sæl forekommer som regelmæssig gæst på kysten og kan lejlighedsvist endda søge op i
den nedre del af Voer Å. Arten yngler ikke på kysten, og forekomsterne omfatter typisk kun
enkelte individer, forventeligt fra ynglekolonierne omkring Læsø og Anholt.
Da spættet sæl er fiskespiser og da projekter formål er at øge rekrutteringsgrundlaget for fiskebestandene i området vurderes projektet at bidrage positivt til artens bevaringsstatus i området.
Marsvin forekommer som regelmæssig gæst på kysten. Arten yngler ikke på kysten, og forekomsterne omfatter typisk kun enkelte individer eller smågrupper (3-10 individer), forekomsterne er tydeligt koblet til perioder med mange sild eller makrel i området.
Da Marsvin er fiskespiser og da projekter formål er at øge rekrutteringsgrundlaget for fiskebestandene i området vurderes projektet at bidrage positivt til artens bevaringsstatus i området.

Marine naturtyper: Området er ikke omfattet af den efterfølgende kortlægning i 2012 af sandbanker og rev i kystnære farvande hvor 38 Natura2000 områder blev kortlagt (Naturstyrelsen
2013b).
Gunstig bevaringsstatus for naturtype 1110 Sandbanker anfører arealmæssigt at stabilt eller stigende areal er et kriterie. For så vidt angår naturtypens strukturelle og funktionelle forhold anføres som de mest relevant for nærværende projekt at
” Areal af uforstyrret havbund (P) – målt som forekomst af sammenhængende arealer af bentisk vegetation og følsomme faunaarter skal være stabilt til stigende ” og
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” Bundvegetationens dækning og dybdegrænser - målt som dybdeudbredelse af bentisk vegetation (dækningsprocent i given dybde) – skal være stabil eller stigende”.
Det vurderes, at projektets ålegræs-element i høj grad er med til at understøtte disse kriterier for
gunstig bevaringsstatus.
Om end det ikke kan udelukkes, at mindre dele af de arealer, hvorpå der udlægges sten vil få en
karakter af Rev (1170) /4/, er det vurderingen at arealerne omfattet af ”udlægningsområdet”
fortsat vil være karakteriseret som naturtype 1110— Sandbanker, da denne habitattype ikke
KUN rummer sandbund, men i høj grad også er karakteriseret ved ålegræs (og andre havgræsser) og netop også rummer de mosaiksamfund mellem stenrev, ålegræs-bevoksninger og sandbund som vi med projektet ønsker at retablere.
(https://mst.dk/media/128611/habitatbeskrivelser-2016-ver-105.pdf).
Grænsen mellem Sandbanker (1110) og Rev (1170) kan være diffus og de indgår ofte i en mosaik /6/. Der kan således være svært at skelne hvornår et givent område indgår i den ene eller
anden kategori. I miljøstyrelsens beskrivelse af habitattyper anno 2016 anføres at:
” I tvivlstilfælde i områder, der præges af en blanding af stabilt hårdt substrat med karakteristiske arter for rev, og sandet bund med karakteristiske arter for sandbanker, må man derfor
vurdere den relative fordeling af typerne ud fra fordelingen af substrat eller karakteristiske arter. Generelt skal delarealer for at leve op til typen ”præges af” typens substrat eller karakteristiske arter, ved at disse elementer fylder mere end andre slags bund eller arter karakteristiske
for andre naturtyper. I en mosaik af tre-fire slags substrattyper – fx sten, grus, sand og mudder
– kan en af typerne præge delarealet ved at forekomme på 25 – 33 % af bunden. Det er således
kun i tilfældet med to typer i blanding, at 50% er et relevant kriterium”.
Det område, hvor der vil ske udlægning af sten og udplantning af ålegræs omfatter i alt et
bundareal på 4 ha, hvoraf der ikke laves indgreb på den ene hektar. Det vil sige, at projektområdet vil rumme ca. 25% sandbund som i dag, og af det resterende areal er det ambitionen, at
ålegræs- og stenudlægningsarealerne hver skal udgøre cirka 50 % hver af de 4 ha – eller 37 %
af det samlede projektareal.
Det er på den baggrund vurderet, at området fortsat vil karakteriseres som Sandbanke, hvorfor
der ikke sker en reduktion i arealtypen.
Karakteren af habitattypen ændres imidlertid på det anførte areal. Det effektivt berørte område
4 ha. udgør således under 0,12 promille af arealet (36000 ha.) med naturtype 1110 Sandbanker.
Øvrige naturtyper tilknyttet områder, der helt eller delvist er beliggende over højest daglige
vandstand berøres ikke.
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Fuglebeskyttelsesområde nr 2, Aalborg Bugt, Nordlige del/Ramsarområde nr.
11. samt område 112 – Aalborg Bugt, Østlige del.

