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1. Dette dokument 
Dette dokument er et uddrag af afsnit og vurderinger fra følgende dokumenter: 

- Ikke-teknisk resume (afsnit 2) 
- Miljøkonsekvensrapport for det landbaserede anlæg (afsnit 3) 
- Miljøkonsekvensrapport for Lillebælt (afsnit 4) 

Dokumentet har til formål at samle information omkring Natura2000 området nr. 112 Lille-
bælt. 

Den samlede vurdering af projektet kan findes i afsnit 3.4 i dette afsnit, eller i den landbase-
rede miljøkonsekvensrapport, under Natura2000 vurderinger. 
 
 

2. Lillebælt 
2.1 Hvad skal bygges i Lillebælt og ved kysten i Jylland og på Fyn? 

Baltic Pipe gasrørledningen krydser Lillebælt mellem et punkt øst for Sønder Stenderup på 
jyllandssiden i Kolding Kommune og et punkt ved Skrillinge Strand i Middelfart Kommune på 
Fyn. Gasrørledningen føres syd om Fænø, og krydsningen af Lillebælt har en længde på ca. 4 
km.  
 

 

Rørledningen i Lillebælt skal anlægges inden for den korridor, der er markeret med gul 

 
Gasrørledningen forventes at blive gravet ned i Lillebælt. Nedgravningen foregår ved, at der 
udgraves en rørledningsgrav i havbunden før selve gasrørledningen lægges ned i havbunden.  
 
Når der udgraves en rørledningsgrav, inden rørledningen lægges ned på havbunden, skal en 
del eller det hele af det sediment, der graves op, fjernes fra området. Det sediment, der fjer-
nes, forventes at skulle klappes (dumpes) på den eksisterende klapplads Trelde Næs i Kattegat 
ved udmundingen af Lillebælt.  
 
Gasrørledningen skal overdækkes, efter den er nedgravet. Overdækningen kan ske med det 
sediment, der er gravet op for at lave rørledningsgraven, eller det kan ske med skærver fra et 
stenbrud på land.   
 



4 
Dok nr. 18/02476-65 

Hvis det ikke er muligt at grave gasrørledningen ned i havbunden, kan den lægges ovenpå 
havbunden. Gasrørledningen skal i så fald dækkes med skærver for at sikre den mod skader fra 
ankre osv.  
 
Når gasrørledningen skal krydse Lillebælt, forventes det, at krydsningen sker ved at de enkelte 
elementer af rørledningen svejses sammen på land og trækkes over Lillebælt ved hjælp af et 
trækspil. Trækspillet placeres der, hvor gasrørledningen går i land på fynssiden. På jyllandssi-
den bliver der etableret en arbejdsplads, hvor de enkelte elementer af rørledningen svejses 
sammen, og efterhånden trækkes over Lillebælt. Arbejdsområderne fylder cirka 25.000 m2på 
Fyn og cirka 50-60.000 m2 i Jylland. Gasrørledningens linjeføring over Lillebælt skal være let 
bøjet for at undgå den sydlige ende af Fænø. Det er derfor nødvendigt at etablere hjælpemid-
ler under installationen af rørledningen i Lillebælt for at sikre, at rørledningen ikke retter sig ud, 
det forventes at være stålrør, der nedrammes eller nedvibreres i havbunden syd for Fænø. 
Nedvibrering er en mere støjsvag metode og stålrørene nedvibreres, hvis de geotekniske for-
hold tillader det. 

 
Placering af arbejdspladser på jyllandssiden og fynssiden. 

 
For at få ført rørledningen op på land, skal der etableres spunsvægge på henholdsvis jyllands- 
og fynssiden. Spunsvæggene etableres fra kysten og op til 50 meter ud i vandet for at sikre 
renden under anlægsarbejdet.  
 
Etableringen af spunsvæggene kan enten ske ved hjælp af ramning eller ved nedvibrering. Det 
vil ske ved nedvibrering, hvis det er teknisk muligt. Det sediment, der graves op indenfor 
spunsvæggene, lægges i midlertidigt depot for senere at blive fyldt tilbage over rørledningen.  
Når gasrørledningen er installeret, fyldes det opgravede sediment tilbage i renden omkring 
rørledningen, spunsvæggene fjernes igen og arbejdsområderne genetableres.  
 
Hele arbejdet med at anlægge gasrørledningen i Lillebælt fra etablering af arbejdspladserne 
ved ilandføringerne, anlæg af rørledningen på havet og efterfølgende trykprøvning forventes at 
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tage op til 10 måneder. Herunder forventes de marine aktiviteter i Lillebælt at tage op til 6 
måneder.  
 
2.2 Påvirkninger af mennesker og miljø 

2.2.1 Befolkning og sundhed 

Boliger og sommerhuse i nærheden af anlægsarbejdet både på Fænø og på jyllands- og fynssi-
den af Lillebælt kan blive påvirket af støj fra projektet. Støjniveauet vil lokalt være højt ved 
nærliggende beboelser i de uger, hvor spunsvægge, ankertræk og trækpæle nedrammes. Når 
trækpælene skal etableres syd for Fænø i Lillebælt vil de blive forsøgt vibreret ned, men det 
forventes, at det bliver nødvendigt også at ramme på grund af de geologiske forhold. Arbejdet 
vil blive udført i dagtimerne (7-18) på hverdage. Der vil blive rammet i perioden medio maj til 
medio juni 2020. Hvis det er nødvendigt færdiggøres arbejdet i august. Der skal i alt etableres 
7-10 pæle, og det forventes, at der kan etableres en pæl per dag. Selve ramningen tager 3-5 
timer per pæl.   
 
Nedramning ved ilandføringerne på jyllandssiden i op til tre uger og på fynssiden i op til fire 
uger foregår ligeledes alene i dagtimerne. På Fyn kan op til ca. 15 beboelser ved Skrillinge 
Strand og ca. 3 beboelser på jyllandssiden blive påvirket med støj i dagtimerne, som ligger over 
de normale retningslinjer for bygge- og anlægsarbejde på 70 dB(A) i perioden på op til 4 uger, 
hvor der foretages nedramning.   
 
