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1. Sammenfatning 

Energinet.dk planlægger i samarbejde med National Grid Viking Link Limited at 

etablere en elforbindelse med nedgravede højspændingskabler mellem Jylland 

og det sydlige England. Projektet kaldes Viking Link. Der er tale om jævnstrøms-

forbindelse (HVDC), som vil have en kapacitet på cirka 1400 MW. Viking Link-

forbindelsen vil muliggøre overførsel af elektricitet mellem højspændingsnettet i 

Danmark og Storbritannien.  

 

I Danmark består Viking Link-projektets marine del af en cirka 450 meter bred 

og omkring 215 kilometer lang søkabelkorridor og omfatter to søkabler, der vil 

blive lagt enten samlet eller i to separate kabelrender. Viking Link tilsluttes det 

eksisterende danske elnet ved nedgravede jordkabler gennem et omformeran-

læg, der etableres i relation til Energinets 400 kV-station i Revsing ved Vejen. 

 

Viking Link-projektet er i overensstemmelse med EU-kommissionens tilgang til 

et integreret energimarked, som vil give forbrugerne mere for pengene. Projek-

tet fremmer en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, adgang til bære-

dygtig elproduktion og øget forsyningssikkerhed. Forbindelsen vil således være 

en samfundsøkonomisk fordel for både Danmark og Storbritannien.  

 

Denne miljøvurdering er udarbejdet med henblik på at vurdere, om den marine 

del af Viking Link-forbindelsen kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Miljø-

redegørelsen beskriver de påvirkninger, som projektet potentielt kan påføre det 

omgivende miljø under etablering, drift og demontering. Miljøredegørelsen om-

fatter også en vurdering af projektet i forhold til internationale naturbeskyttel-

sesbestemmelser.  

 

Sideløbende med denne miljøredegørelse, udarbejdes der for kabelanlægget på 

land og omformerstationen en VVM-redegørelse. Der vil desuden blive udarbej-

det en lokalplan for omformerstationen i Revsing. 

 

I det følgende gennemgås de vigtigste konklusioner fra miljøvurderingerne af de 

enkelte emner, der indgår i nærværende miljøredegørelse.  

 

1.1 Sammenfatning af konklusioner 

Anlægsarbejdet vil medføre fysiske ændringer af havbunden, når kabelruten 

forberedes, og når selve kabelrenden etableres. Som følge deraf vil indholdet af 

suspenderet sediment i vandsøjlen stige, og dette kan desuden føre til øget af-

lejring af sediment på havbunden. Havbunden langs søkabelkorridoren består 

hovedsageligt af grove, sandholdige sedimenter, som hurtigt bundfældes. Derfor 

forventes hovedparten af det suspenderede materiale at bundfælde inden for 

kort afstand fra kabelkorridoren. Nordsøen er et dynamisk vandområde med 

kraftig strøm, som medfører naturligt høje koncentrationer af suspenderet sedi-

ment i vandsøjlen. Det marine dyre- og planteliv i Nordsøen må derfor forventes 

at være tilpassede til udsving i sedimentkoncentrationen. Samlet vurderes på-

virkningen af havbund samt bundflora og -fauna at være ubetydelige.  

 

De fisk, der måtte befinde sig i området omkring søkabelkorridoren, imens an-

lægsarbejdet foregår, kan potentielt blive påvirket af suspenderet sediment, 
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ændringer i vandkvalitet og øget skibstrafik. Den øgede koncentration af su-

spenderet sediment og forøgelsen i skibstrafik vil dog være kortvarig, og fiskene 

vil kunne benytte andre gunstige levesteder tæt på søkabelkorridoren, imens 

anlægsarbejdet står på. Umiddelbart efter anlægsarbejdet er afsluttet, vil fiske-

ne kunne vende tilbage til området. Desuden må det forventes, at de fiskearter, 

som findes i søkabelkorridoren og de tilstødende områder, er tilpasset store 

naturlige udsving i suspenderet sediment. Samlet vurderes det, at de potentielle 

påvirkninger af fisk vil være ubetydelige.  

 

Havpattedyr kan potentielt blive påvirket i anlægsfasen som følge af øget skibs-

trafik og ændringer af havbunden. Forstyrrelserne kan potentielt medføre for-

trængning af eventuelle havpattedyr, der måtte befinde sig inden for eller i nær-

heden af kabelkorridoren, samt påvirke fødegrundlaget for havpattedyr. Påvirk-

ningerne vil dog være kortvarige og kun berøre et afgrænset område i nærhe-

den af kabelrenden. Det vurderes derfor, at eventuelle havpattedyr vil vende 

tilbage til området kort tid efter forstyrrelsen, og at fødegrundlaget for havpat-

tedyr ikke vil blive væsentligt påvirket af projektet. På baggrund heraf vurderes 

det, at påvirkningen af havpattedyr vil være ubetydelig.  

 

Fugle kan potentielt fortrænges fra nærområdet omkring kabelanlægget som 

følge af øget skibstrafik, ligesom ændringer i fødegrundlaget kan påvirke fuglene 

i den periode, som anlægsarbejdet står på. Det samlede omfang af påvirknin-

gerne af fugle vurderes dog at være begrænset, idet kun et mindre geografisk 

område vil blive berørt, og kun en meget lille del af fuglebestande i området 

potentielt kan blive påvirket. Sandsynligheden for påvirkningen af fugle vil være 

størst, hvis anlægsarbejdet udføres om vinteren, fordi fuglebestandene i områ-

det er størst om vinteren. Påvirkningerne vil dog uanset tidspunktet på året 

være kortvarige og reversible, og det vurderes, at fuglene kan undgå påvirknin-

gerne ved at benytte omkringliggende områder. Samlet vurderes det derfor, at 

påvirkningerne af fugle vil være ubetydelige. 

 

Anlægsarbejdet kan påvirke det kommercielle fiskeri i området i en kort periode, 

mens anlægsarbejdet står på, men samlet vurderes det, at påvirkninger af 

kommercielt fiskeri vil være ubetydelige i anlægsfasen. 

 

Anlægsarbejde og arbejder i forbindelse med vedligeholdelse og demontering af 

søkablerne kan potentielt påvirke marinarkæologiske interesser. Der er derfor 

gennemført en kortlægning af forekomsten af anomalier på havbunden, som kan 

repræsentere forekomst af kulturarv. For at undgå påvirkning vil de kendte 

menneskeskabte arkæologiske fund på havbunden være omgivet af en sikker-

hedszone med en radius på minimum 50 meter. Projektet vil ikke medføre på-

virkning af stenalderbopladser, da disse ligger dybere i havbunden, end søkab-

lerne nedgraves. Anlægsarbejdet skal stoppes, hvis der findes arkæologiske 

objekter eller lokaliteter, og alle fund skal indberettes til Slots- og Kulturstyrel-

sen. 

Skibstrafikken i området kan potentielt blive påvirket i anlægsfasen som følge af 

tilstedeværelsen af anlægsfartøjer. De mest trafikerede skibsruter i Nordsøen 
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ligger dog syd for søkabelkorridoren, og det vurderes, at de potentielle påvirk-

ninger på skibsfarten i anlægsfasen vil være ubetydelige. 

 

I driftsfasen kan tilstedeværelsen af elektromagnetiske felter omkring søkabler-

ne potentielt påvirke bundfauna, fisk, havpattedyr samt skibstrafikken i områ-

det. De elektromagnetiske felter vil dog være væsentligt svagere end det natur-

ligt forekommende felt i en afstand af mere end 10 meter fra søkablet, hvis kab-

lerne bliver lagt i samme kabelrende. Hvis søkablerne ikke lægges i samme ren-

de, kan det elektromagnetiske felt potentielt forekomme i en afstand på omkring 

50 meters afstand til søkablerne (National Grid and Energinet.dk, 2016). Det 

vurderes, at påvirkninger som følge af det svage elektromagnetiske felt omkring 

søkablerne, vil være så begrænsede, at de ikke vil medføre væsentlige påvirk-

ninger af hverken bundfauna, fisk, havpattedyr eller skibstrafik. 

  

Driften af søkablerne kan medføre varmeafgivelse, hvilket potentielt kan påvirke 

den marine bundfauna. Den potentielle temperaturstigning i kabelkorridoren vil 

dog være af så begrænset omfang, at påvirkninger af bundsamfundene i søka-

belkorridoren som følge af varmeafgivelse fra søkablerne vil være ubetydelig. 

  

Når søkablerne er etableret i havbunden, vil der blive udlagt en sikkerhedszone 

med en diameter på 200 meter fra kablerne. Inden for denne zone må der 

blandt andet ikke foretages fiskeri med bundslæbende redskaber. Fiskeribe-

grænsningerne vil være permanente, og forbuddet mod bundtrawl kan medføre 

nedsatte fangster og generelt besværliggøre bundtrawl-fiskeri, fordi det forhin-

drer, at trawlruter kan krydse området, hvor søkablerne ligger. Påvirkningen af 

fiskeri med udstyr, der ikke slæbes på bunden, vurderes at være ubetydelig, 

fordi disse fiskerityper vil være tilladte i søkabelkorridoren, efter kablerne er 

blevet etableret. Samlet vurderes det, at påvirkningen af det kommercielle fiske-

ri i driftsfasen vil være mindre. 

 

Det kan konkluderes, at projektet - hverken i sig selv eller i kumulation med 

andre projekter - ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Dette er gæl-

dende både for anlæg, drift og demontering af søkablerne, idet der oftest er tale 

om kortvarige påvirkninger, som er begrænset til et mindre geografisk område 

tæt på kabelanlægget. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke vil medføre en 

væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, samt 

at projektet ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteom-

råder for arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Derudover kan det kon-

kluderes, at projektet ikke vil påvirke implementeringen af Vandrammedirekti-

vet, eller være i uoverensstemmelse med Havstrategiens målsætning om at 

opnå en god miljøtilstand i Nordsø-området inden 2020.  

 

Der er ikke identificeret miljøpåvirkninger, der nødvendiggør, at der skal iværk-

sættes afværgeforanstaltninger i forbindelse med anlæg-, drift eller demontering 

af den danske del af Viking Link-forbindelsen. 
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2. Indledning 

Viking Link er et forslag om at etablere en højspændingsforbindelse baseret på 

jævnstrøm (High Voltage Direct Current (HVDC)) mellem Danmark og Storbri-

tannien. 

 

Energinet.dk’s projektpartner 
 
Projektet udvikles af Energinet.dk og National Grid, gennem National Grid Vi-
king Link Limited (NGVL). National Grid Viking Link Limited er juridisk adskilt 
fra andre National Grid-selskaber. 

 
National Grid er et internationalt el- og gasselskab i Storbritannien og i det 

nordøstlige USA. National Grid ejer og driver højspændingsnetværket i England 
og Wales. 
 
I Storbritannien driver National Grid de systemer, som leverer elektricitet til 
millioner af mennesker, virksomheder og lokalsamfund. National Grids eltrans-
missionsnetværk er sammenkoblet med transmissionsnet i Frankrig, Holland og 
Nordirland. Dermed kan ’overskydende’ elektricitet fra disse lande bruges til at 

dække efterspørgslen på el i Storbritannien og omvendt. 
 
Læs mere her: http://www2.nationalgrid.com\UK 
  

 

På havet består Viking Link-projektet af to højspændingsjævnstrøms-søkabler 

(og eventuelt et optisk fiberkabel med forstærker). Søkablerne strækker sig 

over cirka 635 km mellem Danmark og Storbritannien (se Figur 2-1).  

 

Viking Link-projektet er i overensstemmelse med EU-kommissionens tilgang til 

et integreret energimarked, som vil give forbrugerne mere for pengene. Viking 

Link vil give en mere effektiv brug af vedvarende energi, adgang til bæredygtig 

elproduktion samt øget forsyningssikkerhed. Dermed vil projektet bidrage til 

samfundsøkonomien i både Danmark og Storbritannien.  

 

Sammenkobling af elsystemer fremmer en stabil elforsyning ved at give lande 

mulighed for at dele elektricitet, hvilket særligt er relevant i forbindelse med 

spidsbelastninger af elnettet.  

 

De væsentligste fordele ved Viking Link forventes at være følgende: 

 

 Øget forsyningssikkerhed – ved at gøre det muligt at importere el fra de 

lande, der indgår i eltransmissionsnettet. 

 Lavere elpriser som følge af handel med el på tværs af grænser og adgang 

til strøm fra billigere elmarkeder. Dermed kan forbrugere i et marked med 

høje elpriser få adgang til billigere importeret el. 

 Større markeder for producenter, for eksempel af vindmølleparker. Viking 

Link øger muligheden for at sælge elektricitet, mindsker forsyningsoverskud 

og øger værdien.  

 Bidrag til udvikling af EU's indre marked og optimal udnyttelse af ressourcer 

på tværs af EU’s medlemslande. 

 

http://www2.nationalgrid.com/UK
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For at nå internationale og nationale mål for vedvarende energi og klimaforan-

dringer vil både Danmark og Storbritannien producere mere strøm fra vedva-

rende energikilder, herunder havmølleparker. Balance mellem vindproduktion og 

efterspørgsel på tværs af lande og tættere integration mellem elsystemer er 

afgørende for effektiv omstilling til en grøn fremtid. 

 

Viking Link passerer igennem fire lande (Storbritannien, Holland, Tyskland og 

Danmark) og vil få en kapacitet på 1400 MW. I dansk farvand består projektet 

af en cirka 215 km lang søkabelkorridor fra den tyske eksklusive økonomiske 

zone (EEZ) til middelhøjvandslinjen ved den danske kyst. 

 

Denne miljøredegørelse beskriver den danske, marine del af Viking Link-

projektet, og dets påvirkninger på miljøet.  

 

 

Figur 2-1. Det samlede projekt på havet bestående af en søkabelkorridor fra 

Storbritannien til Danmark, som går igennem de britiske, hollandske, 

tyske og danske eksklusive økonomiske zoner (EEZ). 

Både de landbaserede dele af projektet i Danmark såvel som de dele af projek-

tet, som ligger i andre lande, belyses særskilt som følge af forskelle i lovgivnin-

gen og krav til tilladelse til projektet i de forskellige lande. Der udarbejdes en 

overordnet rapport, som beskriver resultaterne af miljøvurderingerne for alle 

dele af Viking Link-projekt. Formålet med dette er at beskrive projektet i sin 

helhed for de ansvarlige myndigheder, der skal give tilladelse til projektet, og for 

at sikre, at alle potentielle påvirkninger bliver undersøgt fuldt ud og vurderet i 

sammenhæng.  
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Viking Link-projektet har opnået status som Projekt af Fælles Interesse (PCI) 

under Forordningen om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruk-

tur (EU 347/2013) (Infrastrukturforordningen). EU-Kommissionen har udarbej-

det en liste med 195 PCI-projekter, som understøtter et integreret energimarked 

i Europa. Et PCI-projekt kan tilgodeses ved en hurtigere myndighedsproces, 

bedre regulatoriske vilkår og gennem finansiel støtte (Europakomissionen, 

2016). PCI-projekter skal gives høj prioritet på nationalt niveau, og de ansvarli-

ge myndigheder skal behandle projekterne som værende i offentlighedens inte-

resse (Europakomissionen, 2016). I Danmark er Energistyrelsen ansvarlig for 

myndighedsbehandlingen for PCI-projekter. 

 

Det forventes, at anlægsfasen for Viking Link-projektet igangsættes i 2019, og 

at forbindelsen er sat i drift i 2022. 

 

2.1 Lovgivning 

Viking Link-projektet er omfattet af en række nationale lovgivninger i de respek-

tive lande. 

 

2.1.1 Tilladelsesproces i Danmark 

Søkabler er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 1419 af 

03/12/2015), og derfor er der ifølge dansk lovgivning ikke krav om en VVM-

redegørelse for anlæg og drift af den marine del af Viking Link-projektet. Der er 

i stedet udarbejdet nærværende Miljøredegørelse, der overordnet er struktureret 

som en VVM-redegørelse. 

 

Energistyrelsen er myndighed for søkabler i dansk territorialfarvand og i den 

danske eksklusive økonomiske zone (EEZ), og denne miljøredegørelse er frem-

stillet for at opfylde kravene i henhold til § 4a i Lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. 

november 2011 om Energinet.dk (Klima, Energi- og Bygningsministeriet, 2011).  

 

Miljøredegørelsen omfatter også en vurdering af projektet i forhold til internatio-

nal naturbeskyttelse - det vil sige Habitatdirektivet (Rådets direktiv nr. 

92/43/1992) og Fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 79/409/1979) - 

samt beskyttelse af vandmiljøet i form af Vandrammedirektivet (Rådets direktiv 

nr. 2000/60/EF).  

 

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for landdelen af projektet, og for denne del af 

projektet udarbejdes der en VVM-redegørelse i henhold til Bekendtgørelse nr. 

957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 

på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr. 957 af 27/06/2016). 

Vejen Kommune er den ansvarlige planmyndighed for omformerstationen i 

Revsing, og kommunen udsteder den nødvendige lokalplan og kommuneplantil-

læg for stationsanlægget. 

 

Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejen Kommune koordinerer myndighedsbe-

handlingen for alle de danske dele af projektet, og de nødvendige tilladelser vil 

blive udstedt sideløbende.  
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2.1.2 Tilladelsesprocesser i Storbritannien, Holland og Tyskland 

I Storbritannien er der ikke krav om VVM-proces i forbindelse med etablering af 

søkabler (i henhold til Marine Works (EIA) (Amendment) Regulations 2015 (S.I 

No. 446 of 2015)). Der udarbejdes en VVM-redegørelse for landbaserede dele af 

projektet i Storbritannien, og som en del af Viking Link-projektet er det derfor 

foreslået, at der også udarbejdes en VVM-redegørelse for søkablerne i britisk 

farvand. Derfor vil etablering af søkablerne i Storbritannien være omfattet af 

paragraf 5 i Marine Works (EIA) Regulations 2007 (S.I. 1518 of 2007). 

 

Etablering af søkabler i Holland kræver følgende miljøtilladelser: 

 

 Watervergunning (Vandtilladelse) fra Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 Ontheffing Flora- en faunawet (Dispensation fra Loven om Flora og Fauna) 

fra Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (økonomiministeriet er 

myndighed, men har uddelegeret myndighedsansvaret til virksomhedssty-

relsen (RVO)).  

 Natuurbeschermingswetvergunning (Naturbeskyttelsestilladelse) ( fra Rijks-

dienstvoor Cultureel Erfgoed (RCE). 

 

Som en del af Viking Link-projektet vil der blive udarbejdet en VVM-redegørelse 

for etableringen af søkablerne inden for hollandsk EEZ til brug ved ansøgning om 

tilladelse til gennemførelse af projektet. 

 

I Tyskland kræver etablering af søkabler i den tyske eksklusive økonomiske zone 

(EEZ), at der ansøges om tilladelse fra Landesamt für Bergbau, Energie und 

Geologie Niedersachsen (LBEG) og Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-

phi (BSH) i henhold til § 133 stk. 1. og 2. i Lov om Råstofindvinding (2013). I 

henhold til tysk lovgivning er det ikke påkrævet at gennemføre en VVM-proces 

for Viking Link projektet, men der bliver udarbejdet en miljøredegørelse, som vil 

ligge til grund for ansøgningen om tilladelser i Tyskland. 

 

2.2 Miljøredegørelsens omfang og formål 

Formålet med nærværende miljøredegørelse for den danske marine del af Viking 

Link-projektet er at præsentere de informationer, som er nødvendige for, at de 

relevante myndigheder kan udstede tilladelse til projektet. Dette er gjort ved at 

præsentere de vigtige miljømæssige aspekter i relation til Viking Link-projektet 

og vurdere de potentielle påvirkninger på miljøet som følge af projektet. Miljøre-

degørelsen indeholder desuden en vurdering af potentielle kumulative påvirknin-

ger og opsummerer eventuelle afværgeforanstaltninger, som skal implemente-

res for at reducere miljøpåvirkningerne.  

 

Derudover indeholder miljøredegørelsen en beskrivelse og vurdering af projektet 

i forhold til international naturbeskyttelse i form af Habitatdirektivet (Rådets 

direktiv nr. 92/43/1992) samt Fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 

79/409/1979) samt beskyttelse af vandmiljøet i form af Vandrammedirektivet 

(Rådets direktiv nr. 2000/60/EF). 
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3. Projektbeskrivelse 

Viking Link-projektet er en højspændingsforbindelse baseret på jævnstrøm (High 

Voltage Direct Current (HVDC)) mellem Danmark og Storbritannien. Højspæn-

dingsforbindelsen vil have en kapacitet på cirka 1400 MW (og en spænding på ± 

525 kV) og vil muliggøre overførsel af strøm mellem eltransmissionsnet i Dan-

mark og Storbritannien. Strømmen vil kunne overføres i den ene eller den anden 

retning på forskellige tidspunkter afhængigt af udbud og efterspørgsel i de to 

lande.  

 

 

Figur 3-1. Hele søkabelkorridoren fra Storbritannien til Danmark. Søkablerne 

passerer Storbritannien, Holland, Tyskland og Danmark. 

Højspændingsnettene i Storbritannien og Danmark er baseret på vekselstrøm 

(High Voltage Alternating Current (HVAC)). For at kunne transportere strøm fra 

det ene land til det andet er det nødvendigt at konvertere vekselstrøm til jævn-

strøm. Jævnstrøm transporteres gennem højspændingskablerne, der lægges i 

havbunden inden for de britiske, hollandske, tyske og danske eksklusive zoner 

(EEZ). Derefter konverteres jævnstrømmen tilbage til vekselstrøm i Bicker Fen i 

Lincolnshire eller Revsing i Danmark (se Figur 3-1). 

 

Det er ikke muligt at etablere en direkte vekselstrømforbindelse, da der på 

grund af den lange afstand vil være et energitab. Desuden kan jævnstrømssy-

stemet fungere uafhængigt af forskelle i synkronisering mellem de to net (selv-

om både det britiske og det danske transmissionsnet opererer med en spænding 

på 50 Hz). 
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Søkablerne vil blive koblet sammen med landkabler i overgangsmuffer, der er 

etableret over middelhøjvandslinjen, og som derfor ikke er omfattet af denne 

miljøredegørelse. Ilandføringspunktet og projektets komponenter på land vil 

blive behandlet i en særskilt VVM-redegørelse og i en ansøgning om VVM-

tilladelse til Miljøstyrelsen.  

 

En skematisk illustration af Viking Link-forbindelsen er vist i Figur 3-2. 

 

 

Figur 3-2. Skematisk illustration af Viking Link-forbindelsen. 

3.1 Alternativer 

Den valgte søkabelkorridor og ilandføringspunktet er resultatet af en omfatten-

de, detaljeret og systematisk proces, der er forestået af National Grid Viking 

Link Ltd og Energinet.dk med henblik på at undersøge mulighederne for at gen-

nemføre et antal alternative ruteforslag. Denne proces har både gjort brug af 

skrivebordsstudier og dataindsamling specifikt for Viking Link-projektet. I pro-

cessen har der været dialog med en række interessenter i alle lande - herunder 

de relevante myndigheder, som skal give tilladelse til projektet.  

Søkabelkorridoren er blevet udviklet som én samlet rute fra ende til ende. Afsnit 

3.1.1 indeholder en kortfattet opsamling af de gennemførte studier og under-

søgte alternativer.  

3.1.1 Undersøgelser af rutevalg og placeringsmuligheder 

Hovedformålet med undersøgelserne af rutealternativerne for søkabelforbindel-

sen har været at finde de bedste løsninger, som er teknisk mulige og økonomisk 

bæredygtige, og samtidig begrænser forstyrrelser af mennesker og miljø.  

De gennemførte undersøgelser omfatter: 

 Viking Link Offshore Desktop Route Study (Rambøll, 2014) 

 Viking HVDC Link Submarine Cable Route Development Final Report (Red 

Penguin Associates, 2015) 

 Route Review Report (Intertek, 2016) 

Skrivebordsundersøgelsen (Rambøll, 2014) er udført med det formål at identifi-

cere egnede korridorer i undersøgelsesområdet på havet og give en kvalificeret 

vurdering af disse korridorer. Arealinteresser, der medfører restriktioner for ru-

tevalget, er blevet identificeret og kortlagt baseret på landespecifikke data for 

de danske, tyske, hollandske, og britiske sektorer i undersøgelsesområdet.  
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Kortlægningen og beskrivelsen af arealinteresser er inddelt i fire grupper: Ingen, 

mindre, moderat eller meget betydelige arealinteresser. Moderate og meget 

betydelige arealinteresser blev vurderet yderligere (se Tabel 3-1). 

Tabel 3-1 Restriktioner vurderet i skrivebordsstudiet (Rambøll, 2014). 

Moderat betydelige arealinteresser Meget betydelige arealinteresser 

Havbundsforhold og geologiske risici  Natura 2000-områder 

Havbundens geologi og sedimentfor-

hold 

Ramsarområder 

Britiske marine beskyttelsesområder 

(UK recommended marine conservati-

on areas) 

Danske og tyske naturbeskyttelsesom-

råder 

Internationale fuglebeskyttelsesområ-

der 

OSPAR beskyttede havområder (Marine 

Protected Areas) 

Rørledninger Eksisterende havmølleparker 

Kabler Eksisterende platforme 

Skibsruter Råstofområder 

Licensområder for gaslagring, Carbon 

Capture Storage (CO2-lagering) og 

udvikling og produktion af olie og gas  

Klappladser 

 Akvakultur 

 Ammunitionsdumpningsområder 

Militære områder 

Licensområder for vind og råstofudvin-

ding 

Tysk lovgivning (udpegede kabelkorri-

dorer for transitkabler) 

 Potentielle ilandføringspunkter (identi-

ficeret af konsulent for landdelen) 

 

I alt blev 48 søkabelkorridorer med en bredde på 500 meter identificeret og 

vurderet i forhold til følgende faktorer:  

 Vurdering af de identificerede begrænsninger (betydningen af de kortlagte 

arealinteresser)  

 Økonomisk vurdering (rutelængde) 

 Beskrivelse af risikofaktorer 

Fra en økonomisk synsvinkel er en kort rute at foretrække. Fra en synsvinkel 

med fokus på risiko er det at foretrække at undgå de mest betydelige arealinte-

resser. 
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Resultaterne fra skrivebordsundersøgelsen er blevet videreudviklet til mere spe-

cifikke ruteforslag, som er beskrevet i rapporten Viking HVDC Link Submarine 

Cable Route Development Final Report (Red Penguin Associates, 2015). I pro-

cessen er det forsøgt at identificere den kortest mulige rute med hensyntagen til 

miljøforhold, forhindringer, beskyttede områder, tredjeparts anlæg, aktiviteter 

og lukkede områder. De to ruteforslag er blevet videreudviklet og i alt er fem 

forskellige specifikke rutemuligheder blevet identificeret: én sydlig rute og fire 

variationer af den nordlige rute (se Figur 3-3). 

 

 

Figur 3-3. Oversigt over mulige ruteforslag for Viking Link-forbindelsen (Red 

Penguin Associates, 2015). 

To af de nordlige ruter har været udvalgt som de foretrukne søkabelkorridorer. 

Disse ruter undgår de mest betydelige arealinteresser tæt på ilandføringen i 

Storbritannien og følger den nordlige rute, som er foretrukket af de hollandske 

og tyske myndigheder. 

 

I redegørelsen for vurderingen af ruter for søkabelkorridoren (The Route Review 

Report) (Intertek, 2016) beskrives anbefalinger til justeringer af ruten forud for 

havbundsundersøgelserne.  

 
I redegørelsen belyses og videreudvikles de to foretrukne ruter, nr. 4 og 5 med 

fokus på ilandføringen i Storbritannien. De mulige ruter er så vidt muligt optime-

ret for at undgå følsomme naturområder, brønde, kendte skibsvrag og ved at 

krydse vinkelret på vigtige skibsruter.  
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Baseret på denne undersøgelse er den nordlige rute, der er vist i Figur 3-4, ble-

vet anbefalet. Ruten er blevet modificeret en smule, så den krydser vinkelret på 

rørledninger, kabler og skibsruter.  

 

I dansk farvand passerer ruten syd for Dan Oliefeltet og fortsætter mod østnor-

døst til ilandføringspunktet ved Blåbjerg. Inden ilandføringen går ruten nord om 

både Horns Rev 3 Havmøllepark og militære øvelsesområder (skydeområder) 

ved den nordlige del af Horns Rev og krydser 10 meter dybdekurven 2,5 kilome-

ter fra ilandføringen ved Blåbjerg. 

 

 

Figur 3-4. Den foretrukne søkabelkorridor (Red Penguin Associates, 2015). 

3.2 Søkabelkorridoren 

Den foretrukne kabelrute på havet består af en 450 meter bred korridor, der 

strækker sig over cirka 215 kilometer i den danske sektor. Kabelruten fremgår 

af Figur 3-5 og Tabel 3-2.  
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Figur 3-5. Den foretrukne søkabelrute i den danske sektor fra grænsen af den 

eksklusive økonomiske zone (EEZ) til ilandføringen ved Blåbjerg i 

Danmark. 

Det bør bemærkes, at selvom søkabelkorridoren (for hvilken der vil blive søgt 

om tilladelse til kabellægning i den danske sektor) er 450 meter bred, vil der 

kun være behov for en mindre bredde til kabellægningen. Det område på hav-

bunden, som vil kunne blive direkte påvirket, udgøres af en 0,5-1 meter bred 

kabelrende og to spor fra anlægsfartøjet, der hver er omkring 2 meter brede. 

Ved krydsning af søkabler, hvor der anvendes sten til beskyttelse, kan det på-

virkede område være op til 50 meter. Såfremt der vælges en V-formet plov, kan 

bredden af kabelrenden være op til 5 meter. 

 

Kablerne vil blive lagt enten i samme kabelrende eller i to separate kabelrender 

med op til 50 meters afstand mellem renderne. 

 

Det foreslås, at søkablernes præcise placering fastlægges endeligt, når der er 

givet tilladelser, men inden selve anlægsarbejdet påbegyndes. Projektet vil i 

samtlige lande ansøge om tilladelse til kabellægning inden for den brede kabel-

korridor. Dette vil give mulighed for at optimere den endelige kabellægning og 

dermed minimere både tekniske og miljømæssige udfordringer, herunder at 

undgå ueksploderet ammunition (UXO). 
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Tabel 3-2. Koordinater for den foretrukne søkabelrute i den danske eksklusive 

økonomiske zone (EEZ). Koordinater er angivet i ETRS89 UTM31N. KP 

står for afstand fra kysten (km).  

I

D Øst Nord 

Længde-

grad Breddegrad KP 

0 824779,8935 6191987,072 8,178616362 55,76422757 0 

1 817732.3637 6192707.301 8,067580315 55,77534829 7,08423645 

2 801593,9737 6193738,16 7,812371707 55,7949023 23,25551661 

3 772868,3538 6193178,646 7,355016491 55,80695124 51,98658507 

4 771983,0531 6192585,087 7,340339768 55,80213212 53,05245073 

5 771890,5294 6191087,118 7,337373342 55,78876311 54,55327443 

6 770953,332 6190353,476 7,32174133 55,78271568 55,7434717 

7 754074,1751 6187657,616 7,050786441 55,76771151 72,83655799 

8 753523,5883 6187102,149 7,041516931 55,76302152 73,61866374 

9 753580,1656 6186133,507 7,041516931 55,75431002 74,58895664 

10 752978,905 6185695,783 7,031555482 55,75070105 75,33267474 

11 738749,399 6181493,668 6,801698086 55,72024945 90,16967617 

12 738273,2055 6180961,068 6,793670625 55,71570852 90,88411512 

13 738285,1009 6180111,264 6,793120223 55,70808362 91,73400237 

14 737855,0106 6179558,135 6,785810483 55,70333543 92,43466588 

15 724703,4272 6175601,14 6,573712301 55,6741181 106,1686367 

16 723241,6701 6175164,058 6,550159149 55,67087221 107,6943413 

17 701376,5202 6168534,825 6,198229257 55,62095518 130,5423502 

18 699409,5837 6168114,586 6,166740212 55,61799473 132,5536781 

19 691452,231 6165792,849 6,03896353 55,60035706 140,8428231 

20 689705,9776 6165157,848 6,010851204 55,59534238 142,7009478 

21 684308,4668 6162935,343 5,923829287 55,57746998 148,5381262 

22 682641,5884 6161665,34 5,896584698 55,56670025 150,6336908 

23 672153,1711 6157759,578 5,728031751 55,53546004 161,8257359 

24 635155,2497 6125678,928 5,126732703 55,25903603 210,7952601 

 

3.3 Overordnet beskrivelse af kabelsystemet 

Søkabelsystemet bliver et bipol-kabelsystem. Bipol-kabelsystemer overfører 

strøm via et lukket kredsløb af to jævnstrømskabler, der installeres ved siden af 

hinanden. Bipol systemer overfører strøm gennem to højspændingsledere med 

modsat polaritet (f.eks. +525 kV og — 525kV). 

 

I dansk territorium bliver de to jævnstrømskabler enten installeret samtidig eller 

i to sekvenser, afhængigt af om kablerne vil blive placeret i én rende eller ad-

skilt i to render op til 50 meter fra hinanden (yderligere information findes i af-

snit 3.3.3). Samtidig med højspændingskablerne forventes der at skulle etable-

res et fiberkabel med forstærkere. Der placeres en forstærker cirka for hver 150 

km og vil blive placeres i forbindelse med en muffe.  
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Da et kabellægningsfartøj eller en pram ikke vil kunne bære søkabel til hele 

ruten på én gang, er det nødvendigt at etablere søkablerne i flere sektioner. Det 

vil være nødvendigt at muffe kabelsektionerne, men muffernes placering og 

antal kan ikke fastslås præcist, før der er valgt leverandør til kabellægningen. 

