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Råstofefterforskning i Fællesområde 548-BA Juelsgrund i Køge Bugt

1.

IKKE-TEKNISK RESUMÉ
Baggrund
Den tilladte indvindingsmængde i fællesområde 548-BA Juelsgrund er ved at være
udnyttet. Det er derfor et ønske fra NCC Industry A/S (herefter benævnt NCC) at ansøge om en ny tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområdet i en ny 10-årig periode gældende fra tilladelsens udstedelse.

Figur 1. Fællesområde 548-BA i Køge Bugt med angivelse af omkringliggende interesser såsom andre
råstofindvindingsområder (fællesområder), klappladser og Natura 2000-områder.

Ifølge primærtilladelsen for indvinding af råstoffer i fællesområde 548-BA Juelsgrund
er der i området udlagt en samlet indvindingsmængde på 2,2 mio. m³ med en maksimal årlig tilladelsesmængde på 350.000 mio. m³. Restmængden inden for den gældende tilladelse er pr. 1. januar 2020 opgjort til at være på 560.147 m3. Tilladelsen er
gældende indtil den 16. januar 2026. I området må der ikke indvindes materialer til
anvendelse til opfyldninger (fyldsand).
Området er et fællesområde, hvormed andre selskaber også vil have adgang til at
indvinde den udlagte mængde. NCC ønsker derfor en samlet ansøgningsmængde
på 4,5 mio. m³ over en 10-årig tilladelsesperiode med et årligt maksimum på
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500.000 m3. Som for nuværende indvindingstilladelse ønskes der ikke udlagt en
mængde til fyldsand.
Råstofressourcen, der ønskes indvundet, består af kvalitetsmaterialer, herunder
sand, grus og ral. Materialerne anvendes til mange formål, f.eks. beton og mørtelfremstilling og andre formål, der stiller krav om særlige egenskaber.
Afrapporteringen følger krav til efterforskning og miljøvurdering i forbindelse med råstofefterforskningen (jf. BEK.nr. 1680 af 17/12/2018) og krav til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten i sager omfattet af §11, stk. 1 (f. LBK nr. 1225 af 25/10/2018,
Bilag 7). Råstofefterforskningen og miljøundersøgelsen er udført i overensstemmelse med Bilag 3 i Råstofbekendtgørelsen og følger BEK nr. 780 af 20/06/2017,
som angivet i efterforskningstilladelsen. Der er desuden udarbejdet en Natura 2000konsekvensvurdering for de nærliggende Natura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag (jf. Habitatbekendtgørelsen BEK nr. 1595 af 06/12/2018 og Råstofbekendtgørelsen).
Råstofforekomst og indvindingshistorik
Den kortlagte ressource forekommer i ca. 70% af havbunden i fællesområdet og primært den nordlige og vestlige del af området. Den kortlagte ressource har en gennemsnitlig tykkelse på ca. 1,8 m, og lokalt er tykkelsen op til 5-10 m tyk. Generelt
vurderes råstofpotentialet at være højt, da ressourcen findes i et kendt område, hvori
der aktivt indvindes. Ressourcen er sandsynligvis meget vekslende med stedvist højt
indhold af grus og sten samt områder med stort indhold af finsand. Det totale kortlagte volumen af finsand, betonsand, grus og sten vurderes til at være på i alt 9,1
mio. m3 i ansøgningsområdet. Den ansøgte indvinding er 4,5 mio. m3, og der forventes ca. 50% udnyttelsesprocent, hvilket betyder at fællesområdet potentielt tømmes
for de eftersøgte materialer (typisk mellem til groft sand, grus og ral) i forbindelse
med nærværende indvindingsansøgning. De ikke efterspurgte materialer såsom fint
sand og sten af varierende størrelse vil stadigt forekomme i området.
Der er blevet indvundet i fællesområde 548-BA i årtier med sikkerhed siden
1960’erne. Formodentlig kan indvindingen i området være påbegyndt helt tilbage i
30’erne. Den årlige indvindingsmængde i fællesområde 548-BA Juelsgrund for perioden 2014-2019 og har været meget varierende over årene og har ligget mellem
125.000 m3 til 300.000 m3. Den gennemsnitlige, årlige indvinding i perioden 20072018 har været ca. 210.000 m3 opgjort samlet for alle indvindere. Generelt er mængden meget varierende over årene med en tendens til en stigning i de seneste år
(2016-2019).
Driftsaktiviteter
Ansøgerne ønsker at indvinde råstoffer, primært sand, grus og ral. Materialerne anvendes til mange formål, f.eks. beton og mørtelfremstilling og andre formål, der stiller
krav om særlige egenskaber. Ansøger forventer at udnyttelsesprocenten af det ind-
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vundne materiale i området vil være 50%, og sedimentet, der frasorteres ved indvindingen, vil forventeligt primært bestå af fint sand samt sten, der efterlades på havbunden som skyllebanker.
Indvindingen i ansøgningsområdet vil foregå dels ved stiksugning og dels ved slæbesugning primært med skibe i størrelsen fra 420 m3 op til 7.000 m3. Baseret på indvindingsdata fra Miljøstyrelsen forventes den gennemsnitlig lastkapacitet at være ca.
500 m3 (Miljøstyrelsen, 2020). Indvindingsintensiteten er afhængig af antallet af fartøjer samt fartøjernes kapacitet. Da der er tale om et fællesområde, er det ikke muligt for ansøgeren at fastlægge en præcis størrelse på fartøjerne.
Det gennemsnitlige antal sejladser til og fra ansøgningsområdet i forbindelse med
indvindingen forventes at blive ca. 2-3 sejladser om dagen, hvilket er en fordobling i
forhold til den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2019. Der kan derfor være
flere indvindingsfartøjer i gang i området ad gangen (ca.1 til maksimalt 3 skibe ad
gangen). Der vil blive indvundet hele året. Omfanget og intensiteten fra øvrige råstofindvindere kendes ikke.
Alternativer
Den aktuelle råstofforekomst vurderes at have en unik sammensætning, der opfylder
de gældende europæiske standards og krav til kemiske og fysiske egenskaber. De
kendte landbaserede materialer vil kræve en meget høj grad af forarbejdning og frasortering af mindre lødige materialer for at opfylde kvalitetskrav, hvilket af såvel
praktiske som økonomiske årsager betyder, at de ikke udgør et interessant alternativ
til den ansøgte råstofressource. Der kan dermed ikke peges på alternativer.
Miljøundersøgelser
Miljøundersøgelserne viser, at ansøgningsområdet er domineret af sandbund (65%)
og sandbundssamfund (naturtype 1b). Sandbundssamfundet er domineret af sandorme og dyndsnegl (dækningsgrad = 2-7%), har få arter og er normalt for Køge
Bugt. Der er observeret meget få makroalger (dækningsgrad = 0-5%) og ingen ålegræs på sandbunden i ansøgningsområdet.
Den næstmest dominerende havbundstype er sandbund med enkelte sten og skyllebanker (29%). Skyllebanker består af mindre sten sorteret fra ved tidligere indvinding
i området og er dækket af tætte blåmuslingebestande (20-100%) og makroalger (50100%) domineret af fedtemøg og rødalgebuske.
Blødbund (siltet sand) udgjorde ca. 4 % af ansøgningsområdet og fandtes fortrinsvis
i bunden af de dybere sugehuller. Her blev observeret meget lidt liv på bunden
(dækningsgrad = 0-1%) og enkelte fisk og krebsdyr i de ophobede døde makroalger.
Under 16 meters dybde blev der observeret mindre liglagenpletter af hvide svovlbakterier, som indikation på iltsvind i sugehullerne, som må formodes at forekomme periodisk over året afhængigt af stille vejr og høje vandtemperaturer.
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Naturtypen stenrev fandtes i 2% af ansøgningsområdet og fortrinsvis indenfor restriktionsområdet midt i ansøgningsområdet, hvor der ikke må fiskes. Stenrevs naturtypen havde tæt dække af makroalger på stenene (30-100%) domineret af fedtemøg, rødalgebuske, blodrød ribbeblad, vandhår og enkelte store brunalger såsom
sukkertang. Der blev generelt observeret få fisk i ansøgningsområdet og flest i forbindelse med stenrevene. De observerede fisk var domineret af forskellige kutlinger,
hundestejler, småfisk og muligvis mindre stimer med yngel (dækningsgrad 0-2%).
Potentielle påvirkninger på miljøet
Miljøforhold, som kan forventes at blive påvirket af indvindingsaktiviteten på såvel
kort som på langt sigt ved en fuld udnyttelse af den ansøgte mængde vurderes i miljøkonsekvensrapporten. Potentielle påvirkninger omfatter arealinddragelse (midlertidig fjernelse af areal/adgang til areal), ændring af havbunden/habitatændringer
(dybde- og substratændringer), sedimentspredning, støj fra indvindingsfartøjet og
pumpeaktiviteten, samt øget skibstrafik.
Den ansøgte indvindingsaktivitet i ansøgningsområdet medfører ubetydelige til ingen
påvirkning i påvirkningszonen (500 m omkring ansøgningsområdet) og ingen påvirkning i Køge Bugt udenfor denne.
I selve ansøgningsområdet vurderes der at være væsentlige negative påvirkninger
på havbundsforhold og bundflora og -fauna i ansøgningsområdet samt moderate negative påvirkninger på fiskeriet. Alle andre miljøparametre vurderes at blive påvirket i
mindre til ubetydelig grad indenfor ansøgningsområdet.
De væsentlige og moderate negative påvirkninger skyldes, at stort set hele ressourcen af groft sand, grus og ral forventes indvundet i området, som følge af den ansøgte indvindingsmængde på 4,5 mio. m3 ud af en total ressource på 9,1 mio. m3 og
med en udnyttelsesprocent på 50%. Hvilket igen medfører væsentlige substratændringer og dybdeændringer i ansøgningsområdet.
Substratændringerne omfatter en ændring af havbunden i ansøgningsområdet mod
en større andel af hårdt substrat i form af de allerede eksisterende skyllebanker og
stenrev (blottet moræne), samt fint sand, som efterlades efter indvindingen. Herudover vil der opstå større områder med siltet bund og iltsvind i sugehuller i området.
Substratændringerne vurderes at være langvarige og lokalt irreversible i de dybe sugehuller.
Dybden forøges gennemsnitligt ca. 66 cm i hele ansøgningsområdet, hvis indvindingen fordeles jævnt i området. Råstofressourcen findes dog fortrinsvis i den vestlige
og nordvestlige del af ansøgningsområdet og dybdeændringen forventes generelt at
være ca. 1-2 m i de mest indvindingspåvirkede områder. Derudover vurderes det, at
vanddybden i nye sugehuller lokalt indenfor ansøgningsområdet kan blive forøget
ned til bunden af den kortlagte råstofressource, som gennemsnitligt er 1,8 meter tyk
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men lokalt op til 5-10 meter tyk. Dybdeforøgelsen i de lokalt forekommende sugehuller er irreversibel og langvarig, idet det forventes at tage mange årtier før et sugehul
potentielt er genopfyldt af den lokale sandtransport.
Substratændringerne vurderes at medfører en væsentlig ændring af bundflora og
fauna i ansøgningsområdet som pt. er domineret af sandbundssamfund mod en
større andel af hårdbundsarter, dvs. større udbredelse af muslingebanker og stenrev, ligesom fiskearterne kan ændre sig mod en større andel tilknyttet den hårde
bund/stenede bund.
Dermed kan fiskeriet også blive påvirket af en ændring af fiskesamfundet i området
mod flere hårdbundsarter. Da fiskeriet angiver hårdbunden som den mest fiskeriinteressante inden for ansøgningsområdet, er der ligeledes mulighed for en positiv effekt
på lidt længere sigt af indvindingen og påvirkning vurderes således som moderat negativ for fiskeriet som følge af habitattab for fisk i området.
Køge Bugt har i mange årtier (med sikkerhed siden 60’erne) været præget af råstofindvinding, og en fortsættelse af indvindingen i område 548-BA vil ikke medføre en
væsentlig merbelastning af Køge Bugt i forhold til vandrammedirektivet og havstrategidirektivet ligesom de kumulative effekter ikke vurderes væsentlige.
Natura 2000-væsentlighedsvurderingen finder ligeledes ingen væsentlige negative
påvirkninger på udpegningsgrundlagene i de nærliggende habitatområder og fuglebeskyttelsesområder.

2.

