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Indledning  

1. INDLEDNING  

På baggrund af at det eksisterende 10 kV søkabel mellem Orø Øst og Hammer Bakke (Hornsher-

red) er konstateret blotlagt på en strækning på 125 m ved landingen af kablet på Sjællandssiden 

og blotlagt på en strækning på 150 m ved landingen af kablet på Orø, har DONG Energy besluttet 

at udskifte søkablet. 

 

Således er det planlagt at optage eksisterende 10 kV søkabel som blev etableret i 1951 og ned-

lægge nyt 10 kV søkabel i samme tracé som det oprindelige kabel. På figur 1.1 er angivet place-

ring af søkablet mellem Orø Øst og Hammer Bakke (Hornsherred), samt afgrænsning ved kabel-

muffer, som denne miljøvurdering omhandler. Strækningen mellem kabelmuffe ved Hammer 

Bakke og kabelmuffe ved Orø er på 1.137 m, og den del af kablet som er under vand er på om-

kring 980 m.  

 

 

Figur 1-1 Placering af søkablet mellem Orø Øst og Hammer Bakke (Horsherred) 

 

Optagning og etablering af søkabelforbindelser på søterritoriet skal godkendes af energistyrelsen, 

mens anlæg og arbejder på land skal godkendes af Holbæk og Frederikssund kommune. Derud-

over kræves der på den pågældende lokalitet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen (Kystdi-

rektoratet), naturbeskyttelseslovens § 3 (Holbæk Kommune) samt en vurdering af konflikt med 

en fredning af ”Hammer Bakker” (Frederikssund Kommune).  

 

2. PROJEKTBESKRIVELSE  

2.1 Søkablet 

2.1.1 Eksisterende søkabel 

Søkablet som skal optages og som blev etableret i 1951 er af typen 3x25 Cu APB kabel og med 

en udvendig diameter på omkring 7 cm. Kablet er opbygget med kobberleder, isoleret med olie-

imprægneret papir, med kappe (bly med asfalteret papir), beskyttelseslag (asfalt og propylen-

garn), armering (olierede stålbånd). 

 

Olien i denne type 10kV kabel er primært bundet i oliemættet papir. Olien er meget tyktflydende 

inde i kablet, således at der ved eventuel overklipning af kablet ikke vil ske direkte udflydning af 

olie fra kablet. 

 



 

Udskiftning af søkabel Orø Øst – Hammer Bakke (Hornsherred) 

Miljøvurdering  2 

 

 

 

 
 
 

Projektbeskrivelse  

2.1.2 Nyt søkabel 

Det nye 10 kV kabel er af typen 3x240 PEX-S-AL-LRT med 4 mm HDPE kappe (High density poly-

ethylene) med en udvendig diameter på omkring 7 cm. Kablet indeholder ikke olie. 

 

2.2 Arbejdsområde 

Området indenfor hvilket der vil blive udført anlægsaktiviteter i forbindelse med optagning af 

eksisterende kabel og nedlægning af det nye søkabel, er planlagt at være som angivet nedenfor. 

 

2.2.1 Søkabelsektioner på land og på lavere vanddybe (<0,5 - <1,0 m vanddybde) 

Langs søkablet er det vurderet, at anlægsområdet vil have en bredde på omkring 6 meter, se 

Figur 2-1.  Ved de to muffegrave vil der være et relativt større midlertidigt oplag af opgravet 

jord. Arbejdsområdet vurderes at have en samlet bredde på omkring 10 m. 

 

 

Figur 2-1 Eksempel på nedlægning af 10kV søkabel mellem Kulhus og Sølager ved kysten i 2014. 

 

Der vil ikke være arbejdsområde med oplag af materialer eller materiel inde på beskyttede area-

ler udenfor offentlig vej- eller parkeringsarealer. 

 

2.2.2 Kabelsektion til havs på dybere vanddybde (>0,5 - >1 m vanddybde) 

For optagning og udlægning af søkablet til havs, som udføres med kabelfartøj, vil arbejdsområdet 

på havbunden være omkring ±2,5 m omkring kablet (svarende spulefartøjets bredde), se Figur 

2-2. På vandet er området hvor kablet nedlægges omgivet af 200 meter zone, hvor opan-

kring/fiskeri ikke er tilladt. 
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Figur 2-2 Eksempel på spulefartøj som anvendt ved nedlægning af søkabel mellem Kulhuse og 
Sølager i 2014. 

 

2.3 Optagning af eksisterende søkabel 

2.3.1 Muffegrave på landområder 

For optagning og etablering af søkabel afkobles/sammenkobles til eksisterende anlæg ved muffe-

placeringerne som angivet på Figur 1-1. Ved hvert muffested udgraves således en muffegrav på 

1,5 x 3,0 meter med dybde på 1,0 – 1,2 meter. 

 

2.3.2 Optagning af kabel 

Søkabel på land og den del af søkablet som er beliggende på lav vanddybde ud til omkring 0,5 – 

1,0 meter vanddybde vil blive opgravet, hvor kablet ikke er fundet frit eksponeret.  

 

Søkablet beliggende på større dybder vil blive spulet fri, hvorefter søkablet vil blive opvundet på 

tromle på fartøj. På fartøjet vil søkablet under opvinding på tromle blive spulet rent for urenheder 

(eventuel sediment/vegetation mv) fra havbunden. 

 

Kablet er planlagt optaget i ét stykke. Såfremt det skulle blive nødvendigt at udføre skæring af 

kablet, vil følgende procedure blive udført, således at et eventuelt mindre spild af olie fra kablet 

undgås/reduceres.  

 

Olien i kablet er som nævnt ovenfor primært bundet i oliemættet papir, og olien er meget tykt 

flydende inde i kablet. Ved skæring af kablet på kabelfartøjet vil eventuel udflydende olie blive 

opsamlet og håndteret via fartøjets normale olieberedskab.  