Udpegningsgrundlag
Aalborg Bugts nordlige del er udpeget til at beskytte en række vandfugle-arter for hvilke området har betydning for træk- og ynglefugle.

Tabel 3: Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr.2/Ramsar-område nr. 11.

SPA 112 - Aalborg Bugt, Østlige del
Ederfugl

T

Sortand

T

Lysbuget Knortegås

T

Tabel 4: Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 112
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Tabel 5: Forslag til justeret udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde 2 og 112. Forslagene er
endnu ikke godkendt med behandles i nærværende notat på lige fod med de nuværende gældende udpegningskriterier.

Vurdering af projektet indvirker på arter som området er udpeget for at beskytte.
De to kandiderende arter Rødrygget Tornskade og Rørdrum i SPA2 (se tabel 5), er begge tilknyttet habitater uden direkte samspil med de marine områder og vurderes dermed på ingen
måde vurderes at rumme nogen form for interaktion med projektet og projektområdet og følgende ikke nogen påvirkning.
Ud over disse kan udpegningsgrundlaget for de to fuglebeskyttelsesområder (tabel 3-5) inddeles i 3 hovedkategorier af vandfugle.
a) Trækfuglene der primært benytter de lavvandede kyststrækninger indenfor barriereøerne som enten fourageringsområde (Almindelig Ryle, Sandløber, Hjejle, Gravand og
Lysbuget Knortegås) eller overnatningsområde (Pibe- og Sangsvane). b)
b) Ynglefugle der enten yngler på strandengene og søger deres føde på engene og vaderne
(Engryle og Klyde) eller yngler på barriereøerne og søger der føde de kystnære dele af
havet (Klyde, Splitterne, Havterne, Fjordterne og Dværgterne).
c) Dykænder som søger deres føde (primært muslinger) på de lavvandede havområder –
overvejende udenfor barriereøerne (Ederfugl, Bjergand, Sortand og Fløjlsand).
Arterne i kategori a) vil ikke på nogen måde blive berørt af tiltagene på Rimmen, da der ikke
er noget arealmæssigt overlap med deres forekomster eller væsentlig økologisk samspil mellem
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projektområdet og de fødemæssige ressourcer, der betinger deres forekomst.
Fuglene i kategori b) er for ternenes vedkommende meget afhængige af adgangen til egnede
ynglelokaliteter samt tilgangen af føde som primært består af småfisk og krebsdyr. En af Natura2000-områdets største ynglekolonier for havterne og med enkelte par af dværgterne er beliggende på barriereøerne umiddelbart indenfor udlægningsområdet. En af de væsentlige årsager
til koloniens tilstedeværelse er let adgang til føde i de ålegræsbede, som ligger på de lavvandede kystområder bag barriereøerne, hvor ternerne henter rejer, hundestejler, kutlinger og småsild
samt tobis til ungerne.

Havterne yngler på barriere øerne syd for Voersaa Havn. Antal og ynglesucces varierer meget fra år l år. Kolonien har de seneste 5 år varieret fra 170-550 par og er en af de største kolonier i nordlige Ka egat. Kolonien ﬂy er
helt eller delvist rundt i nordlige Ka egat og størstedelen af fuglene etablerede sig i 2020 på barriereøer ved
Øster Hurup længere mod syd i SPA2.

Med en afstand på under 2 km. mellem restaureringsområdet og ynglekolonien er det vurderet
at projektet kan bidrage positivt til ynglesucces og muligvis størrelse på ternekolonien og dermed bidrage positivt til opnå/opretholde gunstig bevaringsstatus for arten i SPA2.
I kategori C omfattende de muslingespisende arter som Ederfugl, Sortand, Fløjlsand og Bjergand vurderes omlægningen af op til 4 ha. havbund ikke at medføre væsentlige effekter på det
samlede bæregrundlag for arterne i området. I forventning om at udlægningen af sten og etablering af ålegræsbede kan medvirke til etablering af banker med blåmuslinger kan der være tale
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om, at der kan blive en mindre forskydning i områdets fødeværdi i positiv retning. Der kan således blive tale om, at fødegrundlaget i udlægningsområdet forbedres for ederfugl, der bedre
kan klare større muslinger som blåmusling, Der kan være en marginal risiko for en reduktion i
fødeudbuddet for de øvrige andearter, som overvejende spiser mindre muslinge-arter (i området
primært macoma og spisula-arter) i de øvre sandlag (27). Reduktionen i arealet med sandbund
på op til 0,125 promille af nuværende areal (se vurdering af habitatområdet i afsnit 4.1.1) vurderes dog ikke væsentlig for nogen af arterne og vurderes ikke at rumme påvirkninger, der hindrer opnåelse eller fastholdelse af bevaringsmålsætningerne for arterne. Dette dels med baggrund i det begrænsede areal som påvirkes, men især også på grund af at arternes hovedforekomster typisk ligger i større afstand fra kysten (ref 18-25).
4.1.3

Bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen rummer, ud over udpegningen af de såkaldte habitatområder, en mere
generel beskyttelse af en række arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Bekendtgørelsens
ordlyd er som udgangspunkt meget restriktiv og siger, at ”der ikke må gives tilladelser eller
vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rastepladser for visse dyrearter”. Kommissionen har udarbejdet en vejledning vedrørende denne artikel 12-beskyttelse.
Her introduceres en mere fleksibel beskyttelse, som baserer sig på en bredere økologisk forståelse, der stiler mod en opretholdelse af en vedvarende økologisk funktionalitet /8/.
Konsekvensvurderingen skal således også forholde sig til arter omfattet af Habitatdirektivets
bilag IV. Visse arter af planter og dyr, som kræver streng beskyttelse i hele deres udbredelsesområde, dvs. både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Ud over Odder og Spættet Sæl
der begge er omfattet af udpegningsgrundlaget er den eneste af arterne på Bilag IV der forekommer i projektområdet Marsvin.
Marsvin ses regelmæssigt, men fåtalligt i området året rundt. Særligt i efteråret og forårsperioden, hvor der er større forekomster af sild og i sommermånederne når der er makrel i området
ses enkelte/små grupper af Marsvin.
Arten yngler ikke i området.
Det er vurderingen at etableringen af ålegræs/stenrev med øgede fiskeforekomster vil bidrage
positivt til områdets værdi som raste-/fourageringsområdet for Marsvin.
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Konsekvensvurdering af påvirkning af fugle som følge af anlægsarbejder
i forbindelse med udlægning af sten og plantning af ålegræs.

Vurdering af påvirkninger
Udlægning af sten- og efterfølgende udplantning af ålegræs vil i perioder generere lidt ophvirvling af sediment samt resultere i skibstrafik, der i princippet vil kunne forstyrre forekomster af
fugle.
Da anlægsperioderne for udlægning af sten overvejende vil være i sommer og tidlige efterår og
ålegræsudplantning i slut maj og juni er der meget lidt overlap med de perioder, hvor forekomsterne af dykænder findes i området /10, 13, 14, 15/. Bjergand og fløjsand er udelukkende forekommende i vinterhalvåret (oktober-primo maj) og ederfugle og sortands forekomster er overvejende tilknyttet samme periode
En lang række øvrige vandfugle, som ikke indgår i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet forekommer også regelmæssigt og i betydelige antal i området især i vinterhalvåret.
Det drejer sig om havlit, sort- og især rødstrubet lom, sule, alk og lomvie. Det vurderes at projektet generelt vil kunne få en positiv effekt på forekomsterne af alle disse arter grundet større
forekomster af fisk og krebsdyr.
Der forekommer endvidere betydelige antal fældende ederfugl og især sortand i juli til september (f.eks. 25/. Disse forekomster er dog i alt væsentlighed knyttet til havområderne længere fra
kysten da de er meget forstyrrelsesfølsomme i fældeperioden og derfor undgår de kystnære områder hvor småbådstrafikken er størst. Disse forekomster vurderes ikke at blive berørt af eventuelle aktiviteter i forbindelse med etableringsarbejder eller aktiviteter i forbindelse med hverken etablering af ålegræs- og stenrev eller ved etablering og drift af havhaver.
Afhjælpende foranstaltninger
Ingen
Konklusion
Ingen eller positiv påvirkning
4.3

Pattedyr

Vurdering af påvirkninger
Såvel marsvin, gråsæl som spættet sæl ses langs hele kysten. Bortset fra eventuel kort periode i
anlægsfase med udlægning af sten hvor der ikke kan udelukkes en kortvarig forstyrrelse vurderes projektet overordnet at bidrage positivt til arternes forekomst i området idet etableringen
vurderes at ville medføre øget biomasse og fødegrundlag.
Odder findes i flere af vandløbssystemerne på kysten og ses også lejlighedsvist på barriereøerne, men ses aldrig længere så langs til havs som projektområdet. Det vurderes ikke at projektet
medfører påvirkninger af områdets bestand af odder.
Af andre arter af havpattedyr foreligger enkelte men tilfældige observationer af hvidhval, øresvin og hvidskæving.
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Det vurderes på den baggrund at retablering af stenrev/ålegræs på Rimmen ved Voersaa vil have en neutral til positiv effekt på områdets forekomster af pattedyr. Projektets omfang og karakteren af de anlægsmæssige arbejder vurderes ikke at være i strid med bevaringsmålsætningerne for arterne.
Afhjælpende foranstaltninger
Ingen
Konklusion
Ingen eller positiv påvirkning
4.4

Hydrodynamiske forhold.

