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1 Indledning og baggrund 

Foreningen Strandbyen Havne- og Broforening har planlagt, at etablere en 

sandfangermole i Strandbyen Havn ved Ommel på Ærø, se Figur 1. Formålet med 

etablering af sandfangermolen er, at modvirke sedimentation af sand og ophobning af 

tang i indsejlingsrenden til havnen. 

 

 
Figur 1 Projektområdets placering på Ærø ved Strandby i nærheden af Ommel nordvest for Marstal. 

Strandbyen Havn har eksisteret siden 1945 hvor den blev etableret for, at skabe sikker 

havneplads for småbåde. Havnen bestå af et mindre havnebassin på ca. 30x62 meter 

med 42 bådepladser. Bådene, der alle er tilknyttet lokalområdet, er mindre joller med 

lille dybdegang. Der findes desuden et slæbested med offentlig adgang. (Ref. 11). 

Strandbyen Havne- og Broforening har gennem de senere år vedligeholdt en 

indsejlingsrende der løber fra havnen og i en nordøstlig retning til en havdybde på 1,5 

m vand i ca. 100 meters afstand fra havnen. I området forekommer en mindre 

materialvandring mod nordvest, der medfører at der aflejres sand og generende 

mængder af tang/ålegræs i indsejlingsrenden. Der opgraves med uregelmæssige 

intervaller sediment og tang fra indsejlingsrenden. Det opgravede materiale er hidtil 

blevet placeret i havet igen ved den nordvestlige side af indsejlingsrenden. 

Materialevandringen i området har gennem tiden medført aflejringerne sydøst for 

havnen. 

 

På grund af den korte afstand til Natura 2000-området har M. S. Rosbæk Aps på vegne 

af Strandbyen Havne- og Broforening bedt Profus Naturrådgivning om, at udarbejde 

en Natura 2000-konsekvensvurdering hvor projektets potentielle påvirkninger 

vurderes i forhold til Natura 2000 områder og bilag IV-arter. 
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2 Projektbeskrivelse 

Den planlagte 100 meter lange og ca. 10 meter brede sandfangermole etableres fra 

den eksisterende havnemole i nordøstlig retning ud langs den sydøstlige side af 

indsejlingsrenden. Formålet med etableringen af sandfangermolen er, at forhindre 

tilsanding og ophobning af tang i indsejlingsrenden til havnen. 

Sandfangermolens krone skal være over 1,8 m vandspejlet hvilket medføre, at molen 

stadig vil have en højde på 1,55 m efter 50 år hvor der forventes en generel 

vandspejlsstigning i de danske farvende (Ref. 12). 

2.1 Anlægsfasen 

Molens anlægsperioden er planlagt til maksimalt 5 uger. 

Molen konstrueres af 350 m3 sprængsten og 1050 m3 kernesten eventuelt udført af 

miljørent betonskrot, se Figur 2. Arbejdet med etablering af stenmolen vil blive udført 

med en mindre pram med påsat gravemaskine eller alternativt via udkørsel fra land 

med dumpervogn. Molen vil blive opbygget med en central væg bygget af 34 

rammede træpæle beklædt med kraftig geotextil, der vil gøre molen sandtæt. 

Sandfangermolens nordøstlige ende vil blive afsluttet med maksimalt tre afviserpæle 

(Ref. 12). Der vil forekomme støj når stenene placeres gennem en periode på højst fem 

uger. Der vil lokalt blive ophvirvlet bundsediment når stenene udlægges. 

Ophvirvlingen af bundmateriale vurdere, at svare til oprodning i havbunden under 

storm og pålandsvind (Ref. 11). 

Anlægsarbejdet vil omfatte ramning af træpæle, der vil medføre kortvarig 

støjpåvirkning. Ved ramningen vil ved hver arbejdsdag blive indledt med en halv times 

"soft start procedure", hvor støjstyrken langsomt øges og der opsættes gennem hele 

anlægsperioden marsvin–pingere. 

Anlægsarbejdet vil blive udført efter gældende forskrifter med henblik på at sikre, at 

der ikke udledes miljøfremmede stoffer til havet. De valgte materialer til opbygningen 

af molen vil ligeledes ikke medføre udledning af miljøfremmede stoffer til havområdet. 

Det samlede areal af havbunden der berøres af sandfangermolen bliver ca. 980 m2 

(Ref. 11). 

 

 
Figur 2 Skitse over tværsnit af molen. 
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2.2 Driftsfasen 

Anvendelsen af havnen vil fortsætte som hidtil i driftsfasen. Projektet vil derfor ikke 

medføre øget aktivitet på havnen eller øget sejlads i det omkringliggende havområde. 

Projektet vil ikke medføre, at havnen kommer til at rumme flere både, eller både af 

andre eller større typer, end under de eksisterende forhold (Ref. 11). 

Der vil årligt blive opgravet sedimenteret materiale i området sydøst for havnen. Det 

opgravede sediment vil i driftsfasen blive deponeret på land et sted hvor det ikke 

påvirker Natura 2000-områder. Der er sendt ansøgning om tilladelse til opgravning af 

materialet til Kystdirektoratet. 

2.2.1 Læsideerosion 

Ved etablering af moler kan der under visse forhold opstå læsideerosion hvor 

kystlinjen over tid rykker ind i eksisterende landarealer. Læsideerosion kan opstå hvor 

der passende ofte forekommer bølger af en størrelse, der er nødvendig for, at 

læsideerosionen kan forekomme. Desuden er der en forudsætning at kysten består af 

eroderbar jord. 

Der er blevet foretaget en beregning af om der muligvis vil opstå læsideerosion som 

følge af etableringen af sandfangermolen i Strandbyen Havn. Beregningerne viste, at 

der kun sjældent vil være en væsentlig bølgepåvirkning i området og, at der 

sandsynligvis ikke vil forekomme øget bølgeaktivitet eller erosion som følge af 

etablering af den 100 meter lang og ca. 10 meter bred sandfangermole (Ref. 11 og Ref. 

12). 

2.2.2 Materialevandring 

Det vurderes, at den ny mole vil kunne bremse den i øvrigt lille materialevandring i 

nordvestlig retning. Der er sideløbende med ansøgning om tilladelse til etablering af  

sandfangermolen ansøgt om tilladelse til årlig opgravning af 200 m3 aflejret sediment i 

området sydøst for havnen med henblik på opretholdelse af den eksisterende kystlinje 

(Ref. 12). 

 

På Figur 3 ses luftfotos af Strandbyen Havn fra hhv. 1954 og 2020. I løbet af den 66-

årige periode, mellem de to billeder, er der lagt land til langs kysten ved havnen, 

særligt sydøst for denne. Ved havnens nordvestside har tilvæksten af landareal været 

ca. 1100 m2 hvilket helt eller delvist skyldes, at der gennem tiden er blevet udlagt 

opgravet materiale fra indsejlingsrenden på arealet (Ref. 11). På den sydøstlige side har 

tilvæksten været ca. 3800 m2. Der har tidligere været fyldplads på arealet og det er 

derfor uvist hvor stor end del af arealet, der er opstået ved naturlig aflejring af 

sedimenter. Den årlig opgravning af 200 m3 aflejret sediment skal forhindre fremtidig 

tilsanding af indsejlingsrenden. 

 

Driften af havnen vil ikke ændres i forhold til de eksisterende forhold, og projektet 

omfatter ikke aktiviteter, der potentielt kan medføre udledning af miljøfremmede 

stoffer eller næringsstoffer til omgivelserne. 
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Figur 3 Luftfotos af Strandbyen Havn. Billedet tv. er fra 1954, det th. er fra 2020. 

3 Eksisterende forhold 

Havnebassinet i Strandbyen Havn er omkranset af moler med en nordvest vendt 

åbning til udsejling. Ved havnen er der enkelte småbygninger og der lægges desuden 

joller på stranden sydøst for havnen. 