I den resterende del af anlægsarbejdet vil der være væsentligt lavere støj fra arbejdet. Anlægs-
aktiviteterne giver således ikke selvstændige støjbidrag, der vurderes at kunne medføre gener i 
dagperioden. I aften- og natperioden er aktiviteterne på land begrænset og alle støjkilder på 
land er støjdæmpet, således at støj derfra ikke vil overstige 40 dB(A) ved nærmeste beboelser. 
Dermed vil der ikke være forstyrrelse fra anlægsaktiviteter på land i aften- og natperioden.  
 
Anlægsfartøjer ude i Lillebælt vil i perioder arbejde i døgndrift, og her forventes der støjbidrag 
på op til ca. 50-55 dB(A) ved nærmestliggende beboelser, når et anlægsfartøj arbejder nær 
kysterne ved Jylland, Fænø og Fyn. Støjbidraget vil dog ikke være konstant, men mindskes, når 
der arbejdes i længere afstand fra den enkelte bolig og aktivitetsniveauet for anlægsarbejde 
ude i Lillebælt vil ikke være højt i hele anlægsperioden. Man vil fra den enkelte bolig kunne 
høre støjen fra arbejdet, i intervaller på mellem nogle dage og op til få uger. Anlægsarbejdet i 
Lillebælt kan foregå i nattetimerne, men forsøges minimeret mest muligt. Der vurderes at være 
tale om mindre eller moderate støjgener ved de berørte beboelser, og i kortere perioder som 
ikke vil påvirke menneskers sundhed. 
 
Det vurderes, at de rekreative forhold i nærområdet, herunder ved Gl. Ålbo Campingplads på 
jyllandssiden og ved boliger med direkte adgang til stranden indenfor og nær undersøgelses-
korridoren, vil blive væsentligt påvirket i anlægsperioden. Påvirkningen skyldes, at de rekreati-
ve muligheder i nærområdet mindskes samtidig med, at områderne støjpåvirkes i et vist om-
fang.  
 
For beboelsen på Fænø og beboelser med direkte adgang til Skrillinge Strand forventes den 
rekreative værdi ved ophold i sommerhuse og tilhørende udearealer, samt rekreative aktivite-
ter på havet eller i vandkanten at blive forringet i anlægsperioden. Det må forventes, at der i 
anlægsperioden vil være afspærrede anlægsområder ved stranden og restriktioner for færdsel 
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på vandet, hvilket vil besværliggøre eller hindre adgang og dermed aktiviteter som badning, 
kystnær sejlads (for eksempel kajak) og lignende i nærområdet. 
 
Gl. Ålbo Campingplads kan i perioder blive påvirket af nattestøj fra havet over de normale ret-
ningslinjer. Støjbidraget vil ikke være konstant, men mindskes, når der arbejdes i længere af-
stand fra campingpladsen og aktivitetsniveauet for anlægsarbejde ude i Lillebælt vil ikke være 
højt i hele anlægsperioden. Støjpåvirkningen er af en størrelsesorden, som kan betyde, at an-
tallet af besøgende og ikke mindst overnattende gæster til Gl. Ålbo Campingplads påvirkes. 
Dertil kommer at aktiviteter ved campingpladsen så som badning og fiskeri fra stranden og 
bådebroen kan blive forstyrret. Da anlægsarbejdet ude i Lillebælt forventes at tage op til 6 
måneder og anlægsarbejdet på land op til 10 måneder, er det sandsynligt, at antallet af gæster 
på campingpladsen vil blive påvirket. 
  
For at mindske gener for brugerne af vandområdet omkring anlægsarbejdet, vil der kun være 
en restriktion på farvandet i det omfang, der rent faktisk foregår anlægsarbejde. 
 
Lys på entreprenørmaskiner på stranden, på opstrengningspladsen, hvor rørene samles samt 
belysning på anlægsfartøjerne vil kunne medføre lysforurening, der vil kunne forstyrre natte-
søvnen.  Eftersom anlægsarbejderne på land kun finder sted i dagsperioden (7-18) i sommer-
halvåret, forventes der ingen eller meget få lysgener. På havet sker anlægsarbejderne ligeledes 
henover sommeren i op til 6 måneder, hvor der er lyst i lang tid, og det vurderes at en potenti-
el påvirkning er mindre og dermed ikke væsentlig. 
 
Anlægsarbejdet kan give gener for turister og andre, der bruger området til rekreative formål 
som lystsejlads, dykning, fritidsfiskeri og badning.  Det vil dog være muligt at finde egnede 
steder til disse aktiviteter andre steder i nærheden. Det vil i hele anlægsperioden være muligt 
at passere Lillebælt med skibe i nord-sydgående retning. Generne for lystsejlads kan imøde-
kommes ved at sikre information om anlægsarbejdet i lokalområdet og særligt i de nærliggen-
de lystbådehavne.  
 
Adgangen til Gamborg Fjord forventes at være lukket i en periode på op til 2 måneder. Det 
betyder, at lystsejlere i Gamborg Fjord, er begrænset til sejlads inden for fjorden, ligesom det 
ikke er muligt for lystsejlere fra andre områder at sejle ind i Gamborg Fjord.  
 
Når anlægningen af rørledningen er færdig vil fritidssejlads, lystfiskeri og dykning fortsat kunne 
foregå hen over rørledningen, og der vil ikke være påvirkninger af de rekreative forhold. Der vil 
dog være forbud mod at opankre i en 400 m beskyttelseszone langs gasrørledningen.  
 