INDLEDNING
Ifølge primærtilladelsen for indvinding af råstoffer i fællesområde 548-BA Juelsgrund
er der i området udlagt en samlet indvindingsmængde på 2,2 mio. m³ med en maksimal årlig tilladelsesmængde på 350.000 mio. m³. Tilladelsen er gældende indtil den
16. januar 2026. Den udlagte mængde er dog efterhånden ved at være udnyttet,
hvorfor det er et ønske fra NCC Industry A/S (herefter benævnt NCC) at ansøge om
at få en ny tilladelse til indvinding af råstoffer i en ny 10-årig periode gældende fra tilladelsens udstedelse.
Området er et fællesområde, hvormed øvrige selskaber vil have adgang til den udlagte mængde. NCC ønsker derfor en samlet ansøgningsmængde på 4,5 mio. m³
over en 10-årig tilladelsesperiode med et årligt maksimum på 500.000 m3. Som for
nuværende indvindingstilladelse ønskes der ikke udlagt en mængde til fyldsand.
I de sidste 4 år (2016-19) har der i gennemsnit været indvundet ca. 63.000 m3 pr.
kvartal i området. Restmængden inden for den gældende tilladelse er pr. 1. januar
2020 opgjort til at være på 560.147 m3 (Miljøstyrelsen, 2020).
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Fællesområde 548-BA er beliggende i den sydlige del af Køge Bugt, har et areal på
7,6 km2 og er beliggende på vanddybder mellem ca. 8-21 meter. Afgrænsningen af
fællesområdet og tilhørende påvirkningszone kan ses på nedenstående Figur 2-1.

Figur 2-1. Fællesområde 548-BA Juelsgrund med påvirkningszone. Undersøgelsesområdet indbefatter
påvirkningszonen. På kortet er desuden angivet restriktionsområdet.

NCC har anmodet Orbicon/WSP om at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering
(VVM) for den ønskede råstofindvinding i fællesområde 548-BA. Orbicon WSP har
derfor på vegne af NCC udført en maringeofysisk kortlægning (se Kapitel 6) og miljøundersøgelser (se kapitel 0). Undersøgelserne er tilrettelagt i samarbejde med Miljøstyrelsen (MST) og afspejler i omfang og karakter, hvad der fra myndighedernes
side – i relation til miljømæssige hovedproblemstillinger – er skønnet nødvendigt og
tilstrækkeligt grundlag for en myndighedsbehandling af indvindingsansøgningen.
Afrapporteringen følger krav til efterforskning og miljøvurdering i forbindelse med råstofefterforskningen (jf. BEK.nr. 1680 af 17/12/2018) og krav til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten i sager omfattet af §11, stk. 1 (f. LBK nr. 1225 af 25/10/2018,
Bilag 7). Miljøkonsekvensvurderingen følger således bekendtgørelsen, som var gældende, da efterforskningstilladelsen blev givet den 21. december 2018. Råstofefterforskningen og miljøundersøgelsen er udført i overensstemmelse med Bilag 3 i Råstofbekendtgørelsen og følger BEK nr. 780 af 20/06/2017, som angivet i efterforskningstilladelsen.
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Der er desuden udarbejdet en Natura 2000-konsekvensvurdering for de nærliggende
Natura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag (jf. Habitatbekendtgørelsen
BEK nr. 1595 af 06/12/2018 og Råstofbekendtgørelsen).
Nærværende rapport indeholder en beskrivelse af de gennemførte geofysiske undersøgelser (Fase IB), miljøundersøgelser (Fase IIA) og miljøkonsekvensvurderingen (Fase IIB) for ansøgningsområdet. Miljøkonsekvensvurderingen udarbejdes som
et teknisk bilag til indvindingsansøgningen, og vil sammen med de øvrige efterforskningsresultater indgå i en ansøgning om tilladelse til indvinding i fællesområdet.
2.1.

Læsevejledning
Efterforskning af råstoffer er gennemført i det fulde undersøgelsesområde dvs. fællesområde 548-BA inklusiv en 500 m påvirkningszone.
De anvendte områdeafgrænsninger, der anvendes i rapporten, er beskrevet ved følgende definitioner.
•

Fællesområdet
Omfatter hele fællesområde 548-BA inklusivt restriktionsområdet.

•

Undersøgelsesområde: Det fulde område, som undersøges og efterforskes i forbindelse med de geofysiske og miljømæssige undersøgelser. Omfatter hele fællesområdet og en 500 m påvirkningszone omkring dette.

•

Restriktionsområde:
Et område inden for fællesområdet, hvori der ifølge den primære indvindingstilladelse ikke må indvindes af hensyn til forekomst af stenrev.

•

Ansøgningsområdet: svarer til fællesområde 548-BA fratrukket arealet for
restriktionsområdet. Ansøgningsområdet er det område indenfor hvilket, der
søges om tilladelse til råstofindvinding.

•

Påvirkningszone til ansøgningsområde: En 500 m bred zone, som omgiver ansøgningsområdet.

3.

PROJEKTBESKRIVELSE

3.1.

Områdebeskrivelse
Fællesområde 548-BA, herefter kaldet ansøgningsområdet, er beliggende i den
sydlige del af Køge Bugt. Området er beliggende ca. 1,6 km fra land (fra grænsen af
påvirkningszonen) og knap 10 km øst for Køge Havn.
Køge Bugt grænser mod syd op til Stevns og mod nord til Amager og København og
mod øst til Øresund og Østersøen. I bugten er der foregået omfattende indvinding
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over en længere årrække. De vigtigste råstofressourcer og aktive indvindingsområder i Køge Bugt findes i den sydlige del (548-AA Køge, 548-HA Juelsgrund Øst og
548-BA Juelsgrund). Længere mod nord findes desuden to andre fællesområder
(548-EA Mosede og 548-FA Køge Bugt Øst), hvor indvindingsaktiviteten har været
betydeligt mindre (Figur 3-1) (GEUS, 2013).
Fællesområdet udgør et areal på ca. 7,6 km2. Hvis restriktionsområdet fratrækkes
(ca. 0,71 km2) udgør arealet for ansøgningsområdet (dvs. det areal, hvor der reelt
indvindes) ca. 6,8 km2. Den omkringliggende påvirkningszone udgør et areal på ca.
6,4 km² (Figur 3-1). Fællesområdet inklusivt påvirkningszonen benævnes undersøgelsesområdet og udgør samlet ca. 13,2 km2.
Arealer i km2 for fællesområde 548-BA og undersøgelsesområdet er vist i nedenstående Tabel 3-1.
Tabel 3-1. Arealer i km2 for fællesområdet 548-BA, tilhørende påvirkningszone og for det samlede undersøgelsesområde. *De oplyste arealer er fratrukket restriktionsområdet, som udgør et areal på ca. 0,7 km2.

Afgrænsning

Fællesområde
(km2)

Påvirkningszone
(km2)

Undersøgelsesområde
(km2)

Område 548-BA

7,6 (6,8*)

6,4

13,2*

Fællesområdet, hvor NCC ønsker at foretage efterforskning af råstoffer, afgrænses
af rette linjer mellem nedenstående punkter (WGS84) (Tabel 3-2). Der er udlagt en
500 m bred påvirkningszone omkring fællesområdet (Tabel 3-3).
Tabel 3-2. Koordinater for fællesområde 548-BA (rød ramme) på Figur 3-1.

UTM 32N EUREF89

WGS84 grader decimalminutter

ID

Østlig (m)

Nordlig (m)

Østlig længde

Nordlige bredde

1

710.935,06

6.149.940,43

12°20,135’

55°27,007’

2

713.204,41

6.150.052,62

12°22,290’

55°27,008’

3

713.384,85

6.146.266,94

12°22,287’

55°24,966’

4

712.847,65

6.146.240,91

12°21,777’

55°24,966’

5

711.060,66

6.147.323,77

12°20,135’

55°25,595’

Tabel 3-3. Påvirkningszone for fællesområdet (grøn ramme) på Figur 3-1.

UTM 32N EUREF89

WGS84 grader decimalminutter

ID

Østlig (m)

Nordlig (m)

Østlig længde

Nordlige bredde

1

710.411,70

6.150.415,16

12°19,661’

55°27,276’

2

713.680,01

6.150.576,76

12°22,764’

55°27,278’

3

713.908,07

6.145.791,69

12°22,760’

55°24,696’

4

712.719,22

6.145.734,10

12°21,632’

55°24,696’

5

710.573,99

6.147.034,04

12°19,662’

55°25,452’
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Ifølge den primære indvindingstilladelse må der ikke indvindes i et område afgrænset af rette linjer mellem følgende koordinater af hensyn til stenrev:
Tabel 3-4. Hjørnekoordinater for restriktionsområdet.

UTM 32N EUREF89

WGS84 grader decimalminutter

ID

Østlig (m)

Nordlig (m)

Østlig længde

Nordlige bredde

1

711.727,80

6.149.149,30

12°20,850’

55°26,560’

2

713.680,01

6.150.576,76

12°21,820’

55°26,560’

3

713.908,07

6.145.791,69

12°21,830’

55°26,360’

4

712.719,22

6.145.734,10

12°21,860’

55°26,010’

De omkringliggende marine Natura 2000-områder omfatter Natura 2000-område nr.
206 Stevns Rev ca. 0,5 km syd for ansøgningsområdet (Naturstyrelsen, 2014a), Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø ca. 8,7 km nordvest for
ansøgningsområdet (Naturstyrelsen, 2014b), Natura 2000-område er nr. 143 Vestamager og havet syd for (Naturstyrelsen, 2014c) ca. 14,9 km nordøst for ansøgningsområdet og ca. 30 km mod nordøst desuden Natura-område nr. 142 Saltholm
om omkringliggende hav (Naturstyrelsen, 2014d). Der er foretaget en Natura 2000væsentlighedsvurdering i Kapitel 9 for Natura 2000-områder, naturtyper, arter og
fugle, som potentielt kan blive påvirket af indvindingen.

Figur 3-1. Oversigtskort over Køge Bugt med fællesområde 548-BA Juelsgrund (rød ramme) med 500 m
påvirkningszone (grøn ramme), samt omkringliggende fællesområder, klappladser og Natura 2000-områder.
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Der forekommer ikke Ramsar-områder i Køge Bugt. Det nærmeste Ramsar-område
ligger i det sydlige Fakse Bugt over 30 km syd for ansøgningsområdet. Der ligger
ikke øvrige marine Natura 2000-områder i Køge Bugt eller tæt herved (Figur 3-1).
Desuden er marsvin ikke på udpegningsgrundlaget for habitatområderne i Køge
Bugt, jf. afsnit 8.5 om havpattedyr.
3.2.

Indvindingsmetode
Indvindingen i ansøgningsområdet vil foregå dels ved stiksugning og dels ved slæbesugning primært med skibe i størrelsen fra 420 m3 op til 7.000 m3. Stiksugningsfartøjer er typisk på 400-700 m3, mens slæbesugere er større fartøjer. Baseret på
indvindingsdata fra Miljøstyrelsen forventes den gennemsnitlig lastkapacitet at være
ca. 500 m3 (Miljøstyrelsen, 2020). Indvindingsintensiteten er afhængig af antallet af
fartøjer samt fartøjernes kapacitet. Da der er tale om et fællesområde, er det ikke
muligt for ansøgeren at fastlægge en præcis størrelse på fartøjerne.
Den forventede indvindingsintensitet i nærværende område vil, med de tidligere anvendte fartøjers lastkapacitet (baseret på MSTs råstofstatistik, ca. 500 m3), i gennemsnit være 19 skibslaster om ugen ved indvinding af 500.000 m3 pr. år (maksimal
årlig indvinding) og ca. 17 skibslaster om ugen ved indvinding af 450.000 m3 pr. år
(gennemsnitlig indvindingsmængde om året gennem 10 år). NCC forventer at frekvensen af laster i døgnet vil variere mellem 0,2 til 6 laster, afhængig af skibsstørrelsen og aktiviteten i byggeriet. Der kan derfor være flere indvindingsfartøjer i gang i
området ad gangen (ca.1 til maksimalt 3 skibe ad gangen). Optagning af en sådan
last varer normalt 2-7 timer (gennemsnit 3,5 t), hvorefter der vil være et ophold i indvindingen på 8-18 timer, pga. transporttid, forlægning og losning, inden fartøjet returner til indvindingsområdet og kan genoptage indvindingen. Der vil blive indvundet
hele året. Omfanget og intensiteten fra øvrige råstofindvindere kendes ikke.

3.2.1

Stiksugning
Ved stiksugning ankrer skibet op og suger med et fremadrettet sugerør. Stiksugning
medfører frembringelse af kegleformede huller i havbunden, som kan være adskillige meter dybe og helt lokalt over 10 m dybere sammenlignet med den omkringliggende havbund (se afsnit 8.1.2). Oftest vil skibene benytte de samme huller, og
disse vil derfor vokse i areal med tiden. Sugefoden er forsynet med et gitter, der hindrer, at sten større end tilladt kommer i lasten.
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Figur 3-2. Illustration af slæbesugning (til venstre) og stiksugning (til højre).

3.2.2

Slæbesugning
Ved slæbesugning sejler indvindingsfartøjet fremad med en jævn langsom fart (ca.
0,5 - 3 knob) og suger med et bagudrettet sugerør, der yderst er forsynet med et sugehoved (Figur 3-3). Der benyttes således ikke opankring til indvindingen. Metoden
frembringer spor i havbunden svarende til sugehovedets bredde. Sugehovedets
bredde vil typisk være ca. 1 m for små skibe (ca. 400 - 600 m3 last) og 1,5 - 2 m for
større fartøjer (ca. 3000 - 5000 m3 last). Den typiske sugedybde i det ansøgte område ved brug af mindre indvindingsfartøjer vil forventeligt frembringe ca. 0,3 - 0,5 m
dybe spor, mens større fartøjer vil have en sugedybde på ca. 0,8 m.