 

 
Figur 4 Havnens beliggenhed i forhold til afgrænsningen af de forskellige internationale 

beskyttelsesområder. Afgrænsningen er den samme ved havnen for habitat-, fuglebeskyttelses- og 

Ramsarområder. 
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Dybden på havarealet nord for havnen er 0,1 til 0,5 m øgende til 1,5 m ved 

indsejlingsrendens nordøstlige ende. Søterritoriet nord for havnen er særdeles 

fladvandet med dybder under 1,8 meter, under land typisk under 1 m til ca. 200 m fra 

kysten (Ref. 11). 

 

Strandby ligger ud til et havområde der er udpeget som internationalt 

beskyttelsesområde. Havnen ligger inden for afgrænsningen af det nærmeste Natura 

2000-område der omfatter habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområder, der alle har 

den samme afgrænsning ved havnen, se Figur 4, men som har afvigende 

afgrænsninger i deres øvrige udstrækning, se Figur 6, Figur 11 og Figur 12. 

3.1 Natura 2000-områder 

Natura 20000-områderne er udpegede for, at bevare og beskytte naturtyper og 

levesteder for sjældne og truede dyre- og plantearter. 

Det er myndighedernes ansvar, at der sikres eller genoprettes gunstig bevaringsstatus 

for de forskellige naturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-områderne. Med gunstig bevaringsstatus menes, at arterne og naturtyperne er 

beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går tilbage, og at 

arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan bevare 

sine særlige karakteristika. Det medfører, at habitatområderne skal beskyttes mod 

planer og projekter, der kan påvirke naturen i områderne negativt. 

 

Det nærmeste Natura 2000 område er det meget store Natura 2000-område nr. 127 

Sydfynske Øhav, se Figur 4 og Figur 5. De nærmeste øvrige Natura 2000-områder 

ligger minimum 15 kilometer fra Strandbyen Havn. 

 

 
Figur 5 Projektområdets placering i forhold til Natura 2000-områder. 
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På grund af projektets karakter, dets meget lille udstrækning og dets ringe potentiale 

for påvirkning af områder på stor afstand vurderes etableringen af sandfangermolen 

ikke, at medføre potentielle påvirkninger af disse Natura 2000-områder på større 

afstand. Det er derfor kun habitat- og fuglebeskyttelsesområder i Natura 2000-område 

nr. 127, der omtales nærmere i de følgende afsnit. 

 

Det er for området, som for de øvrige Natura 2000-områder, at arealet af naturtyper og 

levesteder for arter er stabilt eller i udbredelse, at naturtypernes strukturer og 

funktioner fortsat er til stede, og at bestande af arterne viser, at arten på lang sigt vil 

kunne opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder 

(Ref. 8). 

 

Seneste Natura 2000-plan 
Den gældende Natura 2000-plan er planen for 2016-2021 (Ref. 8). En opdateret plan 

for 2022-2027 er under udarbejdelse. Formålet med Natura 2000-planenerne er f.eks., 

at sikre naturpleje, sikre levesteder for arter og bekæmpelse af invasive arter. Planen 

rummer ingen særlige tiltag mht. arealer ved projektområdet. 

Blandt de overordnede målsætningerne i Natura 2000-planen er at, de marine 

naturtyper får en god vandkvalitet og rig bundvegetation og -fauna, som bl.a. kan sikre 

fødegrundlaget for de mange fuglearter, der har levested her. Det er desuden en 

målsætning, at øhavet sikres som et af landets vigtigste yngle- og rasteområder for 

fugle knyttet til kyst, strandeng, lagunesøer og lavvandede havområder. 

Planens generelle og områdespecifikke retningslinjer omfatter ikke forhold, der er 

relevante specifikt for arealerne i nærheden af Strandbyen Havn. 

 

Natura 2000-basisanalysen. 2022-2027 
I forbindelse med udarbejdelse af en opdateret Natura 2000-plan er der foretaget en 

ny basisanalyse i Natura 2000-basisanalysen 2022-2027 (Ref. 6). Basisanalysen samler 

kendskabet til naturtyperne og arternes udbredelse og tilstand, og anvendes som 

basis for udarbejdelse af Natura 2000-planerne. 

Under basisanalysens foreløbig vurdering af trusler mod naturtilstanden i de marine 

naturtyper nævnes den generelle næringsstofpåvirkning og fiskeri, herunder fiskeri 

med bundslæbende redskaber. 

 

Natura 2000-handleplan: 
Den gældende Natura 2000-handleplan (Ref. 7) rummer ingen specifikke tiltag for 

arealer ved projektområdet. 

3.1.1 Habitatområder 

Det nærmeste habitatområde er nr. 111 Sydfynske Øhav som Strandbyen Havn ligger 

inden for, se Figur 4 og Figur 6. De nærmeste øvrige habitatområder ligger 15,7 km 

mod vest, se Figur 6. 

På grund af projektets karakter, dets meget lille udstrækning og dets ringe potentiale 

for påvirkning af områder på stor afstand vurderes etableringen af sandfangermolen 

ikke, at medføre potentielle påvirkninger af disse habitatområder på større afstand. 

Det er derfor kun Habitatområde nr. 111 Sydfynske Øhav, der omtales nærmere i de 

følgende afsnit. 
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Figur 6 Projektområdets placering i forhold til Habitatområde nr. 111 Sydfynske Øhav. 

Udpegningsgrundlag 
Der er 28 habitatnaturtyper og fire arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde 

nr. 111 Sydfynske Øhav, se Tabel 1. 

Seks af habitatnaturtyperne vil blive omtalt og vurderet nærmere i 

konsekvensvurderingen, disse er markeret med fed tekst i Tabel 1. De seks nattyper er 

medtaget ud fra den indledende vurdering som findes herunder. 

De øvrige habitatnaturtyper vurderes ikke, at kunne blive påvirket dels ud fra deres 

egenskaber som f.eks. ferske naturtyper eller fordi de kun forekommer på meget stor 

afstand til projektområdet. 

Dette begrundes nærmere ved, at sandfangermolen stal etableres på et areal, der er 

dækket af hav og for en meget lille dels vedkommende af ydermole ved Strandbyen 

Havn. 

Anlægsarbejdet vil blive udført fra havet eller ved udkørsel til havnen ad eksisterende 

veje. Der vil derfor ikke være risiko for, at anlægsarbejdet vil påvirke terrestriske 

naturtyper. 

En stor del af habitatnaturtyperne er ferske terrestriske naturtyper, der ikke 

umiddelbart forekommer ved kyster som ved projektområdet, og de vurderes ikke, at 

kunne blive påvirket af projektet. 

En del af naturtyperne er knyttet til kystområder, herunder strandeng (1330), der 

forekommer tæt på havnen. Kystnære naturtyper vurderes potentielt, at kunne 

påvirkes af projektet hvis det medfører ændringer af kystlinjen f.eks. pga. erosion. Af 

de kystnære habitatnaturtyper er det kun strandeng, der forekommer tæt på 

projektområdet derfor vil de øvrige ikke blive omtalt nærmere.  

Sandfangermolen etableres i havet og der vil derfor potentielt kunne forekomme 

påvirkninger af marine habitatnaturtyper. Alle marine naturtyper, der forekommer 

inden fro 5 kilometers afstand omtales nærmere og er markerede med fed i Tabel 1. 
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Alle øvrige marine habitatnaturtyper omtales ikke nærmere fordi de på grund stor 

afstand vurderes ikke, at kunne påvirkes af projektet. 

 
Tabel 1 Habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 111 Sydfynske 

Øhav. Naturtyper og arter, der potentielt kan forekomme nær projektområdet er markeret med fed. 

Naturtyper markeret med * er prioriterede naturtyper.  

Naturtype Nr. 