2.2.2 Fiskeri og skibstrafik 

I anlægsperioden vil der være et generelt adgangsforbud indenfor den sikkerhedszone, der 
udlægges rundt om anlægsfartøjerne. Det vil derfor heller ikke være muligt at fiske inden for 
denne zone.  Alle former for skibssejlads og fiskeri vil derfor blive påvirket i anlægsfasen. Det vil 
dog blive sikret, at det hele tiden vil være muligt at sejle gennem Lillebælt i nord-syd gående 
retning.  
 
Der er et omfattende fiskeri med bundgarn i den nordlige del af Lillebælt, og i undersøgelses-
korridoren for gasrørledningen er der 10 bundgarnspladser.  
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Hvis anlægsarbejdet gennemføres henover den primære fiskeperiode for bundgarnsfiskeri, vil 
det ikke være muligt at gennemføre et fiskeri på de bundgarnspladser, der ligger indenfor 
sikkerhedszonen, og påvirkningen på bundgarnsfiskeriet vurderes i så fald at være væsentlig. 
 
I henhold til kabelbekendtgørelsen vil der blive udlagt en 200 meter bred beskyttelseszone 
langs med og på begge sider af rørledningen. Inden for denne zone er der blandt andet forbud 
mod fiskeri med bundslæbende redskaber og opankring. Påvirkningen af bundgarnsfiskeriet 
afhænger af, om det vurderes at være sikkerhedsmæssigt muligt og forsvarligt at etablere pæle 
i havbunden i dele af det område, der er omfattet af beskyttelseszonen. Effekten af beskyttel-
seszonen afhænger desuden af, hvor rørledningen placeres. Påvirkningen vil være størst, hvis 
rørledningen etableres i den nordlige del af undersøgelseskorridoren, da de fleste bundgarn vil 
blive berørt i denne del af korridoren, samt hvis det ikke er muligt at opsætte bundgarn inden-
for beskyttelseszonen. I så fald vurderes projektet at have en væsentlig negativ effekt på bund-
garnsfiskeriet i den nordlige del af undersøgelseskorridoren. Hvis rørledningen placeres midt i 
eller i den sydlige del af undersøgelseskorridoren, og hvor det bliver muligt at genoptage 
bundgarnsfiskeri efter anlægsfasen, vil påvirkningen på bundgarnsfiskeriet i driftsfasen være 
ubetydelig og dermed ikke væsentlig. 
 
Der er mulighed for, at de erhvervsfiskere, der normalt udøver erhvervsmæssigt fiskeri inden 
for det område, hvor der anlægges en beskyttelseszone, kan modtage erstatning i henhold til 
bestemmelserne i Fiskeriloven. 
 
2.2.3 Hav og havbund 

Havbunden i Lillebælt, hvor Baltic Pipe gasrørledningen skal etableres, består hovedsagligt af 
sand eller grusbund og stenrev. Desuden er der et område med muslingebanke i undersøgel-
seskorridoren.  
 
Uanset om rørledningen graves ned i havbunden eller lægges på havbunden og dækkes med 
skærver, vil havbunden og dermed også plante- og dyrelivet på bunden blive forstyrret, herun-
der også ålegræsområder.  Afhængigt af hvilken konkret linjeføring, der fastlægges for rørled-
ningen vil større eller mindre områder med ålegræs eller stenrev blive bortgravet eller forstyr-
ret.  
 
Uanset hvilken linjeføring, der vælges vil det dog kun være en mindre del af det samlede åle-
græsområde i Lillebælt, der forstyrres. Ålegræsområderne vil genetablere sig over gasrørled-
ningen, men det vil tage flere år. 
 
Hvis der anvendes skærver til afdækning af den nedgravede rørledning vil ålegræs først kunne 
genetablere sig når den oprindelige havbund er genskabt ved de naturlige sedimentbevægelser 
i området.  
 
Påvirkningen af stenrev er afhængig af om disse bliver reetablerede med stenene fra det nu-
værende rev, eller om der anvendes nye skærver.. Det må forventes, at det vil tage mindst 8-
10 år før plante- og dyreliv på stenrev er helt genetableret, hvis der anvendes skærver.  Hvis 
der anvendes sten og havbundsmateriale fra de nuværende rev, hvor der er forekomst af ma-
kroalger og fastsiddende dyr til at genetablere stenrev, vil det tage kortere tid.   
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Nedgravning af rørledningen betyder, at der vil spildes sediment i vandet og den naturlige 
sedimentkoncentration i vandet vil blive forøget, ligesom sedimentet vil falde ned på havbun-
den igen og kan tildække plante- og dyreliv på bunden. Den øgede sedimentkoncentration og 
sedimentationen af dette vil dog ikke give nogen væsentlig påvirkning af havbundens dyre- og 
planteliv.  
 
Gravearbejdet i Lillebælt kan frigive næringsstoffer og miljøfarlige stoffer fra havbunden, det vil 
dog være i så små mængder, at vandområdet ikke vil blive påvirket af dette.  
 
Det forventes, at en del eller alt opgravet sediment skal fjernes fra området, og klappes (dum-
pes) på Trelde Næs klapplads. Klapning af sediment på Trelde Næs klapplads vil ikke medføre 
en væsentlig påvirkning af havbundens dyre- og planteliv.  
 
I havet er der udpeget områder, hvor der kan indvindes råstoffer. Nærmeste råstofområde på 
havet ligger ca. 10 kilometer fra undersøgelseskorridoren for Baltic Pipe-rørledningen i Lille-
bælt (i fugleflugt). Derudover ligger der også enkelte klappladser nord for Lillebælt udover 
Trelde Næs Klapplads.  På baggrund af afstanden til de nærmeste eksisterende råstofområder 
og klappladser er der ikke risiko for, at driften af Baltic Pipe-rørledningen vil påvirke disse om-
råder.  
 
2.2.4 Natur og dyreliv i Lillebælt 

Projektet kan påvirke natur og dyreliv ved bl.a. forstyrrelser af havbunden, spredning af sedi-
ment og støj.  
 