Figur 3-3. Skitse af metoden bag slæbesugning (Kystdirektoratet, 2012).

3.3.

Indvindingsressourcen
NCC ønsker at søge en samlet indvindingsmængde på 4,5 mio. m³ over en 10-årig
tilladelsesperiode med en maksimal årlig indvindingsmængde på 500.000 m3. Der
ønskes ikke udlagt en mængde til fyldsand. Målet med efterforskningen i området er
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at lokalisere en råstofressource, der kan indvindes med slæbesugning og stiksugning med korte pumpetider, der afspejler en høj andel af mellem til groft sand samt
grus og ral.
Efterforskningen og de efterfølgende miljømæssige undersøgelser, har dokumenteret en råstofforekomst af fortrinsvis mellemkornet sand med varierende indhold af
fint og groft sand samt grus i ansøgningsområdet, der lever op til forudsatte krav om
tilgængelighed, mængde, art og kvalitet. Den kortlagte ressource består dermed af
kvalitetsmaterialer, herunder sand, grus, sten og ral. Materialerne anvendes til
mange formål, f.eks. beton og mørtelfremstilling og andre formål, der stiller krav om
særlige egenskaber.
Den kortlagte ressource dækker ca. 70 % af havbunden inden for fællesområdet og
dækker primært den nordlige og vestlige del af området. Den kortlagte ressource har
en gennemsnitlig tykkelse på ca. 1,8 m, og lokalt er tykkelsen op til 5-10 m tyk. Generelt vurderes råstofpotentialet at være højt, da det er en påvist ressource i området, hvori der aktivt indvindes. Råstofmaterialet forventes at være af overvejende
god kvalitet, jf. de ønskede kornstørrelser. Ressourcen er sandsynligvis meget vekslende med stedvist højt indhold af grus og sten samt områder med stort indhold af
finsand. Det totale kortlagte volumen af finsand, betonsand, grus og sten vurderes til
at være på i alt 9,1 mio. m3 i ansøgningsområdet (Orbicon, 2020).
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Figur 3-4. Kort, der viser tykkelsen og udbredelse af den kortlagte ressource i fællesområde 548-BA Juelsgrund. De blå områder illustrer, hvor ressourcens tykkelse er ubetydelig (tæt på 0 meter). Den ovenstående farvelegende viser tykkelsen af ressourcen i meter.

Den ansøgte indvinding er 4,5 mio. m3, og der forventes ca. 50 % udnyttelsesprocent, hvilket betyder at fællesområdet potentielt tømmes for de eftersøgte materialer
(typisk mellem til groft sand, grus og ral) i forbindelse med nærværende indvindingsansøgning. De ikke efterspurgte materialer såsom fint sand og sten af varierende
størrelse vil stadigt forekomme i området.
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3.4.

Indvindingshistorik
Der er blevet indvundet i fællesområde 548-BA i årtier med sikkerhed siden
1960’erne. Indvindingen i området kan være påbegyndt helt tilbage i 1930’erne. Statistik for råstoffer på Miljøstyrelsens hjemmeside viser, indvindingsdata i området tilbage fra 1997, som er den ældste årsrapport, der er tilgængelig (Miljøstyrelsen,
2020). I forhold til de andre råstofområder i Køge Bugt har fællesområde 548-BA generelt været det område, der årligt er blevet indvundet mest i (se Kapitel 10 – Kumulative effekter).
Den årlige indvindingsmængde i Fællesområde 548-BA er vist i Figur 3-5 i m3 pr. år
for perioden 2014-2019. Den samlede mængde, der er indvundet i perioden, er ca.
1,26 mio. m3, og den årlige indvinding har i perioden varieret fra ca. 125.000 m3 til
300.000 m3. Den gennemsnitlige, årlige indvinding i fællesområde 548-BA i perioden
er ca. 210.000 m3 opgjort samlet for alle indvindere i fællesområdet. Generelt er
mængden meget varierende over årene med en tendens til en stigning i de seneste
år (2016-2019).

Figur 3-5. Årlig indvindingsmængde for fællesområde 548-BA Juelsgrund i perioden 2014 til 2019
(Miljøstyrelsen, 2020). Tallene for 2019 er foreløbige tal.
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Figur 3-6. Antallet af skibslaster for fællesområde 548-BA Juelsgrund i perioden 2014 til 2019
(Miljøstyrelsen, 2020). Tallene for 2019 er foreløbige tal. Råstoftype 1: sand, råstoftype 2: grus, råstoftype
3 og råstoftype 4: fyldsand.

Baseret på indvindingsdata fra Miljøstyrelsen i perioden 2014 til 2019 har der samlet
været ca. 2655 skibslaster (Miljøstyrelsen, 2020). Det årlige antal skibslaster har varieret mellem 280 i 2015 og 575 i 2018. Baseret på en samlet indvindingsmængde
på 1,26 mio. m3 i perioden svarer det til ca. 500 m3 pr. skibslast. Det vil sige, at den
forventede gennemsnitlige, fremtidige lastkapacitet svarer til den gennemsnitlige
lastkapacitet, der har pågået i området.
For skibslasterne i perioden 2014 til 2019 dominerer råstoftype 1 (sand) og råstoftype 2 (grus), som udgør henholdsvis 46% og 42% af det samlede antal skibslaster.
De resterende ca. 12% udgøres af råstoftype 3 (ral). Der er stort set ikke indvundet
fyldsand i området (Figur 3-6). Det fyldsand, der er indvundet, er relateret til indvindingen før nuværende indvindingstilladelse (før ultimo 2015), hvor det var tilladt at
indvinde fyldsand.
På nedenstående Figur 3-7 er der indsat de indberettede laster fra perioden 19972019 (Miljøstyrelsen, 2020) med en fordeling af råstoftyperne (sand, grus, ral og fyldsand) oven på de tolkede substrattyper.
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Figur 3-7. Plottede indvindingslaster oven på fordelingen af de tolkede substrattyper i undersøgelsesområdet. Desuden er angivet lokaliteterne for ROV-stationerne. Baggrundskortet er et søkort fra Geodatastyrelsen (GST).

Den geogeografiske fordeling af indvindingslasterne viser, at der primært er indvundet i den vestlige og nordvestlige del af fællesområdet. Råstofkortlægningen viser, at
der er god overensstemmelse mellem fordelingen af indvindingslaster og udbredelsen af den kortlagte råstofforekomst (Orbicon, 2020). Langt størstedelen af indvin-
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dingslasterne er koncentreret i mindre delområder, hvor tykkelsen af råstofforekomsten er størst (typisk >2-3 m). De mest indvindingspåvirkede områder med den største tæthed af laster er desuden ofte karakteriseret ved forekomst af sugehuller og
substrattype 1a (Figur 3-7). Figuren viser, at indvindingslasterne typisk forekommer i
områder med substrattype 2b. Desuden ses det, at indvindingen af ral overvejende
forekommer i isolerede dele af råstofressourcen, hvor kvaliteten er særlig høj.
Det kan dermed konkluderes, at indvindingslasterne er med til et belyse en varierende råstofforekomst, som overvejende består af sand og grus. Derudover viser lasterne, at der flere steder forekommer et højt indhold af ral i sedimentet.
4.

ALTERNATIVER
De nærmeste alternative marine råstofområder er beliggende vest og øst for ansøgningsområdet samt nord for området (Figur 3-1). Råstofindvindingen kan alternativt
foretages i de nærliggende fællesområder i Køge Bugt. De sydlige fællesområder
(548-AA og 548-HA) er dog i forvejen præget af høj indvindingsaktivitet, jf. råstofstatistikken i kapitel 10 om kumulative effekter.
Andre råstofområder er beliggende i omkringliggende områder udenfor Køge Bugt
(>30 km), eksempelvis i Fakse Bugt, Øresund eller ved Kriegers Flak. En anvendelse af disse råstofområder vil medføre store meromkostninger i forhold til brændstofforbrug og relaterede emissioner i forbindelse med indvindingsaktiviteten, herunder øgede CO2-emissioner. Desuden er indvindingsaktiviteten i Køge Bugt i forvejen
meget høj.
Alternative råstofindvindingsområder på land vurderes ikke tilstrækkelige, og der forekommer ikke grusgravning tæt ved Hovedstaden, der i kvalitet og mængde kan erstatte indvindingen i Køge Bugt.
Der kan hermed ikke peges på alternativer til råstofindvinding af de ansøgte mængder
i ansøgningsområdet.

4.1.

0-alternativ
0-alternativet er den situation, hvor der ikke gives tilladelse til indvindingen, og den
dermed ikke gennemføres. Hvis indvindingen ikke gennemføres, vil der ikke være en
påvirkning af det marine miljø fra indvinding på havbunden.
Et 0-alternativ, dvs. at ansøgerne ikke opnår den ønskede indvindingstilladelse, kan
udover mere ustabile kunde- og leverancemæssige forhold, desuden medføre betydelige socioøkonomiske konsekvenser, idet antal arbejdspladser relateret til skibe,
produktionen i land, administration, laboratorium, maskinservice og salg vil gå tabt.
Herudover vil der skulle hentes råmaterialer fra hidtil uberørte områder på havbunden
i Køge Bugt eller andre nærliggende farvande f.eks. Fakse Bugt eller på land, hvis
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regionens behov for råmaterialer skal opfyldes. Kvaliteten af landbaserede råmaterialer er dårligere end den kendte på søterritoriet i Køge Bugt. Erstatning fra landbaseret
indvinding vil medføre lange transportafstande og dermed øget CO2 udledning.
5.

METODEBESKRIVELSE
Miljøkonsekvensrapporten består dels af en beskrivelse af miljøundersøgelser (Fase
IIA, se kapitel 0) og dels af selve miljøkonsekvensvurderingen (Fase IIB, se kapitel
8). Fase IB detailkortlægning er beskrevet i den geofysiske rapport ”Marin råstofefterforskning i Fællesområde 548-BA, Juelsgrund” (Orbicon, 2020).
I det følgende gennemgås vurderingsmetoden og miljøparametrene beskrives og afgrænses. Derudover gennemgås de enkelte potentielle påvirkninger, som kan have
en væsentlig effekt på de nævnte miljøforhold.

5.1.

Vurderingsmetode og begreber
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af hvilke metoder, der er
anvendt til forudberegning af de miljømæssige påvirkninger. ’Forudberegning’ er i relation til denne miljøkonsekvensvurdering tolket bredt og omfatter således både faglige vurderinger baseret på eksisterende viden, videnskabelige rapporter og artikler,
validt referencemateriale, kortlægning af substrat- og naturtyper vha. geofysiske metoder, screening af fysisk-biologiske parametre ved visuelle verifikationer og erfaringer fra miljøundersøgelser af råstofindvinding i andre råstofområder i de danske farvande.
I Råstofbekendtgørelsen (BEK nr. 1680 af 17/12/2018) anføres en række kriterier,
der anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan medføre væsentlig påvirkning på
miljøet, og derfor er VVM-pligtigt. Det anføres bl.a., at et anlægs miljøpåvirkning skal
vurderes i sammenhæng med anlæggets karakteristika (herunder kumulation med
andre projekter) og placering (herunder omgivelsernes sårbarhed). I miljøvurderingen foretages en vurdering under hensyn til påvirkningens omfang, graden og kompleksiteten af påvirkningerne samt disses varighed, sandsynlighed, hyppighed og reversibilitet.
Der eksisterer ikke nogen officiel terminologi eller graduering vedrørende vurdering
af potentielle påvirkninger. I denne miljøkonsekvensvurdering anvendes en række
begreber og en terminologi, der er beskrevet nedenfor;
Omfanget af miljøpåvirkningen relaterer til det geografiske område, der påvirkes og
vurderes som lokal, regional, national eller grænseoverskridende. Lokale påvirkninger er begrænset til projektområdet og dets umiddelbare nærhed, mens regionale
påvirkninger kan strække sig længere væk fra projektområdet. Påvirkninger, der
rækker ud over dette område, betegnes som nationale eller evt. som grænseoverskridende.
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Grad og kompleksitet af påvirkningen vurderes samlet som ingen/ubetydelig, lille
(lav), middel eller stor (høj). En stor påvirkning indebærer, at en vigtig miljømæssig
funktion går tabt. Kompleksiteten inddrages bl.a. ved at påvirkninger af hele systemer, f.eks. et fødenet som alt andet lige, vægtes højere end påvirkninger af en enkelt art.
Der findes både direkte og indirekte påvirkninger, hvilket kan øge kompleksiteten.
Ved direkte påvirkning kan kilden påvirke modtageren direkte, mens indirekte påvirkning forekommer ved at et mellemled påvirkes, hvorefter påvirkningen går videre til
modtageren.
Varigheden af miljøpåvirkningen vurderes som kort, mellemlang eller lang. Kortvarige påvirkninger stopper, når den pågældende aktivitet ophører eller inden for <1 år,
mens midlertidige påvirkninger varer fra 1-5 år og langvarige påvirkninger mere end
5 år. Påvirkninger, der er knyttet til et projekts driftsfase, vil som udgangspunkt være
af lang varighed, og påvirkningens reversibilitet bliver da afgørende for vurderingen.
Reversibilitet er nært knyttet til påvirkningens varighed. Klassificering af en påvirkning som kort eller mellemlang forudsætter, at miljøtilstanden vender tilbage til udgangspunktet efter påvirkningens ophør (fuld reversibilitet), mens helt eller delvist irreversible påvirkninger altid vil blive klassificeret som langvarige. Længerevarende
påvirkninger bør således karakteriseres yderligere efter deres reversibilitet. Det er
dog langt fra altid, at den eksisterende viden om det økologiske system eller fysiske
forhold er tilstrækkelig til, at dette er muligt.
Den overordnede betydning vurderes ud fra en samlet afvejning af graden af påvirkning og påvirkningens omfang, varighed og reversibilitet. Terminologien, der er anvendt i miljøkonsekvensvurderingen er defineret i Tabel 5-1. Det skal bemærkes, at
tabellen viser typiske kombinationer af de anvendte kriterier, men ikke samtlige, mulige kombinationer.
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Tabel 5-1. Den anvendte terminologi vedrørende den overordnede betydning af påvirkninger og de dertil
knyttede kriterier. Tabellen viser princippet i klassifikationen, men ikke samtlige kombinationsmuligheder
af omfang, graden af påvirkning, varighed og reversibilitet.

