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1. Ikke-teknisk resumé 
Notatet er en konsekvensvurdering af en planlagt krydsning af Haderslev Fjord med en kabeltracé for et 
nyt 60 kV kabel og to 10 kV kabler. Kablerne lægges ved en styret underboring under Haderslev Fjord, og 
sker således uden direkte påvirkninger af fjorden i anlægsperioden. I driftsperioden ligger kablerne 10 m 
under fjordbunden. De nærmeste relevante Natura 2000-områder er nr. 112 Lillebælt og nr. 92 Pamhule 
Skov og Stevning Dam, som ligger hhv. 9 km øst og 6,5 km vest for projektområdet.  
 
Der er identificeret følgende mulige miljøpåvirkninger i anlægs- og driftsfase. 
Anlægsfase:  Driftsfase: 

- Støj fra anlægsarbejdet - Magnetisk påvirkning af dyr 

- Risiko for blowups  

 
Støj fra anlægsarbejdet kan potentielt forstyrre fouragerende marsvin i Haderslev Fjord. De forventede 
støjniveauer er lavere end hvad der generelt kan medføre adfærdsændring eller direkte skader på marsvin. 
Endvidere vurderes Haderslev Fjord ikke at være et væsentligt område for arten og anlægsarbejdet pågår i 
en kort begrænset periode. 
 
Blowups hvor boremudderet ”blæses ud” gennem fjordbunden og ud i vandfasen, kan have negative 
påvirkninger på eksempelvis flora og fauna i umiddelbar nærhed af hændelsen. Risikoen for blowup-
hændelser søges begrænset ved at lægge kablet 10 meter under fast bund, og ved at have afsat en mand 
til at holde udkig efter tegn på blowups, for hurtigst muligt at forebygge og afværge. Afstanden til Natura 
2000-områderne vurderes endvidere at være så stor at de udpegede naturtyper ikke vil blive påvirket af 
slam fra et eventuelt blowup. 
 
I driftsfasen vurderes eneste mulige påvirkning som følge af projektet at være elektromagnetisk påvirkning 
af marsvin. Det indre af Haderslev Fjord er dog ikke et væsentligt habitat for marsvin, og det skabte 
elektromagnetiske felt ved et projekt af denne karakter vurderes at være uvæsentligt ved fjordbunden, det 
er derfor vurderet, at der ikke vil ske en påvirkning af bestanden af marsvin ved gennemførelse af 
projektet.  
 
Projektet vil ikke medføre påvirkning af udpegede arter eller naturtyper i Natura 2000-områder eller bilag 
IV-arter, dels pga. den store afstand til de nærmeste Natura 2000-områder dels pga. kablets dybe 
placering under fjordbunden. 
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2. Indledning 
Indeværende notat udgør del af grundlaget for Evonet A/S’s ansøgning til Energistyrelsen om 
etablering af et 60kV kabel og to 10 kV kabler under Haderslev Fjord. Notatet er udarbejdet på 
baggrund af Bekendtgørelse nr. 1476 af 13/12/2010 om konsekvensvurdering vedrørende 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om 
etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet og udgør en 
konsekvensvurdering af projektets mulige påvirkning på Natura 2000-områder og bilag IV-arter.  
 
Det nye søkabelanlæg etableres som del af to reinvesteringsprojekter. Krydsningen under 
Haderslev Fjord sker umiddelbart øst for Haderslev, se Figur 1. Der sker ikke nogen direkte 
påvirkning af Natura 2000-områder, men projektområdet er i hydrologisk kontakt til to Natura 
2000-områder, hvorfor det er relevant at vurdere projektets mulige påvirkninger af Natura 2000-
områderne. Dette notat forholder sig kun til krydsningen af søterritoriet og mulige påvirkninger af 
bilag IV-arter og Natura 2000-områder, som følge deraf. Projektområdet defineres derfor som 
selve kabeltraceet på søterritoriet. 
 

 
Figur 1 Oversigtskort med projektets placering i forhold til de nærmeste Natura 2000-områder. 