Muffemontagen vil blive udført om bord på kabelinstallationsfartøjet eller -

prammen og vil tage op til en uge at gennemføre for hver muffe. Imens vil far-

tøjet sandsynligvis ligge for anker på samme sted. Når muffemontagen er ud-

ført, vil kabellægningen fortsætte som normalt. 

 

Muffemontagen kræver, at et ekstra kabel, der er to gange så langt som vand-

dybden, bliver indsat i hvert af de to søkabler. Når muffer udlægges på havbun-

den, bliver de udlagt i et loop (sløjfe). Størrelsen og formen på kontrolleres, når 

kablerne udlægges på havbunden, for at sikre, at kablernes minimumskrav til 

bøjningsradius overholdes. 

 

Viking Link-projektet vil sørge for, at de nødvendige muffer så vidt muligt ikke 

placeres i følsomme områder, f.eks. inden for skibsruter og opankringsområder, 

hvor det vil være uhensigtsmæssigt, at kabelfartøjerne ligger stille i en længere 

periode. 

 

På nuværende tidspunkt overvejes to typer kabelteknologi for Viking Link. Kab-

lernes design er grundlæggende ens, men den væsentligste forskel er isolerings-

typen, som enten er af XLPE (Cross Linked Poly Ethylen (plastik)) eller masse-

imprægneret (Mass Impregnated Non-Draining - MIND). Kablernes diameter er 

typisk på 150 mm, og de opererer med en spænding på ±525 kV. 

 

 

Figur 3-6. De to mulige typer af jævnstrømskabler. 

3.3.1 XLPE-kabel 

I et XLPE-kabel er isoleringen ekstruderet over en leder af kobber eller alumini-

um (kobber har en lavere modstand og dermed en højere effekt pr. mm2 end 

aluminium, men det er tungere og dyrere). Det bliver dækket med en vandtæt 

kappe, der som regel er lavet af ekstruderet bly uden svejsninger, og derefter 

med endnu en beskyttende kappe af plastik. Ydermere har kablet et lag af gal-
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vaniseret stålarmering for at øge brudstyrken og gøre kablet stærkere. På den 

måde kan kablet bedre modstå påvirkninger som følge af at blive installeret på 

havbunden. Dette består sædvanligvis et enkelt lag af wirer og dækkes med 

polypropylengarn, som igen er imprægneret med bitumen for at modvirke kor-

rosion. 

 

Kablet er beskyttet af galvaniseret stålwire og et polypopylengarn og har farve-

de striber, så det kan identificeres.  

 

3.3.2 Masseimprægneret kabel (MIND) 

Et masseimprægneret (MIND) kabel er et kabel med en kerne bestående af en 

kobberleder, som regel en såkaldt profiltrådsleder, der er isoleret med papir, 

som er imprægneret med højviskos mineralolie. Kablet indeholder ikke frit fly-

dende olie, som kan lække, hvis kappen omkring kablet bliver beskadiget.  

 

Kernen er indeholdt i en blykappe, som beskytter isoleringen fra indtrængen af 

vand, og ud over dette er der ekstruderet en polyethylenkappe, som beskytter 

mod korrosion. Kablet er beskyttet af galvaniseret stålwire og et polypopylen-

garn og har farvede striber, så det kan identificeres.  

 

3.3.3 Kabelforlægning  

Søkablerne bliver placeret i enten en eller to render på havbunden. Den endelige 

beslutning om, hvorvidt der skal etableres én eller to render, vil afhænge af 

hvilken løsning, der optimerer kabelleverandørens omkostninger til kabler og 

kabellægning. Der forventes også at blive etableret et fiberkabel til brug for 

kontrol og kommunikation. En typisk udformning af to HVDC-kabler sammen 

med et fiberkabel ses i Figur 3-7.  

 

 

 

Figur 3-7. Illustration af et tværsnit af to søkabler og et fiberkabel.  

Hvis søkablerne etableres i separate render, vil afstanden mellem renderne vari-

ere, men maksimalt være 50 meter.  

  

3.4 Krav til kabellægningsarbejdet og forberedelsesarbejdet 

3.4.1 Tidsplan 

Tidsplanen for kabellægning er endnu ikke fastlagt, men anlægsarbejdet vil fo-

regå i perioden 2019 og 2021. Som udgangspunkt foretages kabellægning i eu-

ropæiske farvande i sommerperioden (fra april til oktober). Denne periode er 

valgt, fordi der er høj sandsynlighed for dårlige vejrforhold på andre tidspunkter.  
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3.4.2 Forberedelse af ruten 

Selvom der er lavet detaljerede tekniske undersøgelser af søkabelkorridoren, 

forventes det, at leverandøren, der skal foretage kabellægningen, foretager 

yderligere undersøgelser, inden kabellægningen påbegyndes. Disse vil typisk 

finde sted 3-6 måneder inden selve kabellægningen. 

 

Hovedformålet med disse undersøgelser er at bekræfte, at der ikke er opstået 

nye forhindringer på havbunden, siden gennemførelsen af de allerede gennem-

førte undersøgelser, og at bekræfte, at den foreslåede søkabelkorridor stadig er 

egnet i forhold til havbundsforholdene. I de danske farvande skal det besluttes, 

om yderligere undersøgelser af ueksploderet ammunition (UXO) er nødvendige 

inden kabellægningen. Undersøgelserne vil omfatte en række geofysiske stan-

dardteknikker som ekkolodning (multi-beam echosounder), side scan sonar 

(SSS), sub-bottom profiler og magnetometer-undersøgelse. Inden igangsættelse 

af disse undersøgelser vil der blive indsendt en separat ansøgning om tilladelse 

dertil.  

 

Det forventes, at der skal iværksættes følgende forberedende undersøgelser, 

inden søkablerne etableres: 

 

 PreLayGrapnelRun (Klargøring af havbunden)  

 Eventuelle UXO-undersøgelser (Unexploded Ordnance (ueksploderet ammu-

nition)) 

 

I områder med store sten kan det blive nødvendigt at flytte disse, så det er mu-

ligt at arbejde med udstyr og maskiner i søkabelkorridoren. For at sikre at ka-

belruten er ryddet, vil en plov blive trukket henover havbunden og skubbe ste-

nene ud til siden. Et område på mellem 5 og 10 meters bredde vil blive ryddet. 

 

3.4.3 Anlægsarbejde på havet 

Søkablerne bliver etableret ved hjælp af kabelinstallationsfartøjer, kabelpramme 

eller en kombination af disse. Valget af fartøj afhænger af hvilken leverandør, 

der tildeles anlægskontrakten.  

 

Kabellægningen vil foregå døgnet rundt for at begrænse påvirkninger af skibs-

trafikken og andre på havet samt for at udnytte gode vejrforhold, fartøjer og 

udstyr optimalt. Underretninger af søfarende vil blive udsendt i overensstem-

melse med lovgivningen for at sikre navigations- og driftssikkerheden på havet. 

Ud over kabelinstallationsfartøjer vil andre fartøjer også deltage i anlægsarbej-

det (f.eks. afviserfartøjer og stenlægningsfartøjer til placering af sten ved even-

tuelle kabelkrydsninger).  

 

3.4.4 Arbejdsområder 

Installationen af kabelsystemet vil foregå over minimum to sekvenser. Først vil 

kablet blive lagt ud på havbunden, hvorefter et andet fartøj vil grave kablet ned. 

Dette betyder, at det fartøj, der foretager selve nedgravningen, fysisk og tids-

mæssigt vil være længere væk fra kabelinstallationsfartøjet (op til flere dage). 
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Der vil i så fald være tale om to separate arbejdsområder, som er adskilte både 

geografisk og tidsmæssigt. 

 

3.4.5 Kabellægningsmetoder 

Der findes tre almindelige typer af udstyr, der bruges til at nedgrave kabler i 

havbunden: 

 

 Kabelplov (trukket) 

 Spulemaskine (enten trukket, flydende (med eget fremdriftssystem) eller 

bæltekøretøj) 

 Kædegraver (bæltekøretøj) 

 

Metodevalget afhænger generelt af havbundens egenskaber i de områder, hvor 

kabler skal nedgraves.  

 

Kabelplove trækkes oftest efter et fartøj. Plove kan bruges i de fleste sediment-

typer (herunder sten). Det forventes, at kabelrenden vil være cirka 0,5-1 meter 

bred. Selve ploven optager et areal på mellem 5 og 15 meter. Figur 3-8 viser et 

billede af en kabelplov. Udstyret kan kun bruges på vanddybder på over 10 me-

ter. Udstyret fylder mere på havbunden end andre maskiner og kan også medfø-

re et større arbejdsområde på havoverfladen, fordi der skal anvendes større 

fartøjer til at trække kabelploven. 

 

 

Figur 3-8. Billede af en kabelplov (Isle of Man Interconnector). 

Spulemaskiner har dyser, der spuler vand ned i havbunden under kablet og 

skaber en kabelrende, som er fyldt med fluidiseret materiale. Figur 3-9 viser et 

eksempel på en spulemaskine. Nedspulingsmetoden kan bruges i en lang række 

sedimenttyper.  
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Figur 3-9. Canyon T750 Spulemaskine med larvefødder. 

Kædegravere er typisk monteret på bæltekøretøjer og bruger kædesave eller 

hjul med tænder til at grave en rende med lodrette sider. Figur 3-10 viser et 

eksempel på en kædegraver. Disse maskiner kan bruges i stort set alle sedi-

menttyper. En kabelrende lavet med kædegraver kan fyldes op, efter at kablet 

er lagt. Ellers vil den med tiden fyldes naturligt. En kædegraver kan lave en 

rende med en bredde på mellem 0,5 og 1,0 meter, og arbejdsområdet for kæ-

degraveren vil være mellem 5 og 15 meter afhængigt af den enkelte maskine. 

 

 

Figur 3-10. Canyon – kædegraver (BritNed). 

Arbejdsområdet for kabelrenden forventes maksimalt at blive 5-15 meter bredt, 

og det påvirkede område ved havoverfladen forventes at blive op til 500 meter 

langt med en radius på 1.000 meter (hvis der anvendes to separate fartøjer). 

Hvis fartøjerne anvender ankre, kan området ved havoverfladen potentielt få en 

radius på op til 2-3 km. 
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Kabelinstallationen forventes at ske med en hastighed på mellem 100 og 300 

meter/timen. Hvis der er områder med meget hård bund, kan hastigheden falde 

ned til 50 meter/timen.. 

 

3.4.6 Ilandføring  

Den installationsmetode, der beskrives for søkablerne, vil sandsynligvis blive 

benyttet indtil vanddybder på omkring 1 meter. På lavere vanddybder kan sø-

kablerne enten blive lagt på havbunden, trukket mod land og derefter spulet ned 

i havbunden med en trencher, der er designet til at installere søkabler på lavt 

vand, eller de kan blive trukket op på land i en forgravet rende. Kabelrenden 

kan alternativt udgraves ved hjælp af en gravemaskine. Kablerne vil i alle tilfæl-

de blive trukket fra kabelinstallationsfartøjet op på stranden, hvor der vil blive 

lavet en sammenkobling, før der foretages en underboring for at passere be-

skyttede kystområder. Sammenkoblingen forventes at være cirka 100 meter 

inde i land.  

 

3.4.7 Krydsningsaftaler 

Krydsningsaftaler vil blive indgået med ejerne af de pågældende kabler og rør-

ledninger. Krydsningsaftalerne vil beskrive den fysiske udformning af krydsnin-

gerne og begge parters rettigheder og ansvar for at sikre kabler og rørledninger 

fremadrettet. 

 

Figur 3-11 til Figur 3-14 viser en illustration af hvordan kabelkrydsninger kunne 

se ud. Kabelkrydsninger i den danske sektor vil have et omfang på cirka 100 

meter (sten eller betonmadrasser langs søkablerne) gange 30 meter – 50 meter 

(bredden af broen over det eksisterende kabel). 
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Figur 3-11. Illustration af Sten-Kabel-Sten metode til kabelkrydsning. 

 

Figur 3-12. Illustration af Betonmadras-Kabel-Sten metode til kabelkrydsning. 
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Figur 3-13. Illustration af Adskiller-Sten metode til kabelkrydsning. 

 

Figur 3-14. Illustration af Adskiller-Sten metode til kabelkrydsning. 
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Viking Link-forbindelsen vil krydse flere kabler og rørledninger, som er vist i 

Tabel 3-3. 

Tabel 3-3. Kabler og rørledninger, som krydses af Viking Link-forbindelsen. 

Navn Ejer Type Status 

Kabler    

NORNED HVDC - FO STATNETT EL I DRIFT 

TAT 10B DEUTSCHE TELE-
KOM AG 

TELECOM IKKE I 
DRIFT 

ATLANTIC CROSSING 1 LEVEL 3 TELECOM I DRIFT 

CANTAT 3 FAROESE TELE-

COM 

TELECOM I DRIFT 

PANGEA NORTH ASN TELECOM I DRIFT 

TAT 14 TELIASONERA TELECOM I DRIFT 

Arendal- Westerland No 1 N/A Kabel IKKE I 
DRIFT 

Arendal- Westerland No 2 N/A Kabel IKKE I 
DRIFT 

Rørledninger    

Gorm – Fredericia Maersk Olie og 

Gas A/S 

Rørledning I DRIFT 

Tyra – Nybro Maersk Olie og 
Gas A/S 

Rørledning I DRIFT 

Harald - Nybro DONG Energy Salg 
& Service A/S 

Rørledning I DRIFT 

Europipe 2 Gassco Rørledning I DRIFT 

 

3.5 Drift af søkabler 

Der forventes ikke at være behov for rutinemæssigt vedligeholdelsesarbejde, 

når søkablerne er etableret. Det kan dog blive nødvendigt at vedligeholde til-

dækningen af kablerne for at beskytte det mod uhensigtsmæssige interaktioner 

med andre brugere af havet og fra de naturlige processer i havet, som kan ska-

de søkablerne, eller ved beskadigelse af kablerne. Kablerne og kabellægningen 

bliver designet med det formål at minimere kravene til vedligeholdelse. 

 

3.5.1 Reparation og vedligeholdelse af kabler 

Den mest almindelige årsag til reparationer af søkabler skyldes skader, der er 

forårsaget af tredjemand, typisk trawlere eller ankre fra skibe i området. Ska-

derne kan være lokale eller spredt over et større område afhængigt af omfanget 

af hændelsen. Et søkabel kan få lokale skader eller skader langs en længere del 

af kablet som følge af, at noget er trukket hen langs kablet, eller det kan være 

blevet trukket op fra havbunden. 

 

Reparationer af kablerne kan udføres af et enkelt fartøj. Reparationer på lavt 

vand, på mindre end 10 meters dybde, vil typisk blive udført ved hjælp af en 

pram, der ligger for anker. På dybere vand bruges et større kabelskib eller en 

pram med eget fremdrifts- og styresystem. Fartøjer, som udfører kabelreparati-

oner, har begrænsede muligheder for at manøvrere, og vil derfor være udstyret 

med de påkrævede navigationslys og -signaler. De specifikke detaljer i forbin-

delse med kabelreparationer vil afhænge af hvilken type reparation, der udføres, 

og af leverandørens udstyr.  
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De typiske faser i forbindelse med en kabelreparation er følgende: 

• Reservekabel læsses på reparationsfartøjet 

• Skaden lokaliseres 

• Kablet løftes 

• Kablet skæres over 

• Kablet løftes op til overfladen 

• Kablet repareres; 

• Kablet genudlægges på havbunden og nedgraves. 

 

Rutinemæssige eftersyn af et kabel, der er installeret og beskyttet korrekt, er 

normalt ikke nødvendige, fordi søkabler er designet til at kræve et minimum af 

vedligeholdelse. I områder, hvor havbunden naturligt ændrer sig meget, eller 

hvor havbunden kan være blevet påvirket af andre naturlige eller menneske-

skabte påvirkninger (f.eks. en stigning i omfanget af sandsugning i nærheden af 

kabelrenden) efter installationen, kan der dog være behov for at iværksætte et 

eftersyn af kabelsystemet i området. Regelmæssige eftersyn af krydsninger kan 

også være påkrævet som en del af de aftaler, der indgås i forbindelse med 

krydsninger. Periodiske eftersyn kan desuden foretages for at identificere blot-

lagte eller forskubbede kabler. 

 

Hvis det er nødvendigt, kan undersøgelser på lavt vand (10 meters dybde eller 

herunder) udføres af dykkere eller med et fjernstyret undervandsfartøj (ROV), 

der indeholder kabelsporings- og videoudstyr, og som styres fra en pram eller et 

mindre fartøj. Undersøgelser, hvor vanddybden er over 10 meter, udføres fra et 

undersøgelsesskib med side-scan sonar (SSS) og et fjernstyret undervandsfartøj 

(ROV) med f.eks. kabelsporings- og videoudstyr. 

 

3.5.2 Udledning fra et søkabel i drift 

Jordens geomagnetiske felt danner den baggrund som menneskeskabte magnet-

felter interagerer med og mod hvilke de kan vurderes. Det geomagnetiske felt i 

Nordsøen er omkring 49.5µT. 

 

Undersøiske elkabler genererer magnetfelter på grund af den elektriske strøm, 

der løber i kablerne. Størrelsen af magnetfelterne er direkte afhængige af ni-

veauet af strøm. Udformningen af kablerne, herunder beklædning og pansrede 

kerner, forhindrer udbredelsen af de elektriske (E) felter i det omgivende miljø, 

men disse materialer er permeabel for magnetiske (B) felter der derfor emitte-

res til det omgivende miljø. Magnetfeltet dæmpes med afstanden til kabellede-

ren. Lokaliserede statiske elektriske felter kan fremkaldes som havvand (tide-

vandsenergi flow) eller andre ledere såsom marine organismer der passerer 

gennem kablets magnetfelt. Elektriske felter vil dæmpe med både horisontale og 

vertikalt) fra kabellederen. Lokaliserede statiske elektriske felter kan fremkaldes 

som havvand (tidevandsenergi flow) eller andre ledere såsom marine organis-

mer passerer gennem DC kabel magnetfelt. De elektriske felter, her også de 

magnetiske felter, vil aftage kraftigt med afstanden til kabellederen. 

 

I den danske sektor vil kablerne enten blive gravet ned i samme kabelrende 

med en nominel afstand på 0,2 meter eller i to separate kabelrender med en 

nominel afstand på 50 meter. Hvis kablerne installeres i samme kabelrende vil 
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de to kablers magnetfelter udligne hinanden. Da magnetfeltets styrke vil aftage 

kraftigt med afstanden til lederen vil installationsdybden have en mindre betyd-

ning for hvor kraftigt et magnetfelt der vil kunne opleves ved havbunden og 

havoverfladen.  

 

Der er foretaget beregninger på hvor stærke magnetfelterne vil være for projek-

tet. Beregningerne for det inducerede elektriske felt er foretaget ved to forskelli-

ge hastigheder af havvandet omkring kabelkorridoren: 0,5 m/s og 1,25 m/s, 

med resultaterne for den sidstnævnte hastighed som værende worst case (se 

Tabel 3-4). 

 

Tabel 3-4. Forventet maksimalt induceret elektriske og magnetiske felter fra 

Viking Link kablet beregnet i henholdsvist én eller to kabelrender. 

Afstand 
fra kabel 
(m) 

Én kabelrende  

(0.2m mellem kablerne) 

To kabelrender  

(50m mellem kablerne) 

Induceret elek-
trisk felt (µV/m) 

Magnet 
felt (µT) 

Induceret 
elektrisk felt 
(µV/m) 

Magnet felt (µT) 

0,5    238 190 704 563 

1,0 105 83,9 363 290 

5,0 63,1 50,5 110 88,3 

10 61,9 49,5 87,4 69,9 

15 61,6 49,3 81,0 64,8 

 

3.6 Demontering/Sanering af søkabler 

I slutningen af søkablernes levetid vil mulighederne for demontering/sanering 

blive vurderet. I nogle tilfælde vil det være mindst skadeligt for miljøet at lade 

kablerne ligge i havbunden. Hvis kablerne fjernes, vil de blive bortskaffet i over-

ensstemmelse med de til den tid gældende regler, og der vil ske genanvendelse 

af de dele af kablerne, som kan anvendes til andre formål. 

 

Målsætningen for National Grid/Energinet.dk i demonteringsfasen vil være at 

minimere både de kortvarige og langvarige miljøpåvirkninger, og samtidigt sikre 

at skibstrafikken kan foregå sikkert.  

 
Eventuelle fremtidige krav i forhold til den på det givne tidspunkt gældende lov-

givning til demontering vil blive overholdt. Demonteringsprocessen forventes at 

være sammenlignelig med processen i forbindelse med anlæg af søkablerne og 

omfatte sammenlignelige fartøjer og tidsplaner som i anlægsfasen.  
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4. Tilgang til miljøvurderingerne 

Miljøvurderingerne er baseret på en metode, der har som formål at identificere 

og vurdere, om det er sandsynligt, at der vil forekomme væsentlige virkninger 

på miljøet. En påvirkning kan være enten positiv eller negativ. 

 

Vurderingsmetoden er en trinvis tilgang, der er udviklet til at: 

 

 Identificere potentielle miljøpåvirkninger som følge af et foreslået projekt. 

 Forudsige og kvantificere sandsynlige typer af påvirkninger. 

 Vurdere potentielle påvirkningers væsentlighed. 

 Foreslå passende afværgeforanstaltninger til at begrænse væsentlige på-

virkninger, hvis det er muligt. 

 Vurdere tilbageværende påvirkninger. 

 

For hver miljøfaktor identificeres potentielle påvirkninger på baggrund af pro-

jektspecifikke data kombineret med en empirisk vurdering af reaktioner og 

egenskaber for den påvirkede faktor (mennesker, naturhabitater, arter, land-

skab, kulturarv osv.). 

 

Påvirkninger forudsiges på baggrund af en basistilstand, som fastsættes ved at 

undersøge det eksisterende miljø (eller dets fremtidige tilstand). For hver miljø-

faktor indsamles relevante eksisterende data, som dækker det potentielt påvir-

kede område. Det analyseres, om der findes tilstrækkelige data, eller der er 

behov for supplerende feltundersøgelser. Denne undersøgelse giver et udgangs-

punkt for at analysere og vurdere karakteren af og parametre for ændringer, 

som skyldes påvirkninger. 

 

Påvirkninger kan forudsiges på baggrund af simplificerede konceptuelle modeller 

af naturlige processer. Det kan være en ekspertvurdering eller baseret på ma-

tematiske modeller, beskrivende modeller osv. 

 

Projektets sandsynlige væsentlige påvirkninger belyses i forhold til kriterier, der 

er fastsat i forhold til projektets karakter og dets geografiske placering med 

særligt fokus på: 

 

 Påvirkningens omfang (geografisk område og størrelsen af den berørte be-

stand). 

 Miljøfaktorens vigtighed (f.eks. sårbarhed og bevaringsværdighed). 

 Sandsynligheden for påvirkningen. 

 Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet. 

Ved at kombinere disse fire kriterier gives en samlet vurdering af påvirkningens 

betydning som enten omfattende, moderat, mindre, eller ubetydelig/uden på-

virkning. Denne skala omfatter påvirkninger, der ikke er væsentlige (mindre 

eller ubetydelige/uden påvirkning), og væsentlige påvirkninger (omfattende). 

Moderate påvirkninger kan være enten ikke væsentlige eller væsentlige. Denne 

sondring baseres på ekspertvurderinger. 

 

Et af metodens formål er at sikre, at vurderingerne er baseret på den beskrevne 

terminologi: påvirkningens omfang, vigtighed, sandsynlighed, og varighed, hyp-
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pighed og reversibilitet. Samtidig er formålet at fremme tydeligheden i de udfør-

te vurderinger og sikre supplerende argumentation. 

 

Hvis det vurderes, at der vil være påvirkninger, som er væsentlige, vil afværge-

foranstaltninger så vidt muligt blive foreslået. Derefter vil en ny vurdering, som 

omfatter de foreslåede afværgeforanstaltninger, blive foretaget for at vurdere 

om afværgeforanstaltningerne vil mindske påvirkningernes betydning. I princip-

pet vil denne proces blive gentaget, indtil de foreslåede afværgeforanstaltninger 

er tilstrækkelige til at mindske påvirkningernes betydning, så de ikke er væsent-

lige. Der vil blive redegjort for, hvordan vurderingen er foretaget. Hvis det vur-

deres, at en påvirkning er irreversibel på en vigtig miljøfaktor og ikke kan af-

værges, betragtes den som væsentlig. I sådanne tilfælde kan den ansvarlige 

myndighed vælge at acceptere væsentlige påvirkninger. 

 

Hovedformålet med metoden er at sikre, at vurderingerne baseres på den speci-

fikke terminologi og at fremme gennemsigtighed i de udførte vurderinger. Målet 

er at identificere sandsynlige, væsentlige påvirkninger fra projektet og at foreslå 

mulige afværgeforanstaltninger, som kan mindske påvirkningerne. Yderligere er 

det et mål at definere de tilbageværende påvirkninger for at understøtte beslut-

ningsprocessen i forhold til myndighedstilladelser. 

 

Metoden kan anvendes, hvor der ikke findes nogen lovmæssige krav som f.eks. 

grænseværdier. Hvis nationale standarder, lovkrav eller accepterede, videnska-

belige standarder er opfyldt, vil påvirkningen normalt ikke blive betegnet som 

væsentlig. 

 

Metoden kan ikke anvendes i vurderinger som følger EU's Habitatdirektiv 

(Rådets direktiv nr. 92/43/1992) og Fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv 

nr. 79/409/1979) (Natura 2000-områder), idet begge direktiver foreskriver, at 

en anden terminologi anvendes i vurderinger af mulige påvirkninger på beskyt-

tede habitater og arter omfattet af direktiverne. 

 

Vurderingerne, som præsenteres i denne miljøredegørelse, omfatter påvirknin-

ger i anlægsfasen, driftsfasen og demonteringsfasen for Viking Link. Det skal 

bemærkes, at de specifikke demonteringsmetoder ikke er kendte på nuværende 

tidspunkt. Vurderinger af forhold vedrørende demonteringsfasen forudsætter 

derfor, at demonteringsmetoderne vil være sammenlignelige med anlægsmeto-

derne, og at miljøpåvirkningerne vil være tilsvarende eller mindre end påvirk-

ningerne i anlægsfasen. Det vil sandsynligvis være nødvendigt at ansøge om 

tilladelse til demontering, inden den påbegyndes, og demonteringen vil blive 

udført ifølge de gældende regler og retningslinjer på dette tidspunkt. 

 

Miljøpåvirkninger fra andre projekter kan forstærke miljøpåvirkninger fra Viking 

Link-projektet. En vurdering af kumulative påvirkninger vil blive foretaget for at 

identificere, hvilke andre planlagte projekter, der kan forstærke de miljøpåvirk-

ninger, som identificeres for projektet. Denne vurdering vil omfatte projekter der 

er i planlægningsfasen, og projekter, der allerede har modtaget tilladelser. Rele-

vante projekter vil blive identificeret, og alle relevante miljøfaktorer vil blive 

vurderet. 
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Yderligere baggrund for hvert fagemne i miljøredegørelsen findes i de respektive 

kapitler, der også omfatter antagelser og forudsætninger for miljøvurderingerne.  
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5. Hydrografi, vandkvalitet og sedimentforhold 

I dette kapitel beskrives først de eksisterende hydrografiske forhold, 

vandkvaliteten og sedimentforholdene i projektområdet for Viking Link-

forbindelsen. Derefter følger en vurdering af de potentielle påvirkninger af disse 

forhold som følge af projektet. Kapitlet afsluttes med en vurdering af projektet i 

forhold til Vandrammedirektivet og Havstrategidirektivet.  

 

Beskrivelsen af de eksisterende forhold er hovedsageligt baseret på resultater af 

havbundsundersøgelser i søkabelkorridoren, som blev udført for den danske, 

marine del af Viking Link-forbindelsen i foråret 2016 (Fugro, 2016), en rapport 

vedrørende sedimentspredning som følge af projektets anlægsaktiviteter 

(Intertek, 2016a) samt den tekniske baggrundsrapport vedrørende hydrografi, 

sedimentspild, vandkvalitet, geomorfologi og kystmorfologi, der blev udarbejdet 

som en del af VVM-redegørelsen for Horns Rev 3 Havmøllepark (Orbicon, 

2014f). 

 

Vurderinger af påvirkningerne er blandt andet baseret på viden fra videnskabeli-

ge rapporter og artikler samt den officielle danske vejledning om dumpning af 

optaget havbundsmateriale (klapvejledningen) (VEJ nr. 9702 af 20/10/2008, 

2008).  

 

5.1 Eksisterende forhold 

De eksisterende forhold beskrives i de følgende afsnit for henholdsvis hydrografi, 

vandkvalitet og sedimentforhold.  

 

5.1.1 Hydrografi 

Vanddybden inden for den danske del af Viking Link-søkabelkorridoren varierer 

fra 0 meters dybde, hvor søkablerne kommer i land ved den jyske vestkyst, til 

dybder på mellem 40 og 52 meter længst mod vest. Prøvetagningsstationerne i 

de undersøgelser, der blev foretaget i søkabelkorridoren i foråret 2016 (Fugro, 

2016), fremgår af Figur 5-1. På den prøvetagningsstation, som ligger nærmest 

den danske kyst (5 km), er vanddybden på 10 meter.  
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Figur 5-1. Prøvetagningsstationer langs søkabelkorridoren i den danske del af 

Viking Link (Fugro, 2016). 

Området i og omkring søkabelkorridoren for Viking Link-forbindelsen er udsat for 

tidevands-, vind- og bølgeinducerede strømme, hvis retning og omfang varierer 

alt efter årstiden og tidspunktet på dagen (Orbicon, 2014f). I de kystnære om-

råder løber Jyllandsstrømmen mod nord og har stor indflydelse på de hydrogra-

fiske processer langs kysten. Nordsøens overordnede strømforhold ses i Figur 

5-2.  
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Figur 5-2. Strømforhold i Nordsøen, blandt andet ses Jyllandsstrømmen (vist 

som ’Jutland coastal water’ på figuren), som bevæger sig mod nord 

langs den jyske vestkyst (Kilde: Turrell, 1992; OSPAR, 2000).  

Der blev i foråret 2016 foretaget målinger af ilt i vandsøjlen i nærheden af pro-

jektområdet for Viking Link. Målingerne viste, at der var høje iltkoncentrationer 

nær havbunden, og der var ingen tegn på dårlige iltforhold for havbundens dyre-

liv (Figur 5-3) (Fugro, 2016). Dette bekræftes af målinger fra området Horns 

Rev få kilometer syd for søkabelkorridoren for Viking Link, hvor tidevands-

strømme, kraftige bølger og opblanding af vandet modvirker lagdeling og ilt-

mangel nær havbunden (DHI, 1999). 

 

5.1.2 Vandkvalitet 

Til beskrivelse af havvandets fysiske og kemiske parametre blev der i foråret 

2016 udført målinger af profiler af vandets ledningsevne, temperatur, saltind-

hold og iltindhold ned gennem vandsøjlen på 45 prøvetagningsstationer inden 

for dansk EEZ (se Figur 5-1) (Fugro, 2016). Målingerne viste, at værdierne for 

ledningsevne, temperatur, saltindhold og iltmætning er forholdsvis ensartede 

ned gennem vandsøjlen, hvilket indikerer en vertikal blanding af vandet (Figur 

5-3).  
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Figur 5-3. Eksempler på profiler i vandsøjlen for temperatur, saltholdighed (sali-

nity), ledningsevne (conductivity) og iltmætning (DO saturation), målt 

inden for dansk EEZ i foråret 2016 (Fugro, 2016). 

Middelværdierne for vandets saltindhold (salinitet) varierede mellem 31,5 og 

36,3 ‰ med et gennemsnit på 35,5 ‰ for hele undersøgelsesområdet. Gene-

relt var der lidt højere salinitet på prøvetagningsstationer længere til havs end 

på de kystnære stationer (Fugro, 2016). 

 

For de prøvetagningsstationer, hvor der blev foretaget iltmålinger, var der en 

iltmætning på mellem 97,9 og 109,4 % med et gennemsnit på 103,6 % for hele 

undersøgelsesområdet (Fugro, 2016).  

 

Middelværdier for de målte vandtemperaturer var mellem 6,2° C og 8,5° C med 

et gennemsnit på 7,3° C i hele undersøgelsesområdet (målinger foretaget mel-

lem 1. april og 25. juli 2016). Samlet set viste målinger fra de kystnære statio-

ner lavere middelværdier for vandtemperaturen end stationer længere til havs, 

med små udsving igennem vandsøjlen (ikke større end 1,7° C) (Fugro, 2016).  

 

De naturlige årstidsbestemte temperaturændringer i Nordsøområdet ses på Fi-

gur 5-4. Figuren viser middelværdier for bundtemperaturer for henholdsvis 

sommer- og vinterperioden. Figuren viser, at om sommeren er bundvandets 

temperatur højest i områder med lavest vanddybde (bl.a. langs den jyske vest-

kyst), mens det er omvendt om vinteren.  
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Figur 5-4. Middelværdier for bundtemperatur (°C) i Nordsøområdet om somme-

ren (A) og om vinteren (B) fra 1998 til 2007 (Neumann, Reiss, Rakers, 

Ehrich, & Krönicke, 2009). 