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110) 
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140) 
Kystlaguner og strandsøer (1150)* 
Større lavvandede bugter og vige (1160) 
Rev (1170) 
Enårig vegetation på stenede strandvolde (1210) 

Flerårig vegetation på stenede strande (1220) 

Klinter eller klipper ved kysten (1230) 

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

sand 

(1310) 

Strandenge (1330) 
Forstrand og begyndende klitdannelser (2110) 

Hvide klitter og vandremiler (2120) 

Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) (2130)* 

Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger (3140) 

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (3150) 

Vandløb med vandplanter (3260) 

Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand (6120)* 

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige 

orkidélokaliteter) 

(6210) 

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

Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop (6410) 

Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn (6430) 

Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe (7210)* 

Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220)* 

Rigkær (7230) 

Bøgeskove på muldbund (9130) 

Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund (9160) 

Skovbevoksede tørvemoser (91D0)* 

Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0)* 

Art  

Skæv vindelsnegl  (Vertigo angustior) (1014) 

Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) (1016) 

Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) (1166) 

Klokkefrø (Bombina bombina) (1188) 

 

Habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget 
Flere af habitatnaturtyperne forekommer kun på meget stor afstand til Strandbyen 

Havn, se Figur 7, og vil ikke blive omtalt nærmere idet projektet vurderes ikke, at 

kunne påvirke disse naturtyper på grund af den store afstand. 
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Figur 7 Arealer med kortlagte marine habitatnaturtyper i et større havområdet omkring Ærø fra den 

seneste kortlægning der fandt sted i 2004-2018. Den meget store udbredelse af habitatnaturtypen 

Bugter og vige (1160) inden for habitatområde nr. 111 Sydfynske Øhav fremgår af kortet. 

 

 
Figur 8 Arealer med kortlagte marine habitatnaturtyper i havområdet ved Strandbyen Havn fra den 

seneste kortlægning der fandt sted i 2004-2018. 
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I det følgende gennemgås de naturtyper som forekommer inden for kortudsnittet i 

Figur 8, der omfatter alle naturtyper inden for 5 kilometers afstand til projektområdet. 

 

Sandbanker (1110) 

I habitatområdet findes der mellem øerne og holmene findes store flader med sand af 

naturtypen sandbanker (1110). Arealmæssigt består øhavet således hovedsageligt af 

fast sandbund med højst én procent større sten, men da en stor del af området er 

meget lavvandet (<1 m), er der kun observeret spredte forekomster af sandbanker 

med lavvandet, vedvarende dække af havvand. (Ref. 6). De nærmeste arealer med 

sandbanker findes hhv. 2,5 km nordvest og 2,9 km øst for projektområdet, se Figur 8. 

 

Vader (1140) 

I habitatområdet findes der meget lavvandede områder i øhavet blandt andet ud for 

Ristinge Hale som kan optræde som vader. Vadefladerne forventes hovedsageligt at 

bestå af samme substrattype som beskrevet i ovenstående afsnit om sandbanker (Ref. 

6). Det nærmeste område med vader er 4,5 km øst for projektområdet, se Figur 8. 

 

Kystlaguner (1150) 

Der findes en del kystlaguner i habitatområdet, blandt andet Vejlen på Tåsinge og 

Tryggelev Nor på Langeland. I begge laguner er tilførslen af havvand begrænset, og de 

er derfor præget af arter tilpasset lave saliniteter (Ref. 6). Det nærmeste areal af 

kystlaguner er 1,3 km mod nord ved Halmø, se Figur 8. 

 

Bugter og vige (1160) 

Hovedparten af habitatområdet består af større lavvandede bugter og vige. 

Områderne formodes at bestå af samme substrattyper, som er beskrevet i afsnittet om 

sandbanker, samt af bundtyper, der er mere bløde og siltede med pletter af iltsvind og 

ingen eller meget lidt vegetation (Ref. 6), se Figur 7. 

Projektområdet er beliggende i et areal med habitatnaturtypen bugter og vige (1160), 

se Figur 8 og Figur 9. 

Habitatnaturtypen Bugter og vige (1160) udgør et areal på 30691 ha indenfor 

habitatområde nr. 111 Sydfynske Øhav (Ref. 6), der har et samlet areal på 45272,8 ha 

(Ref. 6). 

 

Stenrev (1170) 

I habitatområdet er der kun verificeret meget små områder med stenrev i selve øhavet 

ved Ærøskøbing, mens kyststrækningen mellem Ristinge og Bagenkop indeholder 

store arealer med stenrev (Ref. 6). Det nærmeste areal af stenrev findes 5 km sydøst for 

projektområdet, se Figur 8. 

 

Strandeng (1330) 

Arealet af strandeng (1330) er øget en smule i forhold til den tidligere kortlægning i 

2010-12. Godt halvdelen af strandengsarealet har god-høj naturtilstand som følge af, 

at en stor del af arealerne græsses uden nævneværdig tilgroning og indeholder et 

stort antal arter, der er tilknyttet strandeng (Ref. 6). Det nærmeste areal med 

habitatnaturtypen strandeng (1330) er 82 meter vest for sandfangermolen, se Figur 10, 

de øvrige arealer med habitatnaturtypen strandeng findes minimum 1,1 fra 

projektområdet. 
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Figur 9 Marine habitatnaturtyper i havområdet ved Strandbyen Havn fra den seneste kortlægning 

der fandt sted i 2004-2018. Som det ses er projektområdet beliggende inden for et areal med 

habitatnaturtypen Bugter og vige (1160) 

 
Figur 10 Terrestriske habitatnaturtyper ved Strandbyen Havn fra den seneste kortlægning der fandt 

sted i 2016-2019. Det kortlagte areal med Strandeng (1330) er det eneste kortlagte areal tæt på 

projektområdet.  
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Arter på udpegningsgrundlaget 
Skæv vindelsnegl og sump vindelsnegl 

Skæv vindelsnegl lever på både tørre og fugtige i en række biotoper. Sumpvindelsnegl 

lever på fugtige steder f.eks. kær. De forekommer på f.eks. visne blade og i star-tuer, og 

begge arter foretrækker levesteder på kalkholdig eller kalkrig bund. 

Der er ingen kendte forekomster af de to arter af vindelsnegle i nærheden af 

Strandbyen Havn (Ref. 6), og arealerne ved Strandbyen Havn, der berøres af projektet, 

udgør ikke potentielle levesteder for arterne. 

 

Stor vandsalamander og klokkefrø  

Begge arter yngler i vandhuller med god vandkvalitet og især for klokkefrø er det 

vigtigt at de er lysåbne og opnår høj vandtemperatur i yngletiden. 

Der er ingen kendte forekomster af de to arter af padder i nærheden af Strandbyen 

Havn (Ref. 6) og arealerne ved Strandbyen Havn, der berøres af projektet, udgør ikke 

potentielle levesteder for arterne. 

3.1.2 Fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder 

Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget med henblik på beskyttelse af levesteder for 

fuglearter, som forekommer i antal af international betydning eller som er omfattet at 

Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. De enkelte fuglebeskyttelsesområder er udpeget i 

på baggrund af specifikke forekomster af fuglearter i områderne. 

Ramsarområder er udpeget på baggrund af Ramsarkonventionen med henblik på 

beskyttelse af vådområder, der har international betydning som levested for 

vandfugle. I modsætning til fuglebeskyttelsesområderne er udpegningen helt generel 

og ikke foretaget i forhold til specifikke fuglearter eller levesteder. 

De danske Ramsarområder er også udpegede som fuglebeskyttelsesområder og et 

Ramsarområde kan rumme et eller flere fuglebeskyttelsesområder. Der er derfor 

arealmæssigt overlap mellem de to typer af internationale beskyttelsesområder. 

 

Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er nr. 71 Sydfynske Øhav som Strandbyen 

Havn ligger inden for, se Figur 4 og Figur 11. Fuglebeskyttelsesområdet er en del af 

Natura 2000-område nr. 127. Fuglebeskyttelsesområdet har samme udbredelse som 

Ramsarområde nr. 17, se Figur 4 og Figur 12. 

 

Det nærmeste af de øvrige fuglebeskyttelsesområder er fuglebeskyttelsesområde nr. 

72 Marstal Bugt og den sydlige del af Langeland, der ligger 7 km sydøst for 

projektområdet, se Figur 11. Dette område er også er en del af Natura 2000-område nr. 

127. 

På grund af projektets karakter, dets meget lille udstrækning og fraværet af potentiale 

for påvirkning af fugle på stor afstand vurderes etableringen af sandfangermolen ikke, 

at medføre potentielle påvirkninger af dette og andre fuglebeskyttelsesområder på 

større afstand. 