Vurdering af påvirkninger
Projektet etableres så det ligger parallelt med strømretningen der på kyststrækningen er NE-SW
gående. De store tidevandsstrømme følger Asaa Rende, som ligger indenfor projektområdet og
den umiddelbart kendt materialetransport foregår i zonen udenfor barriereøerne.
Havstrømmen i projektområdet er hovedsageligt drevet af vind og atmosfæriske trykvariationer
samt forskelle i saltholdighed (/densitet), mens tidevandsvariationer i tråd med de øvrige indre
danske farvande er små og derfor har en mindre indflydelse på strømmen i projektområdet.
Der er ikke målt in situ strømhastigheder, men det er typisk erfaringen af overfladestrømmen er
kraftigere i nordgående retning end i sydgående. Dette er formentligt udtryk som for samme
forhold der er målt ca. 10 km. længere mod nord i forbindelse med forarbejderne til Havmølleprojekt ud for Sæby, hvor der blev registreret typiske strømhastigheder på 0,3-0,4 m/s i forbindelse med nordgående strøm og mellem 0,10-0,25 m/s i forbindelse med strøm i sydgående retning /15/.
Ser man eksempelvist på den nærmeste 3 km. af kystzonen, så vil der med ansøgte projekt med
en samlet bredde på 100 meter på tværs af strømhastigheden, som vist på kortet figur 1, ske en
indsnævring i tværprofilet på i worst-case under 5 promille og med en tilsvarende øget strømningshastighed i restprofilet lokalt omkring området.
Projektet giver således et meget begrænset indsnævring af tværprofilet på den kystnære zone af
Kattegat og vurderes kun at give meget lokale ændringer i strømningsforhold umiddelbart omkring udlægningsområdet. Det vurderes på den baggrund at projektet ikke medfører væsentlige
hydrodynamiske effekter i forhold til strømforhold og sedimenttransport ud over selve projektområdet.
Afhjælpende foranstaltninger
Ingen
Konklusion
Ingen væsentlig påvirkning
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Vurdering af projektets påvirkning af vandforekomster omfattet af
vandplanlægningen

Jf. Habitatvejledningen er der krav om at der skal foretages væsentlighedsvurdering og en samtidig vurdering af påvirkning af vandforekomster omfattet af vandplanlægningen.
Hvor et Natura 2000 områdes udpegningsgrundlag er lkny et en målsat vandforekomst (dvs. indeholder eller er a ængig af en vandforekomst, omfa et af vandplanlægningen) er en sam dig vurdering af en mulig afgørelses påvirkning af denne vandforekomsts lstand, herunder muligheden for at
forekomsten kan opnå eller fastholde det fastsa e mål e er indsatsbekendtgørelsens § 8, et afgørende
bidrag l væsentlighedsvurderingen og en evt. senere konsekvensvurdering. (citat fra habitatvejledningen)

Projektområdet ligger i nordlige Kattegat og er således omfattet af hovedvandområde 1.1. –
Nordlige Kattegat og Skagerrak. Der foreligger ingen aktuelle tiltag på selve søterritoriet og
kun relativt få projekt-tiltag i oplandet i østlige Vendsyssel /31 og 32/. Det vurderes ikke at projektet vil have negative påvirkninger på nogen af de vandforekomster, der er omfattet af vandplanlægningen. Da det tværtimod vides, at særligt ålegræsområder, men også, stenrev med
tangskov medvirker til optag/akkumulering af næringsstoffer, øgning af vandets klarhed, samt
øget biodiversitet, vurderes projektet at kunne bidrage positivt til fremme af vandkvaliteten i
vandområdet (Bruhn et al, 2020).