5.1.3 Sedimentforhold 

I det følgende er havbunden beskrevet på baggrund af dens geofysiske egen-

skaber, sedimentsammensætning og indhold af forurenende stoffer. 

 

Sedimenterne i regionen nær projektområdet for Viking Link-forbindelsen be-

skrives generelt som sedimenter, der er aflejret i perioden holocæn, og som har 

tykkelser på op til 20-40 meter. Lige under de holocæne aflejringer findes smel-

tevandsaflejringer fra perioden senglacial (Weichsel-istiden) og mellemistid 

(Eem), som er aflejret oven på det tidligere Saale-istidens landskab (typisk mo-

ræneler), der danner en bred fordybning, som et marint bassin, i området 

(Orbicon, 2014f).  

 

VVM-undersøgelserne for Horns Rev 3 Havmøllepark syd for projektområdet for 

Viking Link viste, at den overordnede morfologi af havbunden i det undersøgte 

område fremstår med en fast sedimentoverflade, som dog viser dynamiske bøl-

gestrukturstruktur, f.eks. en høj andel af sandribber (Orbicon, 2014f). Sedimen-

tet er mere finkornet og har et større indhold af silt i de dybere områder, og 

mere grovkornet med en andel af grus i områder med lavere vanddybde eller 

områder med større andel af sandribber (Orbicon, 2014f). Den samme tendens 

viser en undersøgelse af bundfauna i Nordsøen (Künitzer et al., 1992), hvor 

sedimentets middelkornstørrelse steg tæt på den danske kyst og faldt længere 

mod vest (henvisning i (Fugro, 2016)).  

 

Sammensætningen af sedimenter i søkabelkorridoren for Viking Link blev under-

søgt i foråret 2016 (Fugro, 2016). Disse undersøgelser viste, at havbunden 

langs den danske del af søkabelkorridoren er domineret af fint- til mellemkornet 

(delvist også grovkornet) sand med typiske kornstørrelser fra 0,0625 til 2 mm. 

Ved 31 prøveudtagningsstationer var der over 90 % sand, mens kun fire statio-

ner havde mindre end 72 % sand (Fugro, 2016). På baggrund af statistiske ana-

lyser blev de undersøgte stationer i den danske del af søkabelkorridoren inddelt i 

fire grupper: en gruppe med sandet grus (tre stationer), en gruppe med svagt 

gruset, leret/siltet sand (10 stationer) og to grupper med svagt gruset sand, 

som blev underopdelt på baggrund af dominans af specifikke sandfraktioner 
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(Fugro, 2016). Generelt var indholdet af organisk materiale lavt med værdier fra 

3,6 % til under detektionsgrænsen på 0,5 % (Fugro, 2016). En detaljeret be-

skrivelse af partikelstørrelsesfordelingen langs søkabelkorridoren for Viking Link 

fremgår af kapitel 6.  

For at beskrive indholdet af forurenende stoffer som tungmetaller og kulbrinte 

blev der i 2016 udtaget prøver ved ni prøvetagningsstationer langs søkabelkorri-

doren for Viking Link (Figur 5-1). Resultaterne fremgår af Tabel 5-1. Data viser, 

at de undersøgte stoffer alle forekommer i koncentrationer, der ligger under det 

laveste aktionsniveau i henhold til klapvejledningen (VEJ nr. 9702 af 

20/10/2008, 2008), med undtagelse af kobber ved station 5FST34, som blev 

målt til en koncentration mellem det nedre og det øvre aktionsniveau (tallet er 

fremhævet med kursiv og fed skrift i Tabel 5-1). Klapvejledningens nedre og 

øvre aktionsniveau for de pågældende forurenende stoffer fremgår af Tabel 5-1 . 

Tabel 5-1. Koncentration af forurenende stoffer i prøveudtagningsstationer langs 

søkabelkorridoren. Station 2FST02 er den østligste prøveudtagnings-

station (tæt-test på kysten) og station 6FST44 er den vestligste prøve-

udtagningsstation i den danske eksklusive økonomiske zone (EEZ). 

*mg/kg tørstof. 

 Station 

Forurenende 
stoffer 

2FST02 2FST06 3FST12 3FST19 4FST25 5FST29 5FST34 6FST39 6FST44 

Aluminium 
(Al)* 

1270 1400 316 385 2190 6200 5930 2250 1360 

Arsen (As)*  2,37 1,81 3,44 3,74 2,55 5,53 5,43 3,41 3,05 

Cadmium 
(Cd)* 

0,029 0,049 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,021 <0,02 <0,02 

Krom (Cr)* 6,88 6,67 2,43 3,07 8,26 17,1 18,7 10,2 7,43 

Kobber (Cu)*  3,84 10 6,46 <1 6,31 6,16 33,1 12,7 5,39 

Kviksølv(Hg)* 0,004 0,006 <0,002 <0,002 0,006 0,021 0,015 0,004 0,002 

Nikkel (Ni)* 1,67 1,92 2,02 <1 2,79 7,61 7,76 3,13 1,97 

Bly (Pb)* 5,11 4,39 2,4 1,84 5,72 11,8 12 5,79 4,64 

Zink (Zi)* 24,8 16,9 3,58 3,7 16,6 27,7 28,2 13,8 8,47 
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Tabel 5-2. Aktionsniveauer fra Miljøstyrelsens vejledning om dumpning af opta-

get havbundsmateriale (klapvejledningen) (VEJ nr. 9702 af 

20/10/2008, 2008). * mg/kg tørstof, ** µg/kg tørstof. 

Forurenende stoffer 
 

Aktionsniveau 

Nedre Øvre 

Arsen (As)* 20 60 

Cadmium (Cd)* 0,4 2,5 

Krom (Cr)* 50 270 

Kobber (Cu)* 20 90 

Kviksølv (Hg)* 0,25 1 

Bly (Pb)* 40 200 

Nikkel (Ni)* 30 60 

Zink (Zi)* 130 500 

Tributyltin (TBT)**  7 200 

PCB** 20 200 

PAH** 3 30 

Der blev også undersøgt for aluminium, men der findes ikke aktionsniveauer for 

dette metal. Tin-koncentrationen (Sn) blev ligeledes målt, men her lå indholdet i 

alle prøver under detektionsgrænsen (<1 mg/kg tørstof) (Fugro, 2016).  

I forhold til indhold af forurenende stoffer kan havbunden langs søkabelkorrido-

ren betragtes som værende meget god. Forurenende stoffer, der findes i kon-

centrationer under det nedre aktionsniveau, svarer til det gennemsnitlige bag-

grundsniveau eller til ubetydelige koncentrationer, som ikke forventes at medfø-

re effekter på organismer, der lever i sedimentet (VEJ nr. 9702 af 20/10/2008, 

2008).  

 

5.2 Påvirkninger i anlægsfasen 

I det følgende beskrives og vurderes de potentielle påvirkninger i anlægsfasen. 

 

5.2.1 Potentielle påvirkninger 

I anlægsfasen kan sedimentforhold, hydrografi og vandkvalitet blive påvirket 

som beskrevet herunder:  

 

 Anlægsaktiviteterne i forbindelse med kabellægningen vil medføre ændringer 

af havbunden i anlægsfasen. Dette kan potentielt påvirke hydrografien i og i 

nærheden af søkabelkorridoren ved at ændre de lokale strømforhold og 

sedimenttransporten. 

 I forbindelse med etablering af søkablerne og genopfyldning af kabelrenden, 

kan der lokalt opstå fordybninger eller forhøjninger i havbunden. Dette kan 

potentielt påvirke strømforholdene og sedimenttransporten nær havbunden. 

 Vandkvaliteten kan potentielt blive påvirket af en stigning i koncentrationen 

af suspenderet sediment som følge af kabellægning, der kan føre til højere 

koncentrationer af organisk materiale, uorganiske næringsstoffer og 

forurenende stoffer, som er bundet til sedimentet.  

 Havbunden kan desuden blive påvirket fysisk som følge af kabellægningen. 
 

5.2.2 Vurdering af påvirkninger 

De potentielle påvirkninger af havbunden og de hydrografiske forhold skyldes de 

fysiske ændringer af havbunden under kabellægning, som vil forekomme i det 

øverste sedimentlag langs den 1-2 meter brede kabelrende. I søkabelkorridoren 
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vil der forekomme sedimentspild, og havbunden vil blive ændret nær kabelren-

den. Idet anlægsfasen vil være kortvarig, vil påvirkningen være midlertidig, og 

det vurderes, at etablering af kabelrenden ikke vil medføre langtidspåvirkning af 

hydrografiske forhold eller sedimenttransporten.  

 

Søkablerne etableres i havbunden, hvorefter havbunden over kablerne forventes 

at retableres inden for få år, efter at anlægsarbejdet er afsluttet pga. de naturli-

ge, dynamiske processer i området.  

 

Under anlægsarbejdet vil indholdet af suspenderet sediment i vandet stige, hvil-

ket kan påvirke vandkvaliteten ved at forringe sigtbarheden og ved potentielt at 

øge vandets indhold af forurenende stoffer, der frigives fra det organisk materia-

le, der er indeholdt i sedimentet. Havbunden i søkabelkorridoren består primært 

af sand og delvist gruset sand, der hurtigt bundfældes, som beskrevet i en pro-

jektspecifik rapport vedr. modellering af sedimentspredning som følge af an-

lægsaktiviteterne (Intertek, 2016a). Derudover er indholdet af organisk materia-

le i sedimentet i søkabelkorridoren lavt (< 0,5 % til 3,6 %), og ligeledes indhol-

det af forurenende stoffer. Fortyndingen i vandsøjlen vil desuden være høj pga. 

strømforholdene. På denne baggrund vurderes, at påvirkningen af vandkvalite-

ten vil være ingen til ubetydelig.  

 

Samlet vurderes, at der kun vil være tale om kortvarige, reversible og meget 

lokale påvirkninger af hydrografi, vandkvalitet og sedimentforhold i anlægsfa-

sen, og påvirkningerne vurderes at være ubetydelige og dermed ikke væsentli-

ge.  

 

5.3 Påvirkninger i driftsfasen 

De potentielle påvirkninger i driftsfasen vil kunne forekomme som følge af repa-

rations- og vedligeholdelsesarbejder.  

 

5.3.1 Potentielle påvirkninger 

I driftsfasen vil der enkelte steder skulle foretages reparationer og vedligehol-

delse af søkablerne. Disse aktiviteter kan medføre midlertidigt sedimentspild. 

Påvirkningerne vil være meget kortvarige, idet skader på søkablerne med stor 

sandsynlighed vil blive udbedret inden for maksimalt nogle få dage - afhængigt 

af skadens type og omfang. 

 

5.3.2 Vurdering af påvirkninger 

Samlet vurderes det, at der ikke vil forekomme væsentlige påvirkninger på hy-

drografiske forhold, vandkvalitet og sedimentforhold i driftsfasen. 

 

5.4 Påvirkninger i demonteringsfasen 

I demonteringsfasen forventes påvirkninger af de hydrografiske forhold, vand-

kvaliteten og sedimentforholdene at være sammenlignelige med eller mindre 

end påvirkningerne i anlægsfasen. 

 

5.4.1 Potentielle påvirkninger 

Potentielle påvirkninger i demonteringsfasen omfatter øgede sedimentkoncen-

trationer i vandet og fysiske ændringer af havbunden. 
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5.4.2 Vurdering af påvirkninger 

Samlet vurderes det, at påvirkningerne af de hydrografiske forhold, vandkvalite-

ten og sedimentforholdene i demonteringsfasen vil være uvæsentlige, fordi på-

virkningerne vil være kortvarige, reversible og lokale i søkabelkorridoren.  

 

5.5 EU’s Vandramme- og Havstrategidirektiv 

Vandrammedirektivet (Rådets direktiv nr. 2000/60/EF) blev gennemført for at 

beskytte overfladevand i EU, og der blev på baggrund heraf indført generelle 

krav om miljøbeskyttelse og generelle grænseværdier for kemiske påvirkninger 

af alt overfladevand (European Commission, 2016). Målet er at opnå ”god miljø-

tilstand” og ”god kemisk tilstand” for alt overfladevand. I dansk lovgivning be-

skriver Vandområdeplanerne de tiltag, der skal iværksættes for at opnå god 

miljøtilstand og god kemisk tilstand. Der bør blandt andet være fokus på at re-

ducere kvælstofudledning i overfladevand (SVANA, 2016a).  

 

Søkablerne skal etableres inden for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn (SVANA, 

2016b). Det vurderes, at anlæg, drift og demontering af søkablerne ikke vil på-

virke den økologiske tilstand i projektområdet. Projektet vurderes ikke at medfø-

re væsentlige påvirkninger af flora og fauna inden for og i nærheden af søkabel-

korridoren (se kapitel 6 til 9). Projektet vurderes heller ikke at ville påvirke om-

rådets kemiske tilstand, fordi indholdet af forurenende stoffer i sedimentet er 

lavt, og der desuden ikke vil udledes yderligere mængder af kvælstof i området 

som følge af projektet. 

  

Formålet med Havstrategidirektivet (Rådets direktiv nr. 2008/56/EF) er at sikre 

god miljøtilstand i alle europæiske havområder inden 2020. Som tidligere 

nævnt, så vurderes projektet ikke at medføre væsentlige påvirkninger af havmil-

jøet i anlægs-, drifts- og demonteringsfaserne for Viking Link. Projektet vurderes 

derfor ikke at ville påvirke implementeringen af Havstrategidirektivet i Nordsø-

området.  
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6. Havbund, bundflora og -fauna 

I dette kapitel beskrives de eksisterende forhold vedrørende marine bundtyper, 

bundflora og -fauna i den danske del af søkabelkorridoren for Viking Link, og de 

potentielle påvirkninger fra projektet vurderes.  

 

6.1 Metoder og forudsætninger 

Beskrivelserne af de eksisterende forhold er hovedsageligt baseret på geofysiske 

og biologiske undersøgelser, der er foretaget i søkabelkorridoren i foråret 2016 

(Fugro, 2016). Udbredelsen af vegetation er beskrevet ved hjælp af ortofotos og 

litteratur om området, herunder den tekniske baggrundsrapport om bundsam-

fund fra VVM-redegørelsen for Horns Rev 3 Havmøllepark (Rambøll, 2014a).  

 

Potentielle påvirkninger er vurderet med udgangspunkt i eksisterende viden fra 

videnskabelig litteratur og rapporter samt projektets egne redegørelser om elek-

tromagnetiske felter (NIRAS, 2016c) og sedimentforhold (Intertek, 2016a). 

 

6.2 Eksisterende forhold 

I det følgende beskrives de eksisterende forhold for havbund, flora og fauna.  

 

6.2.1 Havbund 

Beskrivelsen af de marine bundtyper i søkabelkorridoren i dette afsnit er baseret 

på geofysiske undersøgelser foretaget i foråret 2016 (Fugro, 2016). I den dan-

ske eksklusive økonomiske zone (EEZ) var der i alt 45 prøveudtagningsstationer 

med en afstand på 5 km mellem stationerne (se Figur 5-1, kapitel 5).  

 

For alle 45 stationer blev sedimentets sammensætning bestemt for indholdet af 

grus (partikelstørrelse > 2 mm), sand (0,0624 til 2 mm) og mudder (< 0,0625 

mm, f.eks. silt og ler). Hovedparten af havbunden i søkabelkorridoren består af 

sandribber (Fugro, 2016). På 31 stationer fandtes mere end 90 % sand, og kun 

på fire stationer indeholdt sedimentet mindre end 72 % sand. Grovere materia-

ler som grus, ral og småsten blev også observeret ved nogle stationer. Sedi-

mentsammensætningen i hele søkabelkorridoren er vist i Figur 6-1. Der ses en 

generel tendens mod mindre partikelstørrelser, jo længere mod vest, man 

kommer (se også kapitel 5 for beskrivelse af sedimentforhold).  
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Figur 6-1. Sedimentsammensætningen langs den danske del af søkabelkorrido-

ren for Viking Link (Fugro, 2016). 

Sedimentets indhold af organisk stof varierede fra mindre end den mindste regi-

strerbare værdi på 0,5 % til 3,6 %. De højeste koncentrationer af organisk stof 

blev fundet på de vestligste prøvetagningsstationer, som også havde højst ind-

hold af mudder (se Figur 6-1). Generelt var indholdet af organisk stof i sedimen-

tet lavt med værdier fra under 0,2 % til maksimale værdier på 0,271 % (Fugro, 

2016). 

 

6.2.2 Bundflora og -fauna 

Baseret på analyse af ortofotos fra 2014-2016 er der ikke tegn på bundflora 

inden for søkabelkorridoren, for eksempel ålegræs eller anden undervandsvege-

tation (Figur 6-2). Figur 6-2 viser området nær Blåbjerg i Vestjylland, hvor sø-

kablerne føres i land. På fotoet ses ingen tegn på flora, hvilket er i overens-

stemmelse med resultater af feltundersøgelser, der blev udført til VVM-

redegørelsen for Horns Rev 3 Havmøllepark i 2013 i et projektområde syd for 
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søkabelkorridoren for Viking Link (Rambøll, 2014a). Derfor er bundflora ikke 

behandlet yderligere i dette kapitel.  

 

 

Figur 6-2. Ortofoto fra 2016 viser kystområdet nær Blåbjerg.  

Resultaterne af de biologiske undersøgelser viser, at der i søkabelkorridoren 

findes flere forskellige typer bunddyrssamfund, hvis forekomst og sammensæt-

ning er forbundet med bestemte sedimenttyper (Fugro, 2016).  

 

I sedimentprøver fra de 45 prøvetagningsstationer var der i alt 182 dyregrupper, 

repræsenteret af 4.865 individer (Fugro, 2016). Flest arter blev fundet blandt 

ledorme (Annelida) (41 %) efterfulgt af krebsdyr (Crustaceae) (25 %) og blød-

dyr (Mollusca)(19 %), mens pighuder (Echinodermata) og gruppen “andre” ud-

gjorde henholdsvis 9 % og 6 % af bunddyrene i prøverne (røde kolonner i Figur 

6-3).  

 

Pighuder dominerede antalsmæssigt med 2.064 registrerede individer, hvilket 

svarede til 42 % af de registrerede bunddyr. Dernæst kom ledormene (1.590 

individer, 33 %) og bløddyr (743 individer, 15 %) (blå kolonner i Figur 6-3). 

Krebsdyr og “andre” udgjorde hver især 5 % (henholdsvis 229 og 239 individer) 

(Fugro, 2016). 
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Figur 6-3. Grupper af bundfauna fundet i sedimentprøver ved undersøgelser af 

bundfauna i den danske del af søkabelkorridoren for Viking Link i for-

året 2016. Blå søjler: procentmæssig andel af samlede antal individer, 

røde søjler: procentmæssig andel af samlede antal arter (Fugro, 2016). 

Krebsdyr dominerede både i antal og biomasse, hvilket skyldes et stort antal 

slangestjerner (Amphiura filiformis), der var langt den mest talrige art, som blev 

fundet i undersøgelsen. Den næstmest talrige art var muslingen Kurtiella biden-

tata, efterfulgt af ledormen Amphictene auricoma. Andre hyppigt forekommende 

arter var ledormene Protodorvillea keferstein og Polygordius, muslingen Goodal-

lia triangularis, lancetfisken Branchiostoma lanceolatum, ledormen Scoloplos 

armiger, ledormen Lanice conchilega og ledormen Magelona johnstoni (Fugro, 

2016).  

 

Biomassen fordelt på de forskellige dyregrupper ses på Figur 6-4. 
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Figur 6-4. Procentvis fordeling af biomasser af dyregrupper registreret i den 

sedimentprøver fra den danske del af søkabelkorridoren for Viking Link 

i foråret 2016 (askefri tørvægt (AFDW)) (g/0,1 m2) pr. dyregruppe) 

(Fugro, 2016). 

Statistiske analyser af sedimenttyper og dyresamfund på de 45 prøvetagnings-

stationer i den danske eksklusive økonomiske zone (EEZ) indikerede, at tilstede-

værelsen af meget groft sand, fint sand og ler er de faktorer, der har indflydelse 

på faunaens sammensætning. Pighuder dominerer i de mere mudrede sandse-

dimenter i den vestlige del af søkabelkorridoren, mens børsteorme dominerer i 

grovere sedimenter på de undersøgte stationer tættere på den jyske vestkyst 

(Fugro, 2016). Der var generelt højest biomasse og størst artsdiversitet i prøver 

udtaget i den vestlige del af søkabelkorridoren (Fugro, 2016) (Figur 6-5). 
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Figur 6-5. Biomassen af bunddyr i sedimentprøver udtaget på 45 prøvetagnings-

stationer i den danske del af søkabelkorridoren for Viking Link (askefri 

tørvægt (AFDW) (g/0,1 m2) (Fugro, 2016). 

6.2.3 Beskyttede arter og naturtyper 

En levende molboøsters (Arctica islandica) på 80 mm blev fundet i en sediment-

prøve, og tomme skaller af molboøsters blev fundet i sedimentprøver fra tre 

prøvetagningsstationer. Denne art er på OSPARs lister over arter og habitater, 

der er truede eller i tilbagegang på grund af dens langsomme vækst og køns-

modning, lave frugtbarhed og sporadiske rekruttering og dens følsomhed over 

for fysiske forstyrrelser og tab af substrat (Fugro, 2016).  

 

Seks områder med hård bund blev undersøgt for mulige forekomster af naturty-

pen ’stenrev’, der er beskyttet på Habitatdirektivets bilag I. Disse områder blev 

dog ikke karakteriseret som egentlige stenrev (Fugro, 2016).  

 

Ingen andre beskyttede naturtyper blev identificeret i undersøgelsen i søkabel-

korridoren i 2016 (Fugro, 2016). 
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6.3 Påvirkninger i anlægsfasen 

I dette kapitel beskrives og vurderes potentielle påvirkninger af bundlevende 

samfund i anlægsfasen.  

 

6.3.1 Potentielle påvirkninger 

De potentielle påvirkninger af havbunden og de bundlevende dyresamfund i 

anlægsfasen forårsages af udgravning i havbunden og sedimentation i forbindel-

se med installation af søkablerne. Påvirkningerne i anlægsfasen vil være tids-

mæssigt begrænsede fra dage til måneder afhængigt af påvirkningernes natur. 

 

Havbunden og de bundlevende samfund ødelægges der, hvor søkablerne instal-

leres. Det berørte område på havbunden vil være cirka 5-15 meter bredt af-

hængigt af hvilken maskine, der anvendes, og selve kabelrenden vil være 0,1-1 

meter bred (se kapitel 3).  

 

Kabellægningen vil medføre suspenderet sediment og øget aflejring af sediment 

i området nær kabelrenden, der potentielt kan påvirke bunddyrs respiration eller 

fødeindtag. Det forventes, at sedimentspildet vil være størst i områder med 

finkornet sediment, der inden for dansk EEZ især er i den vestlige del af søka-

belkorridoren (Intertek, 2016a) (se Figur 6-1).  

 

I perioder med øgede koncentrationer af suspenderet sediment i vandfasen vil 

der potentielt også være en risiko for spredning af kvælstof- og fosforholdige 

forbindelser samt forurenende stoffer, som findes i sedimentet, og som normalt 

er begravet i havbunden.  

 

6.3.2 Vurdering af påvirkninger 

Påvirkninger af havbunden og de bundlevende dyresamfund vurderes i det føl-

gende.  

 

6.3.2.1 Havbund 

Det område af havbunden, der vil blive forstyrret direkte pga. installation af 

søkablerne, vil hovedsageligt bestå af groft, sandet sediment, der også naturligt 

er udsat for det dynamiske miljø i Nordsøen (se kapitel 5). Modellering af sedi-

mentspildet har vist, at hovedparten af sedimentspildet vil spredes og bundfæl-

des inden for kort afstand (op til 10 m) fra søkabelkorridoren (Intertek, 2016a). 

Det påvirkede område bliver dermed meget begrænset og lokalt i og omkring 

søkabelkorridoren. Sandsynligheden for påvirkningen er høj, men påvirkningen 

vil være kortvarig, idet det forventes, at havbunden er retableret inden for få 

måneder pga. de naturlige, dynamiske processer i Nordsøen. Samlet set vurde-

res påvirkninger af havbunden i anlægsfasen derfor at være mindre og dermed 

ikke væsentlige. 

 

Der er ikke fundet værdifulde revformationer i undersøgelserne i søkabelkorrido-

ren i 2016 (Fugro, 2016). De hårde substrater, der blev undersøgt for forekom-

sten af stenrev, viste sig ikke at indeholde egentlige stenrevsstrukturer, og det 

vurderes derfor, at der ikke vil være påvirkninger af beskyttede habitater i an-

lægsfasen.  
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6.3.2.2 Bundfauna 

Bunddyr, som graves op af havbunden i forbindelse med installation af søkab-

lerne, kan blive udsat for rovdyroverfald, når rovdyr tiltrækkes. Disse forstyrrel-

ser forventes kun at forekomme kortvarigt (få timer til få dage). Dertil kommer, 

at de arter, der findes i nærheden af kabelkorridoren, er meget almindelige i 

Nordsøen, og ingen af arterne er beskyttede.  

 

Bunddyr, der lever i det område, hvor søkablerne installeres på havbunden, kan 

blive begravet og kvalt i sediment. Bunddyr er mobile, og desuden har mange 

arter pelagiske larver (lever i vandfasen), der hurtigt spredes over større områ-

der. Det forventes derfor, at bunddyrene hurtigt vil reetableres på havbunden 

henover søkablerne, når kablerne er blevet tildækket med sediment. De første 

arter forventes at være genetablerede allerede efter få måneder (Hygum, 1993) 

(Støttrup et al., 2007). Denne vurdering underbygges af resultaterne af en un-

dersøgelse af dumpning af sediment fra havnen i Rotterdam i Nordsøen, der 

viste, at bundfaunaen hurtigt genkoloniserede området, efter at dumpningen var 

afsluttet (Stronkhorst et al, 2003). Påvirkningen som følge af direkte forstyrrelse 

af havbunden vil derfor være kortvarig og reversibel og vurderes at være ubety-

delig.  

 

Beregninger af sedimentspredning fra anlægsaktiviteterne viser, at mængden af 

suspenderet sediment under kabellægningsarbejdet vil være inden for de natur-

lige udsving i Nordsøen, og at øgede sedimentmængder på et givet sted kun vil 

forekomme i korte perioder, mens anlægsarbejdet står på (Intertek, 2016a). De 

bunddyr, der lever i området, er tilpassede store udsving i sedimentkoncentrati-

onen og anses ikke for at være følsomme over for høje koncentrationer af su-

spenderet sediment i kortere perioder. Derfor vurderes påvirkningen pga. su-

spenderet sediment at være ubetydelig.  

 

Spredning af kvælstof og fosfor fra suspenderet sediment vurderes ligeledes at 

være uden betydning for bundfaunaen, fordi sedimentanalyser har vist, at sedi-

mentet i søkabelkorridoren har et lavt indhold af organisk stof (< 0,5 % til 3,6 

%) og et lavt indhold af organisk kulstof (< 0,2 % til 0,271 %) (Fugro, 2016). 

Det forventes derfor, at indholdet af kvælstof- og fosforholdige forbindelser i 

sedimentet er lave, og at der som følge af kraftig strøm og bølger vil ske en 

hurtig fortynding, således at koncentrationen af de kemiske stoffer vil falde til et 

niveau, som er sammenligneligt med baggrundskoncentrationerne. 

 

Analyser af sedimentprøver fra søkabelkorridoren viste, at indholdet af forure-

nende stoffer som metaller og kulbrinter er lavt og sammenligneligt med typi-

ske, gennemsnitlige baggrundsværdier i de danske farvande, som ikke forventes 

at påvirke organismer, som lever i sedimentet (VEJ nr. 9702 af 20/10/2008, 

2008) (se kapitel 5 for en detaljeret beskrivelse). Der findes heller ingen regi-

strerede klappladser, som kan være kilder til forurenet sediment, nær kabelkor-

ridoren (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016b). Det vurderes derfor, at der ikke 

vil være nogen påvirkning af bunddyr som følge af spredning af forurenende 

stoffer.  
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Baseret på ovenstående vurderes det samlet, at påvirkninger af bundfauna i 

anlægsfasen vil være begrænsede til et lille geografisk område lokalt omkring 

søkabelkorridoren i en kort periode (1-2 år). Derfor vurderes det samlet set, at 

påvirkningerne vil være ubetydelige og dermed ikke væsentlige.  

 

6.4 Påvirkninger i driftsfasen 

Potentielle påvirkninger af marine bundsamfund i driftsfasen vil være knyttet til 

varmeafgivelse fra søkablerne og forekomster af elektromagnetiske felter som 

beskrevet og vurderet nedenfor. 

 

6.4.1 Potentielle påvirkninger 

6.4.1.1 Varmeafgivelse 

Når elektrisk energi transporteres i søkablerne, bliver en vis andel af energien 

tabt som varme, som opvarmer det omkringliggende sediment. En temperatur-

stigning kan potentielt påvirke havets dyreliv direkte, ændre de fysisk-kemiske 

forhold i sedimentet og øge den mikrobiologiske aktivitet. Der mangler generelt 

viden om, hvorvidt varmeafgivelse fra søkabler påvirker miljøet (OSPAR, 2009). 

Nogle arter som f.eks. torsk (Gadus morhua), arter af snegle, og nogle ledorme 

er følsomme over for små temperaturændringer, og selv små temperaturæn-

dringer kan påvirke disse arters fysiologi, forplantningsevne og dødelighed. 

Yderligere kan nogle arters migration påvirkes, og arter, som foretrækker højere 

temperaturer, kan blive tiltrukket af varme fra søkablerne. Øget mikrobiologisk 

aktivitet kan medføre øget nedbrydning af organisk stof, som kan føre til øget 

iltforbrug (OSPAR, 2009). Påvirkninger i driftsfasen må betragtes som perma-

nente.  

 

6.4.1.2 Elektromagnetiske felter 

Søkablerne vil potentielt kunne generere elektromagnetiske felter (EMF) nær 

søkablerne. De elektromagnetiske felter vil typisk være væsentligt svagere end 

det naturligt forekommende felt i en afstand af mere end 10 meter fra søkablet, 

hvis kablerne bliver lagt i samme kabelrende. Hvis søkablerne ikke lægges i 

samme kabelrende, kan det elektromagnetiske felt potentielt være i en afstand 

på omkring 50 meters afstand til søkablerne (NIRAS, 2016c). 

 

6.4.2 Vurdering af påvirkninger 

Påvirkningerne af marine bundsamfund vurderes i den følgende. 

 

6.4.2.1 Varmeafgivelse 

I VVM-redegørelsen for Horns Rev 3 Havmøllepark blev effekten af en potentiel 

temperaturstigning vurderet for de bundlevende samfund. Det blev generelt 

vurderet, at de fleste dyregrupper ikke var følsomme over for varme. Arten al-

mindelig søstjerne (Asteria rubens) blev dog vurderet som værende moderat 

følsom over for varme (Rambøll, 2014a).  

 

De naturlige, årstidsbestemte temperatursvingninger i Nordsøens bundvand er 

fra 6 °C om vinteren til 16 °C om sommeren (se kapitel 5), og bundfaunaen er 

dermed tilpasset store temperatursvingninger i løbet af året. Desuden er indhol-

det af organiske stoffer lavt i havbunden i søkabelkorridoren, og det forventes 
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ikke, at en temperaturstigning vil påvirke den mikrobielle nedbrydningsproces. 

Derfor vurderes det, at påvirkninger af bundsamfundene i søkabelkorridoren 

som følge af varmeafgivelse vil være ubetydelige. 

 

6.4.2.2 Elektromagnetiske felter 

I en rapport vedr. elektromagnetiske felter, udarbejdet specifikt til Viking Link 

(NIRAS, 2016c) og i VVM-redegørelsen for Horns Rev 3 Havmøllepark (Rambøll, 

2014a) blev påvirkninger fra elektromagnetiske felter af de bundlevende sam-

fund vurderet. Generelt blev det vurderet, at de fleste dyregrupper ikke er føl-

somme over for elektromagnetiske felter (krebsdyr, bløddyr og pighuder). Den 

eksisterende viden er utilstrækkelig til at beskrive, hvorvidt grupperne Cnidaria 

og børsteorme er følsomme over for elektromagnetiske felter (Rambøll, 2014a).  

 

Påvirkninger af bundsamfundene langs Viking Link pga. elektromagnetiske felter 

vurderes at være ubetydelige. Dette understøttes af en ny undersøgelse om 

elektromagnetiske felter fra søkabler, som ikke observerede nogen biologiske 

effekter af elektromagnetiske felter (Love, Nishimoto, Clark, & Bull, 2016). Des-

uden bliver det område, der vil blive påvirket af elektromagnetiske felter, be-

grænset lokalt omkring det nedgravede kabel (< 50 m hvis kablerne lægges 

hver for sig, og < 10 m hvis de lægges i samme kabelrende). Denne vurdering 

er baseret på erfaringer fra søkabler, som ligger direkte på havbunden (NIRAS, 

2016c). Samlet forventes der ikke nogen væsentlige påvirkninger af bundsam-

fundene som følge af varmeafgivelse eller elektromagnetiske felter. 