Det samme gør sig gældende for Ramsarområder idet det nærmeste af de øvrige 

Ramsarområder ligger 26 km mod øst. 

Det er derfor kun fuglebeskyttelsesområde nr. 71 og Ramsarområde nr. 17, der omtales 

nærmere i de følgende afsnit. 
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Figur 11 Projektområdets placering i forhold til fuglebeskyttelsesområde nr. 71 Sydfynske Øhav. 

 

 
Figur 12 Projektområdets placering i forhold til Ramsarområde nr. 17. 
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Udpegningsgrundlag 
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde er nr. 71 Sydfynske Øhav udgøres 

af 14 arter af ynglefugle og 8 arter af trækfugle, se Tabel 2.  

 
Tabel 2 De 22 fuglearter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde er nr. 71 Sydfynske 

Øhav med angivelse af om de er udpegede som yngle- eller trækfugle. For hver art er angivet en kort 

beskrivelse af deres foretrukne levesteder og en vurdering potentielle påvirkninger af arten. 

Art Yngle- eller 
trækfugl 

Typiske levesteder Potentielle 
negative 
påvirkninger 

Rørdrum Ynglefugl Forekommer og yngler i store rørskove. Ingen 

Sangsvane Trækgæst Fouragerer i vinterhalvåret på marker med 

vinterafgrøder og raster om natten på åbent 

vand. 

 

Havørn Ynglefugl Yngler i store løvskove ofte tæt på større søer 

eller kysten. 

Ingen 

Rørhøg Ynglefugl Yngler primært større moser og søer med 

rørskove. 

Ingen 

Plettet rørvagtel Ynglefugl Yngler primært i moser med rørsump med 

lavt vand. 

Ingen 

Engsnarre Ynglefugl Yngler i lysåbne områder med fugtig bund 

og høj græs- og urtevegetation. 

Ingen 

Klyde Ynglefugl Yngler ved kyster på strandenge eller på 

småøer. 

Ingen 

Engryle Ynglefugl Yngler på strandenge med lav vegetation. Ingen 

Brushane Ynglefugl Yngler på strandenge ved brakvand og på 

enge og i moser.  

Ingen 

Sorthovedet 

måge 

Ynglefugl Yngler ved kyster eller kystnære lokaliteter 

f.eks. på øer. 

Ingen 

Splitterne Ynglefugl Yngler på uforstyrrede småøer og kyster på 

arealer med lav vegetation ofte sammen 

med hættemåge. 

Ingen 

Fjordterne Ynglefugl Yngler primært på uforstyrrede småøer og 

kyster ned sand og småsten.  

Ingen 

Havterne Ynglefugl Yngler primært på uforstyrrede småøer og 

kyster ned sand og småsten. 

Ingen 

Dværgterne Ynglefugl Yngler primært på uforstyrrede kyster ned 

sand og småsten. 

Ingen 

Mosehornugle Ynglefugl Yngler primært på strandenge og moder i 

heder. 

Ingen 

Knopsvane Trækgæst Raster i vinterhalvåret ofte på havet og 
fouragerer på havområder med lavt vand. 

Meget lille 

Mørkbuget 
knortegås 

Trækgæst Raster og fouragerer i vinterhalvåret i 
områder med lavt vand  

Meget lille 

Troldand Trækgæst Overvintrer primært i større søer men 

forekommer også i mindre søer og på havet. 

Ingen 

Ederfugl Trækgæst Forekommer i vinterhalvåret ude på åbent 

hav ofte i stor afstand til kysten. 

Ingen 

Hvinand Trækgæst Forekommer i vinterhalvåret i stort tal i 

havområder og i mindre grad i større søer. 

Ingen 

Toppet 

skallesluger 

Trækgæst Forekommer i vinterhalvåret i stort tal i 

havområder. 

Ingen 

Blishøne Trækgæst Danner om vinteren store flokke på havet 
tæt på kysten. 

Meget lille 
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Der foretages forneden en indledende overordnet vurdering af potentielle 

påvirkninger af de 22 arter. For 19 arters vedkommende vurderes det indledningsvist i 

afsnittene forneden, at det kan udelukkes, at projektet kan medføre negative 

påvirkninger af bestande af arten inden for fuglebeskyttelsesområdet. For de 

resterende tre arter, der er angivet med fed i Tabel 2, vurderes der indledningsvist, at 

kunne være en meget lille potentiel negativ påvirkning, der skal belyses nærmere. 

Disse tre arter vil blive beskrevet nærmere i de følgende afsnit. 

 

Ynglefugle 
Udbredelsen af ynglefugle og rasteforekomster af trækgæster er særdeles godt kendt i 

Danmark og det vurderes, at projektområdet og de nærliggende arealer ikke rummer 

yngleforekomster af, eller potentielle ynglelokaliteter for, ynglefuglene på 

udpegningsgrundlaget. 

Det vurderes desuden, at havområdet hvor molen anlægges er så lille, at det ikke 

potentielt kan medføre negative påvirkninger på arter af ynglefugle som følge af tab af 

potentielle fourageringsarealer idet de vurderes primært, at anvende 

fourageringsarealer tæt på deres ynglepladser i de kortlagte levesteder. 

Det vurderes derfor indledningsvist som angivet i Tabel 2, at projektet ikke vil medføre 

negative påvirkninger af ynglefugle på udpegningsgrundlaget. 

 

 
Figur 13 Arealer med kortlagte levesteder for ynglefugle på udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområder. 

Der er i basisanalysen (Ref. 6) foretaget kortlægning af levesteder i form af 

ynglelokaliteter for arter af ynglefugle på udpegningsgrundlaget. De nærmeste 

kortlagte ynglelokaliteter for fuglearter på udpegningsgrundlaget er Halmø Hale og 

Trillerne, der ligger hhv. 2,5 og 2,2 km mod nordvest, der begge er kortlagt som 

ynglelokalitet for havterne og dværgterne, se Figur 13. 
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Der er to lokaliteter ved projektområdet i DOFbasen (Ref. 4), dels lokaliteten Ommel, 

der omfatter landområdet omkring Ommel ud til kysten ved Strandbyen Havn og 

lokaliteten Halmø Sund, der omfatter havområdet af samme navn mellem Strandbyen 

Havn og Halmø. Antallet af registreringer fra de to lokaliteter er meget lavt hvilket 

tyder på, at området kun meget sjældent besøges af aktive feltornitologer. 

Registreringerne fra lokaliteterne omfatter ingen ynglefund af arter på 

udpegningsgrundlaget. 

 

Trækfugle 
DOFbasen (Ref. 4) rummer enkelte registreringer af rasteforekomster af arter af 

trækfugle på udpegningsgrundlaget f.eks. op til 260 knopsvane, 200 mørkbuget 

knortegås og 35 toppet skallesluger hvilket ikke kan betegnes som store forekomster 

af de arter. 

 

Det vurderes, at rasteforekomster af trækfugle i forbindelse med etableringen af 

sandfangermolen udelukkende potentielt kan blive påvirket negativt af et projekt hvis 

de enten mister væsentlige fourageringsarealer som følge af direkte tab af arealer, eller 

hvis de bliver forstyrret i et omfang, så de bliver fortrængt fra et område som de 

anvender som fouragerings- eller rasteområde. 

Ander potentielle påvirkninger som f.eks. ophvirvling af materiale i anlægsfasen 

vurderes, at være helt ubetydelige og uden negative påvirkninger på fuglene. Der 

vurderes desuden ikke at være negative påvirkninger ude på havet som følge af 

aktivitet fra både idet bådaktiviteten ikke forventes, at blive anderledes i driftsfasen 

sammenlignet med de eksisterende forhold. 

 

De 8 trækfuglearter kan deles op i fire grupper ud fra levevis og adfærd. 

 

 Arter der raster og fouragerer primært i store søer, indsøer og små snævre bugte 

og vige. 

Troldand hører til denne gruppe af fugle og vurderes ikke potentielt, at have 

væsentlige forekomster i havområdet ud for Strandbyen Havn. 