Afhjælpende foranstaltninger
Ingen
Konklusion
Ingen eller potentiel positiv påvirkning

5

MANGLER OG USIKKERHEDER VED VURDERINGSGRUNDLAGET

Der er ikke gennemført egentlige hydrodynamiske målinger eller modelleringer. Vurderingerne
er derfor baseret på faglig vurdering af de ændrede fysiske forhold.
Det vurderes dog ret sikkert at det ansøgte projekt med sin begrænsede størrelse og orientering
i forhold til fremherskende strømforhold, vil være ubetydeligt i dets indvirkning på de hydrodynamiske forhold.
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Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig

Voersaa d. 31. januar 2021

Følgebrev til:
Ansøgning om tilladelse til genopretning af ålegræs-områder og stenrev
på Rimmen, v. Asaa Rende v. Voersaa nordlige Kattegat.
Jeres ref. sagsnummer 19/01561

På vegne af Voersaa Borgerforening og Voersaa Fiskerleje fremsendes hermed revideret
ansøgningsmateriale vedrørende retablering af ålegræsområder og stenrev samt
etablering af havhave på Rimmen ved Asaa Rende i nordlige Kattegat ud for byen
Voersaa i Østvendsyssel.
Projektet har tidligere (i 2019) været indsendt til ansøgning, men efter dialog med
sagsbehandler Anne Villadsgaard i 2020 blev der fra KD anmodet om at tilpasse
projektansøgningen.
I dialog med Aarhus Universitet, der nu indgår som projekt-partner, er det ansøgte
projektområde blevet tilpasset så det nu alene omfatter et 4 ha. stort området til
genopretning og forskningsmæssigt pilot-studie.
Da projektet primært oppebæres af en bevilling fra Veluxfonden, som er bevilliget til
Voersaa Borgerforening (VB), er det fortsat VB, som står som ansøger til projektet.
Aarhus Universitet indgår dog nu som projektpartner/rådgiver, for projektet for at sikre
at de forskningsmæssige perspektiver adresseres bedst muligt.
Vi ønsker fortsat med projektet at fremme de marine naturinteresser i området, men
ønsker også at projektet kan fungere som pilotprojekt for at identificere det bedst mulige
samspil mellem udformningen af stenrev og etableringssucces for ålegræs og dermed at
indhente erfaring om, hvordan man bedst retablerer ålegræs i de åbne kystområder.
Herunder hvordan en eventuel fremtidig yderligere udbygning af området kan gennemføres
mest muligt cost-effektivt.
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Ansøgningen omfatter ud over nærværende følgebrev følgende 4 dokumenter:
 Kystdirektoratets eget ansøgningsskema
 Bilag 1: Søkort med indtegnet anlæg
 Bilag 2: Udvidet projektbeskrivelse/projektansøgning
 Bilag 3: Væsentlighedsvurdering af projektet i forhold til
Natura2000udformningen af stenrev og etableringssucces for ålegræs
Da projektet i sin helhed er beliggende i Natura2000-område, er Natur2000væsentlighedsvurderingen udarbejdet med henblik på at kvalificere processen for den
væsentlighedsvurdering som Kystdirektoratet skal foretage for at fastlægge evt. behov
for egentlige Natura2000 konsekvensvurderinger.
Vi vil gerne gøre opmærksomme på at projektmidlerne foreligger fra Veluxfonden.
Bevillingen ligger helt tilbage fra 2018 og vi har med stor velvilje fra fonden fået
forlænget bevillingsperioden i flere omgange, grundet såvel egen lang sagsgang og nu
flere runder hos KD, men har nu også klar indikation af at pengene snart skal være
brugt. Vi har derfor en dead-line for at bruge bevillingen som hedder juni 2021 og har
derfor også fastlagt vores feltarbejde med udlægning af sten og udplantning af
ålegræs efter dette tidspunkt. Vi vil derfor sætte meget stor pris på om
Kystdirektoratet kan prioritere et genoptagelse og godkendelse af sagen så vi kan leve
op til disse vilkår.
Vi er bekendte med at Kystdirektoratet pt. er presset på ressourcer, men vil sætte pris
på hvis der er mulighed for at igangsætte sagsprocessen snarest muligt. Af hensyn til
bevilling fra Veluxfonden og planlægning af logistik ift. entreprenør, vil vi meget gerne
høre fra jer så snart i har et overblik over tidshorisonten på processen fra jeres side.
Vi stiller os meget gerne til rådighed med bistand til arbejdsgange eller
materialefremskaffelser mv. som kan lette arbejdsgangen for Kystdirektoratet.
Spørgsmål og kontakt omkring ansøgningen og projektet i det hele tage bedes stilet til
undertegnede.
På vegne af Voersaa Borgerforening

Bjarke Laubek, formand.
T: 27875888
E: bjarke.laubek@hotmail.com
Adresse:
Ny Skovgårdsvej 5, Voersaa, 9300 Sæby
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