3. Projektet 
I det følgende beskrives projektets omfang, beliggenhed og elementer nærmere. Metoden for 
etableringen af kabelanlægget beskrives. 
 
Evonet påbegynder to reinvesteringsprojekter på 60 kV og 10 kV niveau. Strækningerne skal 
reinvesteres, da tilstanden af de tre anlæg er meget dårlige. Det ene projekt er 
højspændingslinjen mellem station Åstrupbro og station Vandling og det andet projekt er to 
mellemspændingskabler fra station Åstrupbro til henholdsvis st.33587 og st.33427. De tre anlæg 
krydser Haderslev Fjord undervejs, umiddelbart syd for station Åstrupbro, se Figur 2. 
Til boringerne under Haderslev Fjord bruges en Ø355 mm rør og en Ø200 mm rør. 
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Kablerne anlægges ved en styret underboring fra land til land. Placeringen af boringerne kan ses 
på Figur 2. Det forventes at der bruges i alt 4 uger til boringerne og ca. 1 uge til opstilling og 
afrigning af arbejdspladserne. En uge inden boringen skal påbegyndes startes der med at blive 
svejset rør. Det vil sige at anlægsfasen forventes at tage 6 uger. 
 

 
Figur 2 Tracéet for styret underboring under Haderslev Fjord. 

 
4. Datagrundlag og metode 

I forbindelse med indeværende konsekvensvurdering, er der ikke udført kortlægninger eller 
undersøgelser af områdets dyreliv eller naturindhold. For beskrivelse af Natura 2000-områderne 
er der taget udgangspunkt i gældende Natura 2000-planer og basisanalyser. Derudover er der 
anvendt data fra Miljøstyrelsens hjemmeside, Danmarks Miljøportal, Fugleognatur.dk, Statens 
Nationale Overvågningsprogram og forskningsresultater og studier af eksempelvis marsvins 
adfærd i danske farvande. 
 
I det følgende beskrives indledningsvist de to nærmeste Natura 2000-områder samt de potentielt 
forekommende bilag IV-arter. Herefter beskrives hvilke mulige miljøpåvirkninger projektet kan 
medføre i anlægs- og driftsfase, og endelige vurderes risikoen for at projektet vil medføre en 
væsentlig påvirkning på bilag IV-arter eller arter eller naturtyper på Natura 2000-områdernes 
udpegningsgrundlag. 
 

5. Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Det er fundet, at to Natura 2000-områder kan være relevante at forholde sig til i forbindelse med 
udførelsen af projektet. De to områder er begge i hydrologisk forbindelse med Haderslev Fjord og 
ledningstracéet. Det er Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt, som indeholder Habitatområde H96 
og Fuglebeskyttelsesområde F47, og Natura 2000-område nr. 92 Pamhule Skov og Stevning Dam 
som indeholder Habitatområde H81 og Fuglebeskyttelsesområde F59. De ligger henholdsvis ca. 9 
og 6,5 km fra det sted hvor ledningstracéet krydser Haderslev Fjord, se Figur 1. Nedenfor 
gennemgås de to områders udpegningsgrundlag. 
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5.1 Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt 

Natura 2000-området består af et habitatområde og et fuglebeskyttelsesområde og har et areal 
på 35.043 ha hvoraf ca. 80% udgøres af marine områder i Lillebælt. Habitatområdet er udpeget 
særligt for at værne om væsentlige forekomster af blandt andet lavvandede bugter (1160), 
sandbanker (1110), rev (1170), mudder- og sandflader (1140), kystlaguner (1150) og strandenge 
(1330). Havområdet er vigtigt raste- og fourageringsområde for bjergand, ederfugl, hvinand og 
toppet skallesluger. Marsvin har et af artens vigtigste levesteder i Lillebælt. Kystlaguner og 
strandenge er vigtige habitater for klyde, havterne, dværgterne og mosehornugle. Det fulde 
udpegningsgrundlag for H96 og F47 kan ses nedenfor i Figur 3.  

 

Figur 3 Naturtyper og arter der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i 
parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * 
angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: ”T”: trækfugl, ”Y”= ynglefugl. 