 Arter der primært raster langt fra kysten og fouragerer på marker med 

vinterafgrøder. 

Sangsvane hører til denne gruppe af fugle og vurderes ikke potentielt, at have 

væsentlige forekomster i havområdet tæt på Strandbyen Havn. 

 Arter der primært raster og fouragerer på relativt dybt vand på afstand fra 

kysten. 

Ederfugl, hvinand og toppet skallesluger hører til denne gruppe af fugle. Det 

vurderes, at potentielle forekomster kun i yderst begrænset omfang vil 

forekomme inden for havarealer, der påvirkes direkte af etableringen af molen. 

 Arter der primært raster og fouragerer på lavt vand nær kysten. 

Knopsvane, mørkbuget knortegås og blishøne hører til denne gruppe af fugle. 

Det vurderes, at potentielle forekomster af de tre arter i havet ud for 

Strandbyen Havn potentielt kan anvende havarealet hvor molen etableres og 

andre arealer tæt på kysten nær havnen. Der vurderes derfor indledningsvist, 

at det ikke uden en nærmere beskrivelse og gennemgang af de tre arter kan 

udelukkes, at der kan være en potentiel meget lille negativ påvirkning af 

arterne. De vil derfor blive behandlet nærmere i de følgende afsnit. 
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Knopsvane 

Den største registrering af knopsvane fra de to lokaliteter i DOFbasen ved Strandbyen 

Havn er 260 individer ved Halmø Sund i 2019. Der er ingen registreringer af arten fra 

lokaliteten Ommel. 

DOFbasen rummer registreringer inden for de seneste 10 år af minimum 500 individer 

af knopsvane fra 10 lokaliteter i farvandet mellem Ærø, Tåsinge og Langeland, se Figur 

14. Den største forekomst af knopsvane i farvandet ved Fyn i samme periode var 4000 

individer ved Strynø i 2018. 

 

 
Figur 14 Lokaliteter i DOFbasen (Ref. 4) med registreringer af minimum 500 individer af knopsvane 

inden for de seneste 10 år. 

Mørkbuget knortegås 

De største registrering af mørkbuget knortegås fra de to lokaliteter i DOFbasen ved 

Strandbyen Havn er 200 individer fra Halmø Sund i 2019 og 100 individer fra Ommel i 

2015. 

DOFbasen rummer registreringer inden for de seneste 10 år af minimum 2000 

individer af mørkbuget knortegås fra 11 lokaliteter i farvandet mellem Ærø, Tåsinge og 

Langeland, Figur 15. Den største forekomst af mørkbuget knortegås i farvandet ved 

Fyn i samme periode var 10200 individer ved Dovns Klint i 2011. 

 

Blishøne 

Der er ingen registrering af blishøne fra de to lokaliteter i DOFbasen.  

DOFbasen rummer registreringer inden for de seneste 10 år af minimum 2000 

individer af blishøne fra 10 lokaliteter i farvandet mellem Ærø, Tåsinge og Langeland, 

se Figur 16. Den største forekomst af blishøne i farvandet ved Fyn i samme periode var 

8000 individer ved Helnæs Bugt i 2013. 
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Figur 15 Lokaliteter i DOFbasen (Ref. 4) med registreringer af minimum 2000 individer af mørkbuget 

knortegås inden for de seneste 10 år. 

 

 
Figur 16 Lokaliteter i DOFbasen (Ref. 4) med registreringer af minimum 2000 individer af blishøne 

inden for de seneste 10 år. 
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3.1.3 Bilag IV-arter 

Baseret på det generelle kendskab til arternes udbredelse er der en række bilag IV-

arter kan træffes i omegnen til Ærø (Ref. 1, Ref. 2 og Ref. 10). 

 

Mange øer har kun få arter af flagermus fordi de kan have svært ved, at opretholde 

bestandene fordi der er et begrænset antal yngle- og rastelokaliteter. Det er også 

tilfældet med Ærø hvor der kun almindeligvis kan træffes de to arter sydflagermus og 

dværgflagermus. 

Projektområdet rummer enkelte bygninger der potentielt vil kunne anvendes af de to 

arter af flagermus som yngle-eller rastehabitater. Der vil ikke blive nedrevet bygninger 

eller fældet træer i forbindelse med projektet. 

 

Marsvin er vidt udbredt i de indre danske farvande og således også omkring Ærø. 

Undersøgelser viser at tætheden af forekomsterne er langt større på vestsiden af Ærø 

end i området omkring Strandbyen Havn (Ref. 10), hvilken kan skyldes det meget lave 

vand i området. Marsvin er til en vis grad sårbar overfor støj, overfiskeri og forurening. 

Sejlads med mindre både vurderes dog ikke at påvirke arten. 

 

Markfirben forekommer på Ærø men ikke på lokaliteter nær Strandbyen Havn, 

nærmeste kendte forekomst er syd for Marstal. Sandfangermolen etableres fra den 

ydre dækmole omkring Strandbyen Havn, som ikke udgør et potentielt levested for 

arten. Markfirben kan forekomme på sandede arealer næs kyster. Hvis molen skal 

bygges via udkørsel fra land med dumpervogn vil der potentielt blive kørt på tørre 

sandede arealer sand ved havnen. Disse arealer er dog i forvejen stærkt påvirkede som 

følge af færdsel ved havnen samt anvendelsen af arealet sydøst for havnen til 

oplægning af joller. Af den grund, samt fordi der ikke er kendte forekomster af 

markfirben i nærheden af havnen, vurderes der ikke, at være forekomster af markfirben 

på arealer der berører af projektet. 

 

Klokkefrø forekommer på Ærø men ikke på lokaliteter nær Strandbyen Havn.  

Stor vandsalamander forekommer på et større antal lokaliteter på Ærø bl.a. ved 

Ommel. 

Springfrø forekommer på Ærø men ikke på lokaliteter nær Strandbyen Havn. 

Strandtudse forekommer på Ærø men ikke på lokaliteter nær Strandbyen Havn. 

Grønbroget tudse forekommer på Ærø f.eks. ved Marstal men ikke på lokaliteter nær 

Strandbyen Havn. 

Paddearterne er omfattet af den nationale overvågning af arter, NOVANA (Ref. 1). 

Programmet omfatter en del lokaliteter med kendte ynglebestande af paddearterne 

på Ærø men ingen af disse ligger i nærheden af Strandbyen Havn. 

Der er flere mindre vandhuller i omkring Ommel hvoraf de nærmeste ved Strandbyen 

Havn ligger mindst ca. 250 meter fra projektområdet. På grund af det relativt gode 

kendskab til udbredelsen af paddearter, herunder særligt arter under stor bevågenhed 

som klokkefrø og strand- og grønbroget tudse, vurderes sandsynligheden for, at 

paddearterne forekommer med ukendte forekomster nær Strandbyen Havn som 

meget lidt sandsynligt. De arealer der påvirkes af projektet udgør ikke potentielle 

ynglelokaliteter eller potentielt vigtige rastelokaliteter for de nævnte paddearter. Som 

nævnt under markfirben, vil der hvis molen skal bygges via udkørsel fra land med 

dumpervogn, potentielt blive kørt på tørre sandede arealer sand ved havnen. Det 

vurderes, som meget usandsynligt, at arbejdet vil påvirke individer af padder, dels 
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fordi idet ikke er potentielt velegnede arealer for padder samt fordi der ikke er kendte 

bestande af strand- og grønbroget tudse, der begge kan forekomme på strande, i 

nærheden af projektområdet. Stor vandsalamander, der er kendt fra Ommel, 

forekommer ikke på strande. 

4 Konsekvensvurdering Natura 2000 

4.1 Habitatområder 

Vurderingen foretages i forhold til habitatområde nr. 111 Sydfynske Øhav. 

4.1.1 Potentielle påvirkninger i habitatområder 

Projektet vurderes, at medføre flere potentielle påvirkninger af habitatnaturtyper som 

skal vurderes nærmere. 

 

Anlægsfasen 
Inddragelse af arealer. 

Der inddrages ca. 980 m2 hvor molens etableres der derfor vil ændre karakter fra 

havområde med åbent vand til en mole opbygget af sten. 