Fisk -Voksne fisk vil flygte væk fra anlægsområdet, når der er kraftig sedimentomlejring og støj. 
Støj fra anlægsarbejdet vil kun forekomme i en kort periode og kun påvirke et lille geografisk 
område. Påvirkning af fiskesamfundene på grund af støj vil være ubetydelig.  
 
Fugle - I store dele af Lillebælt er der ofte høje tætheder af fugle. Fuglelivet i Lillebælt udgøres 
typisk af arter, der lever kystnært, som eksempelvis svømmeænder.  
Fugle kan blive forstyrrede af støj både fra anlæg af Baltic Pipe rørledningen i Lillebælt og fra 
de aktiviteter, der skal foregå, når gasrørledningen skal føres i land. Kun et meget begrænset 
antal fugle forventes at kunne blive fortrængt fra projektområdet for Baltic Pipe på grund af 
forstyrrelser, støj og midlertidigt habitattab. Særligt støj fra nedramning af pæle ved Fænø kan 
forstyrre væsentligt, hvis nedramningen sker i fuglenes yngleperiode. Støjen kan for eksempel 
søges begrænset ved nedvibrering af pæle ved Fænø i stedet for nedramning, da nedvibrering 
støjer mindre end nedramning. Dermed kan forstyrrelser i yngleperioden mindskes til et accep-
tabelt niveau. Det er dog ikke sikkert at nedvibrering er teknisk muligt. 
 
Havpattedyr - Gråsæl, spættet sæl og bilag IV arten marsvin er langt de mest almindeligt fore-
kommende arter i Danmark, herunder i Lillebælt. Specielt for marsvin er Lillebælt et vigtigt 
område med høje tætheder af marsvin. Områderne i Tragten, Snævringen og det nordlige 
Lillebælt anses for at være vigtige områder for marsvins fødesøgning. Særligt i sommerperio-
den er marsvin sårbare over for påvirkninger. Sommerperioden er marsvins parrings- og kælv-
ningssæson.  
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Særligt støj fra nedramning af spuns ved ilandføringerne og stålpæle ved Fænø kan påvirke 
havpattedyr. For at undgå at skade havpattedyrene anvendes dobbelte boblegardiner, som 
dæmper undervandsstøjen ved anlægsområderne. Ramning af spuns og pæle indledes med 
soft-start-procedure, således at marsvin og sæler kan fortrække fra området, inden den egent-
lige ramning igangsættes. 
 
Det nordlige Lillebælt er mindre vigtigt for sæler, og disse havpattedyr er desuden mindre 
følsomme over for undervandsstøj end marsvin. 
 
Natura 2000 områder - Syd og øst for Fænø grænser undersøgelseskorridoren for Baltic Pipe i 
Lillebælt helt op til Natura 2000-område nr. 112 (Lillebælt).  
 
Det er vurderet, at arterne havterne og marsvin og naturtypen rev er de eneste arter og natur-
typer på udpegningsgrundlaget for natura 2000-området, der påvirkes væsentligt af anlægsar-
bejdet og drift af Baltic Pipe. Vurderingerne for Natura 2000-området er sammenfaldende med 
vurderingerne beskrevet i afsnittene Fugle og Havpattedyr ovenfor i Natur og dyreliv, samt 
vurderingen af stenrev i afsnittet Hav og havbund.  
 
For at undgå de væsentlige påvirkninger, skal de begrænsninger, der beskrives i de nævnte 
afsnit, indarbejdes i projektet og dermed vil anlægsarbejdet og driften af Baltic Pipe ikke med-
føre skadelige påvirkninger af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 112: Lille-
bælt. Restriktionerne er også gennemgået i afsnittet om Væsentlige hensyn til mennesker og 
miljø nedenfor. 
 
Klima og emissioner 

Både produktion af materialer (stål, beton osv.) til projektet og selve anlægsarbejdet betyder 
udledning af CO2 til luften. CO2-emissionerne fra anlægsfasen er ubetydelig i forhold til emissi-
onen fra skibstrafik i Østersøområdet og den årlige danske emission.  
 
Anlægsarbejdet betyder også, at der udledes NOx og SO2 til luften fra maskiner og anlægsfartø-
jer. Det vil imidlertid være i så små mængder, og de vil blive spredt øjeblikkeligt på grund af 
gode spredningsforhold. Påvirkningen vil være ubetydelig for luftkvaliteten og vil ikke have en 
væsentlig påvirkning af mennesker og miljø. 
 
Marinarkæologi 

Langelands Museum har lavet en marinarkæologisk rapport, hvorfra det kan konkluderes at 
der kun er en lille risiko for at der vil være en påvirkning af fortidsminder fra projektet. Der skal 
yderligere laves marinarkæologiske undersøgelser, og den endelige linjeføring af gasrørlednin-
gen vil blive tilpasset ud fra resultaterne af disse undersøgelser. Hvis der stødes på arkæologi-
ske fund som stenalderbopladser eller skibsvrag under anlægsarbejdet, vil det straks blive 
anmeldt til kulturministeren gennem Langelands Museum.  
 
Kumulative effekter 

I Fænøsund er der anlagt beskyttelseszoner langs to eksisterende søkabler, hvor der ikke må 
fiskes med bundslæbende redskaber. Der kan dermed være en kumulativ effekt fra disse be-
skyttelseszoner sammen med den tilsvarende 400 meters forbudszone omkring Baltic Pipe-
rørledningen. 
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For de få tilbageværende bundgarnsfiskere i området er det af afgørende betydning, at de har 
mulighed for fortsat at anvende flere redskabstyper for at kunne oppebære det økonomiske 
grundlag for deres samlede bedrift. Den kumulative påvirkning som følge af forbud mod fiskeri 
i flere områder kan derfor være af stor betydning for de enkelte berørte fiskere.  
 
Beskyttelseszonerne omkring de to søkabler vil sammen med beskyttelseszone omkring Baltic 
Pipe også betyde, at det område, hvor det er muligt at opankre f.eks. lystbåde, bliver ind-
skrænket. Der er dog fortsat mulighed for at opankre udenfor beskyttelseszonerne.  
 