 

Såfremt kablet brydes under oprulning på tromle vil kablet hurtigst muligt blive opsamlet fra 

havbunden. Mængden af oliespild til det omgivende miljø vurderes at være minimal og anslås til 

<0,5 liter. 
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2.4 Nedlægning af nyt søkabel 

Det nye søkabel vil blive leveret på tromle til nærliggende havn. Det bliver herfra taget ombord 

på kabelfartøjet, som sejler til udlægningsstedet. Udlægningen fra kabelfartøjet påbegyndes fra 

enten Sjælland/Orø. Søkablet lægges på flotører og trækkes herefter i land, hvorefter kabelskibet 

fortsætter udlægningen af søkablet til den modsatte kyst, se Figur 2-3. 

 

 

Figur 2-3 Oprullet gammelt søkabel og udlægning af nyt søkabel på havet. 

 

Søkablet vil på land og lavvandede områder blive udlagt i forgravet rende, og på den dybere del 

blive lagt direkte på havbunden, hvorefter det vil blive nedspulet i havbunden.  Det nye søkabel 

er planlagt nedgravet/nedspulet til 1,0 - 1,2 meters dybde. 

 

På baggrund af ref. /14/ er der planlagt at foretage nedgravning af søkablet på Orøsiden på en 

strækning på omkring 325 m, og nedgravning på Sjællandsiden på omkring 100 m. Nedspuling af 

den resterende del af kablet vil være omkring 625 m. Nedspuling forventes således at blive fore-

taget hvor vanddybder overstiger 0,5 – 1,0 meters dybde. 

 

Nedgravning af søkablet (inklusive muffeområder) og nedspuling vil resultere i håndtering af 

omkring 40 m3/365 m3 jord/sediment. Som forudsætning er nedgravning/nedspuling ned til 1,0 – 

1,2 meters dybde og kabelgrav på 0,3 meters bredde. 

 

For de sektioner hvor der foretages nedgravning af søkablet (til lands og på lavere vanddybder), 

vil der ske tilbagefyldning med opgravet materiale i kabelgraven. På dybere områder hvor der 

foretages nedspuling af søkablet, vil tilfyldning af kabelgraven ske ved naturlig tilbagefyldning. 

For de sektioner hvor der udføres tilbagefyldning med opgravet materiale på land vurderes, at 

der vil være et vist overskud af jord. Overskudsjord vil blive transporteret bort fra området. Bort-

skaffelsen af jord vil blive udført i henhold til gældende lovgivning for bortskaffelse af jord. 
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2.5 Varighed for anlægsaktiviteter 

Optagning af kabel vurderes jævnfør erfaringer ved optagning af 10kV søkabel mellem Kulhuse 

og Sølager i 2014 (kabel på ca. 1.100 m) at have en varighed af 2 – 3 dage /13/. Tilsvarende 

vurderes nedlægning, herunder nedgravning/nedspuling af nyt kabel at tage i størrelsesorden 

mellem 2 – 3 uger, ligeledes jævnfør erfaringerne fra projektet med nedlægning af nyt kabel 

mellem Kulhuse og Sølager i 2014 /13/. 

 

Optagning og nedlægning af søkabel er planlagt udført i oktober, evt. november 2017. 

 

2.6 Anlægsaktiviteter der kan resultere i miljøpåvirkninger 

I følgende afsnit redegøres for de anlægsaktiviteter der kan resultere i miljøpåvirkninger, samt 

en overordnet beskrivelse af de belastninger, som projektet påfører det omgivende miljø i forbin-

delse med optagning af eksisterende søkabel og nedlægning af det nye søkabel.  

 

2.6.1 Fysiske forstyrrelser fra anlægsaktiviteter, herunder støj  

De forskellige anlægsaktiviteter kan ved den fysiske tilstedeværelse inden for projektområdet, 

samt på grund af støj, såvel på land som på havet medføre forstyrrelser af både flora, fauna og 

mennesker (f.eks. i forbindelse med skibstrafik, fiskeri osv.). 

 

Forstyrrelser fra støj kan forekomme, både over (gravemaskiner) og under vand (kabelfartøj). 

Støj over vand vil forekomme i områder, herunder strandengsområdet) hvor der normalt ikke 

forekommer nævneværdi menneskeskabt støj. Støj fra anlægsarbejderne vurderes imidlertid ikke 

at variere væsentligt fra normal trafikstøj, ligesom støj vil forekomme over en relativ kort perio-

de. 

 

Undervandsstøj fra anlægsarbejdet kan ikke på forhånd kvantificeres, men det antages ikke at 

støjemissionen vil give anledning til væsentlige gener i det omgivende miljø. Dette skal bl.a. ses 

på baggrund af at anlægsarbejdet udføres i umiddelbar nærhed til færge farten mellem Orø og 

Hammer Bakke med overfart tre gange i timen på hverdage. Desuden har støjmålinger (gravear-

bejder for Rødsand II møllepark) vist, at støj fra gravearbejder til havs udgør ca. 178 dB RMS, 

hvor støjniveauet fra et fragtskib, fiskerbåd er hhv. 192 og 151 dB RMS /15/. Det skal anføres, at 

støjniveauet fra kabelfartøjet vurderes at være lavere end den angivne værdi for gravefartøj, idet 

der for arbejder ved Rødsand blev anvendt større fartøjer. 

 

2.6.2 Grave- og nedspulingsarbejder 

Grave- og nedspulingsarbejderne vil resultere i påvirkninger af flora og fauna inden for området 

hvor disse anlægsaktiviteter udføres. Desuden vil der i forbindelse med nedspulingsarbejder og 

gravearbejder, der udføres under vand, ske spredning af suspenderet sediment som vil påvirke 

vandkvalitet og marin flora og fauna i nærhed til anlægsområdet. 

 

Flora og fauna inden for de områder som direkte bortgraves/bortspules, og inden for området 

hvor der foretages kørsel med gravemaskiner, vil blive elimineret. 

 

Sedimentspild ved gravearbejder under vand og ved spulearbejder vil for et specifikt område 

være meget kortvarig under optagning og nedlægning af søkablerne. Det er i ref. /15/, hvor tid 

for udførelse af grave- og spuleaktivitet i forbindelse med etablering af 10kV søkabel mellem 

Sjælland, Agersø og Omø, vurderet, at der ved gravning med traditionel gravemaskine kan ar-

bejdes med en gravehastighed i størrelsesorden på ca. 20 m/time (3 min/meter). Denne ar-

bejdsperiode kan væsentligt forkortes ved nedspuling, hvor det forventes at der kan spules 150 

m/time (24 sek./meter) /15/. Således vil påvirkningen af den marine flora og fauna i forbindelse 

med suspenderet sediment som anført ovenfor, være af kort varighed for et specifikt område. 

