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1 Baggrund 

SYDENERGI (SE) ønsker at etablere et søkabel over Hørup Hav mellem Hø-

ruphav og Kegnæs. Landsyd Landinspektører, der koordinerer planlægningen af 

kabellægningen, har på vegne af SE bedt COWI A/S om at udarbejde en Natura 

2000-væsentlighedsvurdering med henblik på at afgøre om projektet kan have 

en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget (arter eller habitatnaturtyper) 

for de omkringliggende Natura 2000-områder. 

 

Figur 1   Placering af elkabel mellem Høruphav og Kegnæs (rød streg) samt forekomst af 

Natura 2000-områder i nærheden af kabeltracéet. 

En vurdering af påvirkning af Natura 2000-området indledes med en væsentlig-

hedsvurdering, der har til formål at vurdere, hvorvidt det ansøgte projekt kan 

medføre væsentlige negative påvirkninger af Natura 2000-området og de arter 
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og naturtyper, som udgør grundlaget for områdets udpegning. Hvis det i væ-

sentlighedsvurderingen ikke kan udelukkes, at kabelanlægget kan medføre væ-

sentlige påvirkninger af Natura 2000-området, vil ansøger være forpligtet til 

gennemføre en Natura 2000-konsekvensvurdering. Denne vurdering har om-

vendt bevisbyrde med særlig vægt på de forhold, der kan medføre væsentlig 

negativ indvirkning på Natura 2000-området. Væsentlighedsvurderingen udgør 

således en form for udvidet screening af den mulige påvirkning af Natura 2000-

området forud for udstedelse af tilladelse til kabelanlægget. 
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2 Lovgivning 

2.1 EU-direktiver på naturområdet 

Natura 2000 er betegnelsen for et sammenhængende netværk af beskyttede 

naturområder i EU, udpeget på grundlag af bestemmelser i de to EU-direktiver, 

Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet. Områderne er udpegede til at 

bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, 

truede eller karakteristiske for EU-landene. 

2.1.1 Habitatdirektivet 

EU habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43) har til formål at fremme 

biodiversiteten i medlemsstaterne ved at definere en fælles ramme for beskyt-

telsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsage-

ligt gennem udpegning af særlige beskyttelsesområder, habitatområderne. I ha-

bitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for 

de arter eller naturtyper, som området er udpeget for. 

2.1.2 Fuglebeskyttelsesdirektivet 

EU fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 79/409) fra 1979 har til for-

mål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. Dette sker 

bl.a. ved at medlemslandene forpligter sig til at udpege fuglebeskyttelsesområ-

der. 

Tilsammen udgør områder udpeget under Habitatdirektivet og Fuglebeskyttel-

sesdirektivet et sammenhængende netværk af naturbeskyttelsesområder i EU 

medlemslandene, kaldet Natura 2000-områder. 

2.1.3 Ramsar-konventionen 

Ramsar-konventionen blev vedtaget i 1971 og Danmark tiltrådte konventionen i 

1977. Ramsar-konventionen har til formål at beskytte vådområder og forpligter 

blandt andet medlemslandene til at udpege og bevare vådområder af internatio-

nal betydning. Danmark har udpeget i alt 27 Ramsar-områder, der er vigtige for 
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vandfugle. Vadehavet udgør ét af disse områder. Alle de danske Ramsar-

områder indgår i fuglebeskyttelsesområderne og er derfor også en del af Natura 

2000-netværket.  

2.2 National lovgivning 

2.2.1 Habitatbekendtgørelsen1 

I bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyt-

telsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse BEK nr. 926 af 27 

juni 2016, kaldet Habitatbekendtgørelsen) fastlægges, at der ikke må gives til-

ladelse til projekter og aktiviteter, der kan medføre væsentlige påvirkninger af 

udpegningsgrundlaget inden for Natura 2000-områder. 

Det skal indledningsvist vurderes hvorvidt et ansøgt projekt kan påvirke et ud-

peget område væsentligt. Såfremt en sådan indvirkning på områdets beva-

ringsmålsætninger ikke kan udelukkes, skal der udarbejdes en konsekvensvur-

dering. Hvis vurderingen viser, at projektet kan medføre væsentlig negativ ind-

virkning på et områdes udpegningsrundlag og/eller bevaringsmålsætninger, kan 

der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte projekt eller den påtænkte plan. For 

konsekvensvurderingen anvendes forsigtighedsprincippet i tilfælde af videnska-

belig tvivl om projektets skadevirkninger. 