I det omfang det er sikkerhedsmæssigt muligt og forsvarligt, vil den kumulative påvirkning af 
erhvervsfiskeriet og mulighed for opankring kunne mindskes. Det kan ske ved at give dispensa-
tion til opsætning af bundgarn og/eller fiskeri med bundslæbende redskaber i driftsfasen samt 
opankring langs hele eller dele af en eller flere af de pågældende søkabler og rørledning i Fæ-
nøsund. 
  
2.3 Ikke planlagte hændelser  

Ammunitionsrydning, potentielle virkninger på fisk og havpattedyr.  
 
I forbindelse med risikovurderingen i miljøkonsekvensrapporten er det vurderet, at der er en 
risiko for at finde ueksploderet ammonition i Lillebælt. Skulle der blive identificeret ikke-
eksploderet ammunition, fjernes dette, eller detoneres på stedet. 
 
2.3.1 Fisk 

Ved sprængning af ikke-eksploderet ammunition vil impulsstøjen fra sprængningen overskride 
grænseværdierne for skadelig eller dødelig virkning på fisk. Det er sandsynligt, at sprængninger 
vil være dødelig for stimer af fisk, som befinder sig i nærheden af ammunitionsrydningen.  
 
Virkningen er lille på bestandsniveau. Ammunitionsrydning vil kun udgøre en risiko for død 
eller skade af en lille del af en større fiskebestand. Det betyder at bestandens struktur og funk-
tion ikke vil blive påvirket. Derudover vil der som afværge blive gennemført en sonarundersø-
gelse inden sprængning med henblik på at identificere fiskestimer for at afgøre om sprængnin-
gen skal finde sted eller udskydes, hvilket vil reducere en evt. påvirkning væsentligt. Det vurde-
res at den samlede virkning på fisk ikke er væsentlig. 
 
2.3.2 Marine havpattedyr 

Ved sprængning af ikke-eksploderet ammunition vil impulsstøjen fra sprængningen overskride 
grænseværdierne for skadelig eller dødelig virkning på marine havpattedyr. Det kan på bag-
grund af fordelingen og antallet af marsvin i projektområdet ikke afvises, at der vil være enkel-
te individer der påvirkes af ammunitionsrydningen.  
 
Følgende tiltag vil blive gennemført for at afværge virkningen på havpattedyr:  

 Visuel og passiv akustisk overvågning: Visuel overvågning udført af en uddannet havpatte-
dyrsobservatør foretages fra kontrolfartøjet i kombination med brug af hydrofoner. Hvis 
der observeres havpattedyr forud for en planlagt ammunitionsrydning, vil sprængningen 
blive udskudt.  
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 Brug af pinger og sælskræmmere: Sælskræmmere er akustiske enheder, der benyttes til at 
afskrække sæler og marsvin fra eksempelvis anlægsarbejder eller fiskeudstyr m.v. Pinger 
benyttes indledningsvis forud for opstart af sælskræmmer for en mere skånsom bort-
skræmning af havpattedyr. 

 Det bør undgås at detonere ueksploderet ammunition i sommerhalvåret, for at udgå at 
påvirke marsvin i kælvnings- og parringssæsonen fra 1. maj - 31. august, hvor marsvin er 
mest sårbare over for forstyrrelser. Forsvarets undersøgelse efter UXO’er og eventuelle ef-
terfølgende planlagte sprængninger vil foregå udenfor denne periode, idet arbejdet udfø-
res i efteråret 2019 eller vinteren 2020.  

 
Det vurderes at kombinationen af disse tre foreslåede afværgetiltag væsentligt vil reducere 
virkningen på marsvin og sæler.  
 
Det vurderes samlet, at der ikke vil være en væsentlig virkning på marine havpattedyr fra am-
munitionsrydningsaktiviteter. 
 
2.3.3 Kollisioner mellem fartøjer 

For at hindre kollisioner i anlægsfasen, vil der til enhver tid være afviserfartøjer til stede ved og 
omkring anlægsarbejdet, så længe der er projektaktiviteter i Lillebælt, som ikke er forsvarligt 
sikret. Afviserfartøjerne vil kunne opsøge og overvåge skibstrafikken i området, og er med til at 
sikre mod kollisioner og/eller sejlbåde, der ikke overholder sikkerhedszonen, som oprettes ved 
anlægsarbejdet.  
 
2.3.4 Brud på gasrørledningen 

Rørledningen vil være designet til at den kan tåle kontakt med ankre og andre bundslæbende 
redskaber, selvom rørledningen nedgraves og beskyttes.  Såfremt der konstateres brud på 
rørledningen, vil der fra Energinets side være sikret klare interne procedurer og beredskab i 
forhold til at stoppe omfanget og få kontrol over et eventuelt gasudslip. Ved et brud på gasrør-
ledningen vil der være automatiske systemer, der griber ind i driften og foretager en nedluk-
ning af gastilførslen.  
 
2.3.5 Andre emner 

Det har været muligt at udelukke væsentlige virkninger fra projektet på mange miljøemner fra 
begyndelsen, herunder f.eks. plankton, flagermus og påvirkninger på landskabet. Disse emner 
er derfor ikke beskrevet nærmere i rapporten.   
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1 Natura 2000- område 112/Fuglebeskyttelsesområde 47/ 
Habitatområde 96: Lillebælt 

1.1 Udpegningsgrundlag og afgrænsning 

Ved Natura 2000-grænsejusteringen i 2018 er habitatområde 96 blevet udvidet med Stende-
rup Midtskov og Stenderup Nørreskov. Fuglebeskyttelsesområde F47 er blevet udvidet med 
Stenderup Sønderskov.  