 



 

Udskiftning af søkabel Orø Øst – Hammer Bakke (Hornsherred) 

Miljøvurdering  6 

 

 

 

 
 
 

Projektbeskrivelse  

Det skal samtidig nævnes at en stor andel af suspenderet sediment vil sedimentere i umiddelbar 

nærhed af hvor grave og nedspulingsarbejderne foretages. Målinger jf. Ref. /1/ af spredningen af 

suspenderet sediment fra anlægsarbejder på havbunden viste, at sedimentfaner med koncentra-

tion af suspenderet materiale >4 mg/l var begrænset til <500 m fra anlægsområdet, ligesom 

koncentration med koncentration af suspenderet sediment >10 mg/l (som kan resultere i flugtad-

færd for visse fiskearter), vil være afgrænset til nogle få hundrede meter omkring området med 

anlægsarbejder /1/. 

 

2.6.3 Emission af forurenende stoffer 

Under udførsel af anlægsarbejderne vil der være forbrænding af diesel/fuelolie fra gravemaskiner 

og kabelfartøj som vil resultere i emission af drivhusgasser (CO2), og forurenende stoffer (kvæl-

stofoxider (NOx), svovldioxid (SO2), kulbrinter (HC) og partikler. 

 

Påvirkningen fra disse forbindelser på miljøet vurderes på baggrund af det beskedne omfang af 

anlægsarbejdet at være ubetydeligt, og vil ikke blive behandlet nærmere. 

 

2.6.4 Uheld under anlægsarbejdet 

Under anlægsarbejderne vil der være risiko for at der ved uheld kan ske spild af olie og brænd-

stof fra gravemaskiner og kabelfartøj. Risiko for uheld der resulterer i spild af olie/brændstof, 

herunder især større spild vurderes at være meget lille. 

 

Anlægsarbejderne vil blive varslet og gennemført i samråd med Søfartsstyrelsen med henblik på 

at mindske gener for sejladen. Under anlægsarbejdet træffes sikkerhedsforanstaltninger både på 

søterritoriet og på land, således at risiko for oliespild og andre miljøuheld reduceres. Såfremt der 

sker uheld med olieudslip til følge vil dette både til lands og til havs blive håndteret i henhold til 

gældende lovgivning på området. 

 

Spild af olie i forbindelse med brud på det gamle søkabel under optagning, vurderes som anført i 

afsnit 2.3 at være ubetydeligt, og vil ikke blive behandlet nærmere. Håndtering af eventuelt spild 

herfra vil som anført ovenfor blive håndteret i henhold til gældende lovgivning, og udarbejdet 

beredskabsplan. 
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3. EKSISTERENDE FORHOLD 

3.1 Natura 2000-områder 

Natura 2000-områder er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særligt værdifuld 

natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte leve-

steder og rasteområder for fugle (fuglebeskyttelsesområder) og for at beskytte naturtyper samt 

plante- og dyrearter (habitatområder), der er truede, sårbare eller sjældne i EU. For hvert områ-

de er der givet en liste – det såkaldte udpegningsgrundlag med naturtyper, arter og fugle, som 

det enkelte område er udpeget for at beskytte. Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet angiver en 

række kriterier, som skal være opfyldt for, at en naturtype eller art kan siges at have gunstig 

bevaringsstatus. Habitatbekendtgørelsen rummer ud over udpegningen af habitatområder endvi-

dere en mere generel beskyttelse af en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV, som 

også gælder uden for Natura 2000-områders grænser /1/.  

 

Der findes ingen Natura 2000 områder i umiddelbar nærhed til projektområdet. De nærmeste 

Natura 2000-områder omkring søkablet er følgende tre områder: 

 

 Kyndby Kyst Natura 2000-område nr. 244, Habitatområde H245, ca. 4,6 km nord for søkab-

let. 

 Ejby Ådal og omliggende kystskrænter Natura 2000-område nr. 145, Habitatområde H128, 

ca. 3,6 km sydøst for søkablet. 

 Udby Vig, Natura 2000-område nr. 155, Habitatområde H136, ca. 4 km vest for søkablet. 

 

 

Figur 3-1 Natura 2000-områder omkring søkablet /2/. 
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Der er ikke kendskab til fund af bilag IV-arter eller botaniske registreringer på lokaliteten /2/. 

 

Kyndby Kyst 

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af 

følgende naturtyper og/eller arters levesteder: rev (1170), strandeng (1330), kalkoverdrev 

(6210), surt overdrev (6230), tidvis våd eng (6410) og rigkær (7230) samt levesteder for skæv 

vindelsnegl. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i 

beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier /4/. 

Tabel 3-1 Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 244. 

Naturtyper: Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  

 Lagune* (1150)  Bugt (1160)  

 Rev (1170)  Strandvold med enårige planter (1210)  

 Strandvold med flerårige planter (1220)  Enårig strandengsvegetation (1310)  

 Strandeng (1330)  Næringsrig sø (3150)  

 Vandløb (3260)  Tørt kalksandsoverdrev* (6120)  

 Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  

 Tidvis våd eng (6410)  Urtebræmme (6430)  

 Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  

 Bøg på muld (9130)  

Arter:  Skæv vindelsnegl (1014)  

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes 

henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at 

der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som be-

skrevet i basisanalysen /4/. 

 

På grund af afstand til projektområdet, samt udpegningsgrundlag for Natura 2000 området vil 

der ikke ske påvirkninger af området. Således vil området ikke blive behandlet yderligere i denne 

miljøvurdering. 

 

Ejby Ådal og omliggende kystskrænter 

Natura 2000-området er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende 

naturtyper og arters levesteder: kalkoverdrev (6210), tørt kalksandsoverdrev (6120), kildevæld 

(7220), rigkær (7230), elle- og askeskov (91E0) og levesteder for skæv vindelsnegl. Området 

rummer en mosaik af tørre, kystnære overdrevsområder blandet med kær-, eng- og vældområ-

der. Området under ét huser en lang række sjældne og ualmindelige plantearter. Natura 2000-

planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af 

en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier /3/. I Tabel 3-2 ses udpegningsgrund-

laget for habitatområde nr. 128. 