Habitatbekendtgørelsen åbner mulighed for dispensation, hvis der er bydende 

nødvendige og væsentlige samfundsmæssige interesser og der ikke findes alter-

nativer til det ansøgte. Dette forudsætter dog, at der samtidig foreligger en fuld-

stændig vurdering af relevante alternativer og disses indvirkning på områdets 

bevaringsmålsætninger. 

2.2.2 Miljømålsloven2 

Miljømålsloven fastsætter rammerne for planlægning inden for de udpegede in-

ternationale naturbeskyttelsesområder. 

Det er i Miljømålsloven bestemt, at staten skal udarbejde Natura 2000-planer og 

tilhørende basisanalyser. Det er i disse planer Natura 2000-områdernes beva-

ringsmålsætninger er fastlagt. Det er ligeledes bestemt, at kommunerne på 

baggrund af statens Natura 2000-planer skal udarbejde tilhørende handleplaner 

med henblik på at opnå en gunstig bevaringsstatus for områdernes udpegnings-

grundlag. 

                                                
1 BEK nr. 926 af 27/06/2016. 

2 LBK nr. 119 af 26/01/2017. 
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3 Projektbeskrivelse 

Projektet omfatter fremføring af et elkabel mellem Høruphav og Kegnæs (se Fi-

gur 2 og Figur 2). Tracéets længde over Hørup Hav bliver ca. 1.750 m. 

 

Figur 2   Oversigtskort over placering af elkabel mellem Høruphav og Kegnæs. 
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Elkablet er et mellemspændingskabel af typen PEX-M-AL-LRT 17,5 kV og har en 

ydre diameter på ca. 45 mm. Kablet vil blive udlagt med nedpløjning på lave 

vanddybder, mens kablet på større vanddybde vil blive udlagt på havbunden og 

forankret til bunden.  

Et eksisterende elkabel i samme tracé vil blive optaget og fjernet i samme pro-

ces. 

Anlægsarbejdet ønskes gennemført inden for perioden 1. februar 2018 – 1. au-

gust 2018. Den samlede anlægsperiode forventes at vare 5-10 dage, afhængigt 

af vejrforholdene. 
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4 Natura 2000-områder i projektets 

nærhed 

Projektområdet ligger i nærheden af Natura 2000-området N197 – Flensborg 

Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om Als. Dette Natura 2000-område består 

af habitatområdet H173 med samme udstrækning, og fuglebeskyttelsesområdet 

F64 – Flensborg Fjord og Nybøl Nord. Afstanden mellem det planlagte tracé for 

elkablet til habitatområdet er minimum  2,5 km og til fuglebeskyttelsesområdet 

minimum  9,5 km. 

4.1 Habitatområde H173 

Habitatområdet omfatter hele havområdet øst og syd for Als samt dele af Flens-

borg Fjord og udgør 64.922 ha. Området består udelukkende af havarealer.  

 

Figur 3   Natura 2000-området N197 - Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om 

Als, med habitatområdet H173 (samme afgrænsning som det samlede Natura 

2000-område), samt fuglebeskyttelsesområdet F64, markeret med blåt. 
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Området er udpeget som Natura 2000-område på grundlag af forekomsten af 

habitatnaturtyperne sandbanker (1110) og stenrev (1170) samt arten marsvin 

(Figur 4). 

Udpegningsgrundlag H173 

Naturtyper Sandbanke (1110) 545 ha 

Rev (1170) 9.460 ha 

Arter Marsvin 

Figur 4   Udpegningsgrundlag for habitatområdet H173, med angivelse af samlede kortlagt 

udbredelse af habitatnaturtyperne. 

Udbredelsen af de kortlagte naturtyper er fundet ved en scanning af havbunden 

foretaget i 2012, med efterfølgende verificering ved brug af andre datakilder 

(Naturstyrelsen 2014).  

Sandbanker 1110 

Denne naturtype forekommer især kystnært og er generelt fattig på marin flora 

og fauna, med få arter af tang og marine bløddyr. 

Rev 1170 

Naturtypen rev er karakteriseret ved en sedimentsammensætning bestående af 

sten, sand og grus og udgør sædvanligvis et rigt marint levested for marine or-

ganismer. Særligt de øvre dele af revene kan være fuldt dækkede af tangbe-

voksninger, der igen giver levesteder for en lang række dyr. 