Området beskrives i Natura 2000-planen blandt andet som følgende: 
”Lillebælt er et særpræget havområde med lave og dybe områder, som mod nord indsnævres til 
en flodlignende rende med op til 80 meters dybde. Stærk strøm udsætter kysterne for erosion, og 
materialet aflejres andre steder som krumodder og strandvolde. 
 
Kystlagunerne og strandengene indeholder et artsrigt plante- og dyreliv og udgør betydningsfulde 
overvintrings- og yngleområder for fugle. De vigtigste er Halk Nor, Bankel Sø, Hejlsminde Nor, 
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områder på Årø og Bågø, Flægen og Emtekær Nor, der er væsentlige levesteder for flere sjældne 
fugle- og plantearter. 
 
Lillebælt er udpeget som levested for 10 arter af ynglefugle. Området er især vigtigt for arterne 
havørn, rørhøg, fjordterne, havterne og dværgterne. Fem arter af trækkende vandfugle er 
udpegningsgrundlag. Vigtigst er dykænderne ederfugl, bjergand, hvinand og toppet skallesluger, 
som dog alle er gået tilbage i Lillebælt gennem de senere år. 
 
Marsvin er udbredt i farvandet, især i områdets nordlige del er de hyppigt registreret. Området 
har i historisk tid været det vigtigste fangst-område af marsvin i Danmark.” 
 
Natura 2000-områdets terrestriske naturtyper er overvejende i en god tilstand, med undtagelse af 
halvdelen af arealet af grå/grøn klit, strandeng, kalkoverdrev, nedbrudt højmose, kildevæld og 
rigkær, der er i en ringe-moderat tilstand.  Den ringe-moderate tilstand skyldes for en stor del 
tilgroning og manglende drift. Der er ikke foretaget en tilstandsvurdering af områdets marine 
naturtyper, men blot en screening og indledede kortlægning. På baggrund af screeningen er bugt 
(1160) og rev (1170) de dominerende marine naturtyper. Sandbanker og laguner udgør kun en 
mindre del af området. I basisanalysen for Natura 2000-områder nævnes erhvervsfiskeri med 
større fartøjer som potentiel trussel for de marine habitatnaturtyper, mens forstyrrelse af især 
ynglefugle nævnes som potentiel trussel for faunaen. For en nøjere gennemgang af naturtypernes 
tilstand henvises til Natura 2000-planen og basisanalysen.  
 
Tilstanden af ynglefuglenes levesteder er kortlagt og vurderet i 41 tilfælde. For rørhøg, plettet 
rørvagtel og isfugl er de vurderet at være i en gunstig tilstand. For klyde og terner er 18 af 22 
levesteder vurderet at være i moderat eller ringe tilstand, grundet tilgroning, tilgængelighed for 
prædatorer og forstyrrelse. 
 
De overordnede målsætninger for området er blandt andet at de marine naturtyper opnår en god 
vandkvalitet samt en rig fauna og bundvegetation, som bl.a. kan sikre fødegrundlaget for marsvin 
og de mange fuglearter, der har levested her. Og at Lillebælt bliver et af landets vigtige yngle- og 
rasteområder for fugle knyttet til kyst, strandeng og lavvandede havområder.  
 

5.2 Natura 2000-område nr. 92 Pamhule Skov og Stevning Dam 
Natura 2000-området består af et habitatområde og et fuglebeskyttelsesområde og har et areal 
på 1091 ha beliggende i Haderslev Tunneldal. Det består af en mosaik af skov med åbne 
vandflader, lysåbne naturtyper som ferske enge og overdrev og dyrkede arealer. Habitatområdet 
er udpeget særligt for at værne om væsentlige forekomster af elle- og askeskov (91E0), surt 
overdrev (6230), kildevæld (7220) og rigkær (7230).  Det fulde udpegningsgrundlag for H81 og 
F59 kan ses nedenfor i Figur 4.  
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Figur 4 Naturtyper og arter der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i 
parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * 
angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: ”T”: trækfugl, ”Y”= ynglefugl. 