 

6.5 Påvirkninger i demonteringsfasen 

Påvirkninger af bundsamfund i demonteringsfasen forventes at blive sammenlig-

nelige eller mindre end påvirkninger fra anlægsarbejdet som beskrevet i det 

følgende. 

 

6.5.1 Potentielle påvirkninger 

De potentielle påvirkninger i demonteringsfasen vil være knyttet til forstyrrelse 

af bundhabitater, sedimentspild og frigivelse af næringsstoffer og forurenende 

stoffer fra sedimentet. Påvirkningerne i demonteringsfasen vil være af begræn-

set varighed. 

 

6.5.2 Vurdering af påvirkninger 

Området, som bliver påvirket af demontering, udgør et lille geografisk område af 

lokal betydning. Påvirkningerne af bundsamfundene forventes at blive kortvarige 

(1-2 år) og reversible. Sandsynligheden for påvirkninger er høj. Derfor vurderes 

påvirkningerne at være ubetydelige og dermed ikke væsentlige. 
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7. Fisk 

I dette kapitel beskrives de eksisterende forhold for fisk i den undersøgte 

søkabelkorridor for Viking Link og i de omkringliggende områder, og de poten-

tielle påvirkninger af fisk som følge af Viking Link-projektet vurderes.  

 

7.1 Metode og forudsætninger 

Beskrivelsen af de eksisterende forhold er baseret på den eksisterende litteratur 

om fiskesamfund i den sydlige del af Nordsøen, primært fra et skrivebordsstudie 

vedrørende søkabelkorridoren for Viking Link (Rambøll, 2014c), VVM-

redegørelsen for Horns Rev 3 Havmøllepark (Energistyrelsen og Naturstyrelsen, 

2014) og den tilhørende tekniske baggrundsrapport (Orbicon, 2014d), VVM-

redegørelsen for Vesterhav Syd Havmøllepark (Naturstyrelsen og 

Energistyrelsen, 2015) og den tilhørende tekniske baggrundsrapport vedr. fisk 

og fiskesamfund (BioApp & Krog Consult, 2015a), Miljøredegørelsen for COBRA-

cable (Naturstyrelsen, 2015), VVM redegørelsen for Ravn oliefeltet i Nordsøen 

(Wintershall Noordzee, 2014) samt projektspecifik viden fra et skrivebordsstudie 

af kommercielt fiskeri langs søkabelkorridoren for Viking Link (SMC Ltd., 2016).  

 

Vurderinger af påvirkninger er baseret på de eksisterende forhold, erfaringer fra 

lignende projekter samt viden om fiskesamfund og fisks følsomhed over for de 

potentielle påvirkninger. Påvirkninger relateret til tab af føderessourcer og æn-

dringer af bundhabitater er baseret på vurderingerne af påvirkninger af bundflo-

ra og -fauna i kapitel 6. Derudover danner resultater fra geofysiske undersøgel-

ser, der blev gennemført i søkabelkorridoren i 2016 (Fugro, 2016), grundlag for 

vurderingerne af påvirkninger af fisk fra sedimentspild i anlægs- og demonte-

ringsfaserne.  

 

7.2 Eksisterende forhold 

Nordsøen er et havområde med mange fiskearter, der er vigtige elementer i 

havets økosystemer, og et vigtigt gyde- og opvækstområde for en række fiske-

arter.  

 

Forekomsten af fisk er bl.a. relateret til havbundsforholdene samt de tilgængeli-

ge byttedyr. Statistiske analyser viser, at sedimenttyperne i den danske del af 

søkabelkorridoren overordnet varierer som følge af sammensætningen af meget 

groft sand, fint sand og ler. Forekomsten af dyr, der lever i havbunden, varierer 

tilsvarende afhængigt af arternes foretrukne sedimenttyper. Pighuder (f.eks. 

slangestjerner og søstjerner) dominerer eksempelvis i de mere mudrede sedi-

menter i den vestlige del af søkabelkorridoren, mens børsteorme dominerer i de 

lidt grovere sedimenter tættere ved den jyske vestkyst (Fugro, 2016). 

 

Søkabelkorridoren for Viking Link-forbindelsen går nord om Horns Rev, der er et 

rev på lav vanddybde, hvor havbunden fortrinsvis består af sand og er stærkt 

eksponeret for vind. De fysiske forhold på Horns Rev og i den østlige del af 

Nordsøen medfører, at området er velegnet som levested for fisk og deres byt-

tedyr (Orbicon, 2014d). I VVM-undersøgelsen for Horns Rev 3 Havmøllepark 

(Orbicon, 2014d) blev de mest almindelige fiskearter ved Horns Rev beskrevet 

og rangordnet efter antal arter fundet i forskellige undersøgelser (Tabel 7-1). 

Tabel 7-1 giver en oversigt over de dominerende fiskearter ved Horns Rev og 
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dermed det fiskesamfund, der forventes at være i den østlige del af søkabelkor-

ridoren for Viking Link, som ligger tæt på Horns Rev. 

Tabel 7-1. De 10 mest almindelige fiskearter dokumenteret i fire tællinger ved 

Horns Rev, som vist i VVM-redegørelsen for Horns Rev 3 Havmøllepark 

(Orbicon, 2014d) . For hver tælling er arterne rangordnede efter an-

tal/fangstfrekvens.  

Rang Indberettet 
af fiskere 
2000 - 2004 

Hollands 
testfiskeri i 
ICES -

rektangel 
40F7 1989-
1999* 

DFU trawling 
ved Havmøl-
lepark Horns 

Rev 1 2005 

BioConsult 
trawling og 
hildingsgarn 

ved havmøl-
lepark Horns 
Rev 1 2005 

Fangst/Bifa
ngst indbe-
rettet af 

fiskere 2013 
og ICES data 
2012 

1 Tobis spp.  
(Ammodyti-
dae) 

Ising 
(Limanda 
limanda) 

Tobis-arter** 
(Ammodyti-
dae) 

Sandkutling 
(Pomatoschi-
stus minutus) 

Tobis 
(Ammodyti-
dae) 

2 Rødspætte 
(Pleuronectes 
platessa) 

Rødspætte 
(Pleuronectes 
platessa) 

Sandkutling 
(Pomatoschi-
stus minutus) 

Tobis-
arter*** 
(Ammodyti-
dae) 

Brisling 
(Sprattus 
sprattus) 

3 Brisling 
(Sprattus 
sprattus) 

Panserulk 
(Agonus cata-
phractus) 

Rødspætte 
(Pleuronectes 
platessa) 

Rødspætte 
(Pleuronectes 
platessa) 

Hestereje 
(Crangon 
crangon) 

4 Sild 
(Clupea ha-

rengus) 

Hvilling 
(Merlangius 

merlangus) 

Stribet fløjfisk 
(Calliony-

midae) 

Ising 
(Limanda 

limanda) 

Rødspætte 
(Pleuronectes 

platessa) 

5 Atlantisk 
torsk 
(Gadus mor-
hua) 

Stribet fløjfisk 
(Calliony-
midae) 

Ising 
(Limanda 
limanda) 

Hestemakrel 
(Trachurus 
trachurus) 

Torsk 
(Gadus mor-
hua) 

6 Søtunge 
(Solea solea) 

Grå knurhane 
(Eutrigla 
gurnardus) 

Hvilling 
(Merlangius 
merlangus) 

Alm. tunge-
hvarre 
(Arnoglossus 
laterna) 

Pighvarre 
(Scophthal-
mus maxi-
mus) 

7 Ising 
(Limanda 
limanda) 

Glastunge 
(Buglossidium 
luteum) 

Håising 
(Hippoglossoi-
des platessoi-
des) 

Torsk 
(Gadus mor-
hua) 

Ising 
(Limanda 
limanda) 

8 Pighvarre 
(Scophthal-

mus maxi-
mus) 

Kutling spp. 
(Pomatoschi-

stus spp.) 

Tangnål spp. 
(Syngnathi-

nae) 

Rød mulle 
(Mullus bar-

batus) 

Søtunge 
(Solea solea) 

9 Skrubbe 
(Platichthys 
flesus) 

Søtunge 
(Solea solea) 

Brisling 
(Sprattus 
sprattus) 

Stribet fløjfisk 
(Calliony-
midae) 

Sandkutling 
(Pomatoschi-
stus minutus) 

10 Kuller 
(Melano-
grammus 
aeglefinus) 

Tungehvarre 
(Arnoglossus 
laterna) 

Sild 
(Clupea ha-
rengus) 

Havkarusse 
(Ctenolabrus 
rupestris) 

Hvilling 
(Merlangius 
merlangus) 

* Tobisarter var nummer 21 i denne tælling. **Mest tobiskonge. ***Mest havtobis. 

 

For den vestlige del af den danske del af søkabelkorridoren, hvor vanddybden er 

større end på Horns Rev, er de eksisterende forhold beskrevet med udgangs-

punkt i VVM-undersøgelsen for Ravn Oliefeltet (Wintershall Noordzee, 2014). 

 

Tætheden af fisk i den vestlige del af dansk EEZ er lav sammenlignet med andre 

områder i Nordsøen (Wintershall Noordzee, 2014). De bentiske fiskesamfund 

(fisk, der lever på eller nær havbunden) er domineret af arterne ising (Limanda 

limanda), knurhane (Triglidae), hvilling (Merlangius merlangus) og kuller (Mela-

nogrammus aeglefinus). Sild (Clupea harengus) og i mindre omfang brisling 
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dominerer det pelagiske fiskesamfund (arter som lever frit i vandet) (Wintershall 

Noordzee, 2014). 

 

Undersøgelsen af kommercielt fiskeri i Nordsøen viste, at de primære målarter 

er konsumfiskearterne rødspætte og søtunge (Solea solea) samt industrifiskene 

tobis (Ammodytidae) og sperling (Trisopterus esmarkii) (SMC Ltd., 2016).  

 

De danske basisanalyser i forbindelse med EU's Havstrategidirektiv 

(Naturstyrelsen, 2012) har identificeret fire fiskearter som de vigtigste for det 

kommercielle fiskeri i Nordsøen: torsk (Gadus morhua), sild (Clupea harengus) 

og rødspætte (Pleuronectes platessa), som findes i hele søkabelkorridoren, mens 

tobisarter (Ammodytidae) hovedsageligt findes langs Dogger Banke og centralt i 

Nordsøen (Naturstyrelsen, 2012) (Figur 7-1). De eksisterende forhold og poten-

tielle påvirkninger af det kommercielle fiskeri behandles detaljeret i kapitel 10. 

 

 

 

Figur 7-1. Vigtige områder for a) torsk, b) sild, c) tobis and d) rødspætte 

(Naturstyrelsen, 2012). 

 

Nær grænsen til den tyske EEZ blev der i VVM-undersøgelsen for Ravn Feltet 

fundet et gydeområde for torsk (Figur 7-1). Søkabelkorridoren for Viking Link 

krydser to områder, hvor tætheden af torskeæg var 5-15 æg/m2, hvilket blev 

defineret som ‘middel’. Tætheder på 1-5 æg/m2 blev defineret som ’lave’, og 

tætheder på mere end 15 æg/m2 blev defineret som ’høje’. Torsken gyder fra 

begyndelsen af januar til april og topper i februar-marts.  
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Figur 7-1. Torskens gydeområder i Nordsøen (Wintershall Noordzee, 2014). 

Torsk gyder i en lang række områder i Nordsøen, og i mange områder er tæthe-

den af æg højere end i det område, som søkabelkorridoren krydser. Det gælder 

især i områder nær Dogger Banke, Tyske Bugt, Moray Firth og området øst for 

Shetlandsøerne (Wintershall Noordzee, 2014). 

 

7.2.1 Opsummering 

Fiskesamfundene i søkabelkorridoren varierer som følge af varierende bundfor-

hold og tilgængelige byttedyr. De ovennævnte undersøgelser viser, at fiskesam-

fundene langs og i søkabelkorridoren er karakteriserede af almindelige fiskear-

ter, som er udbredte over store områder i Nordsøen. Desuden overlapper søka-

belkorridoren ikke med vigtige gyde- eller opvækstområder.  

 

Beskyttede fiskearter forventes ikke at være til stede i søkabelkorridoren eller de 

tilstødende områder.  

 

 

7.3 Påvirkninger i anlægsfasen 

Potentielle påvirkninger af fisk vil hovedsageligt være relaterede til anlægsar-

bejdet som beskrevet i det følgende. 
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7.3.1 Potentielle påvirkninger 

Forberedelse af havbunden og kabellægning kan potentielt påvirke fisk ved at 

forårsage nedsat sigtbarhed på grund af suspenderet sediment samt som følge 

af ændringer og forstyrrelser af levesteder.  

 

Installation af søkablerne vil hvirvle sediment op i nærheden af anlægsaktivite-

terne. Suspenderet sediment i vandfasen nedsætter sigtbarheden og kan derved 

potentielt påvirke fisks fødesøgning og respiration og derfor fortrænge fisk fra 

området. Dertil kan forhøjede sedimentkoncentrationer i vandet potentielt redu-

cere overlevelsen for fiskeæg og -larver. Disse livsstadier er generelt de mest 

følsomme, idet de ikke er i stand til at undgå påvirkninger ved at svømme til 

andre områder.  

 

Bundlevende arter som fladfisk, der lever i eller på sedimentet, kan bedre tåle 

høje sedimentkoncentrationer i vandet end pelagiske arter f.eks. som sild og 

brisling (Engell-Sørensen & Skyt, 2002).  

 

Installation af søkablerne vil oftest foregå med en hastighed på mellem 100 og 

300 meter/timen. Hvis der er områder med meget hård bund, kan hastigheden 

falde ned til 50 meter/timen . Sedimentspild som følge af kabellægningen vil 

være kortvarigt og begrænset til mindre områder lokalt omkring anlægsaktivite-

terne, idet havbunden i søkabelkorridoren fortrinsvis består af sand og grovere 

sediment, som bundfældes hurtigt (se kapitel 5). Derfor forventes det, at det 

meste af sedimentet sedimenterer på havbunden inden for kort afstand (få me-

ter) fra søkablerne.  

 

Etablering af kabelrender vil ødelægge de bundlevende samfund og dermed 

påvirke fødegrundlaget for fisk. Selve renden bliver 0,5-1 meter bred, mens det 

samlede område af havbunden, der kan blive berørt pga. anlægsaktiviteterne 

(footprint), vil være mellem 5 og 15 meter bredt afhængigt af den valgte kabel-

lægningsmetode.  

 

Afslutningsvis kan fisk i nærheden af anlægsaktiviteterne blive forstyrret af den 

øgede skibstrafik, som kan føre til adfærdsændringer.  

 

7.3.2 Vurdering af påvirkninger 

Nordsøen er karakteriseret ved en høj naturlig suspension. Fiskearter, som fin-

des i søkabelkorridoren og de tilstødende områder, er tilpassede disse forhold og 

anses ikke for at være følsomme over for sedimentspild. Kabellægningsarbejdet 

vil påvirke et meget begrænset område, og påvirkningen bliver kortvarig (dage). 

Forstyrrelse og fortrængning af et mindre antal fisk kan potentielt forekomme i 

området umiddelbart rundt om anlægsarbejderne på havbunden. Det forventes 

dog, at fortrængte fisk vil vende tilbage til området, efter arbejdet er afsluttet. 

Derfor vurderes det, at påvirkninger af fisk som følge af øgede sedimentkoncen-

trationer i vandet under anlægsarbejdet vil være ubetydelige. 

 

Søkabelkorridoren krydser to gydeområder for torsk, hvor gydetætheden er 

defineret som ’mellem’ (5-15 æg /m2) (se Figur 7-1). Det område, der potentielt 

kan blive påvirket, vil være en meget lille del af det samlede gydeområde, så 
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kun en lille andel af torskeæggene vil kunne blive påvirket. Gydningen vil desu-

den kun påvirkes, hvis anlægsarbejdet udføres i gydeperioden (januar-april). 

Det vurderes samlet set, at sandsynligheden for påvirkning er lav, og påvirknin-

gen vil være lokal og kortvarig (dage). Derfor vurderes det, at påvirkningen af 

torskens gydning vil være ubetydelig.  

 

Kabellægningsarbejdet vil ødelægge bundhabitater i kabelrenden og dermed 

påvirke fisks føderessourcer. Den direkte påvirkning af havbunden vil dog kun 

omfatte en meget lille del af områdets levesteder for fisk og deres fødeemner, 

og derfor vurderes det, at påvirkningen bliver meget begrænset. Påvirkningen 

vil være midlertidig, fordi bundhabitaterne forventes at være genetablerede 

inden for 1-2 år. Påvirkningerne af bundhabitater, bundflora og - fauna vurderes 

desuden at være ubetydelige (se kapitel 6). Sandsynligheden for, at fisk påvir-

kes, vurderes at være lav, fordi fiskene vil kunne benytte andre gunstige leve-

steder tæt på søkabelkorridoren. Den samlede påvirkning af fisk som følge af 

ændringer af habitater vurderes derfor at være ubetydelig.  

 

Øget skibstrafik og støj fra fartøjer og kabellægningsudstyr ombord kan medføre 

forstyrrelse af fisk i anlægsfasen. Forstyrrelsen kan føre til midlertidig fortræng-

ning af fisk fra området. Omfanget af den potentielle påvirkning vil dog være lille 

og kortvarigt (dage), og fiskene kan vende tilbage til området, når anlægsarbej-

det er afsluttet. Desuden er fisk i området vant til forstyrrelser fra fartøjer, og 

det vurderes, at sandsynligheden for påvirkning som følge af øget skibstrafik er 

lav. Derfor vurderes det, at påvirkningen af fisk fra øget skibstrafik i anlægsfa-

sen vil være ubetydelig.  

 

Det konkluderes, at fisk i søkabelkorridoren og de omkringliggende områder er 

almindelige arter i Nordsøen, som ikke anses for at være følsomme over for de 

potentielle påvirkninger i anlægsfasen. De berørte områder vil være meget be-

grænsede i forhold til fiskenes udbredelsesområder, og påvirkningerne vil være 

kortvarige og reversible. Det vurderes derfor, at påvirkningerne af fisk i anlægs-

fasen vil være ubetydelige og dermed ikke væsentlige.  

 

7.4 Påvirkninger i driftsfasen 

De potentielle påvirkninger af fisk i driftsfasen beskrives og vurderes i det føl-

gende. 

 

7.4.1 Potentielle påvirkninger 

I driftsfasen vil kabelreparation og -vedligeholdelse forekomme enkelte steder i 

søkabelkorridoren. Dette arbejde kan medføre midlertidig fortrængning af fisk. 

Påvirkningerne vil være meget kortvarige, fordi reparationer sandsynligvis ikke 

vil tage mere end højst et par dage afhængigt af skadens type og omfang. 

 

I driftsfasen producerer søkablerne elektromagnetiske felter på grund af den 

elektriske strøm i kablerne (Gill & Bartlett, 2010). Det elektromagnetiske felt vil 

udbredes i havmiljøet og vil inducere et elektrisk felt, når vand eller dyr bevæ-

ger sig igennem det magnetiske felt. Styrken af det elektromagnetiske felt og de 

inducerede elektriske felter og deres udbredelsesområder er blevet estimeret 
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(Tripp, 2016) og anvendt til en vurdering af sandsynlige påvirkninger (NIRAS, 

2016a). 

 

En række marine organismer er følsomme over for magnetiske og elektriske 

felter (CMACS, 2003). Hovedgrupper, som er fremhævet i rapporten om elek-

tromagnetiske felter, er bruskfiskene hajer og rokker, der er følsomme over for 

både elektriske og magnetiske felter, og hvaler, som anses for at være magne-

tisk følsomme. Hajer, rokker m.fl. bruger elektriske felter til at finde bytte samt 

til at finde rovdyr og artsfæller. Nogle fiskearter som blandt andet ål og laksefisk 

kan bruge magnetiske felter til at navigere og orientere sig med.  

 

Marine organismer, der registrerer menneskeskabte elektromagnetiske felter og 

inducerede elektriske felter kan potentielt påvirkes i form af adfærdsændringer, 

eksempelvis ved at de bliver tiltrukket til områder på havbunden, hvor de søger 

efter bytte, som ikke findes, ved at de undgår områder, eller at deres evne til at 

orientere sig og deres vandringsmønstre ændres.  

 

Magnetiske felter mindskes med afstanden fra kilden og påvirkninger fra høj-

intensive magnetiske vil være helt lokale (Orpwood, Fryer, Rycroft, & 

Armstrong, 2015). Søkablerne i Viking Link vil blive gravet ned i sedimentet, 

hvilket vil reducere det elektriske felts styrke og påvirkningen af de elektromag-

netisk følsomme arter sammenlignet med kabler, som lægges på havbunden 

(CMACS, 2003).  

Det elektromagnetiske felt fra søkablerne vil være betydeligt svagere end det 

naturligt forekommende felt ved en afstand på mere end 10 m fra søkablerne, 

hvis kablerne lægges i samme kabelrende. Hvis kablerne ikke etableres i samme 

rende, vil det elektromagnetiske felt potentielt blive udbredt i en afstand af om-

kring 50 meter fra søkablerne (NIRAS, 2016a). 

7.4.2 Vurdering af påvirkninger 

De potentielle påvirkninger af fisk som følge af elektromagnetiske felter er be-

skrevet i en projektspecifik rapport vedr. elektromagnetisme fra Viking Link-

søkablerne (NIRAS, 2016c). Af rapporten fremgår det, at det generelt er uklart, 

om og hvordan fisk kan blive påvirket af elektromagnetiske felter fra søkabler, 

men det vurderes, at eventuelle påvirkninger af fisks orienteringsevne eller van-

dringsadfærd vil være små og midlertidige. Det vurderes også, at det er usand-

synligt, at der vil være fysiologiske påvirkninger som følge af elektromagnetiske 

felter. Dette stemmer overens med konklusionerne i en teknisk baggrundsrap-

port fra VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark (BioApp & Krog 

Consult, 2015b). Samlet vurderes det, at påvirkningens omfang vil være af-

grænset til et område helt tæt på kabelkorridoren (< 50 m). Sandsynligheden 

for påvirkning vurderes at være lav, fordi de fisk, der forekommer i området 

generelt ikke anses for at være følsomme over for elektromagnetiske felter. Den 

potentielle påvirkning vil være permanent, fordi den er relateret til søkablernes 

drift. Påvirkninger fra elektromagnetiske felter vurderes på denne baggrund at 

være ubetydelige. 
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Samlet vurderes det, at påvirkningerne af fisk i driftsfasen vil være ubetydelige 

og dermed ikke væsentlige. 

 

7.5 Påvirkninger i demonteringsfasen 

De potentielle påvirkninger af fisk i demonteringsfasen forventes at være sam-

menlignelige med eller mindre end påvirkningerne i anlægsfasen. 

 

7.5.1 Potentielle påvirkninger 

Potentielle påvirkninger i demonteringsfasen kan forekomme som følge af sedi-

mentspild, forstyrrelser, støj og ændringer af levesteder. Inden demonteringsar-

bejdet påbegyndes, vil der blive redegjort for arbejdsmetoderne, og potentielle 

påvirkninger af fisk, som afviger fra dem, der er beskrevet for anlægsfasen, vil 

blive vurderet.  

 

7.5.2 Vurdering af påvirkninger 

Det påvirkede område i forbindelse med demonteringsarbejdet vil være relativt 

lille, og demonteringsarbejdet vil være kortvarigt (uger), så det vil være muligt 

for fisk at vende tilbage til området efter arbejdets afslutning. Sandsynligheden 

for, at fisk påvirkes, anses for at være lav, fordi fiskene er udbredte over store 

områder. Påvirkningen vil være midlertidig, idet bundhabitater og fødegrundla-

get for fisk forventes at være genetableret inden for 1-2 år (se kapitel 6), og det 

vurderes, at fisk kan bruge nærliggende fourageringsområder i mellemtiden. 

 

Samlet vurderes det, at påvirkninger af fisk som følge af demontering af søkab-

lerne vil være ubetydelige og dermed ikke væsentlige.  
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8. Fugle 

I dette kapitel beskrives de eksisterende forhold for fugle i den danske del af 

den sydlige Nordsø, hvor søkablerne placeres, og de potentielle påvirkninger af 

fugle vurderes. 

 

8.1 Metode og forudsætninger 

Beskrivelser af de eksisterende forhold er primært baseret på VVM-

undersøgelsen for Horns Rev 2 Havmøllepark (NERI, 2006), den tekniske bag-

grundsrapport om rastende fugle fra VVM-redegørelsen for Horns Rev 3 Havmøl-

lepark (Orbicon, BioConsult SH & IFAÖ, 2014), VVM-redegørelsen for Ravn feltet 

i den danske del af Nordsøen og resultaterne af landsdækkende optællinger af 

vandfugle i Danmark foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Univer-

sitet i vinteren 2007/2008 (Petersen et al., 2010). Derudover er der inddraget 

information om vigtige områder for fugle (Important Bird Areas, IBA) fra Bird 

Life Internationals hjemmeside (Birdlife International, 2016).  

 

Vurderingerne af de potentielle påvirkninger er baseret på viden om arternes 

sårbarhed i forhold til de potentielle påvirkninger. Påvirkninger, der er relaterede 

til fuglenes fødegrundlag, er vurderet ud fra de miljøpåvirkninger, der vurderes i 

kapitel 6 om havbund, bundflora og –fauna samt i kapitel 7 om fisk. 

 

8.2 Eksisterende forhold 

Søkabelkorridoren passerer nord om Horns Rev, der er et vigtigt overvintrings- 

og rasteområde for fugle. En gennemgang af historiske observationer af fugle 

omkring Horns Rev findes i den tekniske baggrundsrapport vedrørende fugle til 

VVM-redegørelsen for Horns Rev 2 Havmøllepark (NERI, 2006). De historiske 

data er dog næsten udelukkende begrænsede til kysten ved Blåvands Huk. Mel-

lem 1999 og 2005 blev mere detaljerede observationer af fugleantal og -

udbredelse tilgængelige via de undersøgelser, der blev udført i forbindelse med 

havmølleparkerne Horns Rev 1 og Horns Rev 2. Resultater af flytællinger viste, 

at tætheden af fugle i havområderne omkring Horns Rev generelt er lav (NERI, 

2006). Undersøgelserne viste, at der lejlighedsvist fandtes høje koncentrationer 

af arter som lommer og alkefugle, men der var store udsving i antal og udbre-

delse af fuglene mellem tællingerne, sandsynligvis pga. variationer i udbredelse 

og koncentration af pelagiske fisk, som er fuglenes bytte (NERI, 2006). 

 

Sortand (Melanitta nigra) var den mest talrige art, der blev observeret i under-

søgelsesområdet for VVM-undersøgelserne for Horns Rev 2 Havmøllepark. Op-

tællinger af fugle og matematiske beregninger (modellering) viste, at undersø-

gelsesområdet understøtter mellem 9.397 og 93.848 sortænder og dermed er af 

international betydning (NERI, 2006). Antal og udbredelse af sortænder forud-

sattes at være nært forbundet med tilstedeværelsen af fødeemner, især ameri-

kansk knivmusling (Ensis americanus), der viste sig at være det foretrukne byt-

tedyr for sortænder ved Horns Rev (NERI, 2006). 

 

VVM-forundersøgelsen for Horns Rev 3 Havmøllepark omfattede flytællinger af 

fugle udført mellem januar og november 2013 i et undersøgelsesområde, der 

strakte sig fra kystlinjen til cirka 50 km til havs (Orbicon, BioConsult SH & IFAÖ, 

2014) (Figur 8-1). 
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Figur 8-1. Områder dækket af fugletællinger udført til VVM for Horns Rev 3 

Havmøllepark (Orbicon, BioConsult SH & IFAÖ, 2014) og som del af de 

landsdækkende optællinger af vandfugle udført af Danmarks Miljøun-

dersøgelser, Aarhus i 2007/2008 (Petersen et al., 2010). Kortet er op-

tegnet ud fra ovenstående referencer. Den blå linje viser søkabelkorri-

doren for Viking Link. 

Også i denne undersøgelse var sortand den mest talrige art. Sortænder blev 

observeret i antal af international betydning, især i den sydlige del af undersø-

gelsesområdet. Lommers udbredelse skiftede væsentligt mellem tællingerne, 

men der var generelt størst tæthed af lommer i den nordlige del af undersøgel-

sesområdet (Orbicon, BioConsult SH & IFAÖ, 2014). 

 

Området viste sig også at være af høj betydning for fløjlsand (Melanitta Fusca), 

dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) og splitterne (Thalasseus sandvicensis). For 

alle andre fuglearter blev det vurderet, at området var af mellem eller lav be-

tydning som raste- og fourageringsområde (Orbicon, BioConsult SH & IFAÖ, 

2014). 

 

En national undersøgelse af havfugle i Danmark (Petersen et al., 2010) påviste, 

at lommer og sortænder fandtes ved Horns Rev, og at der længere væk fra ky-

sten desuden fandtes et mindre antal rider (Rissa tridactyla) og fire alkearter: 

lille alk (Alle alle), alk (Alca torda), lomvig (Uria aalge) og sort lomvig (Cepphus 

grille). Lille alk blev også fundet i den sydlige del af Nordsøen. 
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Den vestlige del af søkabelkorridoren passerer i nærheden af den tyske EEZ. 

Dette område anses for at være af mindre betydning for fugle (Birdlife 

International, 2016) (Figur 8-2). 

 

 

Figur 8-2. Vigtige områder for fugle i Nordsøen ifølge Bird Life International (Im-

portant Bird Areas: IBA) (baseret på data fra (Birdlife International, 

2016). 

Undersøgelsesområdet for VVM-undersøgelserne for Ravn feltet omfattede den 

østlige del af Tyske Bugt (Wintershall Noordzee, 2014). Det blev vurderet, at 

dette område er særlig vigtigt for rødstrubet lom (Gavia stellate), sortstrubet 

lom (Gavia arctica), gråstubet lappedykker (Podiceps gresegena), sortand, 

dværgmåge, stormmåge (Larus canus) og splitterne (Wintershall Noordzee, 

2014). De mest talrige arter var mallemuk (Fulmarus glacialis) og ride. Sule 

(Morus bassanus), alk (Alca torda) og lomvie (Uria aalge) fandtes i mindre antal 

i undersøgelserne. Uden for yngletiden fandtes samtlige arter hovedsageligt over 

åbent hav, hvor fourageringsforholdene var fordelagtige (Wintershall Noordzee, 

2014). 

Den danske del af søkabelkorridoren passerer ingen marine Natura 2000-

områder. Det nærmeste Natura 2000-område er område nummer 246 Sydlige 

Nordsø, som ligger 9,1 km fra søkabelkorridoren. Sydlige Nordsø omfatter fug-

lebeskyttelsesområde F113, hvor rødstrubet lom (Gavia stellate), sortstrubet 

lom (Gavia arctica) og dværgmåge er på udpegningsgrundlaget og dermed be-

skyttede jf. EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv (Rådets direktiv nr. 79/409/1979). 

International naturbeskyttelse beskrives og vurderes i kapitel 16. 
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8.3 Påvirkninger i anlægsfasen 

De potentielle påvirkninger af fugle vil hovedsageligt være forbundet med an-

lægsarbejdet som beskrevet i det følgende. 

 

8.3.1 Potentielle påvirkninger 

Forberedelser på havbunden og installation af søkabler vil medføre øget skibs-

trafik, støj fra maskiner og påvirkninger af havbunden som følge af graveaktivi-

teter i anlægsfasen. Disse aktiviteter kan potentielt påvirke fugle direkte ved at 

medføre forstyrrelser eller fortrængning fra området, og indirekte ved at påvirke 

fuglenes fødegrundlag. 

 

Øget skibstrafik og støj fra kabelinstallationsfartøjer og deres maskiner ombord 

kan forstyrre fugle, som opholder sig i området i anlægsfasen. Forstyrrelserne 

kan medføre, at rastende og fouragerende fugle forhindres i at bruge området 

og midlertidigt fortrænges til nærliggende områder. Påvirkninger af fugle vil 

være mest omfattende, hvis anlægsarbejdet udføres om vinteren, idet fuglebe-

standene langs kabeltraceet er størst om vinteren. 

 

Påvirkningen som følge af anlægsaktiviteterne vil være af kort varighed. Kabel-

installationen er planlagt udført med en hastighed mellem 100 og 300 me-

ter/timen. Hvis der er områder med meget hård bund, kan hastigheden falde 

ned til 50 meter/timen. Området, hvor aktiviteterne foregår, vil være cirka 1 

km2 stort, og det påvirkede område vil løbende flytte sig, efterhånden som an-

lægsarbejdet skrider frem. 

 

På havbunden vil forberedelsen af kabelrenden og installationsarbejdet påvirke 

et cirka 5-15 meter bredt område alt efter hvilken type maskine, der anvendes 

(se kapitel 3). 

 

Kabelinstallationen vil medføre sedimentspild, som kan påvirke fugles mulighe-

der for at fouragere i vandet og på havbunden. Derudover vil udgravning af ren-

der til søkablerne ødelægge dyrelivet i sedimentet, hvor der graves i havbunden 

og dermed reducere antallet af egnede byttedyr. Havbunden i søkabelkorridoren 

består hovedsageligt af grovkornede materialer som sand og grus, der hurtigt 

bundfældes. Derfor forventes det, at hovedparten af sedimentspildet vil bund-

fældes inden for kort afstand (få meter) fra kabelkorridoren (Intertek, 2016a). 