Den overordnede betydning

Kriterier

Positiv påvirkning

Påvirkningen vurderes at udgøre en forbedring af miljøtilstanden i forhold til udgangspunktet

Ingen / neutral

Ingen påvirkning i forhold til udgangspunktet, eller positive og nega-

påvirkning

tive effekter ophæver hinanden

Ubetydelig negativ

Påvirkninger af lokal eller højst regionalt omfang, hvor graden af på-

påvirkning

virkning vurderes som lav. Varigheden kan være kort (f.eks. påvirkninger knyttet til anlægsfasen) eller lang (f.eks. påvirkninger knyttet til
driftsfasen), men altid med fuld reversibilitet

Mindre negativ på-

Påvirkninger af regionalt omfang med lav grad af påvirkning og kort,

virkning

mellemlang eller lang varighed eller med middel påvirkningsgrad og
kort varighed. Effekterne skal i alle tilfælde være fuldt reversible

Moderat negativ

Middel grad af påvirkning med mellemlang eller lang varighed, eller

påvirkning

høj grad af påvirkning med kort varighed. Effekterne skal som udgangspunkt være reversible og begrænset til det regionale område,
men kan ved middel grad af påvirkning have et større omfang i en kort
periode

Væsentlig negativ

Påvirkninger klassificeres som væsentlig, hvis påvirkningsgraden er

påvirkning

høj og varigheden mellemlang eller lang. Tilfælde af middel grad af
påvirkning kan også klassificeres som væsentlig, hvis effekterne er
nationale eller grænseoverskridende, eller påvirkningerne er helt eller
delvist irreversible

Vurderingen af den overordnede betydning af en påvirkning er nært knyttet til vurderingen af behovet for afværgeforanstaltninger. Ved væsentlige eller moderate påvirkninger kan det være nødvendigt at gennemføre foranstaltninger for at undgå, nedbringe eller neutralisere de skadelige påvirkninger på miljøet, som i miljøkonsekvensvurderingssammenhænge for marin råstofindvinding dækker flora, fauna, havbund, vandmiljø, luft, arkæologisk kulturarv, kystsikkerhed (hvis indvindingsområdet
ligger tæt på kysten), fiskeri, sejlads og rekreative interesser. Disse foranstaltninger
vil typisk blive knyttet til den senere tilladelse som vilkår.
Sammenhængen mellem den overordnede betydning af en påvirkning og behovet
for afværgeforanstaltninger er skitseret i Tabel 5-2.
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Tabel 5-2. Sammenhæng mellem betydningen af en påvirkning og behovet for afværgeforanstaltninger.

Overordnet betydning

Vurderet behov for afværgeforanstaltninger

Positiv påvirkning

Intet behov for afværgeforanstaltninger

Ingen / neutral påvirkning
Ubetydelig negativ påvirkning
Mindre negativ påvirkning

Påvirkningen anses for så lille, at afværgeforanstaltninger
ikke er påkrævede, men kan gennemføres i det omfang,
det ikke er uforeneligt med andre hensyn

Moderat negativ påvirk-

Påvirkningen har et omfang, hvor afværgeforanstaltninger

ning

overvejes.

Væsentlig negativ påvirk-

Påvirkningen er så alvorlig, at man bør overveje, at ændre

ning

projektet eller gennemføre afværgeforanstaltninger for at
mindske denne påvirkning.

Tabel 5-3. illustrerer, hvordan vurdering af miljøpåvirkninger opsummeres. Tabellen
angiver:
1)
2)
3)
4)

Omfang af påvirkning
Grad af påvirkning
Varighed og reversibilitet af påvirkning
Overordnet betydning

Tabel 5-3. Eksempel på en tabel for en konkret miljøpåvirkning.
Tema: xxxx
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)
Påvirkning

xxxx

Omfang

Regio-

Grad

Varighed

Overordnet

(Reversibilitet)

betydning

Kort

Mindre

Middel

nal

5.2.

Miljøparametre – vurderede/ikke vurderede
Råstofbekendtgørelsen (Bilag 3) angiver, at der i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten skal laves en beskrivelse af de miljøforhold, som kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af det foreslåede projekt og en beskrivelse af indvindingens betydelige virkninger på området og omgivelserne, herunder navnlig fauna, flora, havbund, vandmiljø, luft, den arkæologiske kulturarv, kystsikkerhed, fiskeri, sejlads og
rekreative interesser, geologiske interesser, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, skibs- og luftfarten samt strøm- og bundforhold og den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer.
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Følgende miljøforhold vurderes i miljøkonsekvensrapporten:
• Havbund, dybde og dynamik (strøm- og bundforhold)
• Flora og fauna
• Fisk og erhvervsfiskeri
• Fugle
• Havpattedyr
• Miljømål og indsatsprogrammer (=Vandplaner, vandkvalitet og havstrategi)
• Marinarkæologiske interesser
• Rekreative interesser
• Sejladsforhold
• Ammunition
• Øvrige erhvervsinteresser
• Kumulative effekter
• Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV arter
• Afværgeforanstaltninger
Miljøforhold, som potentielt ikke påvirkes væsentligt som følge af indvindingen, vurderes ikke i miljøkonsekvensvurderingen. I nedenstående listes de miljøforhold, der
ikke vurderes, og der gives en saglig begrundelse herfor.
Følgende miljøforhold vurderes ikke i miljøkonsekvensvurderingen:
•
•
•
•
•
•
•

Befolkning og sundhed
Kystmorfologi
Risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten (kystsikkerhed)
Geologiske interesser
Luft og klima
Infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg og strækningsanlæg
Luftfart

I nedenstående gives en begrundelse for hvorfor ovenstående miljøforhold ikke vurderes i miljøkonsekvensvurderingen.
1. Befolkning og sundhed
Indvinding kan potentielt påvirke befolkningen og dennes sundhed såfremt aktiviteterne foregår kystnært nær beboede og rekreative områder. Ansøgningsområdet er
beliggende ca. 2,5 km fra nærmeste offentlige tilgængelige rekreative områder, ca.
2,6 km fra nærmeste sommerhusområde og ca. 4,2 km fra nærmeste boligområder.
Grundet den store afstand til kysten vurderes lokalbefolkningen og dennes sundhed
ikke at blive væsentligt påvirket af indvindingen. Erfaringsmæssigt er der stillet støjkrav indvindingsområder med ca. 2 km til boligområder og rekreative områder
(Orbicon, 2017). Det er derfor vurderet, at indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på befolkningen i nærområdet og
dette vurderes ikke nærmere i nærværende miljøkonsekvens rapport.
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2. Kystmorfologi
De hydrografiske forhold og kystmorfologien forventes ikke væsentligt påvirket. De
naturlige variationer i strøm- og bølgeregime ændres ikke væsentligt i området som
følge af råstofindvindingen. I forhold til ændringer i kystmorfologien ligger ansøgningsområdet desuden langt fra land (ca. 2,1 km). Bølge- og strømforhold samt erosions- og aflejringsforhold i havområdet og langs kysten nord for Stevns forventes
dermed ikke at blive væsentligt påvirket.
4. Risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten
Indvindingen foretages på marint område, og medfører ikke risiko for oversvømmelse. Desuden foregår indvindingen minimum ca. 2,1 km fra kysten, hvormed kysterosion ikke vurderes relevant (se pkt. 3).
5. Luft og klima
Indvindingen vil i beskedent omfang bidrage til den samlede luftforurening, heraf
emissioner af NOx, SO2, HC og partikler. Indvindingsaktiviteten vurderes begrænset
og ubetydelig ift. emissioner fra andre kilder i området såsom anden sejlads og luftforurening fra aktiviteter på land. Indvindingen kan potentielt påvirke klimaet i form af
CO2-emission fra indvindingsfartøjer, hvilket dog vil udgøre en meget lille del af den
samlede sejlads i Danmark og dermed den samlede emission i Danmark. Indvindingstrafikken har været en løbende aktivitet i området i årtier, og der er således ikke
tale om en betydelig merpåvirkning af området i forhold til emissioner. Indvindingsaktiviteten vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig merpåvirkning af området i forhold til emissioner.
6. Geologiske interesser
Indvindingen foregår på havet langt fra kysten (ca. 2,1 km), og det nærmeste geologiske interesseområde er knyttet til land- og kystområder (Miljøstyrelsen, 2020). Indvindingen påvirker således ikke de geologiske interesser på land og langs kysten tæt
på land.
7. Infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg
Indvindingen i ansøgningsområdet er ikke i arealmæssig konflikt med eksisterende
eller planlagte marine infrastrukturanlæg såsom planlagte havmølleparker, havne
mm. Indvindingen medfører ingen permanente anlæg eller anlægsarbejder, og dermed ingen påvirkning på land.
9. Kabler
Søkortet og opslag hos DKCPC (Danish Cable Protection Committee) viser, at der
ikke ligger kabler i umiddelbar nærhed af ansøgningsområdet (DKCPC, 2020). Råstofindvindingen i området vil derfor ikke påvirke kabler.
10. Luftfart
Indvindingen er ikke i konflikt med luftfartsinteresser.
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5.3.

Potentielle påvirkninger
De påvirkninger, som potentielt kan medføre en væsentlig påvirkning af de nævnte
miljøparametre (afsnit 5.2) i forbindelse med råstofindvinding i ansøgningsområdet
omfatter følgende;
•
•
•
•
•

Arealinddragelse (permanent eller midlertidig)
Ændring af havbunden/tab af habitat
Sedimentspredning
Støj (luft og under vand)
Øget skibstrafik

De enkelte potentielle påvirkninger er beskrevet i det følgende.
5.3.1

Arealinddragelse
Råstofindvinding medfører en arealinddragelse af det areal, som inddrages til selve
indvindingen. Denne direkte inddragelse/fjernelse af areal/havbund kan potentielt
påvirke flora og fauna forhold samt øvrige erhvervs- og fritidsinteresser, som anvender det aktuelle havbundsareal.
Arealpåvirkningen for ansøgningsmængden på ca. 4,5 mio. m3 over en 10-årig tilladelsesperiode med et årligt maksimum på 500.000 m3 er beregnet i Tabel 5-4, nedenfor. Den årlige påvirkning af havbunden vil omfatte et areal på 1,7-2,5 km2 afhængig af indvindingsmetoden svarende til ca. 25% af ansøgningsområdets areal
ved stiksugning og ca. 37% ved slæbesugning pr år. Over den 10-årige indvindingsperiode vil hele området blive påvirket ca. 3 (329%) til ca. 2 (223%) gange ved henholdsvis slæbesugning og stiksugning, og under antagelse af at indvindingen fordeles jævnt ud over ansøgningsområdet. Det påvirkede areal vil dog formodentligt
være noget mindre, da ressourcen ikke er jævnt fordelt i ansøgningsområdet og fortrinsvis forekommer i den vestlige og nordvestlige del af området.
Råstofindvinding medfører ikke en permanent inddragelse af areal, idet indvindingen
ikke forhindrer anden fremtidig arealanvendelse i forhold til andre interesser. Fritidsog erhvervsfiskeri samt andre erhvervs- og friluftsaktiviteter kan dog periodevis under råstofindvindingen opleve arealmæssige begrænsninger. Arealinddragelse kan
være en potentiel påvirkning i relation til fiskeri, sejladsforhold, rekreative forhold
samt øvrige erhvervsinteresser.