Habitatområdets kortlagte naturtyper er generelt i en god til høj naturtilstand med undtagelse af 
arealerne med rigkær og surt overdrev, der overvejende er i en ringe til moderat naturtilstand. 
Den ringe tilstand skyldes i mange tilfælde tilgroning og manglende pleje, samt manglende 
naturtypekarakteristiske arter. 
 
Der er kortlagt levesteder for arten stor vandsalamander, men ikke for sumpvindelsnegl eller 
fugle. Halvdelen af levestederne vurderes at være i en god til høj naturtilstand, og de resterende i 
en moderat til ringe tilstand grundet strukturelle mangler. 
 
De overordnede målsætninger for området er at der sikres en god til høj naturtilstand for 
områdets skov- og lysåbne naturtyper, og at deres funktion som levested for sumpvindelsnegl, 
stor vandsalamander, hvepsevåge, rød glente og isfugl sikres. Næringsrige søer, rigkær og surt 
overdrev prioriteres. Af fremgår det at de konkrete målsætninger blandt andet omfatter at det 
samlede areal af naturtyperne skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tillader det, 
og at tilstanden og det samlede areal af levestederne for hvepsevåge, isfugl og rød glente som 
ynglefugle sikres eller øges. 
 

5.3 Bilag IV arter 
Habitatdirektivets bilag IV indeholder en liste med en række særligt beskyttelseskrævende arter 
(bilag IV-arter). Beskyttelsen fremgår i dansk lovgivning af Habitatbekendtgørelsen, som skal 
sikre, at der ikke sker skade på yngle- og rastearterne på bilag IV. I den mulige forekomst af bilag 
IV-arter i og omkring projektet er vurderet på baggrund af rapporten ”Håndbog om dyrearter på 
habitatdirektivets bilag IV (Søgaard & Asferg, 2007) og afrapporteringen af Statens NOVANA-
overvågningsprogram, der begge er baseret på et 10 km x 10 km grid. Desuden er der fremsøgt 
oplysninger fra databasen Danmarks Fugle og Natur. 
Arter der er vurderet potentielt forekommende i området på baggrund af ovenstående er: 
 
Løvfrø  Stor vandsalamander Spidssnudet frø 
Markfirben  Brun flagermus Sydflagermus 
Skimmelflagermus Pipistrelflagermus Dværgflagermus 
Troldflagermus Vandflagermus Frynseflagermus 
Marsvin 
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Af ovenstående liste er det primært marsvin der er relevant i denne sammenhæng. Den samlede 
liste over Bilag IV-arter omfatter flere arter af hvaler, som kan forekomme i danske farvande. De 
fleste af disse er dog sjældne og forekommer i mere åbne havområder. Haderslev Fjord vurderes 
ikke at være af væsentlig betydning for disse arters forekomst i danske farvande. 
 

5.3.1 Marsvin 

Marsvin er den almindeligste hvalart i Danmark. Den lever af fisk som torsk, makrel, sild, brisling 
og rødspætter. Den kan finde fisk skjult på havbunden ved brug af ekkolokaliseringslyde. Marsvin 
færdes hovedsageligt alene eller parvist (mor og unge), men kan til tider samles flere sammen 
hvis der f.eks. er forekomster af stimefisk.  Marsvin er almindelig forekommende i alle danske 
farvande, med undtagelse af områderne omkring Bornholm. Lillebælt vurderes at være et vigtigt 
område for arten, med store forekomster i især den sydlige del omkring Als året rundt. Om 
sommeren forekommer der også en del i den nordlige del af Lillebælt, der dog flytter længere ned 
i den midterste og sydlige del af Lillebælt om vinteren (Teilmann 2008).  
 

6. Mulige miljøpåvirkninger 
I det følgende beskrives de mulige miljøpåvirkninger, der kan være relevante for Natura 2000-
områderne udpegningsgrundlag og bilag IV-arter. Påvirkningerne er identificeret og beskrevet på 
baggrund af ovenstående projektbeskrivelse. Der skelnes mellem miljøpåvirkninger der kan 
forekomme under anlægsarbejdet og under driftsfasen. 
 