 

8.3.2 Vurdering af påvirkninger 

Fuglenes sårbarhed i forhold til forstyrrelser varierer meget fra art til art. Nogle 

arter tiltrækkes af menneskelige aktiviteter, for eksempel mågearter, mens an-

dre arter som lommer og sortænder kan blive fortrængt fra anlægsområdet til 

andre områder (Dong Energy et al., 2006). Dermed er der risiko for forringelse 

af deres fødesøgningsmuligheder og øget konkurrence med andre fugle om fø-

den, fordi fuglebestandene i de nærliggende områder stiger som følge af for-

trængningen. 
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Hvis fuglene ikke udviser flugtadfærd eller tiltrækkes af menneskelige aktivite-

ter, forventes det, at fartøjerne nedsætter farten, så fuglene kan undgå kollisio-

ner med dem. 

 

Det vurderes, at påvirkningerne vil være af mindre omfang, fordi det påvirkede 

område er meget lille i forhold til fuglenes samlede fourageringsområder, der 

f.eks. omfatter Horns Rev og kystområder langs den jyske vestkyst. Ydermere 

er søkabelkorridoren ikke af særlig vigtig betydning for fugle sammenlignet med 

de omkringliggende områder. 

 

Anlægsarbejdet vil være kortvarigt og ske inden for et mindre område, som vil 

være frit tilgængeligt for fugle umiddelbart efter, at anlægsarbejdet er afsluttet. 

  

Det påvirkede område af havbunden udgør kun en meget lille del af fuglenes 

fourageringsområder, idet de potentielle påvirkninger er begrænsede til at fore-

komme i et 5-15 meter bredt område i søkabelkorridoren. Det forventes yderli-

gere, at bundsamfundene vil genetableres inden for 1-2 år efter anlægsfasen. I 

forhold til fuglenes fødegrundlag vurderes det, at påvirkninger af bundsamfund 

og fisk under anlægsfasen vil være ubetydelige (kapitel 6 og 7), og det forven-

tes ligeledes, at påvirkninger af fouragerende fugle vil være ubetydelige. 

 

Det samlede omfang af påvirkningerne vurderes at være begrænset, idet kun et 

mindre geografisk område vil blive inddraget, og meget små andele af fuglebe-

standene potentielt kan blive påvirkede. Sortænder findes i internationalt betyd-

ningsfulde antal ved Horns Rev syd for søkabelkorridoren. Denne art anses for at 

være følsom over for forstyrrelser og habitattab, men det gælder for både sort-

ænder og andre fuglearter, at kun et lille antal fugle forventes at blive fortrængt 

pga. forstyrrelser og habitattab, da fuglebestandene er udbredte over store om-

råder (f.eks. Horns Rev og langs den jyske vestkyst). Sandsynligheden for, at 

påvirkninger forekommer, vil være størst, hvis anlægsarbejdet udføres om vin-

teren, fordi fuglebestandene er størst om vinteren. Påvirkningerne vil dog være 

kortvarige og reversible, og det vurderes, at fuglene kan undgå påvirkningerne 

ved at benytte omkringliggende områder. 

 

Det vurderes derfor, at der ikke vil være nogen væsentlige påvirkninger af fugle 

i anlægsfasen. 

 

8.4 Påvirkninger i driftsfasen 

8.4.1 Potentielle påvirkninger 

I driftsfasen vil reparationer og vedligeholdelse forekomme i afgrænsede dele af 

søkablerne. Disse aktiviteter kan medføre midlertidig fortrængning af fugle. 

 

Påvirkningerne vil være af ganske kort varighed, idet reparationer sandsynligvis 

ikke vil tage mere end højst et par dage alt efter typen og omfanget af skader. 

 

8.4.2 Vurdering af påvirkninger 

Der kan forekomme forstyrrelse og fortrængning af et mindre antal fugle i om-

rådet umiddelbart i forbindelse med aktiviteterne. Det forventes dog, at de for-

trængte fugle vil vende tilbage til området, når aktiviteterne er afsluttet. 
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Baseret på ovenstående vurderes det, at påvirkninger af fugle i driftsfasen vil 

være ubetydelige og dermed ikke væsentlige. 

 

8.5 Påvirkninger i demonteringsfasen 

8.5.1 Potentielle påvirkninger 

Demontering af søkablerne kan potentielt påvirke fugle pga. forstyrrelser, for-

trængning og reducerede føderessourcer. 

 

Metoder til fjernelse af søkablerne vil være sammenlignelige med anlægsmeto-

derne. Derfor forventes det, at påvirkninger som følge af demonteringsarbejdet 

vil medføre tilsvarende eller mindre påvirkninger end anlægsarbejdet. Forud for 

demontering af søkablerne vil demonteringsmetoderne blive redegjort for, og 

påvirkninger, der måtte være anderledes end i anlægningsfasen, vil blive vurde-

ret i forhold til fugle. 

 

8.5.2 Vurdering af påvirkninger 

Området, der påvirkes af demontering, udgør en lille andel af de egnede leve-

steder for fugle. Bestanden af sortænder i den sydlige Nordsø er af international 

betydning, men det forventes, at kun et lille antal sortænder og andre fuglearter 

vil blive fortrængt som følge af forstyrrelser, og at kun en lille brøkdel af de ek-

sisterende føderessourcer vil blive tabt. Sandsynligheden for påvirkninger be-

tragtes som lav, fordi fuglene er udbredt over store områder. Demonteringsar-

bejdet vil være kortvarigt, og fuglene vil kunne vende tilbage til områderne, når 

demonteringen er afsluttet. Påvirkningerne vil være midlertidige, idet fuglenes 

føderessourcer forventes at være genetablerede inden for 1-2 år (se kapitel 6 og 

7). I den mellemliggende periode vurderes det, at fuglene kan søge føde i nær-

liggende områder. 

 

De samlede påvirkninger af fugle i demonteringsfasen vurderes derfor at være 

ubetydelige og dermed ikke væsentlige. 
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9. Havpattedyr 

I dette kapitel beskrives de eksisterende forhold for havpattedyr inden for og i 

nærheden af den danske, marine del af Viking Link-projektet. Derudover er der 

udarbejdet en vurdering af de potentielle påvirkninger af havpattedyr i forbin-

delse med anlæg, drift og demontering af søkablerne. 

 

Beskrivelsen af de eksisterende forhold og vurderinger af påvirkningerne er ho-

vedsageligt baseret på en projektspecifik rapport vedr. påvirkninger af havpat-

tedyr (”Marine Mammals Risk Assessment”) (Intertek, 2016b), som omfatter 

den samlede søkabelforbindelse for Viking Link. Beskrivelsen af eksisterende 

forhold for havpattedyr suppleret med data fra en undersøgelse af hvaler i det 

den europæiske del af Atlanterhav samt Nordsøen (Small Cetaceans in the Euro-

pean Atlantic and North Sea (SCANS II)) samt viden fra andre lignende projek-

ter og litteraturstudier. 

  

Havpattedyr er omfattet af det europæiske naturbeskyttelsesdirektiv: Direktiv 

om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (‘Habitatdirektivet’) (Rådets 

direktiv nr. 92/43/1992). Forhold vedrørende international naturbeskyttelse er 

beskrevet og vurderet i kapitel 16. 

 

9.1 Eksisterende forhold 

Tætheden af hvaler og sæler er relativt lav i området omkring søkabelkorridoren 

sammenlignet med andre nordvest-europæiske farvande, og der er tilsynela-

dende et fald i både antallet af arter og frekvensen af observationer (som her er 

brugt som udtryk for tætheden) i sydlig retning gennem Nordsøen. De største 

antal registreres i sommermånederne (Intertek, 2016b). 

 

Næsten alle arter af hvaler og sæler i den sydlige og centrale del af Nordsøen er 

en del af større biologiske populationer. Havpattedyr er meget mobile arter, som 

lever inden for store områder. Man ved, at følgende syv hvalarter og to sælarter 

regelmæssigt forekommer i nærheden af projektområdet for Viking Link-

forbindelsen (Intertek, 2016b): 

 

 Marsvin (Phocoena phocoena) 

 Øresvin (Tursiops truncates) 

 Hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris) 

 Vågehval (Balaenoptera acutorostrata) 

 Langluffet grindehval (Globicephala melas) 

 Almindelig delfin (Delphinus delphis) 

 Hvidskæving (Lagenorhynchus acutus)  

 Spættet sæl (Phoca vitulina) 

 Gråsæl (Halichoerus grypus) 

I det følgende beskrives disse arter og deres forekomst i og i nærheden af søka-

belkorridoren. 

 

9.1.1 Marsvin 

Marsvin er den mest almindelige hvalart i farvandene omkring søkabelkorrido-

ren, og arten er udbredt i store områder i Nordsøen. Det anslås, at bestanden i 

den sydlige, centrale del af Nordsøen består af 94.000 individer (Intertek, 



Havpattedyr 

Dok. 16/14997-1 Klassificering: Offentlig/Public 63/125 

VL dok Nr. VLK-07-30-J800-020 

 

2016b). Det skønnes, at marsvinebestanden er på cirka 11.575 marsvin ved 

Danmarks vest/nordvest kyst (Hammond, et al., 2013). Studier af forekomsten 

af marsvin viser, at artens tæthed i området omkring Viking Link-forbindelsen, 

er relativt høj, cirka 0,598 individer per km2 med en middelgruppestørrelse på 

1,62 individer pr. gruppe (Intertek, 2016b).  

 

I den sydlige del af den danske del af Nordsøen har undersøgelser langs græn-

sen til Tyskland vist en høj tæthed af marsvin midtvejs langs undersøgelsesom-

rådet for Viking Link-forbindelsen (cirka 50-100 km fra kysten) (Figur 9-1). 

Samme høje tæthed af marsvin er observeret i tyske flytællinger, hvor den hø-

jeste tæthed er observeret lige syd for den tyske grænse, og hvor der er et klart 

fald i tætheden tættere på land (Teilmann, Sveegaard, Dietz, Petersen, 

Berggren, & Desportes, 2008). I tysk farvand findes der således et område med 

høj tæthed af marsvin, som strækker sig ind i det sydlige danske farvand 

(Gilles, Siebert, & Scheidat, 2011).  

 

 

Figur 9-1. Kort over observationer (kernedensitet) af marsvin baseret på 3 fly-

tællinger langs den tyske grænse, som fandt sted fra februar til maj 

2003. Jo lavere procenten er, jo højere er tætheden af marsvin. Græn-

sen mellem Danmark og Tyskland fremgår også af kortet (Teilmann, 

Sveegaard, Dietz, Petersen, Berggren, & Desportes, 2008).  
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Tætheden af marsvin i den sydlige del af Nordsøen er højest om sommeren (fra 

marts til september, se Figur 9-2) (Teilmann, Sveegaard, Dietz, Petersen, 

Berggren, & Desportes, 2008).  

 

Marsvin opholder sig, hvor deres foretrukne fødeemner findes. Fødeemner for 

arten omfatter især fisk inklusive kutling (Gobiidae), tobis (Ammodytidae), hvil-

ling (Merlangius merlangus), sild (Clupea harengus) og brisling (Sprattus sprat-

tus).  

 

Figur 9-2. Månedlige observationstal fra flytællinger i den sydlige del af den dan-

ske del af Nordsøen (Teilmann, Sveegaard, Dietz, Petersen, Berggren, 

& Desportes, 2008). 

9.1.2 Øresvin 

Øresvin observeres oftest i kystnære områder om sommeren. Om vinteren søger 

dyrene til havs og er mere spredte. Arten observeres sjældent, og der er ikke 

kendskab til estimater af bestanden af øresvin i den centrale del af Nordsøen. 

Man ved dog, at arten forekommer i hele den centrale Nordsø, og at de oftest 

observeres i november (Intertek, 2016b). 

 

9.1.3 Hvidnæse 

Hvidnæse er den mest talrige delfinart i Nordsøen. De anses for at være hjem-

mehørende i den centrale del af Nordsøen (særligt i den vestlige sektor). Der 

findes sandsynligvis en bestand på cirka 500 dyr i området i nærheden af den 

samlede søkabelkorridor for Viking Link-forbindelsen året rundt (Intertek, 

2016b). 

 

9.1.4 Vågehval 

Vågehval findes sandsynligvis i området i nærheden af søkabelkorridoren for 

Viking Link-forbindelsen en del af året (primært fra maj til september), fordi 

vågehvalerne trækker mod syd om sommeren. Bestanden i hele søkabelkorrido-

ren anslås at være på cirka 3.655 dyr (Intertek, 2016b). Artstætheden i regio-

nen, der omgiver søkabelkorridoren, er dog lav med cirka 0,023 individer per 

km2 og en middelgruppestørrelse på et individ per gruppe. Observationerne er 
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generelt begrænsede til Dogger Banke og Klaverbank i hollandske farvande 

(Intertek, 2016b). 

 

9.1.5 Langluffet grindehval 

Langluffet grindehval er observeret som en sjælden gæst i området nær søka-

belkorridoren for Viking Link-forbindelsen. Arten foretrækker dog at færdes på 

større vanddybder end dem, der er at finde i søkabelkorridoren (Intertek, 

2016b). 

 

9.1.6 Almindelig delfin og hvidskæving 

Udbredelsesområderne for både almindelig delfin og hvidskæving overlapper 

med søkabelkorridoren for Viking Link-forbindelsen. Hvidskæving findes dog 

generelt på større vanddybder. Almindelig delfin er observeret fra tid til anden, 

men hovedudbredelsesområdet for denne art, som primært er en dybhavsart, 

ligger mod nord og vest (Intertek, 2016b).  

 

9.1.7 Spættet sæl 

Udbredelsen af spættet sæl i det åbne hav er begrænset som følge af, at arten 

har yngle- og rasteområder på land (eksempelvis uforstyrrede øer, sandbanker 

og rev). I de danske farvande er spættet sæl den mest almindelige sælart, og 

den lever især i Kattegat, på uforstyrrede lokaliteter i Limfjorden og i Vadehavet 

(Intertek, 2016b). 

 

Vadehavet er det eneste yngleområde for spættede sæler på den danske vest-

kyst og det eneste område, hvor der regelmæssigt findes et stort antal sæler på 

land (Tougaard, et al., 2006). Bestanden af spættet sæl i den danske del af Va-

dehavet blev i 2005 skønnet til at være på 2.650 individer (Tougaard, et al., 

2006).  

 

Sælunger fødes mellem maj og juni, og senere sker fældning over 4-5 uger i 

august. I disse tidsrum findes dyrene ofte i deres hvileområder, og de er mindre 

tilbøjelige til at svømme til havs (Naturstyrelsen, 2011).  

 

9.1.8 Gråsæl 

Gråsæl er vidt udbredt i den nordvestlige og nordøstlige del af Atlanterhavet 

samt Østersøen. De anslåede 70.000 individer i Nordsøen udgør cirka 50 % af 

den nordøstatlantiske bestand af arten. Gråsæl er hovedsageligt udbredt om-

kring og mellem hvile- og fourageringsområder, og arten observeres oftere i den 

centrale og nordlige del af Nordsøen end i den sydlige del af Nordsø (Intertek, 

2016b).  

 

Gråsæler er meget følsomme over for menneskeskabte forstyrrelser og fore-

trækker fjerntliggende yngleområder. Gråsælens fældning finder sted cirka 3-5 

måneder efter yngletiden. I Nordsøen opholder de fleste gråsæler sig på land i 

adskillige uger fra oktober til januar, hvor de parrer sig og får unger, og igen i 

foråret under fældningen (februar-marts). På disse tidspunkter vil det meste af 

sælbestanden være på land det meste af tiden, og dermed falder tætheden til 

havs (Intertek, 2016b).  
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Gråsæl har genetableret bestande i Vadehavet i både Holland, Tyskland og 

Danmark, og antallet af voksne dyr i Vadehavet nåede op på 4.936 individer i 

2015/16 (Intertek, 2016b). 

 

9.2 Påvirkninger i anlægsfasen 

Påvirkninger af havpattedyr vil hovedsageligt være relaterede til anlæg af sø-

kablerne. De potentielle påvirkninger beskrives og vurderes i det følgende. 

 

9.2.1 Potentielle påvirkninger 

Etablering af søkablerne i havbunden vil medføre øget skibstrafik og ændringer 

af havbunden under anlægsarbejdet. Anlægsaktiviteterne kan potentielt påvirke 

havpattedyr som følge af forstyrrelser, fortrængning og ændringer i tilgængelig-

heden af føde. 

 

Havpattedyr kan blive fortrængt fra et område som følge af midlertidige forstyr-

relse af de bentiske habitater, når søkablerne bliver lagt. Desuden kan visuelle 

forstyrrelser samt støj på grund af kabellægningsfartøjernes tilstedeværelse føre 

til forstyrrelser og fortrængning af havpattedyr. Undervandsstøj i forbindelse 

med anlægsarbejdet og sejlads kan derudover føre til adfærdsændringer. 

 

Påvirkninger fra kabellægningen inden for dansk EEZ vil være kortvarige (uger). 

Kabellægningen er planlagt til at foregå med en hastighed på mellem 100 og 

300 meter/timen. Hvis der er områder med meget hård bund, kan hastigheden 

falde ned til 50 meter/timen. Det forventes, at eventuelle havpattedyr vil vende 

tilbage til området kort tid efter forstyrrelsen.  

 

Det potentielt forstyrrede område af havoverfladen er omkring 1 km2 og vil flyt-

te sig, efterhånden som kabellægningen skrider frem. Det påvirkede område af 

havbunden vil være 5-15 meter bredt afhængigt af, hvilke anlægsmetoder og 

kabeldesign, der skal anvendes (se kapitel 3).  

 

Kabellægning vil medføre sedimentspild, hvilket potentielt kan påvirke sigtbar-

heden i vandet, og dermed havpattedyrs evne til at fouragere. Desuden vil ka-

bellægningen ødelægge de bundsamfund inden for søkabelkorridoren, hvilket 

kan føre til en reduktion i tilgængeligheden af føde for havpattedyr. Havbunden i 

søkabelkorridoren består dog hovedsageligt af grovkornede materialer såsom 

sand og sand blandet med grus, der hurtigt aflejres på bunden. Derfor forventes 

det, at det meste af sedimentspildet vil spredes og aflejres inden for kort af-

stand (få meter) fra kabelrenden.  

 

9.2.2 Vurdering af påvirkninger 

For havpattedyr kan fødegrundlaget potentielt blive påvirket på grund af lavere 

sigtbarhed og tab af levesteder, som kan føre til tab af fødeemner. Den direkte 

påvirkning af havbunden vil udgøre en meget lille andel af de samlede leveste-

der for havpattedyr og deres fødegrundlag, og omfanget af påvirkningen vurde-

res derfor som lille. I kapitel 6 og 7 er det desuden vurderet, at påvirkninger af 

henholdsvis marine bundtyper og fisk vil være ubetydelige, og derfor vurderes 

det, at påvirkninger af havpattedyr som følge af reduceret mulighed for fødes-

øgning også vil være ubetydelige.  
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Det er generelt accepteret, at havpattedyr, der udsættes for menneskeskabte 

støjpåvirkninger, kan udvise en række påvirkninger fra adfærdsændringer til 

permanente skader. Kabellægningsarbejdet og sejlads i forbindelse med projek-

tet vil dog kun medføre meget begrænsede støjpåvirkninger, og der er ikke risi-

ko for permanente skader på havpattedyr, uanset hvor tæt disse måtte være på 

området, hvor søkablerne graves ned i havbunden (Intertek, 2016b).  

 

Havpattedyr er med stor sandsynlighed tilpasset den menneskeskabte bag-

grundsstøj i Nordsøen som følge af eksempelvis skibstrafik, olie- og gasudvin-

ding, udvikling og drift af havmølleparker, kommercielt fiskeri og rekreative ak-

tiviteter. Yderligere skibstrafik og undervandsstøj som følge af Viking Link-

projektet vil være meget lokalt og midlertidigt. Derfor vurderes det, at omfanget 

af påvirkninger vil være begrænset.  

 

Søkabelkorridoren for Viking Link-forbindelsen og de nærliggende områder an-

ses ikke for at være særligt vigtige for havpattedyr, og det forventes, at kun få 

– eller ingen – havpattedyr vil befinde sig i området under anlægsarbejdet. Der-

udover medfører anlægsarbejdernes karakter, at dyrene kan svømme væk fra 

området og vende tilbage kort tid efter, at arbejdet er afsluttet. Baseret på 

ovenstående er sandsynligheden for påvirkning af havpattedyr meget begræn-

set. Det konkluderes derfor, at påvirkninger af havpattedyr som følge af skibs-

trafik og undervandsstøj vil være ubetydelige.  

 

Samlet set vurderes det, at der ikke vil forekomme væsentlige påvirkninger af 

havpattedyr i anlægsfasen. 

 

9.3 Påvirkninger i driftsfasen 

De potentielle påvirkninger af havpattedyr i driftsfasen består hovedsageligt af 

forstyrrelser og kortvarig fortrængning i forbindelse med vedligehold og repara-

tion af søkablerne. 

 

9.3.1 Potentielle påvirkninger 

I driftsfasen vil der forekomme reparation og vedligeholdelse af søkablerne. 

Dette kan medføre midlertidig forstyrrelse og fortrængning af havpattedyr. På-

virkningerne vil være kortvarige, med en anslået varighed på op til et par dage 

afhængigt af kabelskadens type og omfang. 

 

I driftsfasen vil der være elektromagnetiske felter omkring søkablerne som følge 

af den elektriske strøm i kablerne (Gill & Bartlett, 2010). Marsvin og andre hval-

arter er potentielt følsomme over for elektromagnetiske felter, da de navigerer 

ved hjælp af Jordens magnetfelt, og deres navigation kan derfor potentielt blive 

forstyrret af de elektromagnetiske felter omkring søkablerne.  

 

9.3.2 Vurdering af påvirkninger  

Midlertidig forstyrrelse og fortrængning af et mindre antal havpattedyr vil kunne 

forekomme i umiddelbar nærhed af det område, hvor der foretages vedligehol-

delse eller reparation af søkablerne. Det forventes dog, at eventuelle fortrængte 

havpattedyr vil vende tilbage til området, kort tid efter arbejdet er afsluttet. 
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Omfanget og sandsynligheden for påvirkninger er derfor begrænset, og påvirk-

ningerne vurderes at være ubetydelige og dermed ikke væsentlige.  

 

Der er ikke evidens for, at elektromagnetiske felter påvirker hvalers bevægel-

sesmønstre (NIRAS, 2016a). Marsvin er eksempelvis observeret krydse HVDC 

søkabler i drift i Skagerrak og den vestlige del af Østersøen uhindret mange 

gange (Walker, 2001). Derfor vurderes det, at elektromagnetiske felter fra sø-

kablerne ikke vil påvirke marsvin eller andre hvaler.  

 

9.4 Påvirkninger i demonteringsfasen 

Påvirkninger af havpattedyr i demonteringsfasen forventes at være mindre end 

eller sammenlignelige med påvirkninger i forbindelse med anlægsfasen. 

 

9.4.1 Potentielle påvirkninger 

Demonteringen af søkablerne vil medføre øget skibstrafik, støj fra demonte-

ringsaktiviteter og ændringer af havbunden. Demonteringen kan potentielt på-

virke havpattedyr som følge af forstyrrelse, fortrængning og ændringer i føde-

grundlag. 

 

9.4.2 Vurdering af påvirkninger 

Området, som påvirkes af demonteringsarbejdet, udgør en lille del af de egnede 

habitater for havpattedyr, og kun en meget lille brøkdel af fødegrundlaget kan 

potentielt blive tabt (se kapitel 6 og 7 om marine bundtyper og fisk). Demonte-

ringsarbejdet anslås at ske i en kortvarig periode (uger-måneder), og havpatte-

dyr vil kunne vende tilbage til områderne kort tid efter arbejdets afslutning. De 

marine bundtyper i søkabelkorridoren forventes at være genetablerede inden for 

1-2 år (se kapitel 6), og havpattedyr kan finde føde i de omkringliggende områ-

der. Baseret på ovenstående vurderes det, at påvirkninger af havpattedyr i de-

monteringsfasen vil være ubetydelige og dermed ikke væsentlige.  
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10. Kommercielt fiskeri 

I dette kapitel beskrives de eksisterende forhold for det kommercielle fiskeri i 

den danske del af den sydlige Nordsø, og de potentielle påvirkninger af kom-

mercielt fiskeri i området vurderes.  

 

10.1 Metode og forudsætninger 

Beskrivelser af de eksisterende forhold er baseret på et skrivebordsstudie af det 

kommercielle fiskeri i den sydlige del af Nordsøen. Undersøgelsens resultater er 

fremlagt i en samlet rapport for hele den marine del af Viking Link-projektet 

(Specialist Marine Consultants, 2016).  

 

Beskrivelserne af de eksisterende forhold er suppleret med information fra den 

tekniske redegørelse om kommercielt fiskeri fra VVM-undersøgelsen for Horns 

Rev 3 Havmøllepark (Orbicon, 2014e). 

 

Vurderinger af potentielle påvirkninger af kommercielt fiskeri er baseret på kort-

lægningen af eksisterende forhold og erfaringer fra lignende projekter. 

 

Projektet skal opfylde kravene i Bekendtgørelse om beskyttelse af søkabler og 

undersøiske rørledninger (Kabelbekendtgørelsen) (BEK nr. 939 af 27/11/1992). 

Bekendtgørelsen foreskriver, at der skal udlægges en beskyttelseszone på 200 

m på hver side af søkabler, hvor det eksempelvis er forbudt at kaste anker fore-

tage sandsugning eller anvende redskaber, der slæbes på bunden.  

 

10.2 Eksisterende forhold 

De eksisterende forhold er kortlagt ved at gennemgå landingsdata og VMS-data 

(Vessel Monitoring System) fra fiskefartøjer i den danske eksklusive økonomiske 

zone (EEZ) (Specialist Marine Consultants, 2016). VMS er et satellitbaseret 

overvågningssystem for fiskerfartøjer, der regelmæssigt sender data til fiskeri-

myndighederne om det enkelte fartøjs position, kurs og fart. Systemet er obliga-

torisk for EU-fartøjer, der er længere end 12 meter. 

 

Den fulde søkabelkorridor går igennem 12 fiskeristatistiske ICES-kvadrater i alt, 

og den danske del af søkabelkorridoren går igennem følgende fem ICES-

kvadrater: 40F8, 40F7, 40F6, 40F5 og 39F5 (se Figur 10-1).  
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Figur 10-1. Viking Link-søkabelkorridoren, grænsen for den eksklusive økonomi-

ske zone (EEZ), 12 sømil-grænsen og ICES-kvadrater. Inden for dansk 

EEZ passerer søkabelkorridoren fem ICES-kvadrater (Specialist Marine 

Consultants, 2016). 

Fiskeriet i de fem ICES-kvadrater langs den danske del af søkabelkorridoren 

udføres ifølge en fiskerianalyse udført specifikt for Viking Link-projektet 

(Specialist Marine Consultants, 2016) primært af fiskere fra Danmark, Tyskland 

og Holland og i mindre omfang af fiskere fra Storbritannien og Belgien. I det 

følgende beskrives omfanget af fiskeriet. 

 

10.2.1 Bundtrawling efter hesterejer  

Den danske flåde, som fisker efter hesterejer (Crangon crangon), benytter 

bomtrawl i Nordsøen. Fiskeriet foregår hovedsageligt i de områder, der ligger 

tættest på kysten (ICES rektangel 40F8, 40F7 og 40F6), da det primært er i 

disse områder, at rejerne lever.  

 

Derudover fisker hollandske og tyske fartøjer rejer inden for dansk EEZ. Rejefi-

skeriets omfang (opgjort i timer) er vist for henholdsvis Danmark, Tyskland og 

Holland i Figur 10-2 for perioden fra 2005 til 2008 (Specialist Marine 

Consultants, 2016). 
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Figur 10-2. Omfanget (timer) af henholdsvis dansk, tysk og hollandsk rejefiskeri 

i perioden fra 2005 til 2008, baseret på VMS-data. Kortene er inddelt i 

ICES-kvadrater og viser, at rejefiskeri i den del af dansk EEZ, der er 

relevant i forhold til Viking Link-projektet, finder sted i kvadrat 40F8, 

40F7 og 40F6 (Specialist Marine Consultants, 2016). 

10.2.2 Andre typer af fiskeri 

Den danske flåde af bundtrawlere (skovl, vod og bom) består af cirka 400 fartø-

jer, som hovedsageligt fisker efter torsk (Gadus morhua), rødspætte (Pleuro-

nectes platessa), jomfruhummer (Nephrops norvegicus) og søtunge (Solea 

solea) i Østersøen og Nordsøen (Specialist Marine Consultants, 2016). 

 

Størstedelen af fangsterne i ICES-kvadraterne 40F7 og 40F8 landes af store 

bund- og flydetrawlere, som fisker efter de kommercielle arter tobis (Ammodyti-

dae) og brisling (Sprattus sprattus), samt bomtrawlere, der fisker efter hestere-

jer (Orbicon, 2014e). 

 

Dansk snurrevodsfiskeri er af relativt lille betydning i ICES 40F7 og 40F8 og 

bidrager kun med ganske få af de registrerede fangster sammenlignet med 

trawlere. De primære målarter for det danske snurrevodsfiskeri er fladfisk 

(rødspætte, ising (Limanda limanda) og skrubbe (Platichthys flesus) (Orbicon, 

2014e). 

 

Dansk garnfiskeri er primært rettet mod fladfisk (rødspætte, pighvar (Psetta 

maxima), søtunge mv.) og torsk (Orbicon, 2014e). 

 

I de fem ICES-kvadrater, som den danske del af søkabelforbindelsen er placeret 

indenfor, foretager fiskefartøjer fra Tyskland, Holland og Storbritannien primært 

fiskeri med bom- og skovltrawl. Trawling i de frie vandmasser samt net- og 

snurrevodsfiskeri foretages også i mindre omfang. På Figur 10-3 ses en samlet 
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oversigt over landinger, fordelt på udstyr, i perioden 2012-2014 (Specialist 

Marine Consultants, 2016). 

 

 

Figur 10-3: Samlede landinger i perioden 2012 – 2014 fra tyske, hollandske og 

britiske fiskefartøjer baseret på fiskeudstyr (Specialist Marine 

Consultants, 2016).  

Langs den danske del af søkabelkorridoren fiskes primært efter rødspætte og 

brisling, og i mindre omfang efter jomfruhummer, hesterejer og pelagiske arter. 

Det samlede antal landinger for tyske, hollandske og britiske fartøjer (fordelt på 

fiskearter) i 2012-2015 er vist på Figur 10-4 (Specialist Marine Consultants, 

2016). 
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Figur 10-4: Samlede antal landinger opgjort i arter i perioden 2012–2015 fra 

tyske, hollandske og britiske fiskefartøjer (Specialist Marine 

Consultants, 2016). 

10.2.3 Sammenfatning af kommercielt fiskeri 

Tabel 10-1 giver et samlet overblik over de vigtigste fiskerimetoder og de arter, 

der primært fanges i de ICES-kvadrater, som den danske del af søkabelkorrido-

ren passerer (for bundtrawl og trawl dog angivet for hele søkabelkorridoren).  

 

Tabel 10-1. Oversigt over kommercielt fiskeri i de ICES-kvadrater, som den dan-

ske del af søkabelkorridoren passerer, samt for bundtrawl og trawl for 

hele søkabelkorridoren. 

Udstyr ICES kvadrater i den 
danske eksklusive 
økonomiske zone 
(EEZ) 

Primære arter Fiskeflådens 
nationalitet 

Bomtrawl 40F7 
40F6 

Rødspætte, søtunge, 
rejer 

Dansk 

Bundtrawl 40F5 
39F5 

Rødspætte, søtunge, 
jomfruhummer 

Dansk 

Bom-
/Bundtrawl 

40F5 
39F5 

Rødspætte, søtunge, 
jomfruhummer 

Tysk 

Bundtrawl  Hele søkabelkorridoren  Rødspætte, søtunge, 
pighvar/slethvar 

Hollandsk 

Trawl Hele søkabelkorridoren  Rødspætte, søtunge, 
torsk, rødtunge 

Britisk 
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10.3 Påvirkninger i anlægs-, drifts- og demonteringsfasen 

De potentielle påvirkninger af kommercielt fiskeri vil hovedsageligt være relate-

ret til restriktioner for fiskeriet. Disse påvirkninger vil være permanente, fordi de 

vil være gældende i hele projektets levetid. Påvirkningerne vil være de samme i 

projektets tre faser: anlæg, drift og demontering, og derfor dækker nedenstå-

ende vurdering påvirkningerne i alle tre projektfaser.  

 

10.3.1 Potentielle påvirkninger 

For at efterkomme kravene i Kabelbekendtgørelsen (BEK nr. 939 af 27/11/1992) 

vil det være nødvendigt at etablere en beskyttelseszone på 200 meter på begge 

sider af søkablerne. Inden for dette område forbydes det at anvende anker og 

foretage fiskeri med bundtrawl eller andre redskaber, som slæbes på bunden, og 

dette vil derfor medføre permanente begrænsninger for det kommercielle fiskeri 

i området. 