Marsvin 

Marsvin forekommer talrigt i Danmark, med adskilte bestande i Østersøen, 

Nordsøen/Skagerak samt i de indre danske farvande. Den samlede forekomst er 

i 2012 estimeret til 18.500 dyr (Naturstyrelsen 2014). Arten har en rig fore-

komst i Flensborg Fjord, der vurderes at være en af de vigtigste i Danmark. Den 

gennemsnitlige tæthed gennem året er i 2013 beregnet til 0,12 marsvin pr km, 

baseret på akustiske optagelser fra transekter foretaget med båd. Marsvinet har 

sin talrigeste forekomst i Flensborg Fjord i vinterhalvåret men den optræder året 

rundt, og der er en relativ stor forekomst af voksne, kønsmodne hunner (Han-

sen 2016, Teilmann et al. 2008). 

4.2 Fuglebeskyttelsesområde F64 

Fuglebeskyttelsesområdet udgør en del af Flensborg Fjord samt Nybøl Nor og 

har et samlet areal på 3.422 ha. Området er udpeget som fuglebeskyttelsesom-

rådet på grundlag af forekomsten af rastende og overvintrende ederfugl og 

hvinand (Figur 5). 
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Udpegningsgrundlag F64  

Fugle Ederfugl (T) 11.200 (NOVANA 2009) 

Hvinand (T) 366 (NOVANA 2009) 

Figur 5   Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F64, med bestandsopgørelser 

inden for fuglebeskyttelsesområdet baseret på NOVANA-overvågning 2009 (Na-

turstyrelsen 2014). 

 

Ederfugl 

Ederfugl yngler i hele Nordeuropa, inklusive Danmark, og forekommer talrigt 

som trækfugl og overvintrende i Danmark, som huser en stor del af den samlede 

bestand af ederfugle i Nordeuropa om vinteren. Ederfugl lever især af muslinger 

som den finder ved dykning ned til 20-30 m dybde.  

Den overvintrende bestand af ederfugl er gået noget tilbage gennem de seneste 

20 år på grund af en række miljømæssige forhold. 

Hvinand 

Hvinand forekommer hovedsageligt som træk- og vintergæst i Danmark, hvor 

den samlede vinterbestand ligger på ca. 65.000 fugle (Naturstyrelsen 2014). 

Bestanden er stabil eller i svag fremgang. Inden for fuglebeskyttelsesområdet 

forekommer arten typisk kystnært og i Nybøl Nor. 
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5 Vurdering af potentielle påvirkninger 

5.1 Typer af påvirkninger 

Kabeltracéet ligger uden for udpegede Natura 2000-områder, med en nærmeste 

afstand til habitatområde H173 på minimum 2,5 km samt til fuglebeskyttelses-

område F64 på minimum 9,5 km.  

Udlægning af elkablet kan medføre følgende typer af påvirkninger på Natura 

2000-værdier: 

› Forstyrrelse af fugle og marsvin i anlægsfasen, 

› Påvirkning af habitatnatur i anlægsfasen, 

› Forstyrrelse af marsvin i driftsfasen gennem elektromagnetisk påvirkning. 

Der er næppe andre sandsynlige miljøpåvirkninger, der kan resultere i væsentli-

ge påvirkninger af Natura 2000-områderne. 

Afstanden fra projektområdet til fuglebeskyttelsesområdet betyder, at det 

utvivlsomt kan udelukkes, at der vil ske en påvirkning af fugle inden for fuglebe-

skyttelsesområdet under anlæg eller drift af elkablet. Men da fuglearterne på 

udpegningsgrundlaget også forekommer uden for fuglebeskyttelsesområdet, 

skal der foretages en vurdering af, hvorvidt eventuelle forstyrrelser i projektom-

rådet gennem en økologisk sammenhæng kan have betydning ind i det beskyt-

tede område. 

5.2 Anlægsfasen 

Anlægsfasen forventes at tage mellem 1 og 2 uger, og nedlægning af elkablet 

sker fra skib. Ved samme lejlighed optages det eksisterende elkabel. 

Da anlægget foregår i en afstand af minimum  2,5 km fra kortlagte habitatnatur-

typer, vil der ikke ske en direkte påvirkning af habitatnatur. På grund af den 

meget sparsomme vandbevægelse i Hørup Hav vil der ikke ske en sediment-
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spredning, der vil kunne medføre påvirkninger inde i habitatområdet beliggende 

2,5 km fra kabeltracéet.   