 

Tabel 3-2 Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 128. 

Naturtyper: Strandvold med enårige planter (1210)  Strandvold med flerårige planter (1220)  

 Næringsrig sø (3150)  Vandløb (3260)  

 Tørt kalksandsoverdrev* (6120)  Kalkoverdrev* (6210)  

 Surt overdrev* (6230)  Kildevæld* (7220)  

 Rigkær (7230)  Elle- og askeskov* (91E0)  

Arter:  Skæv vindelsnegl (1014)   

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes 

henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at 
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der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder og er blevet revideret som 

beskrevet i basisanalysen /3/. 

 

På grund af afstand til projektområdet, samt udpegningsgrundlag for Natura 2000 området vil 

der ikke ske påvirkninger af området. Således vil området ikke blive behandlet yderligere i denne 

miljøvurdering. 

 

Udby Vig 

Natura 2000-området er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende 

naturtyper og arters levesteder: rigkær (7230), tidvis våd eng (6410), surt overdrev (6230) og 

kildevældsvindelsnegl. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige ele-

menter i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier. 

Områdets største botaniske værdier er knyttet til rigkærene, som er bemærkelsesværdige i kraft 

af deres størrelse og ikke mindst deres mangfoldighed af sjældne og halvsjældne plantearter /6/. 

 

I Tabel 3-3 ses udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 136. 

Tabel 3-3 Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 136. 

Naturtyper: Vadeflade (1140) Bugt (1160) 

 Enårig strandengsvegetation (1310) Strandeng (1330) 

 Surt overdrev* (6230) Tidvis våd eng (6410) 

 Rigkær (7230) Bøg på muld (9130) 

 Ege-blandskov (9160) Elle- og askeskov* (91E0) 

Arter:  Kildevældsvindelsnegl (1013) Sumpvindelsnegl (1016) 

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes 

henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at 

der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som be-

skrevet i basisanalysen /6/. 

 

På grund af afstand til projektområdet, samt udpegningsgrundlag for Natura 2000 området vil 

der ikke ske påvirkninger af området. Således vil området ikke blive behandlet yderligere i denne 

miljøvurdering. 

 

3.2 Miljømæssige forhold – landdel 

Det nye søkabel vil gå fra Orøs kyst nord for Østre Færgevej til kysten på Hornsherred ud for 

Hammer Bakke. Kablet ligger således parallelt med og nord for sejlruten Orø/Hammer Bakke.  

 

På Orø er området, som det nye kabel skal etableres i, karakteriseret ved et åbent, lavtliggende 

og fladt strandengsområde, der grænser op til et sommerhusområde. Fra sommerhusene er der 

trampestier ud til stranden. Sammenkoblingen til det eksisterende anlæg, beliggende ca. 100 

meter fra kysten, er placeret imellem to sommerhuse tæt på Østre Strandvej.  

 

Ved Hammer Bakke føres kablet i land umiddelbart nord for kajen. Sammenkoblingen til det eksi-

sterende anlæg er placeret ca. 20 meter fra kysten. Den korte strækning på land består af en 

græsbeklædt skrænt, der støder op til vejen ”Hammer Bakke”. Terrænet er i dette område kupe-

ret, og selve Hammer Bakke, der er skovbevokset, har et højdepunkt 17 meter over terræn. 

 

3.2.1 Beskyttede områder-§3-områder  

Naturbeskyttelseslovens § 3 medfører, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af en række 

beskyttede naturtyper.  

 

Søkablet ligger inden for et § 3-område med beskyttet strandeng langs Orøs kyst, som illustreret 

på Figur 3-2. Strandengsområdet som søkablet krydser ligger i Holbæk Kommune, der er myn-
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dighed i sager vedr. naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden findes et § 3-beskyttet overdrev ca. 

160 meter syd for søkablet langs Orøs kyst.  

 

På kyststrækningen nord og syd for Hammer Bakke findes mindre områder med henholdsvis 

strandeng og overdrev. Nærmeste beskyttede område ligger ca. 160 meter øst for projektområ-

det. 

 

 

Figur 3-2 §3-beskyttet natur nær søkablet. 

 

3.2.2 Fredede områder 

3.2.2.1 Hammer Bakker 

Området omkring Hammer Bakke, er omfattet af fredningen ”Hammer Bakker”. Et areal på 487 

ha., der blev fredet i 1969. Det fredede område ligger på Hornsherred ud til Isefjorden. Der er 

mange fortidsminder, mere end 25, og geologien er også særdeles synlig i form af store strøg 

ned til kysten. 

 

I fredningskendelsen er det beskrevet, at der til kystområdet det pågældende sted knytter sig 

stor landskabelig interesse og rekreative muligheder, ligesom området rummer anselige antal 

fortidsminder med særlig interessante geologiske forekomster. Området vurderes sårbart over 

for bebyggelse og andre foranstaltninger, såsom f.eks. tilfældig tilplantning /7/. 

 

§3-beskyttet strandeng 

§3-beskyttet overdrev 
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Figur 3-3 Fredede områder nær søkablet. 

 

3.2.2.2 Fredningsforslag - Orøs marine forland 

Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Vestsjælland rejst forslag til 

fredning af Orøs marine forland. Forslaget omfatter et areal på 188,215 ha., hvoraf en del af 

beliggende syd for søkablet langs Orøs kyst i en afstand af ca. 170 meter. 

 

Projektet ligger uden for fredningsforslaget og vil ikke være i konflikt med fredningsforslagets 

formål /8/. Fredningsforslaget behandles derfor ikke yderligere. 

 

3.2.3 Bygge- og beskyttelseslinjer 

I det danske landskab er der udlagt bygge- og beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, kirker, 

strande, søer og åer samt skove jf. naturbeskyttelseslovens §§ 15-19. Det er forudbestemmel-

ser, som skal sikre, at de nærmeste omgivelser omkring disse landskabselementer friholdes for 

bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb. På Figur 3-4 er bygge- og beskyttelses-

linjer nær søkablet illustreret. Selve kablet går igennem strandbeskyttelseslinjen ved begge 

ilandføringer, men ligger uden for skovbyggelinjen omkring fredskovsarealet på Hammer Bakke. 