Ifølge Kolding Kommune består Stenderup Nørreskov og Stenderup Midtskov bl.a. af habitatna-
turtyperne Bøg på muld (9130) og Ege-blandskov (9160) ligesom skovene er yngleområde for 
sortspætte og hvepsevåge (Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen 2018a). 

Natura 2000-området Lillebælt er også relevant for den marine del af Baltic Pipe projektet og 
for den del udarbejdes en fuld konsekvensvurdering.  

Tabel 1-1 Udpegningsgrundlag for Habitatområde nummer 96. *” anfører, at der er tale om en 
prioriteret habitatnaturtype. 

Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)(1014) 

Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)(1016) 

Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)(1166) 

Marsvin (Phocoena phocoena)(1351) 

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
(1110) 

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140) 

* Kystlaguner og strandsøer (1150) 

Større lavvandede bugter og vige (1160) 

Rev (1170) 

Enårig vegetation på stenede strandvolde (1210) 

Flerårig vegetation på stenede strande (1220) 

Klinter eller klipper ved kysten (1230) 

Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 
koloniserer mudder og sand (1310) 

Strandenge (1330) 

Forstrand og begyndende klitdannelser (2110) 

Hvide klitter og vandremiler (2120) 

* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grøn-
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sværklit)(2130) 

Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger (3140) 

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

Vandløb med vandplanter (3260) 

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210) 

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

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

Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skov-
bryn (6430) 

Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 
(7120) 

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

Rigkær (7230) 

Bøgeskove på morbund uden kristtorn (9110) 

Bøgeskove på muldbund (9130) 

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

* Skovbevoksede tørvemoser (91D0) 

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

Tabel 1-2 Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nummer 47. T = trækfugl, Y = 
ynglefugl og F angiver udpegningskriteriet. 

Sangsvane T, F2,F4 

Havørn Y, F1 

Rørhøg Y, F1 

Plettet rørvagtel Y, F1 

Engsnarre Y, F1 

Klyde Y, F1 

Brushane Y, F3 
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Fjordterne Y, F3 

Havterne Y, F1 

Dværgterne Y, F3 

Mosehornugle Y, F3 

Bjergand T, F4 

Ederfugl T, F4, F7 

Hvinand T, F4 

Toppet skallesluger T, F4 

1.2 Projektområdet i forhold til Natura 2000-området 

Jylland: 

I Jylland grænser projektområdet op til det udvidede habitatområde i Stenderup Midtskov. Det 
udvidede Fuglebeskyttelsesområde i Stenderup Sønderskov ligger ca. 380 m syd for projektom-
rådet. Øvrige dele af habitat- og fuglebeskyttelsesområdet ligger i større afstand. På stræknin-
gen er projektområdet domineret af intensivt drevet landbrugsland og mindre områder med 
beskyttede enge. På strækningen forbi Natura 2000-området sker etablering af gasrørlednin-
gen udelukkende ved gravning, i et arbejdsbælte på 32 m. Tæt på Lillebælt etableres en større 
arbejdsplads ”opstrengningsplads” inde i projektområdet, som er nødvendig i forbindelse med 
etablering af søkablet. Arbejderne på denne plads vil støje med en kildestyrke på 111 dB(A). 
Arbejdspladsen grænser op til habitatområdet, mens den vil ligge mindst 700 m fra fuglebe-
skyttelsesområdet.  

Der forventes etableret en linjeventilstation ved Stenderup. Her vil arbejdsperioden være ca. et 
halvt år.  

I forbindelse med trykprøvning af gasrørledningen over Lillebælt vil ca. 3.000 m2 trylprøvevand 
fra rørledningen blive udledt til Lillebælt fra ilandsføringspunktet på land i Jylland. 
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Figur 1-1 Projektområdets passage forbi Natura 2000-området Lillebælt (H96). Både i Jylland 
(øverste figur) og på Fyn (nederste figur) grænser projektområdet op til Natura 2000-
området. 

Fyn: 
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Over en strækning på omtrent 7,5 km er der fire korte strækninger langs Ellebæk Vig i Gam-
borg Fjord, hvor projektområdet grænser op til Natura 2000-området. 

Projektområdet er i alt overvejende grad intensivt drevet landbrugsland med få, små vandløb 
og enkelte moseområder. 

På strækningen forbi Natura 2000-området sker etablering af gasrørledningen udelukkende 
ved gravning, i et arbejdsbælte på 32 m. Tæt på Lillebælt etableres en større arbejdsplads 
”opstrengningsplads” inde i projektområdet, som er nødvendig i forbindelse med etablering af 
gasrørledningen. På Fynssiden opstilles et trækspil der hvor gasrørledningen føres i land. Træk-
spillet der forankres ved pæleramning skal trække gasrørledningen over Lillebælt og efterføl-
gende indtrække gasrørledning over golfbanen. Arbejderne på denne plads vil støje med en 
kildestyrke på 111 dB(A). Arbejdspladsen grænser op til habitatområdet og fuglebeskyttelses-
området. 

Der forventes etableret en linjeventilstation ved Svenstrup som ligger ca. 400 m fra Natura 
2000-området. Her vil arbejdsperioden være ca. et halvt år. 

1.3 Påvirkning af Natura 2000-området 

Der sker ikke anlægsarbejde inde i Natura 2000-området. De anlægsaktiviteter, som derfor er 
relevant jf. afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., er:  

 Støj og forstyrrelse fra maskiner og mennesker i forbindelse med anlægsarbejdet  

 Dræning af naturtyper og levesteder som følge af den åbentstående ledningsgrav og den 
nedgravede gasrørledning . 

 Den åbne ledningsgrav kan virke som en faldfælde for dyr 

 Udledning af indvundet vand fra Lillebælt efter trykprøvning 

1.3.1.1 Støj og forstyrrelse 

Jylland 

Støj og forstyrrelse kan påvirke fuglene på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområ-
det. Med en afstand på ca. 380 m til Stenderup Sønderskov, er vi lige under grænsen af, hvor-
når en påvirkning af fugle kan udelukkes jf. afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Af fuglene 
vurderes havørn at være den eneste art som potentielt kan blive påvirket, da den yngler i skov 
og er særligt følsom for forstyrrelse omkring reden. De øvrige arter er trækfugle, vadefugle 
eller tilknyttet vådområder og yngler derfor ikke her eller er mindre sårbare.  