 

Dertil kommer, at påvirkninger af de kommercielle fiskearter som følge af pro-

jektet kan påvirke det kommercielle fiskeri. I kapitel 7 blev det dog vurderet, at 

påvirkninger af fisk vil være ubetydelige i alle tre faser af projektet. Derfor vil 

påvirkninger af kommercielt fiskeri som følge af ændringer i fiskesamfundene 

ikke blive behandlet yderligere i det følgende. 

 

10.3.2 Vurdering af påvirkninger 

Den geografiske udbredelse af påvirkninger af kommercielt fiskeri vurderes at 

være begrænset til det område, som anvendes af de fartøjer, der indgår i an-

læg, drift og demontering af søkablerne, samt sikkerhedszonen omkring de en-

kelte fartøjer. Et stort kabellægningsfartøj er op til cirka 150 meter langt og 

omgivet af en sikkerhedszone med en diameter på 500 meter. Sikkerhedszonens 

radius vil være større (potentielt op til 2-3 km), hvis fartøjet forankres under 

arbejdet. Kabellægning kan udføres med en hastighed på mellem 100 og 300 

meter/timen. Hvis der er områder med meget hård bund, kan hastigheden falde 

ned til 50 meter/timen. Påvirkningsområdet vil flytte sig i takt med, at kabel-

lægningen skrider frem. Derfor vil den potentielle påvirkning være midlertidig, 

og dens varighed på et givet sted vil være kortvarig (timer). Som følge deraf vil 

det påvirkede område kun udgøre en lille del af de samlede fiskeriområder i den 

danske del af den sydlige Nordsø, og påvirkningen vurderes at være ubetydelig.  

 

Som tidligere beskrevet anvender fiskere fra både Danmark, Tyskland, Holland 

og Storbritannien denne del af Nordsøen til fiskeri, primært til bundtrawl (bom- 

og anden bundtrawl) og i mindre omfang til flydetrawl og fiskeri med andet ud-

styr. Det præcise omfang af fangster inden for og i nærheden af søkabelkorrido-

ren er ikke blevet opgjort. Beskrivelserne af de eksisterende forhold i afsnit 10.2 

indikerer, at fiskeriintensiteten for hestereje er høj i området i nærheden af den 

jyske vestkyst, som kablerne skal etableres inden for, men også at rejefiskeriet i 

søkabelkorridoren kun udgør en lille andel af de områder, hvor der fiskes efter 

rejer i den sydlige Nordsø (se Figur 10-2). Analysen af det kommercielle fiskeri i 

området (Specialist Marine Consultants, 2016) indikerer også, at fiskeriintensite-

ten for andre arter er lav i søkabelkorridoren sammenlignet med andre områder 

i den sydlige Nordsø, f.eks. Dogger Banke, der ligger længere mod vest.  
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Beskyttelseszonen rundt om kablerne kan påvirke fiskeri med bundtrawl, fordi 

bundtrawl vil blive forbudt i et område på 200 meter på begge sider af søkabler-

ne. Det potentielt påvirkede område vil være dog lille sammenlignet med de 

samlede fiskeriområder, hvor der anvendes trawl. Fiskeribegrænsningerne vil 

være permanente, og forbuddet mod trawl i et 400-450 meter bredt område 

(afhængigt af om søkablerne lægges i samme kabelrende eller to kabelrender 

med 50 meter imellem) kan medføre nedsatte fangster og være besværligt for 

fiskeri med trawl, fordi det forhindrer, at trawlruter kan krydse området, hvor 

søkablerne ligger. Derfor vurderes det, at påvirkningen af det kommercielle fi-

skeri som følge af beskyttelseszonen rundt om søkablerne, vil være mindre.  

 

Påvirkningen af fiskeri med udstyr, der ikke slæbes på bunden (flydetrawl, garn 

m.m.), vurderes at være ubetydelig, fordi disse fiskerityper vil være tilladte i 

søkabelkorridoren, efter søkablerne er blevet etableret.  

 

Samlet vurderes det, at påvirkninger af kommercielt fiskeri i forbindelse med 

anlæg, drift og demontering af søkablerne ikke vil være væsentlige.  
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11. Marinarkæologi 

I dette beskrives de marinarkæologiske forhold i søkabelkorridoren, og de po-

tentielle påvirkninger som følge af projektet vurderes.  

 

11.1 Metoder  

Den marinarkæologiske vurdering tager udgangspunkt i geofysiske og geotekni-

ske undersøgelser langs den marine del af Viking Link (Fugro, 2016) samt Slots- 

og Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder. Vurderingen er foretaget af 

St. George og Moesgård Museum, som i samarbejde varetager den submarine 

kulturarv i den danske del af Nordsøen. Opgaven varetages af museerne efter 

bemyndigelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Museumsloven, Lovbekendtgørelse 

nr. 358 af 8. april 2014, beskytter materiel kulturarv ud til 24 sømil fra land, 

hvorimod arkæologiske fund fra 24 sømil til grænsen af den eksklusive økono-

miske zone ikke er omfattet af beskyttelsen i Museumsloven. Uden for de 24 

sømil kan Slots- og Kulturstyrelsen kun henstille til bygherren, hvilke hensyn, 

som bør tages til den materielle kulturarv.  

Der er for Viking Link gennemført undersøgelser af magnetiske afvigelser, seis-

misk, med sidescan sonar og udtaget boreprøver (Fugro, 2016). De indsamlede 

data er blevet sammenstillet og tolket af den udførende rådgiver (Fugro, 2016), 

hvorefter data og tolkninger er stillet til rådighed for Strandingsmuseet og Mo-

esgård Museum. Museerne har gennemgået data og identificeret anomalier på 

eller i havbunden, som indikerer genstande eller områder, hvor der kan ligge 

objekter af kulturhistorisk interesse. Museerne har forholdt sig til anomalier på 

havbunden i hele den danske eksklusive økonomiske zone.  

Ligger den materielle kulturarv på havbunden, kan den erkendes primært med 

sidescan sonar og magnetometerundersøgelser. Anomalier, der indikerer mate-

riel kulturarv, kan inspiceres af dykkere eller med fjernstyret kamera (ROV).  

Ligger de materielle levn dybt begravet i sedimenter tilført af havet efter, at det 

forhistoriske landskab druknede ved en kraftige havniveaustigning omkring 

7.000 f. Kr., vil de primært erkendes ved tolkninger af boreprøver og seismiske 

profiler. Skal denne kulturarv inspiceres, kræver det, at der fjernes sedimenter. 

Lokaliteter, der er begravet mere end 2 meter nede i sedimentet, er ikke truet af 

anlægsarbejdet, da søkablerne ikke forventes at blive lagt dybere end 2 meter. 

11.2 Eksisterende forhold 

I alt blev 17 anomalier identificeret i den danske del af søkabelkorridoren, hvor-

af specielle hensyn skal/bør vises til 13 som vist i Figur 11-1. Tre af disse ano-

malier er beliggende inden for 24 sømil-grænsen. Anomalierne er opdelt i tre 

kategorier: 

1. Anomalier, som skal besigtiges og/eller beskyttes af en sikkerhedszone 

(anomalier, som vurderes at kunne repræsentere arkæologiske fund), (Con-

tact 0007, 0015, 0016 & 0017). 

2. Anomalier, som bør besigtiges og/eller undgås at berøres under anlægsar-

bejdet (anomalier som muligvis repræsenterer arkæologiske fund), (Contact 

0001, 0002, 0003, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013). 

3. Anomalier, som vurderes uden kulturhistorisk interesse (Contact 0004, 

0005, 0006 & 0014). 
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Figur 11-1. Oversigt over fundne anomalier i den danske del af søkabelkorrido-

ren for Viking Link. 

Med udgangspunkt i rapporten fra de marinarkæologiske museer har Slots- og 

Kulturstyrelsen stillet krav om, at de tre anomalier inden for 24 sømil besigtiges 

med dykkere eller ved hjælp af undervandsoptagelser ved brug af ROV (Remo-

tely Operated Vehicle), før anlægsarbejdet påbegyndes, eller at der etableres en 

beskyttelseszone på 50 meter omkring anomalierne (Strandingsmuseum St. 

George, 2016). 

Forud for anlægsprojektet er der ingen kendt menneskelig påvirkning af de 

fundne anomalier.  

Strandingsmuseet St. George og Moesgård Museum har gennemført en vurde-

ring af de geofysiske data indhentet til projektet og har fundet, at der ikke kan 

påvises en risiko for, at projektet har en potentiel påvirkning af stenalderboplad-

ser, som er begravet i sedimenter. Tykkelsen af sedimenter er tilført, siden 

landskabet druknede, er gennemgået for hele tracéet, og der er områder med 

usædvanligt tykke sedimentlag, hvorfor anlægsarbejdet her ikke vil have nogen 

påvirkning af kulturarven. På mere flade stræk, hvor sedimenttykkelsen er knap 

så stor, vurderer museerne, at sandsynligheden for at finde materiel kulturarv er 

mindre. Samlet set har museerne vurderet, at der ikke er grundlag for yderlige-

re geoarkæologiske undersøgelser, hvilket er indberettet til Slots- og Kultursty-

relsen. 
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11.3 Påvirkninger i anlægsfasen 

De potentielle påvirkninger af de marinarkæologiske interesser vil hovedsageligt 

være i konstruktionsfasen som beskrevet nedenfor. 

11.3.1 Potentielle påvirkninger 

Potentielle påvirkninger kan komme fra selve nedgravningen af søkablerne, hvis 

linjeføringen rammer et fortidsminde, fra aktiviteter i forbindelse med kablelæg-

ningen ved, at der ankres på bunden, eller lignende aktiviteter, hvor selve hav-

bunden berøres. Dette vil kunne ødelægge eventuelle fortidsminder.  

11.3.2 Vurdering af påvirkninger 

Kendte anomalier inden for 24 sømil, der dækker over mulig kulturarv, vil blive 

undgået, ved at søkablerne føres uden om anomalien i en minimumafstand af 50 

meter. Dermed bortfalder potentielle påvirkninger af den kulturarv, som anoma-

lien kan repræsentere. Fund, der først findes under anlægsarbejdet, håndteres 

ved, at anlægsarbejdet standses, og museerne konsulteres om det videre forløb. 

Der er ingen potentiel påvirkning af stenalderbopladser, da disse vil befinde sig 

dybere i sedimentet, end projektet vil påvirke.  

Der er gennemført en kortlægning og vurdering af anomalier, som kan repræ-

sentere kulturarv på havbunden, og der iværksættes tiltag, som betyder, at de 

ikke påvirkes. Antallet af ikke erkendte arkæologiske fund på havbunden vurde-

res at være lille, idet der er gennemført et bredt felt af geofysiske og geotekni-

ske undersøgelser. Samlet set vurderes påvirkningen af fortidsminder under 

anlægsarbejdet at medføre ingen til mindre påvirkning af materiel kulturarv i 

området, og det vurderes således ikke at være væsentlig påvirkning af marinar-

kæologisk interesser. 

11.4 Påvirkninger i driftsfasen 

Potentielle påvirkninger af marinarkæologiske interesser i driftsfasen vil være 

meget begrænsede og kun relateret til midlertidige kabelreparationer, som kun 

vil forekomme på specifikke steder på søkablerne. 

11.4.1 Potentielle påvirkninger 

Under driften kan kulturarv blive beskadiget i forbindelse med vedligeholdelses-

arbejde på søkablerne og de hertil hørende aktiviteter. En mulig påvirkning af 

materiel kulturarv begrænser sig dog til de tilfælde, hvor vedligeholdelsesarbej-

der medfører opankring og eventuel optagning af dele af søkablerne. Ved disse 

aktiviteter vil den nødvendige respektafstand til registrerede anomalier blive 

overholdt, og ligeledes skal museerne konsulteres, hvis der findes ikke-

registreret materiel kulturarv.  

11.4.2 Vurdering af påvirkninger 

Slots- og Kulturstyrelsen har på baggrund af de geoarkæologiske undersøgelser 

krævet, eller anbefalet, en respektafstand til de påviste anomalier. Der forven-

tes få vedligeholdelsesarbejder i søkablernes levetid, og de gennemførte arkæo-

logiske undersøgelser giver grundlag for at udføre vedligeholdelsesarbejder på 

en sådan måde, at der tages de nødvendige hensyn til fortidsminder i området. 

Der er ingen potentiel påvirkning af stenalderbopladser, da disse vil befinde sig 

dybere i sedimentet, end projektet vil påvirke. Samlet vurderes det, at der ikke 
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vil være nogen påvirkning af den materielle kulturarv i driftsfasen, og der vurde-

res således ikke at være væsentlig påvirkning af marinarkæologiske interesser. 

11.5 Påvirkninger i demonteringsfasen 

11.5.1 Potentielle påvirkninger 

Mulige påvirkninger af materiel kulturarv ved demontering vil afhænge af, hvilke 

metoder der anvendes. Ved at implementere de gennemførte marinarkæologiske 

undersøgelser i planlægningen af demonteringen er det muligt at gennemføre en 

demontering, som ikke udgør en betydende trussel imod anomalier tolket som 

mulige levn af kulturarv. Ved demontering kan kulturarv, som først erkendes 

under demonteringen, håndteres ved at konsultere museet. Der vurderes, at der 

ikke være en potentiel påvirkning af stenalderbopladser, da disse vil befinde sig 

dybere i sedimentet, end projektet vil påvirke. 

11.5.2 Vurdering af påvirkninger 

Demontering af kabelanlægget vil ikke eller kun i ringe grad foregå udenfor den 

undersøgte søkabelkorridor og vil respektere de krævede beskyttelseslinjer. 

Demontering vil foregå i det allerede undersøgte område, hvorfor arbejdet kan 

foregå med nødvendig hensyntagen til den registrerede kulturarv. Det vurderes 

derfor, at der ikke vil være nogen påvirkning af en materielle kulturarv under 

demontering af søkablerne, og der vurderes således ikke at være væsentlig på-

virkning af marinarkæologisk interesser. 
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12. Sejladsforhold 

I dette kapitel beskrives de eksisterende forhold for sejlads i den danske del af 

den sydlige Nordsø, og de potentielle påvirkninger som følge af Viking Link-

projektet vurderes. 

 

12.1 Metode og forudsætninger 

Beskrivelsen af de eksisterende forhold for skibstrafikken er baseret på informa-

tioner i en projektspecifik rapport vedrørende mulige kabelruter for Viking Link 

(Rambøll, 2014b) samt en undersøgelse af den skibstrafik, der krydser søkabel-

korridoren (MARIN, 2016). Sidstnævnte indgår som Bilag 3 i rapporten Risk 

Based Burial Depth Viking Link cables, der er udført for Viking Link (ACRB, 

2016). Vurderingen af påvirkninger af sejladsforholdene forudsætter, at den 

fremtidige skibstrafik ikke ændres markant i forhold til skibstrafikken i 2014-

2015, der indgår i de anvendte data i rapporten udført af Marin (MARIN, 2016). 

 

Beskrivelsen af de eksisterende forhold er suppleret med information om skibs-

trafikken omkring Horns Rev fra den tekniske baggrundsrapport vedrørende 

sejladsforhold til VVM-redegørelsen Horns Rev 3 Havmøllepark (Orbicon, 2014c) 

samt VVM-redegørelsen for Horns Rev 3 Havmøllepark (Energistyrelsen og 

Naturstyrelsen, 2014). 

 

Risikovurderingen for skibstrafikken er baseret på information om den øgede 

skibstrafik, som projektet vil medføre.  

 

12.2 Eksisterende forhold 

Skibstrafik er uundgåelig, når man krydser Nordsøen, fordi området indeholder 

nogle af de mest trafikerede sejlruter i verden. Samtidig bruges Nordsøen til en 

lang række andre formål som vindenergi, naturbeskyttelse og råstofudvinding 

(Rambøll, 2014b). 

 

Et AIS-plot (Automatic Identification System), som viser skibstrafikkens tæthed i 

Nordsøen, ses på Figur 12-1. AIS giver information om skibe, deres ruter, posi-

tion, hastighed og kurs. AIS sendere er påkrævet for alle skibe over 300 BT 

(bruttotonnage), men de bruges også i en vis udstrækning af mindre skibe.  

 



Sejladsforhold 

Dok. 16/14997-1 Klassificering: Offentlig/Public 81/125 

VL dok Nr. VLK-07-30-J800-020 

 

 

Figur 12-1. Skibstrafikken i Nordsøen i 2011, baseret på information fra de nor-

ske myndigheder (skibstrafikken er vist med farver fra lyseblå til gul, 

som indikerer tætheder fra lav til høj) (Kystverket, 2016). 

Skibe på de mest trafikerede skibsruter i Nordsøen benytter store havne som 

Rotterdam, Antwerpen, London, Zeebrugge, Felixstowe, Hamburg, Bremen og 

Bremerhaven. Disse havne benyttes også af færger, fiskerbåde og fritidssejlere 

(Rambøll, 2014b). Hovedruterne ligger syd for søkabelkorridoren for Viking Link 

inden for britisk, hollandsk og tysk EEZ som vist på Figur 12-2.  
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Figur 12-2. Hovedskibsruterne i Nordsøen (Rambøll, 2014b). Skibsruterne går 

ikke igennem den danske eksklusive økonomiske zone. Lilla linje: Vi-

king Link søkabelkorridor, stiplet linje (brun): eksklusivt økonomisk 

område (EEZ), blå, grønne, røde og brune linjer: hovedruterne 

(skibsruter).  

Beskrivelsen af skibstrafikken i området ved Horns Rev 3 Havmøllepark (syd for 

søkabelkorridoren) er baseret på AIS-data, der blev brugt til en frekvensanalyse 

for havmølleprojektet (Orbicon, 2014c). Skibstrafikken omkring Horns Rev er 

varieret med en stor andel af handels- og passagerskibe, som sejler syd og vest 

om revet. Dertil kommer en tæt trafik af fartøjer fra Esbjerg Havn til de eksiste-

rende havmølleparker Horns Rev 1 og Horns Rev 2 (Orbicon, 2014c). Den ob-

serverede skibstrafik er vist i Figur 12-3.  
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Figur 12-3. Skibstrafik og vigtige sejlruter i området omkring Horns Rev (vist 

med røde linjer og rutenumre). Baseret på AIS-data fra 2012. Viking 

Links søkabelkorridor ligger cirka 6 km nord for undersøgelsesområdet 

for VVM-redegørelsen for Horns Rev 3 Havmøllepark, der er vist med 

gråt. De eksisterende havmølleparker Horns Rev 1 og 2 er også vist 

(Energistyrelsen og Naturstyrelsen, 2014).  

 

Antallet af skibe, som har krydset søkabelkorridoren for Viking Link, er beregnet 

med udgangspunkt i AIS-data for en toårig periode fra 1. januar 2014 til 31. 

december 2015 (MARIN, 2016). Det årlige antal skibe, der krydser den danske 

del af søkabelkorridoren, er blevet inddelt efter skibstyper og -klasser og ses i 

Tabel 12-1. Tallene i tabellen er gennemsnit pr. år baseret på de to års data. 
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Tabel 12-1. Det samlede årlige antal skibe, der krydser den danske del af søka-

belkorridoren, inddelt efter skibstyper. Den årlige krydsningsfrekvens 

er beregnet som et gennemsnit pr. år baseret på AIS-data fra perioden 

fra 1. januar 2014 til 31. december 2015 (MARIN, 2016). GDC: Gene-

ral Dry Cargo. Pass/færge: skibe med passagerer/færger. RoRo: Roll-

on/Roll-off skib. 

 Samlet antal krydsninger pr. skibstype pr. år (gennemsnit i perioden 2014-2015)  
 

Gods 
/GDC 

Container Tanker 
(kemi 
/ olie)  
 

Gas-
tanker 

Pass/ 
fær-
ge/ 
Ro 
Ro 

Ar-
bejds-
fartøj 
/Andr
e 

Fisker-
fartø-
jer 

Fritid I alt 

DK 
 

4391 1849 2478 522 2338 2611 1565 28 15781 

Gen-
nemsnit 
per år 

2195 925 1239 261 1169 1305 783 14 7892 

 

I alt bliver søkabelkorridoren i den danske eksklusive økonomiske zone (EEZ) 

krydset cirka 15.000 gange hvert år af mange forskellige slags skibe, som over-

vejende er af typerne gods/tørlast, container, tanker, passager/færge/RoRo, 

arbejdsfartøjer og fiskefartøjer (MARIN, 2016) (Tabel 12-1). Hovedparten af 

fritidssejlerne har ikke installeret AIS-udstyr og indgår derfor ikke i datagrundla-

get i Tabel 12-1. 

 

Tætheden af krydsninger langs den danske del af søkabelkorridoren varierer 

langs korridoren (Figur 12-4), men generelt er trafikken tæt. Det største antal 

krydsninger blev observeret sydøst for søkabelkorridoren ud for Esbjerg Havn 

(1.500 til >2.000), mens antallet af krydsninger af søkabelruten er under 1.000 

om året (MARIN, 2016).  
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Figur 12-4. Det årlige antal observerede krydsninger af den danske del af søka-

belkorridoren for Viking Link (baseret på AIS-data fra 2014 og 2015) 

(MARIN, 2016). Sort linje: grænse mellem eksklusive økonomiske om-

råder (EEZ). Blå linje: søkabelkorridoren.  

12.3 Påvirkninger i anlægsfasen 

De potentielle påvirkninger af skibstrafikken vil hovedsageligt forekomme i an-

lægsfasen som beskrevet i det følgende.  

 

12.3.1 Potentielle påvirkninger 

Tilstedeværelsen af anlægsfartøjer og den øgede aktivitet i området omkring 

søkabelkorridoren kan potentielt føre til en øget risiko for, at skibe kolliderer 

eller støder på grund i anlægsfasen og kan dermed også øge risikoen for olie-

spild i vandet.  

 

Derudover vil der være et magnetfelt omkring søkablerne, som potentielt vil 

kunne påvirke magnetiske kompasvisninger i forbindelse med sejlads over sø-

kablerne. 

 

Påvirkninger af kompasvisning vil være størst på lavt vand, idet de aftager med 

afstanden til søkablerne. Kompasforstyrrelser vil udelukkende kunne forekomme 

for navigation med magnetisk kompas, mens gyro-kompas eller satellitbaserede 

navigationssystemer ikke vil kunne påvirkes. 

 

Påvirkningerne vil forekomme enten én eller to gange ved krydsning af søkab-

lerne, afhængigt af, om kablerne lægges i samme kabelrende eller i to kabelren-

der med cirka 50 meters afstand.  
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12.3.2 Vurdering af påvirkninger 

Den sydlige Nordsø er stærkt trafikeret, og hver dag krydser mange skibe søka-

belkorridoren. De mest trafikerede skibsruter i Nordsøen ligger dog syd for sø-

kabelkorridoren, som det fremgår af Figur 12-2, og anses ikke for at bidrage til 

nogen risiko i forbindelse med anlægsarbejdet langs den danske del af søkabel-

korridoren.  

 

I anlægsfasen forventes det, at en sikkerhedszone bliver etableret omkring ar-

bejdsområdet for at beskytte projektet, dets personel og tredjeparter. Det for-

udsættes, at uvedkommende vil blive holdt ude af sikkerhedszonen, mens an-

lægsarbejdet står på, og at sikkerhedszonen vil blive effektivt markeret i over-

ensstemmelse med Søfartsstyrelsens krav. Det forudsættes endvidere, at et 

eller flere overvågningsfartøjer bliver påkrævet i anlægsfasen, og at anlægsakti-

viteterne vil blive annonceret i Efterretninger for Søfarende. 

 

De potentielle påvirkninger vurderes at være begrænsede, fordi arbejdsområdet 

ved havoverfladen kun vil omfatte fartøjerne og deres sikkerhedszoner. Typisk 

vil et stort kabellægningsfartøj være cirka 150 meter langt og være omgivet af 

en sikkerhedszone med en radius på 500 meter. Sikkerhedszonens radius vil 

blive større (potentielt op til 2-3 km), hvis fartøjet forankres. Kabellægningen vil 

foregå med en hastighed på mellem 100 og 300 meter/timen. Hvis der er områ-

der med meget hård bund, kan hastigheden falde ned til 50 meter/timen. Det 

påvirkede område vil hele tiden flytte sig fremad, som kabellægningsarbejdet 

skrider frem. Sandsynligheden for en øget risiko for kollision eller grundstødning 

vurderes at være lav, fordi de ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger vil blive 

aftalt med Søfartsstyrelsen og vil blive fulgt for at minimere risikoen. Desuden 

vil alle anlægsfartøjer følge søens regler. De potentielle påvirkninger af et givet 

sted langs søkabelkorridoren vil være midlertidige (dage-uger). Derfor vurderes 

det samlet, at risikoen for, at skibe kolliderer eller støder på grund som følge af 

anlægsarbejdet, vil være ubetydelig. Følgeligt vurderes, at projektet ikke vil 

påvirke skibsfarten væsentligt i anlægsfasen, og dermed vurderes risikoen for 

oliespild i vandet pga. kollisioner og grundstødning heller ikke at være væsent-

lig.  

 

I forhold til kompasforstyrrelser som følge af søkablernes magnetfelter vurderes, 

at sikkerheden og navigationen for større fartøjer ikke vil blive påvirket, da de-

res primære navigationsudstyr er baseret på satellitsignaler. Større fartøjer 

krydser desuden typisk søkablerne på dybere vand, hvor kompasforstyrrelsen er 

mindre end på lavere vand. 

 

Navigationen af mindre fiskerbåde og lystsejlere kan potentielt blive påvirket 

ved sejlads over søkablerne i nærheden af kysten. Lystsejlere vil ofte sejle kyst-

nært, hvor den potentielle kompasforstyrrelse er større end på dybere vand, 

hvorimod mindre fiskebåde primært vil krydse søkablerne mere tilfældigt.  

 

Hvis der forekommer påvirkninger af kompasvisninger på krydsende skibe, vil 

påvirkningerne være kortvarige og kun forekomme, mens skibene er lige over 

søkablerne, hvorefter deres kompas vil indstille sig rigtigt. 
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Påvirkningen af sejlads og navigation som følge af ændringer i kompasvisning 

forårsaget af søkablernes magnetfelter vurderes på denne baggrund at være 

mindre og dermed ikke væsentlig, hvad enten søkablerne etableres i samme 

kabelrende eller i to kabelrender med cirka 50 meters afstand. 

 

12.4 Påvirkninger i driftsfasen 

Potentielle påvirkninger af skibstrafikken i driftsfasen vil være meget begrænse-

de og udelukkende relateret til midlertidigt kabelreparations og -

vedligeholdelsesarbejde, som vil foregå enkelte steder langs søkabelkorridoren.  

 

12.4.1 Potentielle påvirkninger 

Tilstedeværelsen af fartøjer og øget aktivitet i området omkring søkabelkorrido-

ren kan potentielt øge risikoen for, at skibe kolliderer eller støder på grund i 

perioder med kabelreparationer eller -vedligehold, og dermed også øge risikoen 

for oliespild i vandet.  

 

12.4.2 Vurdering af påvirkninger 

Det forventes, at en sikkerhedszone bliver etableret rundt om reparations- og 

vedligeholdelsesarbejdsområder, og det forventes, at et eller flere overvågnings-

fartøjer vil være påkrævet. Desuden vil Efterretninger for Søfarende blive ud-

sendt før og under reparations- og vedligeholdelsesarbejdet. 

 

Der vil være de samme potentielle påvirkninger for kabellægningsfartøjer i an-

lægsfasen og ved reparationer/vedligehold, men påvirkninger som følge heraf vil 

sandsynligvis være endnu mindre end påvirkningerne i anlægsfasen, fordi repa-

rations- og vedligeholdelsesarbejde vil være kortvarigt og mindre omfattende 

end anlægsaktiviteterne.  

 

Baseret på ovennævnte vurderes det, at risikoen for at skibe kolliderer eller går 

på grund som følge af reparations- og vedligeholdelsesarbejde vil være ubetyde-

lig og dermed ikke væsentlig.  

 

12.5 Påvirkninger i demonteringsfasen 

12.5.1 Potentielle påvirkninger 

Fjernelse af søkablerne vil ske med metoder, der minder om kabellægningen. 

Derfor forventes det, at det påvirkede område og demonteringsarbejdets varig-

hed bliver sammenlignelig med eller mindre end anlægsarbejdets som beskrevet 

i afsnit 12.3. Inden demonteringsarbejdet påbegyndes, vil dets metoder blive 

redegjort for, og potentielle påvirkninger af skibsfarten, som er anderledes end 

påvirkningerne i anlægsfasen, vil blive vurderet. 

 

12.5.2 Vurdering af påvirkninger 

Det vurderes, at de potentielle påvirkninger vil blive sammenlignelige med eller 

mindre end påvirkninger i anlægsfasen, og der forventes ingen væsentlige på-

virkninger.  
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13. Planmæssige forhold 

Kabelruten på havet vil bestå af en cirka 450 meter bred korridor, der i dansk 

farvand omfatter 215 kilometer fra Blåbjerg på Jyllands vestkyst til den tyske 

eksklusive økonomiske zone (EEZ).  

 

Dette kapitel belyser de relevante planmæssige forhold inden for og i nærheden 

af den danske del af søkabelkorridoren. Det vil blive vurderet, om anlæg, drift 

og demontering af søkablerne potentielt kan påvirke den fysiske planlægning i 

området. Vurderingerne er baseret på en gennemgang af afstanden fra søkabel-

korridoren til andre områder, hvor der foreligger fysisk planlægning, eller til 

eksisterende infrastruktur i området.  

 

I det følgende beskrives potentielle konflikter og der foretages en konklusion i 

forhold til, om de planmæssige forhold har betydning for projektet. 

 

De planmæssige forhold beskrives for følgende emner: olie og gas, kabler og 

rørledninger, havmølleparker, militære øvelsesområder, råstofområder og klap-

pladser. Beskrivelsen er baseret på relevante data fra databaser (General Ba-

thymetric Chart of the Oceans (GEBCO), Energistyrelsen (ENS), det Europæiske 

Miljøagentur (EEA), De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS), The Kingfisher Information Service - Offshore Renewable & 

Cable Awareness project (KIS-ORCA), OSPAR-kommisionen, 4C Offshore og 

Naviair.  

 

Beskrivelser og vurderinger af forhold vedrørende international naturbeskyttelse 

findes i kapitel 16.  

 

13.1 Olie og gas (platforme og brønde) 

Boreplatforme er store konstruktioner, der indeholder faciliteter til at bore brøn-

de, udvinde olie og gas samt transportere rå eller forædlede olie- og gasproduk-

ter. Boreplatformene har ofte også beboelsesfaciliteter til de ansatte. Der findes 

flere boreplatforme og brønde i nærheden af søkabelkorridoren. Disse fremgår af 

Figur 13-1. 
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Figur 13-1. Olie- og gasfelter samt olie- og gasanlæg i nærheden af den danske 

del af søkabelkorridoren (baseret på data fra ENS, GEBCO og EEA).  

De nærmeste brønde er O-1X og TOVE-1, som ligger henholdsvis 1,2 kilometer 

og 1,5 kilometer fra søkabelkorridoren. Yderligere findes brøndene VAGN-1 og 

VAGN-2 cirka 3,5 kilometer fra søkabelkorridoren. Længere fra (6 kilometer eller 

mere) søkabelkorridoren findes flere brønde. Brøndene har tilhørende platforme, 

som udgøres af store, faste konstruktioner, der er forankret på havbunden.  

 

På grund af risikoen for kollisioner mellem boreplatforme og skibe er der indført 

permanente og midlertidige sikkerhedszoner omkring platformene. Sikkerheds-

zonerne dækker typisk en radius på 500 meter målt fra platformenes ydre 

grænse (Rambøll, 2014c).  

 

Som det fremgår af Figur 13-1, ligger der koncessionsområder for olie og gas 

(olie- og gasfelter) i nærheden af søkabelkorridoren. Det nærmeste olie- og 

gasfelt er Regnar-feltet, som ligger 2,8 kilometer nordvest for søkabelkorrido-

ren. De nærmeste aktive brønde i Regnar-feltet er NILS-1 og NILS-2, der ligger 

6 kilometer fra søkabelkorridoren. 

 

De potentielle påvirkninger af olie- og gasanlæg i nærheden af søkabelkorrido-

ren er knyttet til den øgede skibstrafik i anlægsfasen. I anlægsfasen vil skibstra-

fikken øges med anlægsfartøj(er) og støttefartøjer (f.eks. afviserfartøjer og 

stenlægningsfartøjer) i et område op til cirka 2 kilometer fra søkabelkorridoren 

(se afsnit 3.4). I driftsfasen vil der forekomme kabelreparationer og vedligehol-

delse, hvilket vil medføre aktiviteter og skibstrafik, der er sammenlignelige med 
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anlægsfasen. I demonteringsfasen vil der også forekomme aktiviteter, der er 

sammenlignelige med anlægsarbejdet.  

 

Anlægsarbejderne i forbindelse med etablering af søkablerne vil være kortvarigt, 

og fysisk vil installationsfartøjerne anvende et område, der som udgangspunkt 

berører et ca. 500 meter bredt område på havoverfladen og et 0,5-1 meter 

bredt område på havbunden til selve kabelrenden samt et 5-15 meter bredt 

arbejdsområde til gravemaskinen. Bredden af det påvirkede område af havbun-

den vil afhænge af, hvilke anlægsmetoder og kabeldesign, der vælges. Det sam-

lede område af havbunden, der påvirkes som følge af projektet, vil derfor være 

begrænset.  