 

Ophvirvling af sedimenter i anlægsfasen. 

Der vil blive ophvirvlet materiale i vandet, de potentielt kan spredes til 

omkringliggende arealer. Ophvirvlingen af bundmateriale vurdere, at svare til 

oprodning i havbunden under storm og pålandsvind (Ref. 11). Det skal forstås således, 

at den ophvirvling, der sker lokalt vil være tilsvarende som under en storm. Den 

samlede ophvirvling i habitatområdets havområdet, der er knap en halv million gange 

større end projektområdet, vil derfor være betydeligt mindre end under en storm, hvor 

der vil ske oprodning af havbunden langs hele kysten og i lavvandede områder. Den 

samlede påvirkning af habitatområdet vil derfor være forsvindende lille sammenlignet 

med en almindelig stormhændelse. 

 

Driftsfasen 
Opgravning og flytning af sediment. 

Sandfangermolen, der retableres langs indsejlingsrenden, vil forhindre tilsanding af 

renden. Behovet for opgravning af sediment fra indsejlingsrenden vil derfor være af et 

betydeligt mindre omfang i driftsfasen sammenlignet med under de eksisterende 

forhold. 

Der vil årligt blive foretaget opgravning af 200 m3 sedimenteret materiale i området 

sydøst for havnen for, at forhindre fremtidig tilsanding af indsejlingsrenden. Det 

opgravede sediment vil i driftsfasen blive deponeret på land et sted hvor det ikke 

påvirker Natura 2000-områder. 

Opgravningen af de 200 m3 sedimenteret sydøst for havnen vurderes, at modvirke 

ændringer af kystlinjen sydøst for havnen som følge af etableringen af molen, hvilket 

vil medvirke til opretholdelse af den eksisterende tilstand af kyst og havbund. 

 

Under de eksisterende forhold opgraves sediment og tang fra indsejlingsrenden og 

oplægges på havbunden nordvest for renden. Det vurderes, at oplægningen af 

materialet på havbunden medfører, at større mængder af sedimentet hvirvles op i 

havvandet end hvis sedimentet fjernes og transporteres til land. 
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Den årlige graveaktivitet ved Strandbyen Havn vil være af samme størrelsesorden i 

driftsfasen som under de eksisterende forhold. Derimod vurderes gravearbejdet i 

driftsfasen, at resultere i mindre ophvirvling af sediment fordi sedimentet ikke lægges 

ud på havbunden nordvest for indsejlingsrenden, som under de eksisterende forhold, 

men i stedet bringes til land hvor det ikke påvirker havvandet. 

 

Læsideerosion 

Ved etablering af moler kan der i visse situationer opstå læsideerosion, der kan 

resultere i ændringer af kystlinjen ved erosion af land. 

 

Øvrige potentielle påvirkninger som f.eks. støj i anlægsfase og sejlads fra havnen, der 

forventes at være uforandret, vurderes ikke, at medføre potentielle negative 

påvirkninger af udpegningsgrundlaget. 

4.1.2 Vurdering af påvirkning af habitatnaturtyper 

Bugter og vige (1160) 
Sandfangermolens grundflade vil blive anlagt i et område der er registreret som 

habitatnaturtype Bugter og vige (1160). På grund af molens opbygning sprængsten og 

andre materialer vil det berørte areal af havbunden på 980 m2 (Ref. 11) ikke længere 

udgøre et areal med denne naturtype. 

Under de eksisterende forhold er der langs arealet, hvor molen etableres, anlagt en 

indsejlingsrende, der med uregelmæssige intervaller oprenses ved opgravning af 

bundmateriale og ophobet tang/ålegræs. Der foregår desuden sejlads med joller til og 

fra havnen langs eller i det berørte areal. Arealet hvor molen anlægges vurderes derfor 

allerede under de nuværende forhold, at være udsat for påvirkninger og slid. På grund 

af eksisterende anvendelse vurderes arealet af naturtypen omkring havnen derfor, at 

være i ringere naturtilstand end gennemsnitligt for af arealer med naturtypen inden 

for habitatområdet. 

 

Anlægsfasen 

Inddragelse af arealer. 

Det inddragede areal på 980 m2 udgør 0,0003 % af arealet med den naturtypen bugter 

og vige (1160) inden for habitatområdet. Ud af habitatområdets samlede areal udgør 

de 980 m2 en andel på 0,0002 % (Ref. 11). Helt overordnet vurderes det berørte areal 

derfor, at udgøre en uvæsentlig andel af det samlede areal af naturtypen. 

Havarealet er ikke statisk idet der foregår en naturlig klimatologisk betinget 

vandspejlsstigning på ca. 0,4 cm/år. Vandspejlsstigningen medføre en årlig tilvækst af 

havarealet fordi områder langs kysten langsomt i øget grad dækkes af det stigende 

vandspejl. 

Beregninger af øgningen af havarealet inden for habitatområde nr. 111 Sydfynske 

Øhav viser, at den årlige tilvækst er 4560 m2 hvilket i løbet af sandfangermolens 

forventede levetid på minimum 50 år vil medføre en tilvækst af havområdet på 228000 

m2 (Ref. 11). 

Habitatnaturtypen bugter og vige (1160) dækker 67,8 % af habitatområdets areal, og 

er dermed den dominerende naturtype. Det vurderes, at det øgede havareal, der 

opstår som følge af den naturlige klimatologiske vandspejlsstigning, primært vil 

udvikle sig til naturtypen Bugter og vige (1160). Ved etableringen af molen vil det 

berørte bundareal på 980 m2 udgøre ca. 21,5 % af samme års øgning af havarealet. Set 
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over en 50 årig periode vil molens areal udgøre 0,43 % af det øgede havareal (Ref. 11), 

der vurderes, at komme til primært at udgøres af bugter og vige (1160). 

 

Ophvirvling af sedimenter i anlægsfasen. 
Opslæmning af sediment i anlægsfasen vil lokalt omkring havnen være af tilsvarende 

omfang som ved en almindelig stormhændelse. Set i forhold til det samlede areal af 

hav i habitatområdet vurderes påvirkningen, at være flere størrelsesordener mindre 

end en almindelig stormhændelse. 

Anlægsfasen vurderes derfor ikke, at kunne medføre en negativ påvirkning af 

muligheden for, at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for naturtypen inden 

for habitatområdet. 

 

Driftsfasen 

Opgravning af 200 m3 årligt sydøst for havnen. 

Der vil årligt ophvirvles sediment i vandet i forbindelse med gravearbejdet. Det 

vurderes, at mængden af ophvirvlet materiale vil blive mindre i driftsfasen hvilket vil 

medføre en lille positiv påvirkning af naturtypen. Den samlede årlige ophvirvling af 

materiale i vandet vil blive mindre, efter etablering af molen, som følge af ændret 

arbejdsmetode, fra oplægning af opgravet materiale på havbunden nordvest for 

indsejlingsrenden til deponering på land. 

I driftsfasen vil molen reflektere bølgevandet og derved tilføre mere iltrigt vand (Ref. 

11) hvilket vurderes, at kunne medføre en lokal lille positiv påvirkning af de 

omkringliggende arealer med habitatnaturtypen bugter og vige (1160). 

Driftsfasen vurderes derfor ikke, at kunne medføre en negativ påvirkning af 

muligheden for, at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for naturtypen inden 

for habitatområdet. 

 

Øvrige marine habitatnaturtyper 
De øvrige fire øvrige marine habitatnaturtyper der forekommer inden for 5 kilometers 

afstand til havnen vurderes udelukkende, at kunne blive påvirket som følge af 

ophvirvling af sediment. Alle andre potentielle påvirkninger vurderes ikke, at kunne 

påvirke naturtyperne på grund af den store afstand. Den korteste afstand til de øvrige 

naturtyper er 1,3 km til et areal med kystlaguner, de re ren prioriteret naturtype. For de 

resterende tre naturtyper er afstanden mindst 2,5 kilometer. 