Havørnens rede i Stenderup Sønderskov ligger i den sydlige udkant af Lyngmose, dvs. ca. en km 
fra projektområdet. På grund af afstand vurderes en væsentlig påvirkning at kunne udelukkes, 
da forstyrrelsesfrie zoner omkring havørnereder har en radius på 300 m.  

Arterne på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, skæv vindelsnegl, sump vindelsnegl og 
stor vandsalamander vurderes ikke at være sårbare over for anlægsstøj.  

Fyn 

Det er kun rørhøg og terner på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, der vur-
deres at være relevant på Fynsiden. Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen 2016) har kortlagt leveste-
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der for fugle i Natura 2000-områderne. To områder langs Gamborg Fjord er kortlagt som leve-
sted for rørhøg. Det nordlige ligger ca. 320 m syd for projektområdet og det sydlige 280 m vest 
for projektområdet. I det nordlige område har Miljøstyrelsen i 2017 kortlagt 1 mulig ynglefugl 
(Naturdata, 2018). Afstanden til den forventede linjeføring er begge steder ca. 450 m.   

Ifølge Dofbasen, har der i nærheden af projektområdet, i løbet af de sidste 10 år været regi-
streringer af rørhøg hvert år. Flere år enten med sikre eller sandsynlige ynglepar. Arten yngler 
primært i rørskov, men den kan slå sig ned i alle typer af vådområder med en veludviklet rør-
sump af tagrør på våd bund. Yngleområdet skal være uforstyrret ved og i umiddelbar nærhed 
af reden i perioden 1. april – 1. august (Søgaard et al 2003). 

Som beskrevet i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. er støjen i en afstand af ca. 300 m 
neden på omkring 45 dB. Dette er så lavt, at det ikke vurderes at gøre levestedet uegnet for 
rørhøg. Ligeledes er afstanden større end de 200 m som er fundet for musvåge og muligvis 
også kan gælde for andre arter.  

Et område på nordspidsen af Fønsskov Odde er udpeget som levested for havterne. Ifølge 
Miljøportalen og Dofbasen har der i perioden 2005-2018 ikke kunne dokumenteres yngel af 
havterne på de nordlige dele af Fønsskov Odde. Endvidere er der ej heller andre ternearter 
eller klyde, som er dokumenteret ynglende i det pågældende område.  
 
Da arterne har været fraværende som ynglende fugle i de foregående 14 år på det nordlige 
Fønsskov Odde, vurderes projektets tilstedeværelse i én enkelt sæson ikke at ville forhindre 
opnåelse af gunstig bevaringsstatus.  
 
Forstyrrelse og anden støj vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning på rørhøg og havter-
nens muligheder for at opnå gunstig bevaringsstatus. 

1.3.1.2 Dræning 

Som beskrevet i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. kan projektet potentielt medføre en 
drænende effekt i nærtliggende fugtige naturtyper. 

Jylland 

Projektområdet grænser op til Stenderup Midtskov. I skoven er der ikke kortlagt naturtyper, da 
området er nyudpeget som Natura 2000-område. I den sydlige del af skoven ligger der dog to § 
3-registrerede moseområder, hhv. 170 meter 370 meter nord for projektområdet. Det er uvist 
om områderne kan kortlægges som habitatnatur, men det kan ikke udelukkes. I Stenderup 
Midtskov findes et netværk af drængrøfter, som tørholder de skovbevoksede områder. Jordty-
pen i området er lerjord. Forventede sænkningstragter i denne jordtype er under 30 meter og 
dermed også meget kortere end afstandene til de fugtige naturtyper. Det vurderes at projektet 
ikke vil medføre yderligere dræning af skoven, i et omfang som kan medføre en væsentlig på-
virkning.  

Da der ikke er øvrige fugtige naturtyper inden for 400 m fra projektområdet vurderes en effekt 
som følge af dræning at kunne udelukkes.  

Fyn 

Projektområdet for gasrørledningen passerer tæt forbi Natura 2000-området fire steder, to af 
stederne ligger der rigkær umiddelbart tilgrænsende projektområdet. Jordtypen på denne 
strækning er lerjord. Forventede sænkningstragter i denne jordtype er under 30 meter. Det 
vestlige rigkær ligger ca. 30 m syd for projektområdet og her kan en påvirkning derfor udeluk-
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kes. Det østlige rigkær ligger helt op af projektområdet. For at kunne udelukke en påvirkning på 
det foreliggende grundlag skal afstanden være mindst 30 m til ledningsgraven, men det er 
sandsynligt at en påvirkning kan udelukkes på meget mindre afstand. Den forventede linjefø-
ring for gasrørledningen ligger mere end 100 meter fra det østlige rigkær. Det vil blive sikret at 
ledningsgraven etableres mindst 30 meter fra rigkæret. 

I driftsfasen kan en drænende effekt i disse rigkær som følge af projektet ske, hvis vandet kan 
løbe langs med gasrørledningen. For at mindske denne risiko, laves der et lerskot på tværs af 
ledningen, hvor den passerer lavpunkter i terrænet nord for de to rigkær, således at en even-
tuel drænvirkning imødekommes.. Ved brug af lerskot vurderes gasrørledningen ikke at kunne 
have en væsentlig negativ drænende virkning. 