Anlæg af det nye elkabel og optagning af det eksisterende kabel vil således ikke 

kunne medføre væsentlige påvirkninger af habitatområde H173.  

Omkring kabeltracéet forekommer rastende andefugle i vinterhalvåret, her-

iblandt ederfugl og hvinand, der er på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttel-

sesområde F64 beliggende 9,5 km mod vest. Ved hjælp af Dansk Ornitologisk 

Forenings DOFbasen er disse forekomster forsøgt kvantificeret for at få et billede 

af områdets betydning for disse udpegningsarter. I DOFbasen er der eftersøgt 

observationer af ederfugl og hvinand over en 5-årig periode fra 2012-2017 på 

lokaliteterne Hørup Hav, Høruphav, Kegnæs Færge, Kegnæs Ende, Trillen og 

Sønderborg Bugt.  

De to arter af andefugle forekommer almindeligt i vinterhalvåret i området om-

kring kabeltracéet og i hele Hørup Hav og Sønderborg Bugt. Ederfugl ses typisk i 

et antal på et par hundrede individer, med maksimale antal på op mod 1000 

fugle. Hvinand er generelt mere fåtallig, men vidt udbredt i antal på op mod 100 

individer.  

Det er sandsynligt, at disse forekomster har en funktionel sammenhæng med 

forekomsten af ederfugl og hvinand inden for fuglebeskyttelsesområdet, og det 

må forventes, at disse arter færdes over hele Sønderborg Bugt-området og vide-

re ind i Flensborg Fjord til fuglebeskyttelsesområdet. Forekomsten af de mange 

stenrev i habitatområdet betyder, at der er en god tilgang på områder med lave-

re vanddybder, hvor ederfugl og hvinand kan søge føde. Det vurderes derfor, at 

der er en økologisk funktionel sammenhæng mellem levesteder inden for og 

uden for fuglebeskyttelsesområdet for disse arter. Som følge deraf kan det der-

for ikke udelukkes, at en påvirkning af fuglene uden for fuglebeskyttelsesområ-

det kan have konsekvenser for deres bevaringsstatus inden for fuglebeskyttel-

sesområdet.  

Anlægsarbejdet vil ske gennem en periode på 5-10 dage, inden for hvilken ka-

beludlægningen sker fra skib. Anlægsarbejdet vil kunne medføre nogen forstyr-

relse af rastende fugle, der hviler eller søger føde på havet omkring anlægget. 

Nedgravningen af elkablet på de lavere vanddybder kan midlertidigt medføre en 

suspension af fint havbundsmateriale, men det forventes ikke, at der vil ske en 

nævneværdig spredning af suspenderet materiale på grund af den begrænsede 

vandbevægelse og strøm i området.  

En forstyrrelse forårsaget af støj og bevægelse omkring skibet, hvorfra kabel-

nedlægningen sker, vil kunne have en effekt inden for et par hundrede meter fra 

skibet. Der vil næppe være nogen effekt af forstyrrelsen, så snart den ophører, 

da fuglene på havet er vænnet til skibstrafik i området.  

Forstyrrelsen vil således have en meget begrænset rumlig og tidsmæssig ud-

strækning, og det er usandsynligt, at den vil kunne medføre nogen væsentlige 

effekter ind i fuglebeskyttelsesområde F64, uanset hvilken årstid anlægsarbejdet 

foretages. 
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Marsvin forekommer året rundt i projektområdet, med en stor andel af voksne 

hunner, og marsvinene vil som fuglene være udsat for en midlertidig forstyrrel-

seseffekt fra anlægget gennem støj og bevægelse fra skibet. Marsvin er tillige 

sårbare overfor undervandsstøj. Anlægsarbejdet kan derfor skræmme marsvin 

væk fra området, mens arbejder pågår. 

På grund af den kortvarige anlægsperiode samt det beskedne anlægstekniske 

omfang af kabellægningen, er det usandsynligt, at anlægsarbejdet vil kunne 

medføre væsentlige påvirkninger af bestanden af marsvin, hverken i tracéområ-

det eller ind i det nærliggende habitatområde. Denne vurdering er uafhængig af 

anlægsperioden. 