 

Jf. naturbeskyttelseslovens § 15, må der ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder 

eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må fx 

ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, etableres hegn eller placeres 

campingvogne og lign., og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, 

hvorved der fastlægges skel. 

 

 

 

Fredet område, Hammer Bakker 

Forslag til fredning af 

Orøs marine forland 
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Figur 3-4 Bygge- og beskyttelseslinjer. 

 

3.2.4 Kystnærhedszonen 

Hele Orø ligger inden for kystnærhedszonen, der er en del af planloven. Kystnærhedszonen dæk-

ker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet, og omfatter 

de dele af kysten, der ligger i sommerhusområder og i landzone, dvs. ikke områder, der udlagt 

som byzone, som har andre regler. Formålet med kystnærhedszonen er at regulere planlægning i 

de kystnære arealer, herunder inddragelse af nye arealer til byzone eller planlægning af nye an-

læg i landzone. Etablering af et nyt kabel har ikke karakter af et anlæg og er derfor ikke omfattet 

af planlovens bestemmelser. Emnet behandles derfor ikke yderligere. 

 

3.2.5 Kommuneplaner 

Søkablet ligger inden for to kommuneplanrammer i Holbæk og Frederikssund kommuner: 

 

 Plannr.:   4.S04  

Kommune:  Holbæk 

Navn:   Færgebakkerne 

Anvendelse: Sommerhusområde 

 Plannr.:   LF 5.2  

Kommune:  Frederikssund 

Navn:   LF 5.2 Hammergården 

Anvendelse:  Rekreativt grønt område 

 

Søkablet ligger inden for en række udpegninger i henholdsvis Holbæk og Frederikssund kommu-

neplaner. Nedenfor er de relevante udpegninger listet op.  

 

Holbæk Kommuneplan: 

 Lavbundsareal 

 Naturbeskyttelsesområde  

 Bevaringsværdigt landskab 

 

Strandbeskyttelseslinje 

Strandbeskyttelseslinje 

Skovbyggelinje 

Fredskov 
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Frederikssund Kommuneplan: 

 Naturbeskyttelsesområde (kun marint område ud for kysten) 

 Økologisk forbindelse 

 Værdifuldt kulturmiljø 

 Bevaringsværdigt landskab 

 

Projektet vurderes ikke at være i konflikt med udpegningerne, da der er tale om midlertidige 

påvirkninger, og efter endt anlæg af kablet retableres arealerne. 

 

3.2.6 Lokalplan og byplanvedtægt 

Sommerhusområdet ved Gamløse på Orø er omfattet af en byplanvedtægt (Tillæg nr. 6 til Byg-

ningsvedtægt for Holbæk Købstadskommune). Det nye kabel ligger inden for planområdet om-

kring sammenkoblingen til det eksisterende kabel.  

 

Ved iland føringen på Hornsherred kobles det nye kabel til det eksisterende kabel inden for et 

område, der er omfattet af en lokalplan (nr. 62), der overordnet har til formål at sikre områdets 

anvendelse til rekreative formål.   

 

Optagning og etablering af nyt kabel vil ikke være i konflikt med planernes bestemmelser. 

 

3.3 Miljømæssige forhold - havet 

Projektområdet ligger i den sydlige ende af Østerløb mellem Orø og Hornsherred i Isefjorden. 

Selve elkabeltracéet ligger umiddelbart nord for og parallelt med færgeoverfarten for Østre Fær-

ge. Afstanden til færgeruten i øst på Hornsherred siden er ca. 50 m og ca. 150 m på Orøsiden. 

Færgen er kabelstyret, hvor kablet ved overfarten bliver trukket op fra bunden. 

 

 

Figur 3-5  Østre Færge set fra Orø siden mod Hornsherred. Færgen trækker sig frem og tilbage vha. 
to kraftige stålwirer. Umiddelbart nord for anløbet på Hornsherredsiden ses to hvide maste der i flugtlin-
je angiver elkablets tracé i sundet. 

 

Kystområdet er præget af store sammenhængende strandengsområder på den hævede havbund, 

især langs østkysten af Orø, Figur 3-6. De lavvandede sandede områder fremstår med spredte 

forekomster af klørtang og enårige alger. Langs yderkanten fra ca. 1 meters dybde og ud mod 

det dybere vand vokser en del ålegræs. 
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Figur 3-6  Ortofoto af Orø, forår 2016. De lavvandede områder omkring øen fremstår som lidt slø-
rede lysegrønne bræmmer mens strandengene langs østsiden udgør de lidt brunlige dele. 

 

Bunden af selve sundet Østerløb består af sandblandet mudder. Den store andel af fint materiale 

skyldes et ringe vandskifte. I amternes levetid blev faunaen undersøgt og beskrevet som artsrig 

med et indslag af mange arter af havbørsteorme, krebsdyr, muslinger og snegle. 

 

Fiskene i området er almindeligt forekommende i de danske fjorde beliggende ud til Kattegat. 

Der er registret op til 30 almindelige fiskearter, hvoraf skrubbe, rødspætte, ål og havørred udgør 

de vigtigste blandt de kommercielle arter /22/. Der foregår således en del fiskeri med ruser efter 

ål og rejer langs begge sider af sundet. Ligeledes er der noget fritidsfiskeri efter havørred. 

 

I vinterhalvåret, hvor projekt udførsel er planlagt, vil vandlevende fugle der almindeligvis under 

trækket raster og søger føde i beskyttede havområder, kunne ses i området. Det drejer sig om 

bl.a. troldand, blishøne, knopsvane, hvinand, toppet og stor skallesluger. 

 

3.3.1 Planforhold og miljøtilstand i Indre Isefjord 

Beskrivelsen af de gældende forhold i projektområdet omfatter både de gældende planforhold og 

den beskrevne fysisk/kemiske tilstand af relevans for en vurdering af anlægspåvirkningen.  