 

Figur 1-2 Projektområdets placering i forhold til rigkær nord for Gamborg Fjord på Fyn i Natu-
ra 2000-område Lillebælt (H96) 

1.3.1.3 Den åbne ledningsgrav kan virke som en faldfælde 

Jylland 

Stenderup Midtskov vurderes at rumme potentielle rasteområder for stor vandsalamander. 
Hvis ledningsgraven etableres mellem dette rasteområde og vigtige yngleområder kan der ske 
en påvirkning, hvis større dele af bestanden falder i den åbentstående ledningsgrav. Da der 
ikke er søer syd for skoven som vurderes egnede som ynglevandhuller for arten (kun enkelte 
tilgroede søer, isoleret på marker (AmphiConsult 2018)), vurderes en påvirkning af bestanden 
dog at kunne udelukkes.  

Fyn 

Der vurderes ikke at være oplagte vandringsveje på tværs af projektområdet, til og fra habitat-
området på Fynssiden. En væsentlig påvirkning kan derfor udelukkes.  
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1.3.1.4 Udledning af indvundet vand fra Lillebælt efter trykprøvning 
Trykprøvevandet indvindes fra Lillebælt og filtreres inden rørledningen fyldes. I forbindelse 
med fyldning af røret foretages en rensning af røret med en eller flere såkaldte rensegrise, så 
røret er renset for jordstøv fra land, der er aflejret i røret inden det svejses sammen og svejse-
slagger fra sammensvejsningen. Denne renserest bortskaffes til godkendt depot på land inden 
trykprøvning. Der tilsættes ikke miljøfremmede stoffer til trykprøve vandet. Efter tryk prøvning 
udledes vandet igen til Lillebælt. Udledning må kun finde sted, når strømmen i Lillebælt i ud-
ledningsperioden er nordgående, hvilket er den dominerende strømretning i bæltet.  

Inden udledningen filtreres trykprøvevandet, så eventuelle korrosionsrester fjernes. Det tryk-
vand, der udledes indeholder således kun opløste restprodukter som dannes ved  korrosion af 
rørledningen i de små områder ved svejsninger (i alt 90 m2 på hele strækningen på 4 km), hvor 
stålrøret er eksponeret for havvand, mens den er fyldt med trykprøvevandet. De øvrige indre 
dele af stålrøret er belagt med en hærdet epoxycoating, der ikke reagerer med havvandet. 
Rørledningen vil maksimalt være vandfyldt i 2 måneder, og over denne periode vil en maksimal 
korrosionsdybde være 0,017 mm. Dette er forsvindende lidt, og opløst metal vil langt overve-
jende bestå af jern. Den samlede mængde jern fra korrosion vil maksimalt være 12 kg jern. 
Dette er en meget lille mængde, i forhold til hvad der forsvinder fra for eksempel skibe, kajak-
anlæg og andre stålkonstruktioner under vandet. En del af korrosionsresten vil endvidere væ-
ret fjernes ved filtrering. 

På basis af en opgørelse af de maksimale mængder tungmetaller i den metallegering, som 
rørledningen vil bestå af, angives det beregnede indhold af jern og tungmetaller i det vand der 
udledes og den nødvendige fortynding til følgende: 

Tabel 1-3 Maksimale koncentrationer af  tungmetaller og jern i udledt vand fra trykprøvning 
(COWI 2019a) 

Stof Maksimal koncentra-
tion i udledningen 

(µg/l) 

Grænseværdi, (Gene-
rel/maksimum) 

(BEK 1625) (µg/l) 

Påkrævet fortynding 

Fe 4.000 - - 

Mn 66 1505) / 4205) - 

V 4 4,55) / 57,8 - 

Nb 3,2 - - 

Ti 24 - - 

Cu 20 15) / 25) 

4,96) / 4,96) 
9 

Ni 20 8,6 / 34 - 

Cr VI 
Cr III 

20 3,4 / 17 
3,4 / 124 

0,2 

Mo 20 6,75) / 587 - 

B 0,02 5,85) / 145 - 

5) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration 
6) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration 

Der er på basis af ovenstående oplysninger foretaget en beregning og vurdering af den mulige 
miljøpåvirkning af Lillebælt fra udledningen (COWI 2019a). Der er vurderet på tungmetaller, 
jern og ilt. Der er vurderet på en fortynding på 10, som kræves af hensyn til Cu. Fortyndingen 
sker i en temporær blandingszone fra omkring 8 meter vanddybde, der strækker sig 16-36 
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meter ud og ca. 65 meter nedstrøms i Lillebælt. Vurderingen konkluderer, at koncentrationer 
uden for blandingszonen for samtlige undersøgte tungmetaller med en fortynding på 10 vil 
ligge under de miljøkvalitetskrav, der er angivet i bekendtgørelse nr. 1625 af 19/12/2017 om 
fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. For ilt og 
jern vil koncentrationerne ligeledes ligge under kvalitetskravene.  

Natura 2000 området ligger i en afstand af over 1.000 m syd for udløbspunktet (ilandførings-
punktet ved Stenderup Hage), og det kan derfor udelukkes at Natura 2000 området påvirkes. 
Da det ydermere forudsættes, at en udledning kun må ske, når strømmen i Lillebælt er nord-
gående og dermed væk fra Natura 2000 området, vil en påvirkning af Natura 2000 fra den 
kortvarige udledning være umulig. 

1.4 Kumulative effekter 

Baltic Pipe etableres på tværs af Lillebælt og virkningerne af de marine aktiviteter er vurderet i 
en selvstændig rapport. Der vurderes ikke at være yderligere påvirkninger af Natura 2000-
området, når både projektets marine del og landdel ses i sammenhæng. Den marine del har 
konkluderet, at de største påvirkninger sker af marsvin og ynglefugle på Fønsskov Odde i an-
lægsfasen, men at en skade undgås ved tilpasninger i projektet. Marsvin bliver ikke påvirket af 
de landbaserede aktiviteter og Fønsskov Odde ligger mere end 1 km fra det landbaserede pro-
jektområde. 

Der er ikke kendskab til eksisterende eller planlagte relevante projekter i området, hvorfor der 
ikke vurderes at være kumulative effekter af nogen art. 

 
 
 
 
 
 
 
  






















































































