 

Anlægsfasen og driftsfasen 

Den potentielle påvirkning af sandbanker (1110), vader (1140), kystlaguner (1150) og 

stenrev (1170) vurderes udelukkende, at omfatte ophvirvling af sediment i forbindelse 

med etablering af molen. Som beskrevet foroven vurderes, driftsfasen ikke, at medføre 

mere ophvirvling af sediment end under de nuværende forhold. I driftsfasen vil de 

vanddækkede dele af sandfangermolen vil i driftsfasen komme til, at udgøre et areal 

med karakter af stenrev. 

Som beskrevet under naturtypen bugter og vige (1160), vil opslæmning af sediment i 

anlægsfasen kun foregå lokalt omkring havnen og i et omfang svarende til en 

almindelig stormhændelse. Set i forhold til det samlede areal af hav i habitatområdet 

vurderes påvirkningen, at være flere størrelsesordener mindre end en almindelig 

stormhændelse. På grund af den store afstand til de fire habitatnaturtyper vurderes 

den potentielle påvirkning som det ophvirvlede materiale kan have på naturtyperne, 

at være forsvindende lille sammenlignet med forholdene under en normal 
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stormhændelse. Den potentielle påvirkning af de fire naturtyper vurderes derfor, at 

være meget lille og på et ikke målbart niveau som vil være mange gange mindre end 

de naturlige udsving i sedimentation inden for arealer med de fire naturtyper. 

Anlægsfasen og driftsfasen vurderes derfor ikke, at kunne medføre en negativ 

påvirkning af muligheden for, at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for 

naturtypen inden for habitatområdet. 

 

Strandeng (1330) 
Det nærmeste areal med habitatnaturtypen strandeng (1330) er 82 meter vest for 

sandfangermolen. Naturtypen er terrestrisk og vurderes ikke, at kunne blive påvirkes af 

forhold som f.eks. ophvirvling af sedimenter ude i havet. 

 

Anlægsfasen 

Arealer med strandeng vil ikke blive påvirket i anlægsfasen fordi der ikke udføres 

arbejde inde i arealerne og projektet medfører ikke risiko for andre former for 

påvirkninger som f.eks. udledning af miljøfremmede stoffer til arealer med naturtypen. 

 

Driftsfasen 

Den eneste potentielle påvirkning som projektet kan tænkes, at kunne medføre, i 

forhold til habitatnaturtypen strandenge, er hvis der som følge af etablering af molen 

vil opstå erosion af arealer med strandeng. 

Som beskrevet i afsnit 2.2.1, er der udført beregninger af mulig forekomst af 

læsideerosion, Beregningerne viser, at der sandsynligvis ikke vil forekomme øget 

bølgeaktivitet eller erosion som følge af etablering af den 100 meter lang og ca. 10 

meter bred sandfangermole (Ref. 11 og Ref. 12). Det kan ved studier af luftfotos 

desuden konstateres, at der ikke er forekommet læsideerosion langs kysten ved 

Strandbyen Havn med tilhørende moler og hæfter i perioden 1954 til 2020, se Figur 3. 

Det vurderes derfor, at der ikke vil forekomme påvirkninger af habitatnaturtypen 

strandeng (1330) i driftsfasen 

4.1.3 Vurdering af påvirkning af arter 

De potentielle påvirkninger af arterne på udpegningsgrundlaget vurderes, at være 

begrænset til de nedenstående. 

 

Inddragelse af arealer i anlægsfasen. 

Der inddrages ca. 980 m2 hvor molens etableres der derfor vil ændre karakter fra 

havområde med åbent vand til en mole opbygget af sten. 

 

Støj ved etablering af molen i anlægsfasen 

Der vil forekomme støj når stenene placeres gennem en periode på ca.to uger. Der vil 

desuden forekomme støj ved ramning af pæle. Den samlede anlægsperiode forventes 

at vare maksimalt fem uger.  

 

Tab af levesteder i driftsfasen 

Ved etablering af moler kan der i visse situationer opstå læsideerosion, der kan 

resultere i ændringer af kystlinjen ved erosion af land. Sådanne arealer kan potentielt 

udgøre levesteder for arter på udpegningsgrundlaget. 
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Anlægsfasen 

De fire arter på udpegningsgrundlaget skæv vindelsnegl, sump vindelsnegl, stor 

vandsalamander og klokkefrø forekommer ikke på arealer, der berøres af anlægsfasen. 

Det vurderes ikke, at vindelsnegle er påvirkelige af støj. De to paddearter kan være 

påvirkelige af støj på deres ynglepladser, men der er ingen forekomster af de to arter 

tæt på projektområdet og det vurderes, at de to arter på grund af afstand ikke vil 

kunne blive påvirket af støj i projektets anlægsfase. 

 

Driftsfasen 

Som beskrevet under vurderingen af potentielle påvirkninger af habitatnaturtypen 

strandeng vurderes projektet ikke, at kunne medføre tab af terrestriske arealer som 

følge af læsideerosion. Projektet vil derfor ikke medføre tab af terrestriske arealer som 

kan udgøre potentielle levesteder for de fire arter på udpegningsgrundlaget. 

 

Det vurderes derfor samlet, at projektet vil være uden negative virkninger på 

muligheden for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for naturtyperne og 

arterne på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 111 Sydfynske Øhav. 

4.2 Fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder 

4.2.1 Potentielle påvirkninger i fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet 

Som beskrevet i afsnit 3.1.2, hvor der blev foretaget en indledende vurdering af hvilke 

arter der potentielt kan blive påvirket af projektet, blev det vurderet, at projektets 

eneste potentielle negativ påvirkninger af fugle på udpegningsgrundlaget er direkte 

tab af arealer ved etablering af molen samt potentiel fortrængning fra raste- og 

fourageringsarealer som følge af støj og forstyrrelser i den maksimalt fem uger lange 

anlægsfase. 

Driftsfasen forventes, at medføre forhold som f.eks. omfang af sejlads, der ikke adskiller 

sig fra de nuværende forhold. Der vurderes derfor ikke, at forekomme potentielle 

negative påvirkninger af fuglearterne i driftsfasen. 

 

På grund af projektets meget lille omfang vurderes der ikke, at medføre potentielle 

negative påvirkninger af Ramsarområdet som levested for vandfuglearter. 

Ramsarområdet er meget stort og det vil kun være meget store og omfattende 

projekter, der vil kunne medføre en samlet negativ påvirkning af området. 

4.2.2 Vurdering af påvirkninger af arter 

De eneste af arterne på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, der 

vurderes potentielt, at kunne blive påvirket negativt af projektet, se afsnit 3.1.2 er 

knopsvane, mørkbuget knortegås og blishøne, der alle primært raster og fouragerer på 

lavt vand nær kysten. 

 

Der vil i en fem ugers periode i anlægsfasen kunne forekomme forstyrrelser og støj, der 

potentielt kan fortrænge fugle af de tre arter fra havområdet tæt på Strandbyen Havn. 

De kendte forekomster af de tre arter er meget små sammenlignet med forekomsterne 

i det øvrige farvand mellem Ærø, Tåsinge og Langeland, se afsnit 3.1.2 og Figur 14 til 

Figur 16. Det vurderes derfor, at andelen af bestandene af de tre arter, der potentielt 

kan blive påvirkede af forstyrrelser og støj i anlægsfasen er meget lille. Arealet der 
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berøres af forstyrrelserne vurderes desuden, at udgøre langt under 1 % af 

fuglebeskyttelsesområdets samlede areal. 

Ved etablering af sandfangermolen tabes der 980 m2 areal af potentiel 

fourageringslokalitet for de tre arter, Tabet af fourageringsareal udgør knap 0,0003 % 

af fuglebeskyttelsesområdets samlede areal. Der findes ingen opgørelse over hvos stor 

en andel af fuglebeskyttelsesområdet der udgør egnede raste- og 

fourageringslokaliteter for de tre arter, men det samlede areal vurderes, at være meget 

betragteligt i og med at det primært udgøres af lavvandede områder havområder med 

omfattende kyststrækninger samt, fordi de største forekomster af de tre arter findes 

andre steder end nær Strandbyen Havn. 