Følgende potentielle påvirkninger er fundet: 
Anlægsfase:  Driftsfase: 

- Støj fra anlægsarbejdet - Magnetisk påvirkning af dyr 

- Risiko for blowups  

 
6.1 Anlægsfasen. 

Projektet består af en udlægning af kabler på søterritoriet øst for Haderslev, se Figur 2. 
Søkabelanlægget etableres ved en styret underboring, i en dybde 10 meter under fjordbunden, 
fra land til land. Der foregår således ikke fysiske indgreb på fjordbunden eller det marine liv på 
fjordbunden. 
 
Der sker ikke anlægsarbejder på søterritoriet, men under anlægsarbejdet vil der kunne 
forekomme støj fra anlægsarbejdet på land nær kysten. Støj kan være generende for havpattedyr 
som marsvin og udgøre en forstyrrelse. Anlægsarbejdet forventes at vare 6 uger. 
 
Ved underboring er der risiko for en blowups. Det kan ske ved at der opstår et højt tryk i 
boremudderet som, under givne omstændigheder, kan bevirke at boremudderet ”blæses ud” 
gennem fjordbunden ovenfor og ud i vandfasen. Det kan have negative påvirkninger på 
eksempelvis flora og fauna i umiddelbar nærhed af hændelsen.  
 

6.2 Driftsfasen 
Flere organismer orienterer sig ved hjælp af magnetiske felter og elektriske felter, og der er 
derfor en mulighed for, at forskellige organismer kan blive påvirket af det magnetiske og 
elektriske felt omkring kablerne. Af arter på udpegningsgrundlagene og af de forventede 
forekommende arter er kun marsvin relevant i denne sammenhæng. Marsvin regnes generelt ikke 
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som sårbare overfor afledte elektriske felter (Gill 2005), men de orienterer sig blandt andet ved 
jordens magnetfelt og risikoen for forstyrrelse er potentielt til stede. Af et forsigtighedsprincip 
inddrages denne risiko i nedenstående vurdering. 
 
Der er ikke lavet beregninger på magnetfeltet fra det konkrete anlæg i indeværende projekt, men 
erfaringsmæssigt vurderes magnetfeltet fra nedgravede søkabelanlæg at være mindre end den 
naturlige geomagnetisme i en afstand af 1 meter. I driftsfasen vil kablet være 10m under 
fjordbunden. 
 
Der er ikke identificeret påvirkninger ved projektet der kan påvirke marine naturtypers 
naturtilstand eller øvrige bilag IV-arter. 
 

7. Vurdering af miljøpåvirkninger 
Af de nævnte marine habitatnaturtyper vurderes der ikke at være nogen habitatnaturtyper der 
kan påvirkes af projektet på grund af den store afstand. Af de nævnte bilag IV-arter er kun 
marsvin vurderet relevant. Marsvin er meget mobile og kendt forekommende ikke langt fra 
projektområdet.  
 

7.1 Anlægsfasen 
Der er ikke identificeret påvirkninger i anlægsfasen, der kan påvirke habitatnaturtyper i de to 
Natura 2000-områder, dels på grund af afstand og dels på grund af den valgte anlægsmetode 
(styret underboring). 
 
Styret underboring er en skånsom metode til etablering af søkabelanlæg. Påvirkningsområdet kan 
generelt begrænses til start- og slutpunktet for underboringen. I dette projekt bores fra land til 
land, og der sker således ikke direkte fysiske påvirkning af fjordbunden i det marine miljø. 
 