5.3.2

Ændring af havbunden/habitattab
Permanent habitattab forekommer i det omfang, der sker permanente ændringer i
dybde- eller substratforholdene i ansøgningsområdet, som kan medføre, at havbunden ikke længere er egnet som levesteder/habitater for de dyr og planter, som lever i
området. De største dybdeændringer forekommer i forbindelse med stiksugningshuller, hvor dybden lokalt er over 10 meter dybere end den omkringliggende havbund.
Råstofindvindingen kan medføre substratændringer på havbunden i form af en øget
andel af sten på havbunden, når sandet fjernes og stenene sorteres fra og lægges
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tilbage på havbunden som skyllebanker. Permanente substratændringer kan ligeledes forekomme, hvis sandbunden ændres til mudderbund (substrattype 1a) i bunden
af sugehullerne.
Råstofindvindingen i Køge Bugt foretages dels ved stiksugning og dels ved slæbesugning, som begge vil medføre forstyrrelse af havbund/habitattab for bundflora og fauna. Stiksugning medfører frembringelse af kegleformede huller i havbunden, som
typisk er flere meter dybe, op til lokalt over 10 m i Køge Bugt (se afsnit 8.1.2), hvorimod slæbesugning frembringer lange spor i havbunden med en bredde på typisk
1,5-2 m og en dybde på op til 30-50 cm og op til ca. 80 cm ved brug af større fartøjer. På sigt vil begge indvindingsmetoder medføre en fordybning i havbunden svarende til det fjernede materiale.
Stiksugning kan udover større huller i havbunden også medføre iltsvind i sugehullerne pga. lavere strømhastighed og vandudskiftning i hullerne kombineret med en
ophobning af organisk materiale. Det organiske materiale stammer fra makroalger
og ålegræspopulationerne omkring ansøgningsområdet i Køge Bugt.
Slæbesugning påvirker et større havbundsareal end stiksugning, som til gengæld
har en større dybdepåvirkning og længere reetableringsperiode fra nogle måneder
op til over 10 år afhængigt af hvor dynamisk området er (Roche et al., 2011;
Miljøstyrelsen, 2018). Ansøgningsområdet i Køge Bugt er relativt lavdynamisk og sugehuller på 10 m dybde forventes ikke genopfyldt med sand inden for de næste 50100 år, påvirkningen må således siges at være langvarig.
Til beregning af en mere nøjagtig arealpåvirkning antages det, at slæbesugning berører ca. 2,5 m2 bund pr. m3 indvundet materiale, mens det ved stiksugning berører
ca. 1,7 m2 bund pr. m3 indvundet materiale, under antagelse af en gennemsnitlig sugedybde på 40 cm for en slæbesuger og ned til ca. 1,8 m for stiksugning (baseret på
gennemsnitstykkelsen for ressourcen og antagelsen om, at stiksugning efterlader et
kegleformet hul i havbunden med en maks. hældning på 1:6.
Arealpåvirkningen set over en 1-årig og en 10-årig periode ved fuld udnyttelse af de
ansøgte mængder fremgår af Tabel 5-4. Ved beregningen er der antaget en udnyttelsesprocent på 50% på betonsand og grus, da der er meget finsand samt større
sten i området. Dette er dog en vurdering med stor usikkerhed. Den arealmæssige
påvirkning vil forventeligt være mindre end den beregnede i Tabel 5-4, da indvindingen ofte vil være koncentrereret i mindre delområder med egnet råstofforekomst,
hvorved dybdepåvirkningen vil være større.

32 / 162

Råstofefterforskning i Fællesområde 548-BA Juelsgrund i Køge Bugt

Tabel 5-4. Arealpåvirkning ved slæbesugning og stiksugning set over en 1-årig (500.000 m3) og en 10årig periode (4,5 mio. m3).
Tema: Arealpåvirkning, stik- og slæbesugning – Ansøgningsområde
Antagelser: Gennemsnitlig udnyttelsesprocent: 50%
Gennemsnitlig arealpåvir-

Gennemsnitlig procent af

Gennemsnitlig hav-

ket havbund

ansøgningsområde (%)

bundssænkning

2

(km )
Aktivitet

(m)

Slæbe-

Stik-

Slæbe-

Stik-

Ikke aktivitets

sugning

sugning

sugning

sugning

afhængig

2,5

1,7

37

25

0,07

22,5

15,3

329

223

0,66

Årlig
påvirkning
10-årig
påvirkning

Samlet set vil indvindingen ved udnyttelse af hele den ansøgte ressourcemængde
over en 10-årig periode fjerne ca. 0,7 m sediment i gennemsnit i ansøgningsområdet
eller op til 0,07 m om året, uafhængigt af hvordan mængden indvindes. Dette gælder
for en indvinding jævnt fordelt udover hele ansøgningsområdet. Indvindingen vil dog
i praksis ikke fordele sig jævnt i området, hvorved nogle områder påvirkes mere (typisk i sugehullerne) og andre vil være uberørte. Areal- og dybdepåvirkningen er derfor stærkt afhængig af fordelingen mellem slæbe- og stiksugning.
5.3.3

Sedimentspredning
Indvinding på havbunden medfører sedimentspild og -spredning ved bl.a. spild fra
sold, overløb fra lastekassen, sortering ved havbunden og omlejring af sediment på
havbunden, som potentielt kan medføre ændringer i dybde- og substratforhold. Omfanget af sedimentspild samt omlejring vil afhænge af sedimentets beskaffenhed,
indvindingsmetode, materiel og tidsplan mm.
De potentielle effekter af indvinding i Fakse Bugt er vurderet ud fra en rapport om
miljøeffekter ved anvendelse af store fartøjer til råstofindvinding på havbunden (DHI,
2010). For yderligere detaljer henvises til originaludgivelsen (DHI, 2010). Derudover
er anvendt tidligere undersøgelser i andre råstofindvindingsområder for sammenlignelige mængder i de danske farvande, herunder Fakse Bugt ”Gyldenløves Flak”
(Orbicon, 2016), ”Nord for Tvillingerne” ud for Ebeltoft (Orbicon, 2016b) i det sydlige
Kattegat, samt infrastrukturprojekter (Vejdirektoratet, 2016).
Ved indvinding af sand og grus indvindes ressourcen over sold (rist), hvorved større
og mindre sten returneres til havbunden og kan danne en lokal skyllebanke på bunden. Mindre mængder finere materiale vil også blive spildt primært ved overløb fra
lastekasser. Under indvinding af ral spules mindre kornstørrelser væk fra ressourcen, mens indvindingen pågår på havbunden, hvorved andelen af finere fraktioner
(silt/fint sand) minimeres. Kornstørrelser mindre end 4 mm sigtes fra den mængde
finere materiale, som suges op og returneres til havet. Tidligere gennemførte modelberegninger viser, at sedimentet, som spildes i forbindelse med ralindvindingen, ikke
når at bevæge sig ret langt væk fra det aktuelle indvindingsområde, inden det synker
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til bunds (Orbicon, 2006, Bilag 2). Det skyldes, at selv den finkornede fraktion af det
spildte materiale er ret grov og primært udgøres af finsand og grov silt, som har en
relativ stor faldhastighed (Orbicon, 2006, Bilag 2). Målinger af spildmateriale fra en
råstofindvinding har desuden vist, at størstedelen af det spildte materiale var bundfældet indenfor 150 m (maksimalt 10 gram per m2) fra indvindingsfartøjet (Newell et
al, 1998). De dynamiske forhold i Køge Bugt er relativt begrænsede, hvorfor sedimentfanerne i Køge Bugt også vil være relativt begrænsede i deres udbredelse.
Dybdeforholdene har også en betydning, da materialet føres mod større vanddybder
og hurtigt fortyndes og transporteres videre med strøm og bølger. Fanen af suspenderet stof vil derfor fremtræde tydeligst i områder, hvor vanddybden er lavere
(Orbicon, 2006, Bilag 2).
Spredningsmodellering gennemført af DHI for Orbicon viste, at der inden for en etårig periode ikke vil opstå middelkoncentrationer af suspenderet stof i vandfasen,
som overstiger 15 mg/l – hverken inden for selve indvindingsområdet eller i nærliggende områder (Orbicon, 2006, Bilag 2). Tilsvarende kan gøre sig gældende i Køge
Bugt. Der kan dog på grund af modelbetinget dybdemidling lokalt og kortvarigt (timer) forekomme koncentrationer, som er højere end normalen. Dette underbygges
af andre undersøgelser som viser sedimentkoncentrationer i vandfasen oftest ikke
overskrider 2-15 mg/l få hundrede meter fra kilden f.eks. (Vejdirektoratet, 2014)
(COWI, 2000) (Rambøll, 2010) (Orbicon, 2006, Bilag 2).
Spildsimuleringen gennemført af DHI for Orbicon (Orbicon, 2006, Bilag 2) scenario 1
- det realistiske) viser, at områder, hvor den suspenderede sedimentkoncentration
overstiger 5 mg/l og 15 mg/l begrænser sig til at være i umiddelbar nærhed af indvindingslokaliteten. I højest 5 % af indvindingstiden vil der forekomme koncentrationer
over 5 mg/l udenfor indvindingsområdet. Sedimentationen i indvindingsperioden vil
sjældent overstige 10 kg/m2 (ca. 10 mm) og vil være begrænset til områder nær graveaktiviteterne (DHI, 2000). Spildsimuleringen (scenario 2 – worst case), hvor en
maksimal indvindingsrate på 3 mio. m3 benyttes viser, at områder, hvor den suspenderede sedimentkoncentration overstiger 5 mg/l og 15 mg/l, stadig begrænser sig til
at være i nærheden af indvindingslokaliteten. Områder påvirket af spildkoncentrationer over 5 mg/l er maksimalt 11 km2 og vil hovedsageligt være inden for indvindingsområdet (DHI, 2000). Sedimentkoncentrationen i vandet vurderes derfor, at ville
falde til nær baggrundsniveauet i løbet af få timer efter at indvindingen er ophørt - og
ikke række ud over påvirkningszonen i betydelige mængder. Udsedimentering af sedimentfanerne lige omkring skibet (se Figur 5-1) og en meget begrænset udbredelse
af sedimentspildet lige omkring indvindingsskibet underbygges af, at der ikke observeres overlejring af naturtyperne med sediment nogen steder i undersøgelsesområdet.
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Figur 5-1. Råstofindvinding og sedimentspild omkring slæbesugeren MS Lapis i Fakse Bugt på lignende
substrat i november 2019. Billederne er taget af Orbicon/WSP vha. drone.
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5.3.4