 

Brugerne af de marine områder vil blive informeret om projektet og den dertil 

hørende skibstrafik i Efterretninger for Søfarende. Der vil løbende være kontakt 

med ejere/operatører af omkringliggende brønde og platforme såvel i anlægsfa-

sen som ved kabelreparation og -vedligeholdelse samt i demonteringsfasen.  

 

På baggrund af omfanget af de potentielle påvirkninger samt afstanden på mi-

nimum 1,2 kilometer fra søkabelkorridoren til de nærmeste brønde, kan det 

konkluderes, at der ikke er konflikter med olie- og gasanlæg i området. 

 

13.2 Kabler og rørledninger 

Der findes flere kabler og rørledninger i Nordsøen, og en del af disse ligger inden 

for eller i nærheden af søkabelkorridoren. Kabler og rørledninger i området 

fremgår af Figur 13-2.  

 

Der findes både el- og telekommunikationskabler, som er i drift, planlagte eller 

ude af drift. 

 

Rørledninger fungerer både som forbindelser mellem olie- og gasplatforme, der 

er beskrevet i afsnit Figur 13-1, samt fra platformene og til land.  
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Figur 13-2. Kabler og rørledninger i nærheden af den danske del af søkabelkor-

ridoren (baseret på data fra GEUS, KIS-ORCA, GEBRO og EEA). 

Søkabelkorridoren krydser flere kabler og rørledninger, se Tabel 3-3.  

Risikoen for påvirkninger af eksisterende kabler og rørledninger vil hovedsageligt 

kunne opstå i forbindelse med anlæg af søkablerne til Viking Link. Der vil derfor 

blive indgået aftaler om kabelkrydsninger med de respektive ejere af eksiste-

rende kabler og rørledninger. De endelige aftaler og nødvendige tilladelser til 

kabelkrydsning skal være på plads, inden anlægsarbejdet påbegyndes.  

 

Viking Link-forbindelsen føres iland ved Blåbjerg i nærheden (cirka 490 meter) 

af ilandføringskablet fra Horns Rev 3 Havmøllepark. Det berørte område på hav-

bunden vil være mindre end denne afstand, og der forventes derfor ingen kon-

flikt mellem de to søkabelanlæg. Ilandføringskablet til Horns Rev 3 Havmølle-

park ejes og drives af Energinet.dk, og inden anlægsarbejdet påbegyndes, vil 

projektejeren tage kontakt til alle relevante parter.  

 

Sammenfattende kan det konkluderes, at søkabelkorridoren krydser flere eksi-

sterende kabler og rørledninger i dansk farvand. Projektejeren vil indgå aftaler 

med de respektive ejere af kabler og rørledninger, som krydses af Viking Link-

forbindelsen, og der forventes derfor ikke at være konflikter i forhold til at kryd-

se eksisterende kabler og rørledninger.  

 

13.3 Havmølleparker 

De eksisterende og planlagte havmølleparker i nærheden af søkabelkorridoren 

ses i Figur 13-3. Som det fremgår af figuren, er der i nærheden af søkabelkorri-
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doren fire havmølleparker, som enten er i drift eller i udviklingsfasen. Syd for 

projektområdet ligger to havmølleparker: Horns Rev 1 Havmøllepark (30 kilome-

ter mod syd) og Horns Rev 2 Havmøllepark (16 kilometer mod syd), som begge 

er i drift. Horns Rev 3 Havmøllepark, der ligger 2 kilometer syd for søkabelkorri-

doren, er godkendt og i udviklingsfasen. Vesterhav Syd Havmøllepark, der ligger 

25 km mod nord, er i planlægningsfasen og forventes at være i drift senest i 

2020.  

 

 

Figur 13-3. Havmølleparker (eksisterende og planlagte) og områder reserveret 

til udvikling af havmølleparker i nærheden af den danske del af søka-

belkorridoren (baseret på data fra OSPAR, GEBRO, EEA, 4C Offshore og 

ENS). 

 

Anlægsarbejderne i forbindelse med etablering af søkablerne vil være kortvarigt, 

og fysisk vil installationsfartøjerne anvende et område, der som udgangspunkt 

er ca. 500 meter bredt på havoverfladen og et 0,5-1 meter bredt område på 

havbunden til kabelrenden samt et 5-15 meter bredt arbejdsområde til grave-

maskinen. Bredden af det påvirkede område af havbunden vil afhænge af, hvilke 

anlægsmetoder og kabeldesign, der vælges. Det samlede område af havbunden, 

der påvirkes som følge af projektet, vil derfor være begrænset.  

 

På grund af afstanden på minimum 2 km til den nærmeste havmøllepark (Horns 

Rev 3 Havmøllepark) er der ingen konflikter med havmølleparker i området. 

 

Som det fremgår af Figur 13-3 er to områder planlagt til fremtidig udvikling af 

havmølleparker: Horns Rev Udviklingsområde og Ringkøbing Fjord Udviklings-
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område. Søkabelkorridoren for Viking Link går igennem Horns Rev Udviklings-

området. Der er på nuværende tidpunkt ingen planlægningsprocesser i gang for 

konkrete projekter i de to områder, udover den allerede nævnte Horns Rev 3 

Havmøllepark og Vesterhav Syd Havmøllepark. Der er derfor ingen konflikter 

med Viking Link-forbindelsen og områder planlagt til fremtidig udvikling af hav-

mølleparker.  

 

13.4 Militære øvelsesområder 

Ud for Jyllands vestkyst ligger der i umiddelbar nærhed til Viking Link-

forbindelsen militære øvelsesområder som vist i Figur 13-4. 

 

 

Figur 13-4. Militære øvelsesområder i Nordsøen inden for dansk EEZ (baseret på 

data fra GEBRO, Naviair og EEA). 

Umiddelbart syd for Viking Link-forbindelsen er der tre sammenhængende mili-

tære skydeområder Vejers (EK R33), Kallesmærsk Øst (EK D380) samt Kalles-

mærsk Vest (EK D381). Umiddelbart nord for Viking Link-forbindelsen, ligger 

skydeområde Nymindegab (EK R78). For disse områder gælder det, at der i 

forbindelse med skydning vil blive etableret et midlertidigt afspærringsområde 

på havet. Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i den del af 

området, der ligger inden for dansk søterritorium.  

 

Forbudszoner mod sejlads fremgår af de gældende søkort og eventuelle ændrin-

ger vil blive annonceret i Efterretninger for Søfarende. 
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Søkabelkorridoren passerer henholdsvis nord og syd for disse områder, og der 

forventes derfor ingen konflikter mellem projektet og militære øvelsesområder.  

 

13.5 Råstofområder og klappladser 

Der findes flere råstofudvindingsområder og klappladser i nærheden af søkabel-

korridoren som vist i Figur 13-5. 

 

 

Figur 13-5. Råstofområder og klappladser i nærheden af den danske del af sø-

kabelkorridoren (baseret på data fra GEBRO, EEA og ENS). 

Den nærmeste klapplads ligger 22 km mod nord (Hvide Sande), og det nærme-

ste råstofområde ligger 30 km mod syd (Cancer Nord). 

 

Anlægsarbejderne i forbindelse med etablering af søkablerne vil være kortvari-

ge, og fysisk vil installationsfartøjerne anvende et område, der som udgangs-

punkt erca. 500 meter bredt på havoverfladen og et 0,5-1 meter bredt område 

på havbunden til kabelrenden samt et 5-15 meter bredt arbejdsområde til gra-

vemaskinen. Bredden af det påvirkede område af havbunden vil afhænge af, 

hvilke anlægsmetoder og kabeldesign, der vælges. Det samlede område af hav-

bunden, der påvirkes som følge af projektet, vil derfor være begrænset.  

 

På grund af afstanden til råstofområderne og klappladserne (mere end 20 km) 

vil projektet ikke være i konflikt med råstofområder og klappladser i området.   
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14. Kumulative påvirkninger 

I dette kapitel beskrives de planer og projekter, der sammen med Viking Link-

forbindelsen kan føre til kumulative påvirkninger af miljøet.  

 

14.1 Indledning 

Formålet med at belyse de kumulative påvirkninger er at vurdere miljøpåvirk-

ninger fra relevante projekter i et geografisk afgrænset område som en helhed 

og sammenholde disse miljøpåvirkninger med områdets miljømæssige bæreev-

ne. Vurderingen af de kumulative påvirkninger giver dermed en samlet vurde-

ring af miljøpåvirkningerne i forhold til områdets evne til at forblive bæredygtigt.  

 

Nedenfor defineres kumulative påvirkninger som den samlede effekt af kumula-

tive belastninger (”net effect of cumulative pressures”) fra tidligere, nuværende 

og forventede aktiviteter og projekter (HELCOM/VASAB, OSPAR and ICES, 

2012). Nogle aktiviteter og projekter er stadig på planlægningsstadiet, mens 

andre er under opførelse. Derfor indgår der i de følgende vurderinger en vis grad 

af usikkerhed. 

 

14.2 Relevante projekter 

Der er foretaget en gennemgang af relevante projekter, som potentielt kan for-

årsage kumulative påvirkninger sammen med Viking Link-projektet. Undersøgel-

sen omfatter projekter inden for en afstand af 10 kilometer fra Viking Link, fordi 

det er det maksimale udbredelsesområde, der indledningsvist er blevet defineret 

som det område, der potentielt kan blive påvirket af Viking Link-projektet. På-

virkningsområdet på 10 km blev fastlagt på baggrund af modellering af spred-

ning af eventuelt oliespild som følge af projektet. 

 

Energinet.dk er sammen med den polske gastransmissionsvirksomhed, Gaz Sy-

stem S.A., i gang med at undersøge, hvorvidt det er muligt at etablere en for-

bindelse, som vil sammenkoble det polske, danske og norske gastransmissions-

system (Energinet.dk, 2016a), (Energinet.dk, 2016b). Projektet betegnes Baltic 

Pipe. Som en del af projektet skal der etableres en rørledning mellem Danmark 

og den norske naturgasledning, der løber gennem Nordsøen. Denne del af Baltic 

Pipe-projektet betegnes ”the Norweigian tie-in”. Rørledningen forventes at blive 

ført i land på den danske vestkyst, nord for Viking Link-forbindelsen. Etablerin-

gen af Baltic Pipe planlægges at skulle ske i perioden mellem 2019 og 2022, og 

der kan derfor potentielt være tidsmæssigt overlap mellem anlægsfasen for Bal-

tic Pipe og Viking Link. Da projektområderne samtidig ligger relativt tæt på hin-

anden, er det relevant at belyse kumulative effekter mellem Viking Link og Baltic 

Pipe.  

 

Mulige kumulative påvirkninger som følge af etablering af Baltic Pipe og Viking 

Link knytter sig primært til sedimentspild samt støjpåvirkning og forstyrrelser 

fra skibstrafik og aktiviteter på havbunden. Den direkte fysiske påvirkning af 

havbunden vurderes dog ikke at være relevant i forhold til en kumulativ vurde-

ring, idet denne påvirkning vil ske inden for et afgrænset geografisk område for 

begge anlægsprojekter. Der vurderes ikke at forekomme kumulative effekter 

med hensyn til sedimentforhold, da effekter af sedimentspild på begge projekter 
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forventes at være kortvarige og af begrænset omfang. Samtidig er Nordsøen et 

meget dynamisk miljø, hvor den naturlige koncentration af sediment i vandfasen 

i forvejen er høj. I forhold til støjpåvirkning og forstyrrelser, så vurderes det, at 

påvirkningen fra hvert af de to projekter vil være begrænset og kun foregå i den 

korte periode og inden for det begrænsede geografiske område, hvor der foreta-

ges anlægs-, vedligeholdelses- eller demonteringsaktiviteter. Skulle der fore-

komme et tidsmæssigt og geografisk overlap, så vil der være tale om kortvarige 

og reversible påvirkninger, som vil kunne medføre ubetydelige eller mindre på-

virkninger. De dyr, der lever i området, og som eventuelt fortrænges som følge 

af forstyrrelser og støj, vil kunne benytte andre områder i den korte periode, 

hvor aktiviteterne står på. Dette vil også være gældende i en situation, hvor der 

er aktiviteter på begge projekter samtidigt. Samlet set vurderes det, at et geo-

grafisk og tidsmæssigt overlap mellem aktiviteter i forbindelse med Viking Link 

og Baltic Pipe ikke vil medføre væsentlige kumulative påvirkninger af det marine 

miljø. 

 

Etableringen af Horns Rev 3 Havmøllepark sker i perioden fra 2016 til 2019, og 

havmølleparken sættes i drift i 2020. Havmølleparken vil have en kapacitet på 

406,7 MW, vil omfatte et areal på 88 km2 og ligge 29-44 km fra den danske 

vestkyst. Ilandføringskablet vil blive etableret i nærheden af Blåbjerg (Orbicon, 

2014a). Viking Link vil også blive ilandført ved Blåbjerg cirka 490 meter fra 

ilandføringskablet fra Horns Rev 3 Havmøllepark. Ilandføringskablet fra Horns 

Rev 3 Havmøllepark er dog allerede etableret, og der vil derfor ikke forekomme 

kumulative påvirkninger som følge af etableringen af søkablerne.  

 

Nærmeste afstand mellem Viking Link søkabelkorridoren og Horns Rev 3 Hav-

møllepark er på 2 km. Som en del af etableringen af Horns Rev 3 Havmøllepark 

skal monopælfundamenter rammes ned i havbunden. Dette kan medføre under-

vandsstøj, som midlertidigt kan overlappe anlægsarbejdet på Viking Link. Un-

dervandsstøj kan medføre påvirkninger af fisk, havpattedyr og fugle. Støjpåvirk-

ning som følge af Viking Link-projektet er dog meget begrænset og vurderes 

kun at medføre ubetydelige påvirkninger, og der forventes derfor ingen kumula-

tive påvirkninger for så vidt angår undervandsstøj. 

 

Havmølleparkerne Horns Rev 1 og Horns Rev 2 ligger også i nærheden af søka-

belforbindelsen for Viking Link, men da disse allerede er i drift og derfor indgår 

som en del af de eksisterende forhold i området, er der ikke identificeret nogen 

potentielle kumulative påvirkninger.   
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15. Afværgeforanstaltninger 

Et af de vigtige formål med miljøredegørelsen er at belyse eventuelle miljøpå-

virkninger ved projektet og pege på løsninger, der kan mindske eller helt afvær-

ge negative påvirkninger fra projektet.  

 

Afværgeforanstaltninger er således tiltag, der skal forebygge eller afværge ne-

gative miljøpåvirkninger fra et projekt. Afværgeforanstaltninger foreslås i tilfæl-

de, hvor der er vurderet at være en væsentlig miljøpåvirkning eller risiko for en 

sådan påvirkning, såfremt der ikke gennemføres afværgende foranstaltninger.  

 

Miljøvurderingerne i de foregående kapitler omfatter forhold vedrørende hydro-

grafiske forhold, vandkvalitet, sedimentforhold, havbund, bundflora og -fauna, 

fisk, fugle, havpattedyr, kommercielt fiskeri, søfart, og fysisk planlægning. Det 

vurderes, at Viking Link-projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt i projektets 

anlægs-, drifts- og demonteringsfaser.  

 

Det konkluderes, at der ikke er behov for at anvende afværgeforanstaltninger i 

Viking Link-projektets anlægs-, drifts- og demonteringsfaser, forudsat at de 

følgende foranstaltninger er indarbejdet i projektet:  

 

 Kommercielt fiskeri 

Projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 939 af 27/12/1992 (BEK nr. 939 af 

27/11/1992) om beskyttelse af søkabler og undersøiske rørledninger (kabelbe-

kendtgørelsen). I henhold til denne bekendtgørelse skal der være et sikkerheds-

område på 200 meter på begge sider af søkablerne, hvor der er forbud mod at 

benytte ankre eller bundslæbende redskaber.  

 

 Sejladsforhold 

I anlægsfasen forventes det, at der etableres en sikkerhedszone omkring ar-

bejdsområdet for at beskytte søkablerne, arbejdernes og tredjeparts sikkerhed. 

Uvedkommende må ikke opholde sig inden for sikkerhedszonen i anlægsfasen.  

 

Det forventes også, at der etableres sikkerhedszoner omkring arbejdsområder, i 

demonteringsfasen, og når der udføres reparations- og vedligeholdelsesarbejde.  

 

Yderligere forventes det, at et eller flere overvågningsfartøjer vil være påkrævet 

i anlægs- og demonteringsfasen, samt når søkablerne repareres og vedligehol-

des. Dertil kommer udstedelse af bekendtgørelse i Efterretninger for Søfarende, 

inden arbejdet udføres. 

 

 Marinarkæologi 

Arkæologiske forbudszoner med en radius på 50 meter etableres omkring iden-

tificerede anomalier inden for 24 sømil (Contact0001, Contact0002 og Con-

tact0003), som potentielt kan være arkæologiske fund i søkabelkorridoren. 

Anomalier uden for 24 sømil grænsen vil så vidt muligt undgås. 

 

Anlægsarbejdet skal stoppes, hvis der findes yderligere arkæologiske objekter 

eller lokaliteter under arbejdet. Alle fund skal indberettes til Slots- og Kultursty-

relsen, som derefter beslutter, hvad der skal ske med det arkæologiske fund.  
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16.  International naturbeskyttelse 

I dette kapitel beskrives forhold vedrørende international naturbeskyttelse, som 

er relevant for den danske del af Viking Link-projekt. Kapitlet omfatter en be-

skrivelse af relevante EU-direktiver og hvordan disse er implementeret i dansk 

lovgivning. Kapitlet omfatter desuden en beskrivelse og vurdering af, hvorvidt 

den marine del af projektet kan medføre væsentlige påvirkninger af Natura 

2000-områder i Danmark. Definitionen af væsentlige påvirkninger og vurderin-

gen heraf er baseret på vejledningen til Habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen, 

2011) samt praksis i forbindelse med sager, som bliver afgjort af EU-domstolen 

og Natur- og Miljøklagenævnet. Der er derfor ikke tale om samme vurderings-

metodik, som er beskrevet i kapitel 4. 

 

I Danmark er det på havet kun Natura 2000-område nr. 246, Sydlige Nordsø, 

som potentielt kan blive påvirket af anlæg, drift og demontering af Viking Link-

projektet. De eksisterende forhold i Natura 2000-område nr. 246 beskrives der-

for i de følgende afsnit, og der gennemføres en vurdering af, hvorvidt projektet 

kan medføre væsentlige påvirkninger af arter og naturtyper på udpegnings-

grundlaget for Natura 2000-området.  

 

I forbindelse med afgørelse på VVM-anmeldelsen for landanlægget i Danmark 

har daværende Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen), vurderet, at en detaljeret 

vurdering af Natura 2000-områder til lands ikke er påkrævet, fordi der anvendes 

styret underboring for at eliminere påvirkninger af Natura 2000-områder til 

lands (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016a). Derfor vil Natura 2000-områder til 

lands ikke blive behandlet yderligere i dette kapitel. 

 

Projektets påvirkninger af marine bilag IV-arter, som er beskyttet i henhold til 

Habitatdirektivet, bliver også vurderet i dette kapitel.  

 

Beskrivelser og vurderinger er hovedsageligt baseret på en screeningsrapport, 

der beskriver og vurderer påvirkninger af Natura 2000-områder langs hele pro-

jektområdet for Viking Link-forbindelsen (NIRAS, 2016b). 

 

16.1 Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet 

EU har vedtaget to naturbeskyttelsesdirektiver, som pålægger EU's medlems-

lande at beskytte og bevare en række arter og naturtyper, der er sjældne, true-

de eller karakteristiske for EU-landene De to direktiver er henholdsvis ‘Direktiv 

om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter’ (‘Habitatdirektivet’) 

(Rådets direktiv nr. 92/43/1992) og Direktiv om beskyttelse af vilde fugle’ (Fug-

ledirektivet’) (Rådets direktiv nr. 79/409/1979).  

 

Habitatdirektivets formål er at beskytte arter og naturtyper, der er karakteri-

stiske, truede, sårbare eller sjældne i EU. Fuglebeskyttelsesdirektivet har blandt 

andet til formål at beskytte levestederne for fuglearter i EU, som er sjældne, 

truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder. Det gælder både områ-

der, hvor disse fugle yngler, og områder, som fuglene regelmæssigt gæster for 

at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Habitatdirektivet er sammen 

med Fuglebeskyttelsesdirektivet EU’s vigtigste bidrag til målrettet beskyttelse af 

den biologiske mangfoldighed i medlemslandene.  
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Et hovedelement i gennemførelsen af Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdi-

rektivet er udpegning af særlige bevaringsområder, habitatområder og fuglebe-

skyttelsesområder. For hvert område er der en liste – det såkaldte udpegnings-

grundlag - med naturtyper, arter eller fugle, som det enkelte område er udpeget 

for at beskytte. 

 

16.1.1 Natura 2000-områder 

Artikel 3 i Habitatdirektivet (Rådets direktiv nr. 92/43/1992) foreskriver, at der 

skal oprettes et sammenhændende europæisk netværk af særlige bevaringsom-

råder under betegnelsen Natura 2000. Habitatområderne skal omfatte de natur-

typer, som er listet i Habitatdirektivets bilag 1 og arter, der er nævnt i direkti-

vets bilag 2. Natura 2000-netværket skal ligeledes omfatte de særligt beskytte-

de fuglebeskyttelsesområder, som medlemsstaterne har udlagt i henhold til Fug-

lebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 79/409/1979), og som omfatter 

beskyttelseskrævende ynglefugle, der findes på Fuglebeskyttelsesdirektivets 

bilag 1, samt regelmæssigt tilbagevendende trækfugle. 

 

16.1.2 Bilag IV-arter 

Habitatdirektivets bilag IV indeholder en liste over udvalgte arter, som 

medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for 

områderne. Disse arter betegnes som bilag IV-arter. 

 

Det skal sikres, at et projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres 

naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og 

rasteområde i arternes naturlige udbredelsesområde. Det er ikke tilladt at 

gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og 

rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske 

funktionalitet af et yngle– eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på 

mindst samme niveau, som inden projektets gennemførelse. 

 

16.1.3 Implementering i dansk lovgivning 

I Danmark er Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne blandt andet implemen-

teret gennem Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 

(Habitatbekendtgørelsen) (BEK nr. 926 af 27/06/2016) og Bekendtgørelse om 

konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsan-

læg og elforsyningsnet) (BEK nr. 1476 af 13/12/2010). Myndighedernes forvalt-

ning af Habitatbekendtgørelsen er blandt andet baseret på vejledningen til Habi-

tatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen, 2011), samt den praksis der fastlægges i 

forbindelse med sager, som afgøres af EU-domstolen og Natur- og Miljøklage-

nævnet. 

 

16.2 Metode 

Viking Link-forbindelsens marine del etableres igennem fire forskellige lande: 

Storbritannien, Holland, Tyskland og Danmark. Alle landene er medlemmer af 

EU og er derfor forpligtede til at implementere EU-direktiver i deres nationale 
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lovgivning, men hvert land tolker og implementerer Habitatdirektivet og Fugle-

beskyttelsesdirektivet på sin egen måde.  

 

Idet Viking Link-projektet kan medføre påvirkninger på tværs af landegrænser, 

har forskellene i forvaltningen af Natura 2000-lovgivningen imellem landene 

gjort det nødvendigt at vælge en metode, der tager højde for regler og krav i 

alle fire lande. Storbritanniens implementering af Habitat- og Fuglebeskyttelses-

direktivet er den mest konservative af de fire landes, og den er derfor valgt som 

den gennemgående metode for vurdering af påvirkninger af Natura 2000-

områder for hele strækningen.  

 

Storbritanniens metode til vurdering i henhold til Habitat- og Fuglebeskyttelses-

direktivet (Habitats Regulations Assessment (HRA)) omfatter følgende fire trin:  

 Screening: Screening med henblik på at klarlægge, om projektet kan medføre 

væsentlige påvirkninger af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 

(alene eller i kombination med andre projekter og planer). 

 Konsekvensvurdering (Appropriate Assessment): vurdering af om de væsent-

lige påvirkninger af udpegningsgrundlaget kan skade Natura 2000-områdets 

integritet. 

 Vurdering af alternativer (i de tilfælde, hvor det ikke kan fastslås, at det plan-

lagte projekt ikke vil skade et Natura 2000-områdes integritet negativt).  

 Vurdering af, hvorvidt der findes bydende nødvendige hensyn til samfundsin-

teresser, som gør det muligt at gennemføre projektet (hvis der ikke findes al-

ternativer til projektet). 

 

Hvis en påvirkning ikke kan afvises på det ene trin, fortsætter vurderingen til 

næste trin. 

 

Konsekvensvurdering (Appropriate Assessment) er påkrævet for alle projekter, 

som potentielt kan medføre væsentlige påvirkninger af udpegningsgrundlaget 

for et Natura 2000-område. 

 

16.3 Relevante danske Natura 2000-områder og bilag IV arter 

Dette afsnit beskriver de danske Natura 2000-områder og bilag IV-arter, der er 

relevante i forhold til den marine del af Viking Link-projektet. 

 

16.3.1 Relevante danske Natura 2000-områder 

Kabelruten går fra Revsing i Jylland til Bicker Fen i Lincolnshire i Storbritannien. 

Søkablerne vil ikke gå gennem Natura 2000-områder i Danmark. Det nærmeste 

Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 246 Sydlige Nordsø, som er et 

marint område, der ligger 9,1 km syd for søkabelkorridoren (se Figur 16-1). I 

afsnit 16.4 er det vurderet, at projektet potentielt kan påvirke et område på op 

til 10 km, og derfor er Natura 2000-område nr. 246 det eneste Natura 2000-

område, som vil indgå i den følgende vurdering. Det kan udelukkes, at søkabel-

korridoren kan medføre påvirkninger af Natura 2000-områder på land, og disse 

vil derfor ikke blive beskrevet yderligere.  
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Figur 16-1. Kort over den danske del af søkabelkorridoren for Viking Link-

projektet og Natura 2000-område nr. 246 (Sydlige Nordsø).  

16.3.2 Eksisterende forhold i Natura 2000-område nr. 246 (Sydlige Nordsø) 

Natura 2000-område nr. 246 (Sydlige Nordsø) har været udpeget som internati-

onalt naturbeskyttelsesområde siden 2004. Den østlige afgrænsning af området 

ligger cirka 30 km vest for Fanø og Rømø, og den vestlige grænse er cirka 70 

km længere ude i Nordsøen (se Figur 16-1). Natura 2000-området har en samlet 

størrelse på cirka 2.463 km² (Naturstyrelsen, 2016).  

 

Natura 2000-område nr. 246 er et vigtigt havområde for marsvin, gråsæler og 

spættede sæler i den sydlige Nordsø, ligesom området er et vigtigt fourage-

ringsområde for en række fuglearter, fordi de hydrografiske forhold i området er 

optimale for fuglenes fødeemner.  

 

Natura 2000-område nr. 246 (Sydlige Nordsø) består af habitatområde H255 og 

fuglebeskyttelsesområde F113. Udpegningsgrundlaget for habitatområde H255 

og fuglebeskyttelsesområde F113 fremgår af Tabel 16-1 og Tabel 16-2.  
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Tabel 16-1. Beskyttede naturtyper og arter i habitatområde H255. 

Udpegningsgrundlag for habitatområde H255 

EU-kode Art/Naturtype 

1351 Marsvin (Phocoena phocoena) 

1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) 

1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

 

Tabel 16-2. Beskyttede fuglearter i fuglebeskyttelsesområde F113.  

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F113 

Trækfugle (T) Art 

T Rødstrubet lom (Gavia stellate) 

T  Sortstrubet lom (Gavia arctica) 

T Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) 

 

Den overordnede målsætning for Natura 2000-området fremgår af Natura 2000-

plan 2016-2021 (Naturstyrelsen, 2016):  

 

Områdets naturtyper sikres artsrige plante- og dyreliv med forekomst af udpeg-

ningsgrundlagets karakteristiske arter. Naturtyperne skal sikres gunstig beva-

ringsstatus. Der skal ske en afklaring af, i hvilket omfang naturtypen forstyrres 

af fiskeri med bundslæbende redskaber. Den økologiske integritet sikres derud-

over af god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næringsstoffer og miljø-

farlige stoffer, hvilket reguleres gennem vandområdeplanerne.  

Området sikres som et godt levested for marsvin, gråsæl, spættet sæl, rød- og 

sortstrubet lom og dværgmåge. 

 

De konkrete målsætninger for Natura 2000-området, der skal sikre, at naturty-

per og arter på udpegningsgrundlaget på sigt opnår gunstig bevaringsstatus, 

omfatter følgende:  

 

 Tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpegede ynglefugle 

og øvrige arter skal stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for til-

strækkelige egnede yngle- og fourageringsområder for arterne. 

 Natura 2000-området skal bidrage til at sikre levesteder for levedygtige 

bestande på nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det sam-

lede areal af levestederne for artenerne rød- og sortstrubet lom samt 

dværgmåge, som er trækfugle i området, sikres eller øges, således at der 

findes egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne.  

 Det samlede areal af naturtyper og levesteder for arter skal være stabilt 

eller i fremgang, hvis naturforholdene tillader det. 

 

Habitatnaturtyper og arter beskrives i de følgende afsnit. Detaljeret information 

om dybdeforhold (bathymetri), temperatur og saltindhold, strømforhold og cir-

kulation, tidevands- og bølgeforhold, sedimenteringsprocesser, vand- og sedi-
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mentkvalitet samt fisk i Natura 2000-området findes i Natura 2000-

screeningsrapporten (NIRAS, 2016b).  

16.3.2.1 Habitatnaturtyper 

Som det fremgår af Tabel 16-1, er ’Sandbanker med lavvandet vedvarende dæk-

ke af havvand’ den eneste habitatnaturtype i Natura 2000-område nr. 246. Der 

er ikke foretaget kortlægning af denne naturtype i Natura 2000-området, men 

det forventes, at habitatnaturtypen udgør en stor del af det udpegede område. 

Habitatnaturtypen består af opragende eller forhøjede dele af havbunden, som 

ikke blottes ved ebbe, herunder sandrevler. Sandbankerne kan være dækket af 

ålegræs, vandaks og kransnålalger, men er ofte uden makroalgebevoksninger. 

Faunaen er sandbundslevende fisk, børsteorme, krebsdyr mv. Naturtypen er 

desuden et vigtigt fødesøgningsområde for fugle og opvækststed for fisk 

(Naturstyrelsen, 2014). 

16.3.2.2  Arter 

Arter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. 246 omfatter marsvin, 

spættet sæl og gråsæl (se Tabel 16-1) samt trækfuglene rødstrubet lom, 

sortstrubet lom og dværgmåge (se Tabel 16-2).  

 

Marsvin 

Marsvin er den mest almindelige hvalart i danske farvande, og den eneste 

hvalart, der med sikkerhed yngler i danske farvande (Teilmann, Sveegaard, 

Dietz, Petersen, Berggren, & Desportes, 2008). Det skønnes, at marsvinebe-

standen er på cirka 11.575 marsvin ved Danmarks vest/nordvest kyst 

(Hammond, et al., 2013). Horns Rev-området syd for projektområdet for Viking 

Link-forbindelsen er det mest velundersøgte område i den sydlige del af den 

danske del af Nordsøen (Teilmann, Sveegaard, Dietz, Petersen, Berggren, & 

Desportes, 2008). Undersøgelserne i dette område viser den største tæthed af 

marsvin cirka 50-100 km fra kysten og en aftagende tæthed nærmere kysten. 

Dette er i overensstemmelse med undersøgelser af tætheden af marsvin i den 

tyske eksklusive økonomiske zone (EEZ) (Teilmann, Sveegaard, Dietz, Petersen, 

Berggren, & Desportes, 2008). I den tyske EEZ findes der således et område 

med høj tæthed af marsvin, som strækker sig ind i den sydlige del af det danske 

område (Gilles, Siebert, & Scheidat, 2011).  

Spættet sæl 

Antallet af spættede sæler i de danske farvande har været jævnt stigende siden 

midten af 70’erne, da overvågningen af sælbestande begyndte. Der var dog et 

fald i bestanden i slutningen af 80’erne og i de tidlige 00’er, der skyldes udbrud 

af sælpest (’Phocine distemper virus’ (PDV)) (Andersen, 2011). I den seneste 

tælling blev det estimeret, at den danske bestand af spættede sæler omfatter 

15.800 individer (Andersen, 2011). Vadehavet er det eneste yngleområde for 

spættede sæler på den danske vestkyst og det eneste område, hvor der regel-

mæssigt findes et stort antal sæler på land (Tougaard, et al., 2006). Bestanden 

af spættet sæl i den danske del af Vadehavet blev i 2005 skønnet til at være på 



 Energinet.dk 

Dok. 16/14997-1 Klassificering: Offentlig/Public 104/125 

VL dok Nr. VLK-07-30-J800-020 

2.650 individer (Tougaard, et al., 2006). I forbindelse med flytællinger, der for 

nyligt blev gennemført som en del af VVM-undersøgelserne for Horns Rev 3 

Havmøllepark, blev der talt 112 spættede sæler over en periode på ti måneder 

med de højeste antal individer i maj (27 individer) (Orbicon, 2014b). Der findes 

kun få undersøgelser af spættede sælers fødevalg i Vadehavet, men det står 

klart, at de er opportunistiske rovdyr (Tougaard, et al., 2006), og derfor har et 

alsidigt fødevalg.  