 

Det vurderes derfor samlet, at projektet vil være uden negative virkninger på 

muligheden for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de tre nævnte 

arter samt de øvrige arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 

71 Sydfyns Øhav. 

4.3 Bilag IV arter 

Flagermusarterne sydflagermus og dværgflagermus kan potentielt forekomme 

rastende- eller ynglende i bygninger på havnen og fouragerende i området omkring 

havnen. 

Der vil ikke blive nedrevet bygninger eller andre potentielle yngle- eller rastelokaliteter 

for flagermus. Støj og anden forstyrrelse i forbindelse anlægs- og driftsfasen vurderes 

ikke, at påvirke eventuelle flagermus i området anderledes end under den 

eksisterende anvendelse af havnen. 

Projektet vurderes derfor ikke, at medføre negative påvirkninger af flagermus.  

 

Marsvin kan forekomme i havområdet omkring Strandbyen Havn, dog hører det 

lavvandede område ikke til artens foretrukne levesteder. Støj i forbindelse med 

anlægsfasen kan potentielt påvirke marsvin negativt. I værste fals kan ramning i 

havområder medføre skader på marsvins ører som følge af højt lydtryk. 

For, at modvirke potentielle negative påvirkninger af marsvin, som følge af støj i 

anlægsfasen, vil ramning af pæle hver arbejdsdag blive indledt med en halv times "soft 

start procedure", hvor støjstyrken langsomt øges og der opsættes gennem hele 

anlægsperioden marsvin–pingere, der kan medvirke til, at marsvin holder sig på 

afstand så de ikke påvirkes negativt af støjen. 

Støj og anden forstyrrelse i forbindelse driftsfasen vurderes ikke, at påvirke marsvin 

anderledes end under den eksisterende anvendelse af havnen. 

Ved etableringen af molen med anvendelse af de anviste afværgeforanstaltninger 

vurderes projektet ikke, at medføre negative påvirkninger af marsvin.  

 

Som beskrevet under vurderingen af habitatnaturtypen strandeng (1330), se afsnit 

4.1.2, vil der ikke forekomme erosion af landarealer, der kan medføre tab af levesteder 

for terrestriske arter som krybdyr og padder. 

 

Markfirben vurderes ikke, at forekomme inden for arealer, der påvirkes i anlægsfasen 

eller driftsfasen af projektet, og arten vurderes derfor ikke, at blive påvirket negativt af 

projektet. 
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Fem arter af bilag IV-padder forekommer på Ærø. To af arterne, klokkefrø og stor 

vandsalamander, er allerede nærmere beskrevet og vurderede i afsnit 4.1.3 fordi de ud 

over, at være bilag VI-arter også er på udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 

Der blev vurderet, at de to arter ikke vil blive påvirket negativt af projektet. 

De tre øvrige bilag IV-padder springfrø samt strand- og grønbroget tudse vurderes 

ikke, at forekomme i nærheden af Strandbyen Havn fordi der ikke er kendte 

forekomster i nærheden af området. De tre paddearter kan være påvirkelige af støj på 

deres ynglepladser, men fordi der ikke er yngleforekomster af de tre arter tæt på 

projektområdet vurderes de på grund af afstand ikke vil kunne blive påvirket af støj i 

projektets anlægsfase. 

Springfrø forekommer ikke på strande, og vurderes også af den grund ikke, at blive 

påvirket negativt af projektet. 

Strand- og grønbroget tudse kan derimod forekomme på stande og andre kystnære 

arealer. Der vurderes derfor ud fra et forsigtighedsprincip, at der skal foretaget 

afværgeforanstaltninger for de to arter hvis molen anlægges ved udkørsel fra land 

med dumpervogn.  

Hvis der skal køres på strandarealerne skal der inden kørslen påbegyndes fjernes 

brædder, plader eller andet forhåndenværende materiale hvorunder der kan gemme 

sig individer af strand- og grønbroget tudse. Hvis der findes individer af de to 

tudsearter skal de flyttes til nærliggende lignende strandarealer med mulighed for 

skjul inden kørearbejdet påbegyndes. 

 

Det vurderes derfor samlet, at projektet vil være uden negative virkninger af bestande 

af bilag IV-arter og, at projektet ikke vil medføre negative påvirkninger af den 

økologiske funktionalitet af yngle- og rastehabitat for bilag IV-arter. 

5 Afværgeforanstaltninger 

Med henblik på afværgelse af potentielle negative påvirkninger af marsvin skal der 

foretages afværgetiltag i anlægsfasen. Anlægsarbejdet vil omfatte ramning af træpæle, 

der vil medføre kortvarig støjpåvirkning. Ved ramningen vil ved hver arbejdsdag blive 

indledt med en halv times "soft start procedure", hvor støjstyrken langsomt øges og 

der opsættes gennem hele anlægsperioden marsvin–pingere. 

 

Af hensyn til potentielle forekomster af paddearter ved havnen skal der, hvis molen 

anlægges ved udkørsel fra land med dumpervogn, inden kørslen påbegyndes fjernes 

brædder, plader eller andet forhåndenværende materiale hvorunder der kan gemme 

sig individer af strand- og grønbroget tudse. Hvis der findes individer af de to 

tudsearter skal de flyttes til nærliggende lignende strandarealer med mulighed for 

skjul inden kørearbejdet påbegyndes. 

6 Forhold til anden lovgivning 

6.1 Naturbeskyttelsesloven 

6.1.1 Beskyttede naturområder 

Tilstanden i § 3-områder må ikke ændres, og der må ikke foretages ændringer i brink 

og bund af § 3-vandløb. Hvis, der ønskes gennemført projekter, der medfører 
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ændringer i tilstanden i § 3-områder eller –vandløb, må det ikke gøres med mindre der 

forud er ansøge om og opnået dispensation fra bestemmelserne ved Kommunen. 

 

Det nærmeste beskyttede naturområde efter Naturbeskyttelseslovens § 3, er, se Figur 

17. Den minimale afstand mellem det § 3-registrerede areal og afgrænsningen af 

projektområdet er ca. 64 meter til et areal registreret som § 3-strandeng (Ref. 3). Det 

registrerede areal er det samme som det kortlagte areal med habitatnaturtypen 

strandeng (1330), se afsnit 3.1.1, blot med en anden afgrænsning. Der er ingen § 3-

vandløb i nærheden af projektområdet. 

Det vurderes ikke, at projektet vil medføre ændringer i tilstanden i § 3-områder eller § 

3-vandløb.  

 

 
Figur 17 Beskyttede naturområder, § 3-områder, ved projektområdet.  

6.1.2 Strandbeskyttelseslinjen 

Projektområdet er beliggende ved kysten, men det ligger ikke inden for arealer 

omfattet af beskyttelseszoner efter strandbeskyttelseslinjen (Ref. 3), se Figur 18. 

Det er muligt, at ansøge om dispensation fra bestemmelserne vedr. 

strandbeskyttelseslinjer ved Kystdirektoratet. 

6.1.3 Natur- og vildtreservater 

Projektområdet er beliggende inden for vildtreservatet Sydfynske Ø-hav, se Figur 19, 

der er af typen trækfuglereservatet (Ref. 3). Vilkårene for reservatet fremgår af 

Bekendtgørelse om Sydfynske Ø-hav Vildtreservat (Ref. 13). Reservatets formål er, at 

sikre det Sydfynske Ø-hav som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle. 

Bestemmelserne er i overensstemmelse med det samme areals udpegning som 

Ramsarområde, se afsnit .3.1.2 
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Figur 18 Beskyttelseszoner afgrænset at strandbeskyttelseslinjen. 

 

 
Figur 19 Natur- og vildtreservater i det Sydfynske Øhav. 
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Til Kystdirektoratet 

Hermed anden mail vedrørende sandfangermole Strandbyen Havn Ærø.  

Vedhæftet teknisk vurdering og 4 A3 tegninger og tegn. 1A 

--  

Med venlig hilsen 

 

M.S. Rosbæk Aps 
Rådgivende Ingeniører, FRI 

Færgevej 4 

5700 Svendborg 

Tlf.: 62 21 50 21 




