Støj fra indvindingsfartøj og pumpeaktivitet
Støj og forstyrrelser omfatter luftbåren støj og undervandsstøj som følge af indvindingsskibets sejlads til og fra området og selve sugeaktiviteten på havbunden.
Støj (undervandsstøj og luftbåren) fra råstofindvinding kan medføre negativ påvirkning af miljøet. Undervandsstøj kan potentielt påvirke havpattedyr og fisk, mens luftbåren støj (støj over vand) potentielt kan påvirke fugle og mennesker.
Begrebet støj benyttes generelt om enhver uønsket lyd og kan både være naturlig
eller menneskeskabt. Lyden (trykbølgen) udbreder sig i alle retninger fra lydkilden
med en hastighed, som er produktet af bølgelængde og frekvens. Lydens hastighed
i luft er ca. 330 m/s, hvorimod hastigheden i vand er ca. 1500 m/s. Desuden dæmpes lyden langsommere med stigende afstand fra kilden i vand end i luft. Lydstyrken
i luft og i vand kan således ikke umiddelbart sammenlignes grundet forskellige referenceniveau i luft og vand samt mediernes forskellige egenskaber (impedans).
Undervandsstøj
Undervandsstøj påvirker ikke mennesker, men derimod de dyr, der lever i vandet.
Undervandsstøj kan, afhængig af artens lydfrembringelse og høreevne, påvirke dyrenes kommunikation, orienteringsevne og fødesøgning samt resultere i midlertidige
eller permanente høreskader. I forhold til menneskabt undervandsstøj er der særligt
fokus på havpattedyr, men fisk kan også blive påvirkede.
Påvirkningen af havpattedyr i forbindelse med undervandsstøj for indvindingsaktiviteten behandles under afsnit 8.5.3 – Havpattedyr.
Det forventes at fisk kan detektere støjen på meget store afstande. Hvorimod det er
sværere at vurdere i hvilket afstand fiskene udviser ændret adfærd. Typen af adfærdsændring afhænger dels af frekvensen af støjen og dels af, hvilket tropisk niveau fisken befinder sig på. Byttedyrsfisk som sild og juvenile torsk afskrækkes oftest af lyd, mens rovfisk såsom hajer og voksne torsk kan tiltrækkes af lyd (By- og
Landsskabsstyrelsen, 2010). Det er usandsynligt at fisk vil pådrage sig permanente
eller midlertidige skader som følge af støj i forbindelse med råstofindvinding
(Popper, A. N. et al., 2014; Andersson, M. H. et al., 2016). Der vurderes derfor, i
nærværende miljøkonsekvensrapport, ikke yderligere på effekten af undervandsstøj i
forbindelse med råstofindvinding for fisk.
Luftbåren støj
Støjudbredelsen i luften i forbindelse med råstofindvinding kan resultere i overskridelse af de støjgrænser, der anvendes for beboelse, rekreativt område, erhverv osv.
Tålegrænserne er fastsat ud fra områdetypen (jf. kommuneplansrammen) samt tidspunkt på døgnet, med lavere tålegrænser i aften, nat og weekend perioder for nogle
typer områder (Miljøstyrelsen, 1984). Perioder med lavere tålegrænser kan give anledning til krav i konkrete tilladelser, hvor man evt. ikke må indvinde i aften og nattetimerne i bestemte dele af et indvindingsområde.
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Der er i nærværende miljøkonsekvensvurdering ikke udført en egentlig støjmodellering/beregninger, men alene foretaget en vurdering på baggrund af resultater fra indvinding i et andet kystnært område (Fakse Bugt, 520-FA) ved indvinding fra et af
NCCs fartøjer (M/S Baltic) (Orbicon, 2017). M/S Baltic har en maksimal lastekapacitet på 900 m3. Kildestøjen for MS Baltic er tidligere målt til at være 108,6 dB(A) (CP
Test, 2007).
De gennemførte beregninger for område 520-FA blev udført for to ”worst case” scenarier med tre beregningspunkter på land som omfatter områdetyperne; 1) landbrug
og kyst, 2) kyst og 3) bolig i afstand på henholdsvis 2029, 1566 og 2245 meters afstand fra ansøgningsområdet. For det nærmeste modtagerpunkt var der en lille overskridelse af grænseværdien for natperioden, som dog lå inden for usikkerheden i beregningen. På baggrund af støjberegningerne, henholdsvis i grids og i udvalgte
punkter for område 520-FA, blev det derfor vurderet, at støjen ved råstofindvinding
med MS Baltic i det ansøgte indvindingsområde, ikke medførte signifikant overskridelse af vejledende grænseværdier i de nærmeste områder på land.
Den mindste afstand fra ansøgningsområdet (548-BA) til kysten er ca. 2,1 km, mens
det nærmeste offentlige tilgængelige rekreative område ligger ca. 2,5 km syd for ansøgningsområdet (se Figur 8-24). Det nærmeste sommerhusområde ligger ca. 2,6
km syd for ansøgningsområdet, mens det nærmeste boligområde ligger ca. 4,2 km
sydvest for ansøgningsområdet. De vejledende grænseværdi for støjbelastningen for
sommerhusområder og offentlige tilgængelige rekreative områder er på 40 dB (A)
om dagen og 35 dB (A) om aftenen og natten. De vejledende grænseværdi for støjbelastningen for boligområder for åben og lav boligbebyggelser er på 45 dB (A) om
dagen, 40 dB (A) om aftenen og 35 dB (A) om natten (Miljøstyrelsen, 1984).
Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til, hvilke indvindingsfartøjer, som ønskes anvendt i ansøgningsområdet. Med udgangspunkt i et støjniveau svarende til
MS Baltics støjniveau, vurderes en afstand på ca. 2,5 km til nærmeste rekreative
område, ca. 2,6 km til nærmeste sommerhusområde og ca. 4,2 km til nærmeste boligområde at være tilstrækkeligt til at de vejledende grænseværdier for støjbelastningen langs kysten ikke overskrides (Støjmåling NCC Baltic, 2019; Orbicon, 2017).
Dertil bør det også nævnes at kildestøjen fra MS Baltic er blevet dæmpet og blev i
2019 mål til at være 106,3 dB(A) (Miljøakustik, 2019). Evt. påvirkninger ved benyttelse af MS Baltic vil således være mindre end vurderet for område 520-FA (Orbicon,
2017).
I nærværende miljøkonsekvensrapport vurderes der derfor ikke yderligere på luftbåren støj.
5.3.5

Øget skibstrafik
Transport af indvundet materiale fra ansøgningsområdet vil generere en stigning i
skibstrafikken inden for ansøgningsområdet samt til og fra råstofhavnene, da der søges om en større indvindingsmængde end den nuværende i fællesområdet 548-BA.
Det forventes, at der fortrinsvis indvindes fra fartøjer med en lastkapacitet på 400-
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600 m3, men da området er et fællesområde, kan det ikke udelukkes, at der indvindes fra større fartøjer op til f.eks. 7.000 m3. Indvindingsfrekvensen forventes at være
fra 0,2 til 6 laster i døgnet, afhængig af skibsstørrelsen og aktiviteten i byggeriet. Der
vil således forventeligt maksimalt kunne være 1-3 skibe i området samtidigt.
Ved fremtidig indvinding af maksimalt 500.000 m3 om året med en gennemsnitlig
lastkapacitet på 500 m3 vil det svare til omtrent 1.000 sejladser frem og tilbage om
året. Ved en gennemsnitlig årlig indvinding på 450.000 m3 over ti år med samme
gennemsnitlig lastkapacitet svarer det til omtrent 900 sejladser frem og tilbage om
året svarende til 2-3 sejladser frem og tilbage til ansøgningsområdet pr dag. Antallet
af sejladser om året vil forventeligt være mindre, da en større eller mindre del af skibene vil have en større lastkapacitet end de 500 m3.
Baseret på den hidtidige råstofindvinding i området og baseret på den samme gennemsnitlige lastkapacitet på ca. 500 m3 svarer det til omtrent 450 sejladser frem og
tilbage om året i perioden 2014 til 2019. Det betyder, at der i forbindelse med kommende ansøgningsmængde forventeligt vil være ca. en fordobling i antallet af sejladser til og fra ansøgningsområdet sammenlignet med perioden 2014-2019.
Ansøgningsområdet er beliggende i et område med varierende tæthed af skibstrafik,
hvor der flere steder i forvejen er moderat til høj tæthed af skibstrafik, jf. afsnit 8.8
om sejladsforhold. Det betyder, at indvindingen overordnet ikke medfører en væsentlig øget skibstrafik i området.
6.

RÅSTOFEFTERFORSKNING – DETAILKORTLÆGNING (FASE IB)
Råstofefterforskningen er afrapporteret i den geofysiske rapport ”Marin råstofefterforskning i fællesområde 548-BA Juelsgrund (Orbicon WSP, 2020) og summeret nedenfor.

6.1.

Undersøgelsesprogram
Det geofysiske undersøgelsesprogram for undersøgelsesområde 548-BA blev gennemført i slutningen af marts 2020, og omfattede indsamling af akustiske data med
en dybde data (SBES) og sidescansonar data (SSS) udført i et 80 meter interval
sejllinje-grid (Fase IB). Datagrundlaget omfatter desuden shallow seismisk med pinger (SBP) indsamlet i 2014. Disse geofysiske data er indsamlet i forbindelse med
Fase IB kortlægningen og er i overensstemmelse med råstofbekendtgørelsen BEK
nr. 1680 af 17/12/2018. Der er i alt indsamlet ca. 200 km geofysiske data i undersøgelsesområdet langs 41 linjer gående i N-S-lig retning og et par diagonale krydslinjer.
I forbindelse med miljøundersøgelserne (Fase IIA) i undersøgelsesområdet og i
umiddelbar forlængelse af Fase IB kortlægningen blev der i midten af april 2020
gennemført 23 videooptagelser af havbunden med ROV (548BA_01 til 548BA_23)
(Figur 6-1). De visuelle verifikationer er med til at verificerer de substratmæssige forhold.
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Ovenstående datagrundlag danner sammen med tolkningen af de indsamlede seismiske data fra 2014 tilsammen grundlag for:
• Vurdering af overordnede dybde- og substratmæssige forhold i undersøgelsesområdet
• Vurdering af de overfladenære geologiske forhold i undersøgelsesområdet
• Vurdering af potentielle råstofforekomster og råstofmængder i undersøgelsesområdet
Det samlede gennemførte undersøgelsesprogram for undersøgelsesområdet til 548BA kan ses på Figur 6-1.
Nærværende råstofefterforskning har påvist en råstofreserve, som dækker knap
70% af arealet for fællesområdet/ansøgningsområdet, og som opfylder krav til volumen og kvalitet.
Havbunden i undersøgelsesområdet for Område 548-BA kan på baggrund af sidescansonar-data og videooptagelserne med ROV inddeles i fem forskellige substrattyper: 1a, 1b, 2, 3 og 4 (Figur 6-2). Derudover er der identificeret muslingebanker,
som er karakteriseret ved meget tæt dække af muslinger oven på et relief. Under
muslingebanken er substratet meget vanskeligt at identificere men består formodentligt af skyllebanker af mindre sten efterladt i forbindelse med indvinding. Generelt
fremstår havbunden flere steder meget indvindingspåvirket med tydelig spor efter
slæbe- og stiksugning. Mange steder fremstår havbunden som en mosaik af skyllebanker med sand, grus og sten, sugehuller med silt, sand og sten og uberørt havbund med sand. På kanterne er der flere steder observeret ler- og tørveskrænter.
En detaljeret beskrivelse af de anvendte geofysiske metoder samt resultater af den
geofysiske kortlægning kan ses i rapporten ”Marin råstofefterforskning i fællesområde 548-BA Juelsgrund (Orbicon WSP, 2020). Den samlede råstofvurdering er
summeret i det følgende afsnit, ligesom substrat, dybde- og strømforhold er behandlet i miljøvurderingen under afsnit 8.1 – Havbund, dybde og havbundsdynamik.
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Figur 6-1. Det gennemførte undersøgelsesprogram med tilvejebragte single beam ekkolods data (SBES
data) og sidescan-sonar data (SSS data). Desuden er angivet positioner for ROV-stationer. Fællesområdet er illustreret med en rød ramme, mens undersøgelsesområdet er angivet med grøn ramme. Baggrundskortet er et søkort fra GST.
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6.2.

Metode for substrattype inddeling
Substrattypekortet er inddelt i følgende substrattyper, jf. Råstofbekendtgørelsen
(BEK nr. 1680 af 17/12/2018, Fase IB):
•

Substrattype 1 – Sand, silt og dynd: Områder bestående af finkornet blød
bund eller fast sandbund (evt. med dynamiske bundformer) med varierende
indslag af skaller og grus. Sand er defineret som kornstørrelser i intervallet
0,06-2,0 mm.
Typisk underinddeles substrattype 1 i substrattype 1a (siltede, bløde bunde),
1b (faste sandbunde) og 1c (lerede bunde), hvilket ikke fremgår af bekendtgørelsen. Det er en standard substrattypeinddeling, der er anvendt ved en
lang række marine råstofefterforskninger med tilhørende afrapporteringer.
Underinddelingen er anerkendt af MST.

•

Substrattype 2 – Sand, grus, småsten og enkelte større sten: Områder,
som består af en blanding af sand og grus med en kornstørrelse på ca. 2-20
mm og småsten med størrelser på ca. 2-10 cm. Substrattypen indeholder
også enkelte større sten fra ca. 10 cm og større, der dækker op til 10% af
havbunden.

•

Substrattype 3 – Sand, grus og småsten samt stenbestrøning med
større sten dækkende 10-25 %: Områder bestående af blandede substrater med sand, grus og småsten med en varierende mængde af større sten
fra ca. 10 cm dækkende 10-25% af havbunden. Substrattypen adskiller sig
fra substrattype 2 ved at indeholde et større antal sten fra ca. 10 cm og opefter. Stenene ligger oftest spredt (bestrøning) og kun i ét lag.

•

Substrattype 4 – Stenede områder, hvor større sten dækker 25-100 %:
Områder domineret af sten fra ca. 10 cm fra tæt bestrøning til egentlige
stenrev med eller uden huledannende elementer. Der kan også forekomme
varierende mængder af sand, grus og småsten, samt biogene rev/eller kalkrev i denne substrattype. Stenene kan ligge i ét lag, eller danne egentlige
stenrev, som rejser sig over den omkringliggende bund med flere lag (huledannende).

Fordelingen af substrattyper i undersøgelsesområdet for område 548-BA kan ses på
nedenstående substrattypekort, jf. Figur 6-2.
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Figur 6-2. Substrattypekort for undersøgelsesområdet.

6.3.