5.3 Driftsfasen 

I driftsfasen vil kablet ligge 1 m under sedimentoverfladen på de lavere dybder, 

mens det vil ligge forankret på havbunden på de større dybder. På størstedelen 

af tracéet er der vanddybder mellem 15 og 17 m. Det aktuelle kabel (3x95/25 

PEX AL) er et mellemspændingskabel (12 kV vekselstrøm) med en spænding 

som er markant mindre end højspændingsanlæg. Strømførende vekselstrømkab-

ler danner et elektromagnetisk spændingsfelt, der potentielt kan påvirke arter af 

dyr, herunder fisk og marsvin.  

Marsvin orienterer sig som andre hvaler blandt andet ved hjælp af jordens mag-

netfelt, men omend der formentlig vil kunne måles et ændret magnetfelt i en 

afstand på op til 15-20 m omkring elkablet er det vurderet, at småhvaler skal 

ind på en afstand af et par meter eller mindre, før de kan registrere et ændret 

magnetfelt af den forventede størrelsesorden (se Tricas & Gill 2014). 

I en undersøgelse i Kalifornien fandt Love et at. (2017) ingen synlige reaktioner 

fra fisk eller bløddyr på tilstedeværelsen af søkabler. Forskerne sammenlignede 

adfærden af dyrene umiddelbart omkring kablerne samt i områder uden kabler, 

og de fandt ingen forskelle i adfærd eller tilstedeværelse.  

I et litteraturstudie fandt Bergström et al. (2014), at det ikke kunne udelukkes, 

at der kunne være mindre påvirkninger af fisk på grund af elektromagnetisme, 

men generelt blev den mulige effekt vurderet som lav. Studiet sammenfatter 

endvidere en række undersøgelser omkring påvirkningen af marine pattedyr 

(herunder hvaler) og konkluderer, at der til dato ikke er påvist nogen signifikan-

te effekter.  

Det vurderes derfor, at det ikke er sandsynligt, at marsvin kan blive væsentligt 

påvirket af elektromagnetiske felter fra elkabet i driftsfasen. 

Tilsvarende vil kablet ikke kunne medføre påvirkninger af fugle, der søger føde 

på overfladen. 

Samlet set vurderes det, at kablet i driftsfasen ikke vil medføre væsentlig på-

virkning på fugle og dyr eller habitatnaturtyper på udpegningsgrundlagene for 

de aktuelle Natura 2000-områder. 
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6 Konklusion 

Udlægning af elkablet mellem Høruphav og Kegnæs kan medføre følgende typer 

af påvirkninger af Natura 2000-værdier: 

› Forstyrrelse af fugle og marsvin i anlægsfasen 

› Påvirkning af habitatnatur i anlægsfasen 

› Forstyrrelse af marsvin i driftsfasen gennem elektromagnetisk påvirkning. 

Der er næppe andre sandsynlige miljøpåvirkninger, der kan resultere i væsentli-

ge påvirkninger af Natura 2000-områderne. 

Resultatet af væsentlighedsvurderingen er følgende: 

› Da anlægget foregår i en afstand af minimum  2,5 km fra kortlagte habitat-

naturtyper og vil foregå uden væsentlig, vil der ikke ske en direkte eller in-

direkte påvirkning af habitatnatur. 

› Da forstyrrelser forårsaget af anlægsarbejdet vil have en meget begrænset 

rumlig og tidsmæssig udstrækning, er det usandsynligt, at arbejdet vil kun-

ne medføre nogen væsentlige påvirkninger af marsvin samt ederfugl og 

hvinand og disses bevaringsstatus i henholdsvis habitatområdefugle H173 

og fuglebeskyttelsesområde F64, uanset hvilken årstid anlægsarbejdet fore-

tages. 

› Det vurderes, at det ikke er sandsynligt, at marsvin kan blive væsentligt 

påvirket af elektromagnetiske felter fra elkabet i driftsfasen. Elektromagne-

tiske felter vikl have en meget begrænset rumlig effekt ud fra elkablet, hvil-

ket ikke vil kunne påvirke marsvins adfærd i området. 

› Ovenstående vurderinger er uafhængigt af anlægstidspunktet.  

Det er således sandsynliggjort, at anlæg og drift af et undersøisk mellemspæn-

dingskabel mellem Høruphav og Kegnæs ikke vil medføre væsentlige påvirknin-
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ger af nærliggende Natura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag, uanset 

anlægstidspunktet. 
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