Støj fra anlægsarbejdet kan potentielt forstyrre fouragerende marsvin i Haderslev Fjord ud for 
arbejdsområdet på sydsiden af fjorden. Støjen over vand ved styret underboring vurderes at være 
i omegnen af 110 dBa og reduceret til 60 dBa ca. 120 m fra anlægsarbejdet (Haskoning, 2005). 
Lydniveauet vil variere igennem anlægsperioden og graden af oplevet forstyrrelse vil afhænge af 
det generelle lydbillede i det pågældende område. Generelt vurderes et støjniveau på ca. 145 dB 
at inducere en adfærdsmæssig forstyrrelse, hvor der skal et støjniveau på ca. 165dB til for at ske 
skade som et midlertidigt høretab (Orbicon 2014). Med baggrund i Brandt et al. 2011, er det 
vurderet at det forventede støjniveau ved underboring ikke vil medføre skade, eller væsentlige 
adfærdsændringer på marsvin i Haderslev Fjord. Dertil kommer at anlægsarbejdet pågår i en kort 
begrænset periode, og at Haderslev Fjord ikke vurderes at være et væsentligt område for arten. 
 
For at sikre mod blowups bores der 10 meter under fast bund i fjorden. Under boringerne vil der 
være afsat en mand til at holde udkig efter tegn på blowups, for hurtigst muligt at forebygge og 
afværge eventuelle blowups. Ved en eventuel blowup vil en slamsluger fjerne boreslam. 
Afstanden til Natura 2000-områderne vurderes at være så stor at de ikke vil blive påvirket af slam 
fra et eventuelt blowup. 
 
Der vurderes ikke at være negative påvirkninger for bilag IV-arter eller arter eller naturtyper på 
Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag, ved projektets anlægsfase. 
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7.2 Driftsfasen 

I driftsfasen er der kun identificeret potentielle påvirkninger af marsvin ved magnetisk 
forstyrrelse. Der er ikke identificeret mulige påvirkninger af øvrige arter eller naturtyper på Natura 
2000-områdernes udpegningsgrundlag, eller bilag IV-arter. 
 
Der har gennem de seneste år været øget fokus på effekterne af magnetiske og elektriske felter 
omkring el-transmissionskabler fra store havmølleparker på den marine fauna, blandt andet for 
marsvin. Opsummerende har studierne vist at risikoen for effekter på hvaler, herunder marsvin, 
ved de undersøgte tilfælde er minimal til ikke eksisterende. Den magnetiske effekt ved 
havbunden er generelt meget lav og aftager hurtigt med afstand fra kablet. Der vurderes således 
ikke at være risiko for negative påvirkning på hvaler og fisks bevægelse og adfærd i vandsøjlen 
ved kabelanlæg fra offshore vindmølleparker (Love 2017 & Gill 2005). Kabelanlæg brugt i 
forbindelse med offshore vindmølleparker kan sidestilles med kabelanlægget i indeværende 
projekt. 
 
På grund af det specifikke søkabelanlægs karakter og anlægsdybde vurderes magnetfeltet fra 
kablerne at være uvæsentligt ved fjordbunden og aftage yderligere ud i vandsøjlen. Der vurderes 
ikke at være risiko for påvirkning af marsvins fouragerings- og/eller migrationsadfærd gennem 
kabelanlæggets magnetfelt. Ydermere vurderes den indre del af Haderslev Fjord ikke at være 
væsentlig fouragerings- eller yngleområde for Lillebælts bestand af marsvin. 
 
Der vurderes ikke at være negative påvirkninger for bilag IV-arter eller arter eller naturtyper på 
Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag, ved projektets driftsfase. 
 

7.3 Kumulative effekter 
Kumulative effekter er effekterne af det aktuelle projekt sammenholdt med effekter fra øvrige 
kendte projekter og planer. Der er ikke kendskab til aktuelle projekter eller planer der sammen 
med det ansøgte kan bidrage til kumulative effekter på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. 
 

7.4 Afværgeforanstaltninger 
Der er ikke identificeret påvirkninger ved etablering af søkabelanlægget der nødvendiggør 
afværgeforanstaltninger. 
 

8. Konklusion 
Gennemførelse af det beskrevne projekt vurderes ikke at medføre negative konsekvenser på 
Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller økologisk integritet. Gennemførelse af 
projektet vurderes ikke at medføre negative konsekvenser på bilag IV-arter.  
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