Samlet råstofvurdering
Den detaljerede geofysiske kortlægning af undersøgelsesområdet viser, at ca. 70%
af fællesområdet er dækket af et sammenhængende ressourceområde typisk med
mægtigheder på 1-3 m, men stedvist op 5-10 m (Figur 6-3). Udbredelsen af ressourcen er i høj grad sammenfaldende med udbredelsen af substrattype 1b og substrattype 2. Ressourcen er tykkest i den vestlige og nordvestlige del af fællesområdet.
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Boringsdata fra KB-17 (DGU-nr.: 551218.66), KB-08 (DGU-nr. 551218.65) og DGUnr. 551218.4 bekræfter, at ressourcen overvejende består af mellemkornet sand
med et varierende indhold af fint og groft sand samt grus og sten. Overordnet er toppen af ressourcen beliggende på mellem 8-14 meters vanddybde.
Den generelle vurdering er, at råstofpotentialet er moderat til højt, og råstofmaterialet
er af god kvalitet. Materialesammensætningen varierer fra fint sand til grus, hvilket
betyder, at der i området kan indvindes materialer, der lever op til de kornkurvekrav
som betonindustrien efterspørger. Desuden har der været indvundet i fællesområdet
i mange år, og kendskabet til forekomsten er derfor godt. Ligeledes er ressourcen
belyst ved flere boringer, og ressourcen er kortlagt med fulddækkende seismisk.
Ressourcens udbredelse og komposition er således veldokumenteret.
Den kortlagte ressource vurderes at have et bruttovolumen på ca. 9,1 mio. m3 indenfor fællesområdet 548-BA.
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Figur 6-3. Kort over tykkelsen og udbredelsen af den kortlagte ressource indenfor fællesområde 548-BA.
Desuden er angivet lokaliteter for vibrocores, som er anvendt til nærværende råstofkortlægning. Den
ovenstående farvelegende viser tykkelsen af ressourcen i meter.
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7.

MILJØUNDERSØGELSER (FASE IIA)
Miljøundersøgelserne (Fase IIA jf. Råstofbekendtgørelsens bilag 3) omfatter kortlægning af overfladesedimentet (overfladesedimentkort), områdets bathymetri (dybdekort) og en biologisk screening, som omfatter det område, der indvindes i og en
påvirkningszone på 500 m udenom dette. Råstofbekendtgørelsen, Bilag 3) omfatter
kortlægning af overfladesedimentet (overfladesedimentkort), områdets bathymetri
(dybdekort) og en biologisk undersøgelse, som omfatter undersøgelsesområdet og
en 500 m påvirkningszone udenom dette.
I dette afsnit afrapporteres den fulde biologiske undersøgelse, idet den ikke som
substratkortlægningen (Orbicon WSP, 2020) er afrapporteret separat. Kortlægning af
substrattyper og dybdekort er præsenteret i afsnit 8.1 om havbund, dybde og dynamik.

7.1.

Metode
I forbindelse med miljøundersøgelserne (Fase IIA) i undersøgelsesområdet og i
umiddelbar forlængelse af Fase IB kortlægningen blev der i midten af april 2020
gennemført 23 videooptagelser af havbunden med ROV (548BA_01 til 548BA_23)
(Figur 7-1).
Metoden til udførsel af den visuelle verifikation i undersøgelsesområdet er beskrevet
i baggrundsrapporten ”Marin råstofefterforskning i fællesområde 548-BA Juelsgrund
i Køge Bugt” De biologiske undersøgelser i undersøgelsesområdet blev foretaget
med ROV monteret med et videokamera den 17. april 2020. ROV stationer er vist på
Figur 7-1. Metoden for visuel verifikation med ROV og registrering af flora og
epifauna er beskrevet mere detaljeret i Råstofefterforskningsrapporten (Orbicon
WSP, 2020).
Naturtypekort og beskrivelsen af naturtyperne er udarbejdet på baggrund af en sammenstilling af den geofysiske kortlægning af substrattyperne på havbunden og visuelle observationer (ROV-video) af de dyre- og plantesamfund, der er knyttet til substrattyperne på havbunden i undersøgelsesområdet.
Flora, epifauna og fisk blev artsbestemt i så stor detalje som muligt på baggrund af
billedkvaliteten, afstand osv. Observationer af flora, epifauna og fisk vha. video er
begrænset af lysforhold og kvaliteten af videoen. Vegetationen bestemmes derfor
fortrinsvis til slægtsniveau, og artsniveau, hvor det er muligt. Artslister udført på baggrund af video er derfor ikke 100 % fyldestgørende. Artsbestemmelser er udført fortrinsvis efter (Køie & Kristiansen, 2014) og (Muus et al, 2006).
Den registrerede bundfauna omfatter fortrinsvis større arter, som lever på bundens
overflade (epifauna) og også nogle arter, der lever i sedimentet (infauna). Der er ikke
lovkrav i råstofbekendtgørelsen om at tage prøver af infaunaen (lever begravet i havbunden). Infaunaen indgår derfor kun i det omfang, der forekommer spor oven på
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havbunden, såsom havbørsteormehobe eller huller, rør i havbunden, spor i havbunden, skaller eller sifonrør fra muslinger mm, som kan observeres på ROV-videoen.
Den overordnede dækningsgrad for bundfauna inkluderer således, alt det der kan
ses på ROV-videoen. Dvs. at der angives en samlet dækningsgrad i forhold til observerede epifauna og de synlige tegn på infauna.
7.2.

Resultater

7.2.1

Naturtyperne
Naturtypeforholdene i undersøgelsesområdet kan ses på nedenstående naturtypekort, som er udarbejdet på baggrund af substrattypekortet og de visuelle verifikationer på ROV-stationerne. Naturtypekortet viser den arealmæssige udbredelse af naturtyperne i undersøgelsesområdet.
Der blev observeret fire naturtyper i undersøgelsesområdet (Figur 7-1):
• Naturtype 1a – blødbundssamfund i sugehullerne – substrattype 1a
• Naturtype 1b – sandbundssamfund – substrattype 1b
• Naturtype 2 – blandet bund og skyllebanker med blåmuslinger, sandbund
med enkelte store (>10 cm, 1-10% dækningsgrad) sten eller skyllebanker –
substrattype 2
• Naturtype 3/4 – stenrev – substrattype 3 og 4 med store sten (>10 cm, >10%
dækningsgrad med stedvis huledannende elementer
Naturtype 3/4 er en sammenlægning af substrattype 3 og 4, som tilsammen udgør
naturtypen stenrev.
Tabel 7-1. Arealfordelingen af naturtyperne indenfor undersøgelsesområdet og fællesområdet. Tallene er
angivet i km2 og i %. De oplyste arealer for fællesområdet er fratrukket substratfordelingen inden for restriktionsområdet. Tallene er afrundede.

Restriktions-område
Naturtype
1a
1b
2
3/4
Total

Undersøgelsesområde
km2
%

0,4
10,1
3,2
0,3
14

3
72
23
2
100

Fællesområde

km2
0,004
0,3
0,3
0,1
0,7

%
1
41
46
12
100

km2

%

0,3
4,7
2,3
0,2
7,5

4
62
31
3
100

Forekomsten af arter og dækningsgrader for bundflora og -fauna observeret i de forskellige substrattyper er præsenteret i Tabel 7-2 nedenfor.
Bundsamfundene var forskellige i de fire naturtyper fortrinsvis som følge af arternes
forskellige substratpræferencer og dybdepræferencer, men også på grund af påvirkningen fra indvindingsaktiviteter i området. Desuden varierede dækningsgraderne af
flora og fauna. Generelt blev der observeret få arter og normale/almindelige individtætheder i undersøgelsesområdet i forhold til, hvad der forventes i Køge Bugt
(Øresundsvandsamarbejdet, 2009).
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I det følgende beskrives bundflora og -faunasamfund knyttet til de observerede naturtyper i undersøgelsesområdet.

Figur 7-1. Naturtypekort for undersøgelsesområdet og fællesområdet med angivelse af naturtyper. Baggrundskortet er et søkort fra Geodatastyrelsen (GST). På kortet er desuden angivet positioner for ROVstationer.

Arealfordelingen af naturtyperne i undersøgelsesområdet og fællesområdet er vist i
Tabel 7-1.
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Tabel 7-2. Sammenligning af arter og dækningsgrader for bundflora og fauna i naturtyperne i området. Dækningsgraden er angivet i %. *Sekundær substrattype.

Naturtype

Bundfaunaarter

%

Små hydrobia snegle aftagende fra sugehullets kant
mod bunden, enkelte blåmuslinger og blåmuslingeklumper.
Naturtype 1a

Fisk: Sandkutlinger, samt småfisk i de sammenskyllede alger (dækningsgrad = <1%).

Domineret af dyndsnegle og sandormehobe. Spredte
blåmuslingeklumper med enkelte rurer på blåmuslinger. Hvide skaller inkl. hjertemusling og sandmusling.
Naturtype 1b

Hydroider og mosdyr på makroalger på enkelte sten.

Naturtype 2

Fisk: Kutlinger inkl. sandkutlinger, toplettet kutling,
ålekvabbe, småfisk og yngel mellem makrolagerne
(dækningsgrad = <1-1%).
På stenene blåmuslinger, rurer, dyriske svampe, hydroider og mosdyr på algerne. Meget svært at vurdere
bundfaunadækningsgraden pga. tæt makroalgedække.
Naturtype 3/4
Stenrev

På sandbund imellem stenen blåmuslingeklumper,
dyndsnegle, sandormehobe og hvideskaller.
Fisk: Havkarusse, toplettet kutling, småfisk omkring
sten, stime af hundestejle, muligvis yngel (dækningsgrad = 1-2%).
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%

ROVstation

Dybde
(m)

Substrattype

Pletvis sammenskyl af
løse alger dom. Af fedtemøg og klotang
0-1%

2-7%
30%*
pga. skyllebanker

Fisk: Kutlinger inkl. sandkutlinger, havkarusse og
småfisk omkring større sten (dækningsgrad = 0-1%).
Domineret af blåmuslinger på sten og sammenskylninger, rurer og hydroider på sten.
På sandbunden dyndsnegle og enkelte sandormehobe.

Bundfloraarter

<1-7%
20-100%
på skyllebanker

2-15%

Kalkskorpealge og Hildenbrandia rubra på
større sten.

Domineret af fedtemøg,
enkelte rødalgebuske
bl.a. klotang, tæt rødsky
og blodrød ribbelad fortrinsvis på blåmuslinger

Domineret af fedtemøg,
enkelte rødalgebuske
bl.a. klotang og tæt rødsky og blodrød ribbelad
fortrinsvis på blåmuslinger
Domineret af fedtemøg,
blodrød ribbeblad, vinget
ribbeblad, rødealgebuske
(bl.a.klotang og tæt rødsky) overgroet med fedtemøg, fingertang, strengetang kilerødblad, tarmrørhinde. Vandhår, sukkertang, brun skorpe,
kalkskorpealge og havhildenbrandia. Substrat
specifik dækningsgrad
90-100%

0-1%

0-5%

<1-5%
50-100%
på skyllebanker

02, 05,
20*,21*

01, 03,
04, 06,
09, 10,
13, 14,
18*,19,
20*

12,4-18,5

11-12,4

1a

1b

Bundtype

Homogen, siltet sand i sugehullerne. Pletvis hvide svovlbakterier/liglagen under springlaget i
ca 16 m dybde.
Brunligt kiselalgelag på den siltede bund i den øvre del af sugehullet på st. 05
Typisk sandbund med sandormehobe og bølgeribber med indslag af grus eller indvindingspåvirket bund i form af spredte sten
(mindre skyllebanker) og sugespor.

Skyllebanker (st. 12, 15, 17) med
blåmuslingedække og sandbund
med enkelte store sten (>10 cm).
12, 15,
16, 17,
18*,21*

7,4-18,5

2

Mosaikbund med sandbund og
varierende stendækning med
store sten (>10 cm) med >1025% dækningsgrad.

30-100%

07,08,
11, 22,
23

9,8-13

3 og 4
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7.2.2

Naturtype 1a – blødbund i sugehuller
Naturtype 1a er knyttet til substrattype 1a og forekom fortrinsvis i sugehullerne (st
02, 05, 21). På en enkelt station 20 var havbunden siltet, men ikke et sugehul. Dybden i Naturtype 1a-områderne varierede fra ca. 12,4-18,5 m.
Naturtypen blev verificeret på ROV-stationerne 2, 5 og som sekundær naturtype på
stationerne 20 og 21 (Figur 7-1, Tabel 7-2).
Samlet set var naturtype 1a den næst mindst udbredte naturtype og udgjorde 3% af
undersøgelsesområdet og 4% af fællesområdet (Tabel 7-1).
Generelt observeredes meget lidt bundfauna (0-1% dækningsgrad), bundvegetation
(0-1%) og fisk (<1%).