 

Gråsæl 

Undersøgelser af gråsæler i den danske del af Nordsøen er hovedsageligt foku-

seret på den nordlige del af Vadehavet. Efter at gråsælen havde været udryddet 

i Danmark i cirka 100 år, er den i løbet af de sidste 10-15 år genindvandret flere 

steder, og forekommer nu regelmæssigt på lokaliteter i Kattegat, Østersøen og 

Vadehavet. Bestanden af gråsæl har været jævnt stigende siden slutningen af 

1990’erne i den danske del af Vadehavet, som ligger syd for kabelruten for Vi-

king Link-forbindelsen (Jensen, Galatius, & Teilmann, 2015). Nyere forskning 

har også påvist, at gråsæl igen er begyndt at yngle i den danske del af Vadeha-

vet (Jensen, Galatius, & Teilmann, 2015). Flytællinger i forbindelse med Horns 

Rev 3 Havmøllepark kunne ikke entydigt identificere gråsæler i undersøgelses-

området for Horns Rev 3, men der var et mindre antal sæler, som ikke kunne 

identificeres (Orbicon, 2014b).  

 

Fugle 

De beskyttede fuglearter i Natura 2000-område nr. 246 (Sydlige Nordsø) omfat-

ter rødstrubet lom, sortstrubet lom og dværgmåge. Disse arter er alle relativt 

talrige fuglearter og findes både i områder nær kysten og længere ude på havet 

(Petersen & Nielsen, 2011).  

 

I Nordsøen er rødstrubet lom den mest talrige af de to arter af lom. Sortstrubet 

lom findes hovedsageligt i Østersøen (Petersen & Nielsen, 2011). Rødstrubet og 

sortstrubet lom beskrives ofte samlet, fordi det er vanskeligt at se forskel på de 

to arter i fugletællinger. Lommer er mest talrige i det tidlige forår, og de største 

bestande af lommer er blevet registreret i den sydlige og centrale del af den 

danske del af Nordsøen. I forbindelse med flytællinger i Horns Rev-området i 

2004 blev der registreret i alt 320 individer af rødstrubet lom og 373 individer af 

sortstrubet lom henover vinter og forår (Petersen, 2004).  

VVM-forundersøgelsen for Horns Rev 3 Havmøllepark omfattede flytællinger af 

fugle, der blev udført mellem januar og november 2013 i et undersøgelsesområ-

de, der strakte sig fra kystlinjen til cirka 50 km til havs. Området viste sig at 

være af høj betydning for blandt andet dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) 

(Orbicon, BioConsult SH & IFAÖ, 2014).  
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16.3.3 Bilag IV-arter 

Alle arter af hvaler er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Sammenlignet med 

marsvin, som er almindeligt forekommende i Danmark og derfor også sandsyn-

ligt forekommende inden for eller i nærheden af projektområdet for Viking Link-

forbindelsen, er sandsynligheden for forekomst af andre hvaler begrænset, og i 

så fald vil der kun være tale om enkelte individer. Eksempelvis blev vågehval, 

hvidnæse, øresvin og almindelig delfin ikke blevet observeret ud for Danmarks 

vest/nordvest kyst i forbindelse med en undersøgelse, der blev gennemført i juli 

2005 (Hammond, et al., 2013). Der vurderes derfor, at marsvin er den eneste 

bilag IV-art, der er relevant for den danske del af Viking Link-projektet. Marsvin 

er også på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 246 (Sydlige 

Nordsø) og er beskrevet i afsnit 16.3.2.2.  

 

16.4 Vurdering af påvirkninger i Natura 2000-område nr. 246: Syd-

lige Nordsø 

I dette afsnit vurderes det, hvorvidt anlæg, drift og demontering af Viking Link-

forbindelsen i dansk farvand kan medføre væsentlige påvirkninger af Natura 

2000-område nr. 246 (Sydlige Nordsø). Som beskrevet i afsnit 16.2, så omfatter 

første trin en screening med henblik på at klarlægge, om projektet kan medføre 

væsentlige påvirkninger af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 

(alene eller i kombination med andre projekter og planer). Screeningen består af 

fire trin. I det følgende er der foretaget en kortfattet opsummering af de enkelte 

trin. For nærmere beskrivelser henvises til den samlede Natura 2000-

screeningsrappport for hele Viking Link-forbindelsen (NIRAS, 2016b).  

I det første trin af screeningen identificeres det hvilke påvirkninger, som projek-

tet potentielt kan medføre på arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. De 

potentielle påvirkninger omfatter i anlægsfasen: 

 Støj og forstyrrelser fra skibsfartøjer og kabellægning på havbunden,  

 Fjernelse af habitater som følge af kabellægningen. 

 Ændringer i vandkvalitet som følge af spredning af sedimenteret materiale 

samt utilsigtet udslip af forurenende stoffer fra fartøjer, der anvendes i for-

bindelse med kabellægningen.  

 Undervandsstøj fra skibsfartøjer og anlægsarbejde på havbunden.  

 Kollisionsrisiko mellem havpattedyr og skibsfartøjer. 

 Ændringer i fødegrundlag som følge af et øget støjniveau, menneskelig akti-

viteter og suspenderet sediment.  

De potentielle påvirkninger i demonteringsfasen er sammenlignelige med de 

potentielle påvirkninger i anlægsfasen.  

De potentielle påvirkninger i forbindelse med driftsfasen omfatter følgende: 

 Elektromagnetiske felter (EMF) omkring søkablerne. 

 Varmestråling fra søkablerne. 
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 Nye områder med hård bund kan etablere sig efter kabellægningen, hvilket 

kan medføre ændringer i artssammensætning og biodiversitet.  

 Ændringer i vandkvalitet som følge af utilsigtede udslip af forurenende stof-

fer fra fartøjer, der skal udføre vedligehold på søkablerne. 

I næste trin af screeningen er der for hver af ovenstående påvirkninger fastlagt 

en påvirkningszone ”zones of influence” (ZOI). Her er utilsigtet spild af olie eller 

andre forurenende stoffer eksempelvis vurderet til at kunne påvirke i en zone på 

op til 10 km fra søkabelkorridoren for Viking Link-forbindelsen, suspenderet 

sediment i en zone på 1 km, undervandsstøj i en zone på op til 1,7 km, elektro-

magnetiske felter, kollisionsrisiko samt områder med hård bund er vurderet at 

kunne påvirke i selve kabelkorridoren, mens støj og forstyrrelser fra fartøjer er 

vurderet til at kunne påvirke i en zone på 2 km.  

Der er på næste trin (trin tre) af screeningen foretaget en gennemgang af, 

hvorvidt de identificerede påvirkninger vil kunne påvirke de enkelte arter og 

naturtyper på udpegningsgrundlaget. I dette forhold indgår blandt andet en 

gennemgang af, om der er tale om direkte og indirekte påvirkninger, og om 

arterne på udpegningsgrundlaget er mobile og er relevante i forhold til påvirk-

ninger, som ligger længere væk fra Natura 2000-området. Det er på dette trin 

vurderet, at der ikke er risiko for, at projektet kan medføre påvirkninger af habi-

tatnaturtypen sandbanke, som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

område nr. 246 (Sydlige Nordsø). Habitatnaturtypen indgår derfor ikke i de føl-

gende vurderinger. Både havpattedyr og fugle er mobile arter, der potentielt kan 

fouragere over store områder (SMRU, 2011), og de kan derfor forekomme inden 

for eller i nærheden af projektområdet for Viking Link-forbindelsen. Havpattedyr 

og fugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 246 indgår derfor 

i de følgende vurderinger.  

På baggrund af de første tre trin i screeningen er det afklaret, at projektet i an-

lægsfasen potentielt kan påvirke fuglene på udpegningsgrundlaget som følge af 

ændringer i vandkvalitet samt ændringer i fødegrundlaget. Der er ingen relevan-

te påvirkninger af fugle i driftsfasen. I forhold til havpattedyr er det vurderet, at 

projektet i anlægsfasen potentielt kan påvirke arterne på udpegningsgrundlaget 

som følge af ændringer i vandkvalitet, kollisionsrisiko samt ændringer i føde-

grundlaget. I driftsfasen kan havpattedyrene potentielt blive påvirket af de elek-

tromagnetiske felter fra søkablerne.  

Det fjerde og sidste trin i screeningen udgøres af en vurdering af, hvorvidt de 

identificerede påvirkninger kan medføre væsentlige påvirkninger af relevante 

arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Disse vurderinger gennemgås i 

det følgende for henholdsvis fugle og havpattedyr på udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-område nr. 246 (Sydlige Nordsø).  
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16.4.1  Fugle 

Projektet kan potentielt medføre påvirkninger af sortstrubet lom, rødstrubet lom 

og dværgmåge som følge af ændringer i fødegrundlaget og ændringer i vand-

kvalitet. Disse vurderes i det følgende. 

16.4.1.1 Ændringer i fødegrundlag 

I forbindelse med kabellægningen vil der være sandsynlighed for, at fuglenes 

fødegrundlag påvirkes. Dette vil primært ske, fordi koncentrationen af suspen-

deret sediment stiger i forbindelse med kabellægningen. Hovedparten af det 

suspenderede sediment forventes at bundfælde i umiddelbar nærhed af kabelru-

ten (inden for 1 km) (Intertek, 2016a). Hvis der forekommer påvirkninger af 

fuglenes fødegrundlag som følge heraf, vil det være meget lokalt (begrænset til 

den umiddelbare nærhed af området, hvor søkablerne etableres i havbunden) og 

i en kortvarig periode.  

Der kan forekomme utilsigtet spild af forurenende stoffer fra anlægs-

/demonteringsfartøjer, hvilket kan have en skadelig effekt på fødegrundlaget for 

fuglene. Alle fartøjer, der anvendes i forbindelse med Viking Link-projektet er 

dog underlagt regulering som følge af MARPOL-konventionen (International 

Convention for the Prevention of Pollution From Ships), hvilket forebygger foru-

rening fra utilsigtede hændelser og almindelig drift. Alle fartøjer skal desuden 

have en beredskabsplan til håndtering af olieforurening (shipboard oil pollution 

emergency plans (SOPEP)), hvilket også minimerer risikoen for, at projektet kan 

være årsag til en olieforurening.  

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke er risiko for, at projektet 

vil medføre ændringer i fødegrundlaget, som kan medføre væsentlige påvirknin-

ger af fugle på udpegningsgrundlaget. 

16.4.1.2 Ændringer i vandkvalitet 

I forbindelse med kabellægning/vedligeholdelse/demontering af søkablerne kan 

der ske utilsigtede udslip af forurenende stoffer fra de involverede fartøjer. Det-

te kan potentielt få en negativ effekt på sortstrubet lom, rødstrubet lom og 

dværgmåge som følge af, at fuglene eksempelvis indtager eller absorberer de 

forurenede stoffer, eller potentielle langtidspåvirkninger af fuglene som følge af 

bioakkumulering. Som beskrevet i forbindelse med vurderinger af fugle på ud-

pegningsgrundlaget, så vil alle fartøjer, der indgår i Viking Link-projektet være 

underlagt en række bestemmelser, som vil begrænse risikoen for spild af foru-

renende stoffer. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre potentielle 

væsentlige påvirkninger af fugle på udpegningsgrundlaget som følge af ændrin-

ger i vandkvalitet. 

16.4.2  Havpattedyr 

I det følgende beskrives potentielle påvirkninger af spættet sæl, gråsæl og mar-

svin. De potentielle påvirkninger kan forekomme som følge af ændringer i vand-

kvalitet, kollisionsrisiko, ændringer i fødegrundlaget samt elektromagnetiske 

felter, der alle bliver vurderet nedenfor. 
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16.4.2.1 Ændringer i vandkvalitet 

Der kan forekomme utilsigtet spild af forurenende stoffer fra fartøjer, som udfø-

rer anlægs-, vedligeholdelses- eller demonteringsarbejde. Dette kan potentielt 

have en negativ effekt på havpattedyr. Spild af forurenende stoffer kan medføre 

direkte påvirkninger af havpattedyr som følge af indtag, inhalering og absorbe-

ring gennem huden samt potentielle langtidspåvirkninger som følge af bioakku-

mulering. Som tidligere beskrevet, så vil alle fartøjer, der indgår i Viking Link-

projektet være underlagt en række bestemmelser, som vil begrænse risikoen for 

spild af forurenende stoffer.  

På baggrund heraf vurderes det, at mulige påvirkninger af havpattedyr som 

følge af ændringer i vandkvalitet vil være minimale, og det vurderes derfor, at 

der ikke er risiko for, at ændringer i vandkvalitet medfører væsentlige påvirk-

ninger af havpattedyr. 

16.4.2.2 Kollisionsrisiko 

Den forventede stigning i skibstrafik i anlægs-, vedligeholdelses- og demonte-

ringsfaserne kan medføre en øget risiko for skader på havpattedyr, der rammes 

af fartøjer. Stigningen i skibstrafikken forventes dog at være relativt lille i for-

hold til den eksisterende trafik i Nordsøen. 

Risikoen for kollisioner mellem havpattedyr og fartøjer anses typisk for at være 

lav, fordi der kun er et begrænset antal fartøjer tilstede på et givet tidspunkt. 

Laist et al. (2001) konkluderede, at fartøjer længere end 80 m giver de mest 

alvorlige og dødelige skader, og at der sjældent sker alvorlige skader, hvis hav-

pattedyr kolliderer med fartøjer, der sejler med en fart på under 10 knob (Laist, 

Knowlton, Mead, Collet, & Podesta, 2001). Fartøjerne vil bevæge sig langs ka-

belruten i samme hastighed, som søkablerne etableres i havbunden (cirka 300 

m/timen eller 0,16 knob), hvilket giver en lav sandsynlighed for kollisioner. Da 

kabellægningen ydermere sker fortløbende langs kabelkorridoren, vil der på et 

givent sted kun kortvarigt være risiko for kollisioner.  

Oprindeligt blev skibsskruer anset for at være den mest sandsynlige årsag til 

skader på sæler, fordi man konkluderede, at skaderne ikke kunne stamme fra 

rovdyr, som jager sælerne. I en undersøgelse på Isle of May foretaget af SMRU 

fandt man imidlertid, at skader på sælunger, der var ofre for angreb fra voksne 

sæler, ligner de skader, der hidtil er blevet registreret som skader fra skibsskru-

er (Sea Mammal Research Unit, 2015). Undersøgelsen indikerer, at en andel af 

de skader på sæler, der tidligere er registreret som resultatet af kollision med 

skibsskruer, faktisk er skader fra sælangreb.  

Marsvin er kendt for at reagere på fartøjsstøj med en adfærd, der kaldes ’por-

poising’ (efter marsvinets engelske navn: porpoise).’Porpoising’ betyder, at et 

eller flere marsvin pludselig svømmer meget hurtigere og sprøjter vand, når de 

kommer op til havoverfladen. Denne adfærd gør det usandsynligt, at marsvin 

kolliderer med støjkilden (Dyando, Wisniewska, Rojano-Doñate, & Madsen, 

2015).  
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På baggrund af ovenstående samt at projektet kun medfører en relativt lille og 

midlertidig stigning i skibstrafikken i området, vurderes kollisionsrisiko ikke at 

kunne medføre væsentlige påvirkninger af spættet sæl, gråsæl og marsvin. 

16.4.2.3 Ændringer i fødegrundlag 

Anlæg og demontering af Viking Link-forbindelsen kan indirekte medføre påvirk-

ninger af havpattedyr som følge af ændringer i fiske- og bunddyrssamfund 

og/eller påvirkninger af nøglearter. Påvirkninger af fiskesamfund som følge af 

projektet kan ske i form af undervandsstøj, forurening med forurenende stoffer 

og sedimentspild. 

De vigtigste byttearter for spættet sæl er tobis, hvilling, fladfisk, sild og blæk-

sprutter (Sea Mammal Research Unit, 2012). Der findes en række undersøgel-

ser, som indikerer, at fødevalget for spættede sæler afspejler forskelle i sam-

mensætningen af byttedyrsarter inden for forskellige habitater, og at spættede 

sæler er i stand til at justere deres fourageringsadfærd og finde andre byttedyr, 

når forholdene ændrer sig (Sea Mammal Research Unit, 2012).  

Gråsæler fouragerer ofte lokalt inden for 40 km fra deres hvilepladser (Sea 

Mammal Research Unit, 2004; Duck & Mackey, 2005). Det er påvist, at gråsæ-

lens vigtigste byttedyr er tobis, omend rødspætte, torsk og andre torskefisk 

også anses for at være vigtige byttedyr. Andelen af disse arter i gråsælens føde 

varierer dog både regionalt og efter årstiden.  

Der findes ikke megen viden om marsvins foretrukne byttedyr, men de er kendt 

som opportunistiske rovdyr, som kan ændre fødevalg eller ligefrem vælge andre 

fourageringsområder (IAMMWG, 2015).  

Kabellægning og demontering kan potentielt medføre et kortvarigt, lokalt fald i 

vandkvaliteten på grund af sedimentspild (øget uklarhed). Størstedelen af sedi-

mentet forventes at bundfælde i umiddelbar nærhed af kabelruten (inden for 1 

km). Den øgede sedimentkoncentration kan nedsætte lysindfaldet i vandsøjlen 

og kan potentielt medføre, at havpattedyrs evne til at fouragere bliver nedsat. 

Havpattedyr findes dog ofte i relativt uklare områder og er tilpasset til at finde 

føde under forhold med nedsat sigtbarhed. Desuden bruger de andre sanser end 

synssansen til at finde bytte. Sæler har følsomme muler med knurhår (vi-

brissae), som anvendes til at finde bytte (Denhardt, Mauck, Hanke, & 

Bleckmann, 2001). Marsvin bruger ekkolokalisering til at finde bytte, når sigt-

barheden er lav (DeRuiter, et al., 2009). 

Der kan forekomme utilsigtet spild af forurenende stoffer fra fartøjer, som udfø-

rer anlægs-, vedligeholdelses- og/eller demonteringsarbejde. Som tidligere be-

skrevet, så vil alle fartøjer, der indgår i Viking Link-projektet være underlagt en 

række bestemmelser, som vil begrænse risikoen for spild af forurenende stoffer.  

De potentielle påvirkninger af havpattedyrenes fødegrundlag vil være lokale, 

kortvarige og reversible, og det forventes, at et potentielt tab af byttedyr som 
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følge af Viking Link-projektet vil være minimalt. Det vurderes derfor, at ændrin-

ger i fødegrundlaget for spættet sæl, gråsæl og marsvin ikke vil medføre væ-

sentlige påvirkninger. 

16.4.2.4 Elektromagnetiske felter (EMF) 

I driftsfasen dannes der et elektromagnetisk felt omkring søkabler (Gill & 

Bartlett, 2010). Dette elektromagnetiske felt kan påvirke havdyr, som er føl-

somme over for elektromagnetiske felter (Normandeau, Exponent, Tricas, & Gill, 

2011). Elektroreception, dvs. evnen til at føle svage elektriske felter, er udviklet 

i en række af hvirveldyr (havpattedyr, fiskearter) og hvirvelløse dyr. Disse arter 

kan opfange bioelektriske signaler fra byttedyr og rovdyr. Det er ikke dokumen-

teret, at sæler er følsomme overfor elektromagnetiske felter (Gill, Gloyne-

Philips, Neal, & Kimber, 2004). Nogle hvaler bruger geomagnetiske signaler til at 

navigere over lange afstande, og det antages, at menneskeskabte elektromag-

netiske felter kan påvirke geografisk orientering, som er baseret på elektrore-

ception (Fisher & Slater, 2010). 

Magnetiske felter mindskes med afstand fra kilden, og påvirkninger fra højinten-

sive magnetiske felter er meget lokale (Orpwood, Fryer, Rycroft, & Armstrong, 

2015). Søkablerne i Viking Link-projektet graves ned i havbunden og tildækkes 

efterfølgende, hvilket reducerer det tilgængelige elektriske felts styrke og der-

med påvirkningen af de arter, der er følsomme overfor elektromagnetiske felter, 

sammenlignet med søkabler, der lægges direkte på havbunden (CMACS, 2003).  

På baggrund af ovenstående vurderes det, at eventuelle påvirkninger af spættet 

sæl, gråsæl og marsvin som følge af elektromagnetiske felter vil være ubetyde-

lige og udelukkende ske i et meget begrænset område, og projektet vurderes 

derfor ikke at medføre væsentlige påvirkninger af havpattedyr. 

I Tabel 16-3 ses en sammenfatning af vurderingen af påvirkninger af arter på 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 246 (Sydlige Nordsø).  
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Tabel 16-3. Sammenfatning af vurderingen af de potentielle påvirkninger for 

arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 246 (Sydli-

ge Nordsø). 

Arter på udpeg-

ningsgrundlaget 

Projektfase Påvirkning Konklusion 

Spættet sæl 

Gråsæl 

Marsvin 

Anlæg/vedligeholdelse/ 

demontering 

Kollisionsrisiko Ingen væsentlige 
påvirkninger 

Ændringer i vandkva-
litet 

Ingen væsentlige 
påvirkninger 

Ændringer i føde-
grundlag 

Ingen væsentlige 

påvirkninger 

Drift Elektromagnetiske 
felter 

Ingen væsentlige 
påvirkninger 

Sortstrubet lom 

Rødstrubet lom 

Dværgmåge 

Anlæg/vedligeholdelse/ 

demontering 

Ændringer i føde-
grundlag 

Ingen væsentlige 
påvirkninger 

Ændringer i vandkva-
litet 

Ingen væsentlige 
påvirkninger 

Drift Ingen - 

16.4.3 Kumulative effekter 

Som beskrevet i de ovenstående afsnit, så vurderes Viking Link-projektets an-

lægs-, drifts- og demonteringsfaser ikke medføre væsentlige påvirkninger af 

beskyttede naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-område nr. 246 (Sydlige Nordsø). 

  

I henhold til Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 926 af 27/06/2016) skal det des-

uden sikres, at projektet i kumulation med andre planer og projekter ikke kan 

have en negativ virkning på arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for 

relevante Natura 2000-områder.  

 

Påvirkningsområdet for ændringer i vandkvaliteten som følge af utilsigtede ud-

slip af forurenende stoffer fra de fartøjer, der udfører anlægs-, vedligeholdelses- 

og/eller demonteringsarbejde, er estimeret at være i en afstand på 10 km fra 

søkabelkorridoren. Utilsigtede udslip vurderes derfor at være den eneste rele-

vante parameter, der potentielt kan medføre kumulative påvirkninger i selve 

Natura 2000-område nr. 246 (Sydlige Nordsø), idet de øvrige typer af potentiel-

le påvirkninger vil være mere lokale og ikke udbredt ind i Natura 2000-området. 

Som tidligere beskrevet vurderes risikoen for påvirkninger af vandkvaliteten på 

grund af udslip af forurenende stoffer at være meget begrænset, og der er taget 

en række forholdsregler med henblik på at begrænse risikoen for spild af forure-

nende stoffer. Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for kumulative påvirk-

ninger af udpegningsgrundlaget som følge af ændringer i vandkvalitet. 

 

I kapitel 14 er der foretaget en vurdering af Viking Link-projektet i kumulation 

med andre projekter. De projekter, der er vurderet at være relevante, er den 

planlagte gasledning Baltic Pipe samt Horns Rev 3 Havmøllepark. Det er i kapitel 

14 vurderet, at der ikke er risiko for, at disse projekter vil medføre kumulative 

påvirkninger af det marine miljø (herunder fugle og havpattedyr). Med udgangs-
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punkt heri vurderes det ligeledes, at der ikke er risiko for, at der vil være en 

kumulativ påvirkning af fugle og havpattedyr på udpegningsgrundlaget for Natu-

ra 2000-område nr. 246. 

 

Samlet vurderes det, at anlæg, drift og demontering af den marine del af Viking 

Link-forbindelsen i kumulation med andre planer og projekter ikke vil medføre 

væsentlige påvirkninger af de arter og naturtyper, som Natura 2000-område nr. 

246 er udpeget for at beskytte og bevare. 

 

16.4.4 Sammenfatning 

Sammenfattende kan det konkluderes, at projektet hverken i sig selv eller i ku-

mulation med andre planer og projekter medfører væsentlige påvirkninger af 

arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for marine Natura 2000-

områder, der er relevante i forhold til den danske del af Viking Link-forbindelsen. 

Der er derfor ikke udarbejdet en nærmere konsekvensvurdering.  

 

16.5 Vurderinger af påvirkninger af bilag IV-arter 

I dette kapitel beskrives potentielle påvirkninger af marsvin, som er den eneste 

bilag IV-art, der er relevant i forhold til den marine del af den danske del af Vi-

king Link-projektet (se afsnit16.3.3). Marsvin indgår på udpegningsgrundlaget 

for Natura 2000-område nr. 246, og det er i afsnit 16.4.2 vurderet, at ændringer 

i vandkvalitet, kollisionsrisiko, ændringer i fødegrundlag, elektromagnetiske 

felter samt støj og forstyrrelser fra skibstrafik som følge af Viking Link-projektet 

ikke vil medføre potentielle væsentlige påvirkninger af marsvin. Med baggrund 

heri vurderes det ligeledes, at projektet ikke medfører påvirkninger af den øko-

logiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for marsvin. Begrundelser for 

denne vurdering fremgår af de følgende afsnit.  

 

16.5.1.1 Ændringer i vandkvalitet 

Der kan potentielt ske utilsigtede spild af forurenende stoffer fra fartøjer, som 

udfører anlægs-, vedligeholdelses- og/eller demonteringsarbejde. Udledning af 

forurenende stoffer kan medføre direkte påvirkninger af marsvin som følge af 

indtag, inhalering og absorbering gennem huden eller potentielle langtidspåvirk-

ninger som følge af bioakkumulering. Som beskrevet i Natura 2000-vurderingen 

i afsnit 16.4 er alle fartøjer, der indgår i Viking Link-projektet, underlagt en 

række bestemmelser, som begrænser risikoen for spild af forurenende stoffer. 

På baggrund heraf vurderes det, at risikoen for påvirkninger af marsvin som 

følge af ændringer i vandkvalitet er minimale, og det vurderes, at ændringer af 

vandkvaliteten ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet af yngle- og raste-

områder for marsvin.  

 

16.5.1.2 Kollisionsrisiko 

Den forventede stigning i skibstrafik under anlægs-, vedligeholdelses- og de-

monteringsfasen kan potentielt medføre en øget risiko for skader på marsvin, 

som skyldes, at de rammes af skibsfartøjer. Den øgede skibstrafik forventes dog 

at være forholdsvis lille i forhold til den eksisterende skibstrafik i Nordsøen. Des-

uden vil marsvin reagere på fartøjsstøj ved ’porpoising’-adfærd, og derfor vil de 

med stor sandsynlighed ikke kollidere med støjkilden (Dyando, Wisniewska, 
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Rojano-Doñate, & Madsen, 2015). Det vurderes derfor, at kollisionsrisiko ikke vil 

medføre påvirkninger af den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder 

for marsvin. 

16.5.1.3 Ændringer i fødegrundlag 

Anlæg og demontering af Viking Link kan indirekte påvirke marsvin som følge af 

ændringer i fødegrundlaget. 

Kabellægnings- og demonteringsarbejdet kan medføre et kortvarigt, lokalt fald i 

vandkvaliteten på grund af sedimentspild i vandsøjlen (øget uklarhed). Største-

delen af sedimentspildet forventes at bundfælde i umiddelbar nærhed af kabel-

ruten (1 km). Den øgede sedimentkoncentration kan nedsætte lysniveauet i 

vandsøjlen og derfor potentielt medføre, at marsvinenes evne til at fouragere 

bliver nedsat. Marsvin findes dog ofte i relativt uklare områder, og arten er til-

passet til at finde byttedyr under disse forhold. Man ved desuden, at marsvin 

bruger ekkolokation til fødesøgning, når sigtbarheden er lav (DeRuiter, et al., 

2009). Marsvin er desuden kendt som opportunistiske rovdyr, og de er i stand til 

at ændre deres diæt eller fortrække til bedre fourageringsområder (IAMMWG, 

2015).  

Potentielle midlertidige forstyrrelser af tilgængeligheden af byttedyr for marsvin 

vil være lokale, kortvarige og reversible. Samlet vurderes det, at ændringer i 

fødegrundlaget ikke vil medføre påvirkninger af den økologiske funktionalitet af 

yngle- og rasteområder for marsvin. 

16.5.1.4 Elektromagnetiske felter (EMF) 

I driftsfasen dannes der et elektromagnetisk felt omkring søkabler (Gill & 

Bartlett, 2010). Dette er beskrevet mere detaljeret i afsnit 16.4.2. Som beskre-

vet i vurderingen af Natura 2000-område nr. 246 vil det elektromagnetiske felt 

omkring søkabler, der er nedgravet i havbunden, være minimalt og udelukkende 

være til stede i et meget begrænset område over søkablerne. Det vurderes der-

for, at elektromagnetiske felter fra søkablerne ikke vil medføre påvirkninger af 

den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for marsvin. 

16.5.1.5 Støj og forstyrrelser fra skibe 

Marsvin kan blive forstyrret og bortskræmt af skibstrafik, ligesom midlertidig 

undervandsstøj fra kabellægning og skibsfartøjer kan medføre adfærdsændrin-

ger for individer. 

 

Som beskrevet i kapitel 8, vil er påvirkninger fra kabellægning kortvarige (dage 

til uger). Etablering af søkablerne er planlagt til at finde sted med en hastighed 

mellem 100 og 300 meter/timen. Hvis der er områder med meget hård bund, 

kan hastigheden falde ned til 50 meter/timen. Det forventes, at eventuelle mar-

svin vil vende tilbage til området kort tid efter forstyrrelsen.  

 

Det potentielt forstyrrede område på havoverfladen er omkring 1 km2, og områ-

det vil flytte sig, efterhånden som kabellægningen skrider frem. 
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Det er generelt accepteret, at menneskeskabte støjpåvirkninger kan medføre 

reaktioner hos marsvin fra adfærdsændringer til permanente skader. Kabellæg-

ningsarbejdet og sejlads i forbindelse med projektet vil dog kun medføre meget 

begrænsede støjpåvirkninger, og der er ikke risiko for permanente skader på 

marsvin, uanset hvor tæt marsvin er på området, hvor søkablerne graves ned i 

havbunden (Intertek, 2016b). Marsvin er med stor sandsynlighed tilpasset den 

menneskeskabte baggrundsstøj i Nordsøen som følge af eksempelvis skibstrafik, 

olie- og gasudvinding, anlæg og drift af havmølleparker, kommercielt fiskeri og 

rekreative aktiviteter. Yderligere skibstrafik og undervandsstøj som følge af Vi-

king Link-projektet vil være meget lokalt og midlertidigt.  

 

Marsvin bevæger sig dagligt over store afstande, i gennemsnit fra 14-28 km. 

Deres naturlige fourageringsområder er på op til 50.000 km2 (Read, 1997). Mar-

svin er derfor ikke begrænset til et bestemt område, og de bevæger sig inden 

for meget store områder. 

 

Samlet vurderes det, at støj og forstyrrelser fra skibsfartøjer ikke vil medføre 

påvirkninger af den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for mar-

svin. 

16.6 Konklusion 

Sammenfattende kan det konkluderes, at projektet ikke vurderes at medføre 

væsentlige påvirkninger af de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundla-

get for Natura 2000-område nr. 246 (Sydlige Nordsø).  

Desuden kan det konkluderes, at projektet ikke vurderes at ville medføre på-

virkninger af den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for mar-

svin, som er den eneste bilag IV-art, der er vurderet at være relevant i forhold 

til den marine del af den danske del af Viking Link-projektet. 
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17. Konklusion 

Energinet.dk planlægger sammen med National Grid Viking Link Limited at etab-

lere et højspændingskabel mellem Jylland og det sydlige England. Projektet, der 

kaldes Viking Link, vil muliggøre overførsel af elektricitet mellem højspændings-

nettet i Danmark og Storbritannien.  

 

Denne miljøredegørelse er udarbejdet med henblik på at vurdere potentielle 

miljøpåvirkninger i søkablernes anlægs-, drifts- og demonteringsfase for den del 

af Viking Link, der ligger inden for dansk farvand og den danske eksklusive øko-

nomiske zone (EEZ). Vurderingen omfatter også en vurdering af projektet i for-

hold til internationale naturbeskyttelsesbestemmelser.  

 

Vurderingerne omfatter følgende miljøforhold: hydrografiske forhold, vandkvali-

tet og sedimentforhold, havbund, bundflora og –fauna, fisk, fugle, havpattedyr, 

kommercielt fiskeri, marinarkæologi, sejladsforhold og planmæssige forhold.  

 

Det vurderes samlet set, at projektet, hverken i sig selv eller i kumulation med 

andre projekter vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger i anlægs-, drifts- og 

demonteringsfasen, idet der oftest er tale om kortvarige påvirkninger, som er 

begrænsede til et mindre geografisk område tæt på kabelanlægget. Det vurde-

res ligeledes, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af udpeg-

ningsgrundlaget for Natura 2000-områder, samt at projektet ikke vil påvirke den 

økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for arter omfattet af Habi-

tatdirektivets bilag IV. Derudover kan det konkluderes, at projektet ikke vil på-

virke implementeringen af Vandrammedirektivet, eller være i uoverensstemmel-

se med Havstrategiens målsætning om at opnå en god miljøtilstand i Nordsø-

området inden 2020.   
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