 
Vandrammedirektivet (direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000) fastlægger bindende rammer 

for vandplanlægningen i EU’s medlemslande. Direktivets overordnede mål er, at alle naturlige 

vandforekomster (hav, søer, vandløb og grundvand) inden udgangen af 2015 skulle have opnået 

mindst ”god tilstand”. Hvor dette ikke er sket, er målet udskudt til 2021 eller 2027. 
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I Danmark er Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet implementeret i miljømålsloven (Be-

kendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelses-

områder, LBK nr. 1531 af 08/12/2015), hvorigennem Miljø- og Fødevareministeriet fastlægger 

rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand samt for planlægning inden for de 

internationale naturbeskyttelsesområder.  

 

På den baggrund, er der gennemført en statslig vandplanlægning, som senest er udmøntet i de 

statslige vandområdeplaner (2015-2021) for hvert af Danmarks tre vandområdedistrikter.  

 

3.3.2 Vandområdeplaner 

Projektområdet er beliggende i Hovedvandsopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, som igen er 

omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt II, Sjælland /16/. Den statslige 

vandplan for vandmiljøet i dette opland, er implementeret i Frederiksund Kommunes vandhand-

leplan, der fastlægger kommunens indsats i forhold til at opfylde de statslige målsætninger for 

vandforekomster i kommunen, herunder den østlige del af Isefjord /17/. 

 

Vandområdeplanerne beskriver miljøtilstanden for kystvande og fastsætter konkrete miljømål for 

de enkelte forekomster af overfladevand. Miljømålet for projektområdet er ”god tilstand” (se /17/ 

for yderligere specifikation). Et vandområde har opnået ”god tilstand” når både den økologiske og 

kemiske tilstand er ”god”. Tilstandsvurderingen af kystvande omfatter biologiske kvalitetsele-

menter og forekomst af miljøfarlige forurenende stoffer. 

 

Projektområdet ligger i den sydlige del af Isefjord, som benævnes Indre Isefjord. Dette område 

har i vandplanerne kystvandsnummeret 165 med typebetegnelsen P2 (højere saltindhold, sjæl-

den lagdelt og relativ lille afstrømning).  

 

3.3.2.1 Den økologiske tilstand 

I vandområdeplan 2015-2021 /16/er den økologiske tilstand vurderet på baggrund af kvalitets-

elementerne ålegræs, klorofyl og bundfauna. Klorofyl a anvendes som mål for algebiomassen i de 

frie vandmasser, hvilket vil sige mængden af planktonalger. For ålegræs anvendes dybdegræn-

sen for dets udbredelse, idet denne er tæt korreleret med den generelle vandkvalitet i kystområ-

derne. Ålegræs reagerer negativt på dårlige lysforhold, der i kystvandene hovedsageligt opstår 

som følge af næringsstofbelastning og den deraf følgende vækst af planktonalger og enårige ma-

kroalger. Negative påvirkninger på den økologiske tilstand i kystvande stammer primært fra 

kvælstof og fosfor. For bundfaunaen anvendes Dansk Kvalitetsindeks (DKI) der er afledt af bund-

faunaens sammensætning og tæthed. 

 

I Indre Isefjord er den økologiske tilstand bestemt som moderat for ålegræs, ringe for klorofyl og 

ukendt for bundfauna. Den samlede økologiske tilstand tager udgangspunkt i den laveste af disse 

vurderingskriterier, og er derfor i Indre Isefjord i vandområdeplanerne angivet som ringe /17/. I 

Ydre Isefjord er den økologiske tilstand beskrevet som moderat, Figur 3-7. 

 

For at opnå god økologisk tilstand i Isefjord skal ålegræsset have en dybdeudbredelse til 5,1 m i 

den indre del og til 5,5 m for den ydre del. I vandplan 2010-2015 /17/ blev den aktuelle dybde-

grænse for ålegræs målt til 2,7 m i den indre del af Isefjord, og til 4,4 m for den ydre del.  

 



 

Udskiftning af søkabel Orø Øst – Hammer Bakke (Hornsherred) 

Miljøvurdering  16 

 

 

 

 
 
 

Eksisterende forhold  

 

Figur 3-7 Samlet økologisk tilstand i Hovedvandsopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. For den 
indre Isefjord er den ringe tilstand (mørk orange) bestemt af klorofyltilstanden, idet tilstanden isoleret 
set for ålegræs er moderat (tilstanden for bundfaunaen er ukendt). Den moderate tilstand (gul) for ydre 
Isefjord er betinget af tilstanden for klorofyl og bundfaunaen, idet den isoleret set er god for ålegræs. 

 

3.3.2.2 Den kemiske tilstand  

I vurderingen af den kemiske tilstand indgår de såkaldte prioriterede stoffer. Prioriterede stoffer 

er i vandrammedirektivet defineret som stoffer/stofgrupper, der udgør en særligt væsentlig risiko 

for vandmiljøet. I EU-regi er der i dag udpeget 45 prioriterede stoffer.  

 
I vandplan 2015-2021 /16/er den kemiske tilstand vurderet ud fra de grænseværdier, der frem-

går af bilag 2 i bekendtgørelse nr. 439 af 19. maj 2016 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, 

søer, overgangsvande, kystvande og grundvand /18/. Bekendtgørelsen fastsætter konkrete kvali-

tetskrav for en række tungmetaller og miljøfremmede stoffer i overfladevand. Den kemiske til-

stand for overfladevandet i Isejord er vurderet til at være ”god”. 

 

3.3.2.3 Specifikke kemiske tilstandsparametre 

Den kemiske tilstand i de danske farvande, er desuden for en række miljøforurenende stoffer 

blevet samlet i et studie udført af NIVA Danmark /19/. Udredningen baserer sig på målinger af 

miljøforurenende stoffer i sediment og biota udført i forbindelse med NOVANA-programmet i pe-

rioden 2013-2016 /20/. På baggrund af forhøjede værdier af tungmetaller (Cd, Cu, Pb og Zn) i 

blåmuslinger, er den specifikke kemiske tilstand betegnet som ringe i den indre del af Isefjord. 

 

3.3.2.4 Økologisk tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer 

Den kemiske tilstand skal desuden ses i relation til den økologiske tilstand. Dette skyldes, at 

tungmetaller og miljøfremmede stoffer kan ophobes i flora og fauna samt sedimenter. Vandram-

medirektivet skelner derfor mellem vandområdernes kemiske tilstand og økologiske tilstand for 
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miljøfarlige forurenende stoffer. Den økologiske tilstand mht. miljøfarlige forurenende stoffer i 

Isefjord er dog ukendt.  

 

 

Figur 3-8 Udpeget skaldyrvand (lilla linjemarkering) og habitatområder (grøn skravering) i Ise-
fjord/Roskildefjord. Enkelt mindre områder er friholdt, herunder en zone på 200 m omkring Østre Færge 
sejlruten. 

 

3.3.3 Skaldyrvande 

Skaldyrvande er særlige havområder, der kræver beskyttelse eller forbedring af vandkvaliteten, 

for at gøre det muligt for skaldyr at leve og vokse i de pågældende vandområder. Danmark har 

udpeget skaldyrvande efter § 18, stk. 3, i lov om vandplanlægning. Skaldyrvande er områder, 

hvorfra skaldyr (muslinger og snegle) skal kunne sendes direkte til konsum uden behandling. 

Hele Isefjord er udlagt som skaldyrvande, Figur 3-8.  

 

Der er udstedt en bekendtgørelse om kvalitetskrav (bekendtgørelse nr. 840 af 27. juni 2016 om 

kvalitetskrav for skaldyrvande). Af relevans for projektet er bilag II jfr. Tabel 3-4 /21/. 

 

Tabel 3-4 Kvalitetskrav II for skaldyrvande /21/. 

Parametre Kvalitetskrav 

pH  7 – 9 (pH enhed) 

Temperatur °C  Den temperaturforskel, som skyldes en udledning, må i skaldyrvande, der 

påvirkes af denne udledning, ikke overstige den temperatur, som måles i 

vandområder, der ikke påvirkes, med mere end 2 °C 

Farve (efter filtrering) mg Pt/l  Vandets farve, som skyldes en udledning, må efter filtrering i skaldyrvan-

de, der påvirkes af denne udledning, ikke afvige fra den farve, som måles i 
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Parametre Kvalitetskrav 

vandområder, der ikke påvirkes, med mere end 10 mg pt/l. 

Opslæmmede stoffer mg/l Indholdet af opslæmmede stoffer, som skyldes en udledning, må i skaldyr-

vande, der påvirkes af denne udledning, ikke overstige det indhold, som 

måles i vandområder, der ikke påvirkes, med mere end 30 %. 

Saltindhold ‰ ≤ 40 ‰. 
Den variation i saltindholdet, der forårsages af en udledning, må i de skal-
dyrvande, som påvirkes af denne udledning, ikke overstige det saltindhold, 
som måles i vandområder, som ikke påvirkes, med mere end 10 %. 

Opløst ilt (mætningsgrad) ≥ 70 % (middelværdi). 
Hvis en enkelt måling viser en værdi på under 70 %, fortsættes målinger-
ne. Ingen enkelt måling må give en værdi på under 60 %, medmindre 
dette ikke er til skade for skaldyrbestanden. 

Stoffer der har indflydelse på 

skaldyrenes smag Ringere koncentration end den, der kan forringe skaldyrenes smag. 

E.coli 230 MPN/100 g (i skaldyrkød) 

Mineraloliebaserede kulbrinter Mineralolieprodukter må ikke forekomme i skaldyrvande i sådanne mæng-
der: 
– at de på vandets overflade danner en synlig film og/eller belægning på 
skaldyrene, 
– at de fremkalder skadelige virkninger for skaldyrene. 

 

Kvalitetskrav for skaldyrvande med hensyn til opslemmet sediment vurderes at være sammen-

faldende med de krav der stilles i vandplanerne om ikke at forringe ålegræssets dybdegrænse. 

Kvalitetskravene for skaldyrvandet i Isefjord forventes derfor at være overholdt, såfremt de er 

overholdt i forhold til vandområdeplanerne. 

 

  



 

Udskiftning af søkabel Orø Øst – Hammer Bakke (Hornsherred) 

Miljøvurdering  19 

 

 

 

 
 
 

Vurdering af miljøpåvirkninger  

 

4. VURDERING AF MILJØPÅVIRKNINGER 

4.1 Påvirkninger landområder 

4.1.1 Beskyttede områder-§3-områder 

Optagning af eksisterende kabel og anlæg af nyt kabel vil indebære, at en bræmme på ca. 6 

meters bredde og ca. 93 meters længde inden for den § 3-beskyttede strandeng langs Orøs kyst 

midlertidigt påvirkes. Inden for den 6 meter brede bræmme, skal der foretages opgravning af 

eksisterende kabel og etablering af nyt kabel, og der skal ligeledes være plads til midlertidig op-

lagring af opgravet jord samt kørsel med maskiner.  

 

Når det nye kabel er anlagt, vil terrænet blive retableret, og der vil derfor ikke være synlige an-

læg over terræn, og påvirkningen på det beskyttede område vil være midlertidig. Der er beskyt-

tet strandeng på begge sider af kablet, og der er på den måde gode forudsætninger for at 

strandengsvegetationen kan brede sig og blive gendannet oven på kablet. Det forventes, at ve-

getationen i området naturligt vil indfinde sig inden for en treårig periode. Samlet set vurderes 

påvirkningen på § 3-området at være af mindre til moderat betydning. 

 

Der skal søges dispensation hos Holbæk Kommune for at ændre tilstanden af § 3-beskyttede 

naturtyper. 

 

4.1.2 Fredede områder 

Fredningen af ”Hammer Bakker” påvirkes midlertidigt af anlægsarbejdet og efter endt anlæg af 

kablet retableres terrænet. Påvirkningen vurderes derfor at være af mindre betydning. Frederiks-

sund Kommune anmodes som tilsynsmyndighed om at træffe afgørelse om hvorvidt der skal 

søges dispensation fra fredningen. 

 

4.1.3 Øvrige planmæssige forhold 

Projektet vurderes ikke at være i konflikt med lokalplaner, kommuneplanrammer eller udpegnin-

ger i Holbæk og Frederikssund Kommuneplaner.  

 

4.1.4 Generelle påvirkninger 

Anlægsarbejdet på land har en kort varighed og er begrænset til en ca. 6 meter bredt bræmme 

langs med kablets tracé. Som tidligere beskrevet vil terrænet blive retableret, og der vil derfor 

ikke være permanente påvirkninger over terræn. Samlet set vurderes påvirkningerne på området 

generelt at være af mindre betydning. 

 

4.2 Påvirkninger marine områder 

4.2.1 Sediment spild fra gravning/nedspuling 

Sedimentspildet ved optagningen af gammelt kabel og nedgravning af nyt på de lavvandede dele 

af tracéet over Østerløb, forventes ikke at medføre nogen væsentlig miljøpåvirkning. Da materia-

let hovedsageligt består af sand, vil det spild, der vil være i forbindelse med udskiftningen af 

kablet på de lavvandede partier, være meget begrænset og bundfælde i umiddelbar nærhed af 

traceet. Det vurderes derfor ikke at have nogen negativ virkning på de nærliggende strandenge 

eller ålegræsbevoksninger. 

 

I den dybe del af tracéet, vil både optagningen og nedspuling af det nye kabel, give anledning til 

nogen opslæmning af sedimentpartikler. Dette skyldes materialets fine karakter. Da strømmen 

for det meste er ringe (< 0,05 m/s), vil det meste af materialet atter lejre sig inden for 200 m fra 

traceet i den dybde del af sundet. Under antagelse af alt det opspulede materiale (ca. 225 m3) 

opslæmmes i hele vandsøjlen (5 m), vil 90 % af materialet atter være bundfældet inden for en 

afstand af 500 m. En jævn fordeling af dette materiale, vil give anledning til et sedimentdække 

på under 1 mm’s tykkelse. Selv hvis denne bundfældning skete over kort tid (< 1 døgn), vil det 
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ikke give anledning til nogen betydende gene for områdets bunddyr og planter. Fisk og større 

krebsdyr som krabber og rejer vil nå at flytte sig fra selve spuleområdet, og på den måde undgå 

gener fra det umiddelbare sedimentspild. Til sammenligning vil den gentagne opstramning af 

slæbewiren fra den tætliggende færges overfart medføre et betydeligt større sedimentspild til 

vandet. 

 

Sedimentspild som følge af optagning og nedgravning vurderes ikke at være i konflikt med vand-

områdeplanens målsætninger. 

 

4.2.2 Iltforbrug 

Der vil til det opslæmmede sediment være knyttet et iltforbrug. Forudsat et højt indhold af let 

omsættelig organisk stof og reducerede forbindelser svarende til et iltforbrug 500 g O2/m
3 sedi-

ment, vil det i forhold til ovenstående antagelser om sedimentspredningen, medføre et iltforbrug 

i vandet på under 100 mg O2/m
3. Dette svarer til under 1 % af iltindholdet i mættet vand, hvilket 

under normale omstændigheder ikke vil være kritisk for dyrelivet. 

 

Iltforbrug i vandet som projektet medfører, vurderes ikke at resultere betydelig påvirkning på dyr 

eller planter. 

 

4.2.3 Næringsstoffer 

Ligeledes vil nogle af de næringstoffer i form af N og P der er bundet i sediment, kunne frigøres 

ved opslæmningen. Et højt indholdet af fosfor og kvælstof i sedimentet vil være 100 mg 

orthophosfat/kg TS og 1000 mg N/kg TS. Med et tørstofindhold på 50% og sedimentdensitet på 

1,8 g/ml vil de 225 m3 sediment repræsentere et kvælstof- og fosforindhold på hh. 200 kg N og 

20 kg P. Heraf vil op til 10 % frigøres som ioner til vandet. 

 

I forhold til udledningen fra land, vil disse mængder være ubetydelige. Hvis projektet desuden 

udføres uden for planternes vækstsæson (november til februar), vil de frigjorte næringsstoffer 

forlade området før en indbygning i plantebiomasse kan ske. 

 

Vandområdeplanerne foreskriver, at der ikke må ske nogen yderligere udledning af næringsstof-

fer til Isefjord. Da der i forbindelse med projektet er tale om en ubetydelig øget næringspåvirk-

ning i form af frigjorte næringsstoffer i anlægsfasen, og at denne vil blive mobiliseret uden for 

algernes vækstsæson, vurderes det, at der ikke vil ske nogen overtrædelse af kravene i vandom-

rådeplanen. 
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5. SAMMENFATTENDE VURDERING 

Optagning og nedlægning af nyt søkabel i samme tracé som det gamle kabel fra 1951 er planlagt 

at foregå i efteråret 2017 og vil blive udført inden for en samlet periode af omkring 2 – 3 ugers 

varighed. 

 

På baggrund af de planlagte anlægsaktiviteter er der foretaget en vurdering af de miljøpåvirknin-

ger der vil forekomme både på land og på havet under optagning og nedlægning af det nye sø-

kabel. 

 

Således er det vurderet, at der ikke vil forekomme betydende påvirkning af hverken flora eller 

fauna på land. For de områder hvor der udføres opgravning og oplægning af jord vil flora og fau-

na blive elimineret, men det er vurderet at vegetationen indenfor § 3-området (strandeng) vil 

genetableres indenfor få år – op til en tre års periode. Inden projektet kan igangsættes, kræves 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedr. strandbeskyttelseslinjen, som er 

søgt hos Kystdirektoratet og § 3, som er søgt hos Holbæk Kommune. Desuden er Frederikssund 

Kommune anmodet om en vurdering af hvorvidt projektet er i strid med fredningen af Hammer 

Bakker. Derudover er det vurderet, at projektet ikke vil være i konflikt med de plan- og lovgiv-

ningsmæssige forhold for området. Samlet er det vurderet at påvirkningerne på land generelt vil 

være af mindre betydning. 

 

Den primære påvirkning af de marine forhold vil forekomme i forbindelse med sedimentspild ved 

optagningen af gammelt kabel og nedgravning af nyt kabel på de lavvandede dele af tracéet over 

Østerløb. Samlet set er det for området på havet vurderet, at påvirkningerne på marin flora og 

fauna, samt på fuglelivet, vil være ubetydelige, og at der overordnet set ikke vil være konflikter 

med planforholdene for det marine område. 
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