7.2.2.1. Sugehuller
Der er foretaget ROV-undersøgelser i 3 sugehuller ved ROV-station 02, 05 og 21 (se
Figur 8-2). ROV-video taget fra havbundsniveau og ned til sugehullets bund på stationerne viste fortrinsvis sandbund på havbunden omkring sugehullerne (Figur 7-2) og
generelt stigende mængde silt med dybden og mest på bunden af sugehullet (Figur
7-6 og Figur 7-7). På station 21 var bunden mere stenet lokalt i sughullet formentligt
pga. pletvise skyllebanker af småsten efterladt ved indvinding (Figur 7-4).
Sammenskyl af makroalger fortrinsvis fedtemøg fandtes i bunker på plateauer langs
skrænten af sugehullerne (Figur 7-5) og pletvist på bunden af sugehullet. Der blev
observeret småfisk (dækningsgrad <1%) og delvist liv i makroalgerne og i vandsøjlen, som ikke var fastsiddende. Der var meget lidt bundfauna i sugehullet ud over
dyndsnegle, enkelte småfisk og krebsdyr i de sammenskyllede makroalger (dækningsgrad 0-1%). På station 5 forekom et brunligt kiselalgelag på havbunden i den
øvre del af sugehullet (Figur 7-3).
Liglagen, som indikation på lav iltkoncentration, blev observeret i mindre pletter på
bunden af sugehullerne lige under springlaget i ca. 16 m dybde (Figur 7-5). På station 05 var vandsøjlen mælket hvid (indikerer svovlbakterier i vandfasen) af svovlbakterier under springlaget, og her var lidt kraftigere pletter med liglagen (Figur 7-7).
Der blev generelt observeret gode iltforhold i sugehullerne over springlaget.
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Figur 7-2. Havbunden langs kanten af sugehullet med fint, ren sandbund (substrattype 1b) og dyndsnegle
(små sorte prikker på overfladen af sandet). ROV-station 02.

Figur 7-3. Skrænt siltet bund dækket af kiselalgelag med lille liglagenplet og kutling. ROV-station 05.

Figur 7-4. Skyllebanke på skrænt i sugehul. Den røde skorpealge Hildenbrandia ses på den store sten
forest i billedet (gul pil). ROV-station 21.
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Figur 7-5. Skrænt med sammenskyl af makroalger med liv i form af småfisk og enkelte krebsdyr i. ROVStation 21.

Figur 7-6. Bunden af sugehullet med siltet sand og plet med liglagen. ROV-station 02.

Figur 7-7. Kraftigere pletter af liglagen og svovlbakterier i vandsøjlen under springlaget på ROV-station
05.
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Sugehullerne ophober naturligt organisk stof i form af sammenskyllede makroalger
og formodentligt også ålegræs efterår og vinter fra de udbredte ålegræspopulationer
langs kysten. Bunden i sugehullerne vil derfor normalt være med et højere organisk
indhold en den omkringliggende havbund. Dybden i sugehullerne medfører en generelt dårligere vandudskiftning og derfor også dårligere iltforhold. Iltforholdene var generelt gode også på bunden af de fleste sugehuller i april, hvor ROV-videoerne er
optaget. I løbet af sommeren stiger vandtemperaturen, vandudskiftningen falder pga.
kraftigere springlag og iltforholdene forringes. Sugehullerne i området må derfor formodes at have kraftigt iltsvind på bunden om sommeren afhængigt af temperatur og
vind. Der er dog ingen indikationer på, at iltsvindet spredes i større områder udover
indenfor få meter af sugehullets kant i forhold til den observerede udbredelse af
bundsamfundene på havbunden omkring sugehullerne. En nærmere undersøgelse
af tegn på iltsvind omkring sugehullerne viste også kun meget lokal påvirkning af
bundsamfundene indenfor få meter af sugehullernes kant i Fakse Bugt i fællesområdet Fakse Bugt Nord 520-AA (Orbicon, 2019c).
7.2.3

Naturtype 1b – sandbund
Naturtype 1b er knyttet til substrattype 1b med varierende størrelse bølgeribber.
Sandbunden er generelt ikke meget dynamisk med ingen til mindre bølgeribber (se
afsnit 8.1.2. Dybden i naturtype 1b varierede fra ca. 11-12,4 m. Substratet i naturtypen bestod fortrinsvis af sandbund med grusede indslag med høje individantal af
dyndsnegl, middel individantal af sandormehobe (Figur 7-8) og enkelte blåmuslingeklumper (Figur 7-11).
Samlet set var naturtype 1b den mest dominerende naturtype i undersøgelsesområdet og udgjorde 72% af havbunden i undersøgelsesområdet og 65% af fælleområdet
(Tabel 7-1, Figur 7-1).
Naturtypen blev verificeret på ROV-station 01, 03, 04, 06, 09, 10, 13, 14, 19 og som
sekundær substrattype på station 18 og 20 (Figur 7-1, Tabel 7-2).

Figur 7-8 Naturtype 1b – sandbundssamfund uden bølgeribber med dyndsnegle (små sorte pletter), sandormehobe og løse blåmuslingeklumper. ROV-station 09.

52 / 162

Råstofefterforskning i Fællesområde 548-BA Juelsgrund i Køge Bugt

Figur 7-9. Naturtype 1b sandbund med små bølgeribber og mobile blåmuslingeklumper på ROV station
10.

Bundfaunaen tilknyttet substrattype 1b bestod af få arter domineret af dyndsnegle
som små sorte pletter på sandbunden (Figur 7-8), sandormehobe og spredt forekomst af mobile blåmuslingeklumper (Figur 7-9). Generelt var dækningsgraden for
dyndsnegl og sandorm middel (2-7%), men på station 4 var der en tættere forekomst
30% grundet små pletter med skyllebanke materiale med højere dækningsgrad af
blåmuslinger. Herudover observeredes enkelte rurer på blåmuslingerne og hvide
skaller inkl. hjertemusling og sandmusling.
Hydroider og mosdyr blev observeret på makroalger på enkelte større sten.
Observerede fiskearter var kutlinger inkl. sandkutlinger, havkarusse og småfisk omkring større sten (dækningsgrad = 0-1%).
Floraen var domineret af fedtemøg, enkelte rødalgebuske bl.a. klotang, tæt rødsky
og blodrød ribbeblad fortrinsvis siddende på blåmuslinger (0-5 % dækningsgrad).
Sammenskyl af løse ålegræsblade og rødalgebuske blev observeret i klumper på
bunden lokalt.
Der blev ikke observeret levende ålegræs på nogle af ROV-stationerne.
7.2.4

Naturtype 2 – blandet bund og skyllebanker
Naturtype 2 er knyttet til substrattype 2 og forekommer spredt i området og mest i
den nordvestlige del af fællesområdet på ca. 7,4-18,5 m dybde. Substratet i naturtypen bestod af fortrinsvis af sandbund, enkelte store sten (>10cm) og skyllebankemateriale med et sortiment af små og større sten med indslag af grus (Figur 7-10),
muslingedække og makroalgebevoksning oven på skyllebankerne (Figur 7-11).
Naturtype 2 var den næstmest dominerende bundtype og udgjorde 23% af undersøgelsesområdet og 31% af fællesområdet (Tabel 7-1, Figur 7-1).
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Naturtypen blev verificeret på station 12, 15, 16, 17 og som sekundær naturtype på
station 18 og 21 (Figur 7-1).

Figur 7-10. Naturtype 2 – Skyllebanke med blanding af groft sand, småsten og enkelte større sten (> 10
cm) på ROV station 10.

Figur 7-11. Naturtype 2 – Muslingebanke med ca. 95-100% dækning af muslinger oven på skyllebanke på
Fedtemøg, klotang og andre rødalgebuske. ROV station 15.

Bundfauna tilknyttet naturtypen bestod fortrinsvis af sandormehobe og dyndsnegle
på sandbunden (<1-7%). På skyllebankerne var dækningsgraden af blåmuslinger
høj svarende til 50-100%. Herudover blev der observeret rurer mellem blåmuslingerne, samt hydroider og mosdyr på makroalgerne.
Bundfloraen var domineret af fedtemøg, enkelte rødalgebuske bl.a. klotang, tæt rødsky og blodrød ribbelad fortrinsvis på blåmuslinger (Figur 7-11). Dækningsgraden for
bundflora var generelt lav <1-5% og højest på skyllebankerne og blåmuslingerne
(50-100% dækningsgrad).
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Af fiskearter blev observeret kutlinger inkl. sandkutlinger, toplettet kutling, ålekvabbe,
småfisk og yngel mellem makrolagerne (dækningsgrad = <1-1%).
7.2.5

Naturtype 3/4 – stenrev
Naturtype 3/4 er knyttet til substrattype 3 og 4 og forekommer fortrinsvis centralt i
området indenfor restriktionsområdet og i den nordøstlige del af undersøgelsesområdet på ca. 9,8-13 m dybde. Substratet i naturtypen består af sandbund, skyllebanker, moræneaflejringer med store sten (>10 cm) (Figur 7-10) og makroalgebevoksning oven på det hårde substrat (Figur 7-11). Stenrevene havde stedvist huledannende elementer. Nogle blåmuslinger under algedækket, men ikke højt muslingedække, som ses i naturtype 2 på skyllebankerne (Figur 7-11).
Naturtype 3/4 var den mindst udbredte naturtype og udgjorde 2% af undersøgelsesområdet og 3% af fællesområdet (Tabel 7-1, Figur 7-1), når udbredelsen i restriktionsområdet er fratrukket. Restriktionsområdet er udlagt for at beskytte stenrevsområder indenfor dette.
Naturtypen blev verificeret på station 07, 08 og 11, 22, 23 (Figur 7-1).
Bundfaunaen på stenene var svær at vurdere pga. det tætte dække af makroalger.
På stenene observeredes blåmuslinger, rurer, dyriske svampe, hydroider og mosdyr
på algerne. På sandbund imellem stenene fandtes blåmuslingeklumper, dyndsnegle,
sandormehobe og hvideskaller (dækningsgrad 2-15%).
Bundfloraen var domineret af fedtemøg, herudover fandtes blodrød ribbeblad, vinget
ribbeblad, rødealgebuske (bl.a. klotang og tæt rødsky) overgroet med fedtemøg, fingertang, strengetang kilerødblad, tarmrørhinde vandhår, sukkertang, brun skorpe og
hav-hildenbrandia. Dækningsgraden af bundflora generelt i naturtypen var 30-100%.
Den substratspecifikke dækningsgrad (på store sten) for makroalgerne var 90-100%.
De observerede fisk bestod af havkarusse, toplettet kutling, småfisk omkring sten,
stime af hundestejle, muligvis yngel (dækningsgrad = 1-2%).
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Figur 7-12. Naturtype 3 på sandbund med mellem 10-25% dækningsgrad af store sten (>10 cm). ROVstation 07.

Figur 7-13. Naturtype 4 lokalt på sandbund med mellem >25% dækningsgrad af store sten (>10 cm) og
huledannende elementer. ROV-station 22.

Figur 7-14. Naturtype 4 på sandbund med >25% dækningsgrad af store sten (>10 cm) og huledannende
elementer. Makroalgevegetationen består af blodrød ribbeblad (lyseblå pil), vinget ribbeblad, fedtemøg
(brunligt gult) og vandhår (grønt) ROV-station 11.
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7.2.6

Andre observationer

7.2.6.1. Iltforhold
Der var generelt gode iltforhold i undersøgelsesområdet, og der observeredes ikke
liglagen af hvide svovlbakterier, med undtagen af enkelte pletter på bunden af de
dybe sugehuller ≥ 16 m, da springlaget ligger i denne dybde (se Figur 7-6 og Figur
7-7) (se afsnit 7.2.2.1 Sugehuller for yderligere information omkring iltforhold i området).
7.2.6.2. Indvirkningspåvirkede områder
De indvirkningspåvirkede områder ses som fortrinsvis småstenede områder/skyllebanker og varierende antal større sten, som sorteres fra indvindingsmaterialet over
sold og sendes tilbage til havbunden under skibet i forbindelse med indvindingen.
Denne type område findes fortrinsvis vest for restriktionsområdet og i det nordvestlige hjørne af fællesområdet (se de mest indvirkningsaktive områder på Figur 3-7 i
afsnit 3.4 – Indvindingshistorik), hvor der er størst tæthed af indvindingslaster. Skyllebankerne ses overvokset med blåmuslinger (se Figur 7-10 og Figur 7-11) eller som
skyllebankemateriale i sugehuller (Figur 7-4).
Indvindingen medfører desuden lokal blottelse af morænen, når sandet fjernes, hvilket igen medfører dannelse af stenrevsområder bestående af substrattype/naturtype
3/4. Dette forekommer fortrinsvis i de mest indvindingspåvirkede områder indenfor
restriktionsområdet og i den nordøstlige del af undersøgelsesområdet (Figur 7-1).
Slæbespor var synlige enkelte steder mellem skyllebankerne (Figur 7-15) og på
sandbunden (Figur 7-16).

Figur 7-15. Sugespor igennem et område med skyllebanker og enkelte store sten (>10 cm). ROV-station
23.
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Figur 7-16. Sugespor fra slæbesugning gennem sandbund med svage bølgeribber. ROV-station 03.

Herudover findes der flere dybe sugehuller i fællesområdet specielt i den nordvestlige del af fællesområdet (se Figur 8-2). Sugehullerne i fællesområdet er ca. 5-11 m
dybe i forhold til den omgivende havbund. Sugehullerne er beskrevet under naturtype 1a, da denne naturtype hovedsageligt udgøres af bunden i sugehuller i fællesområdet (se afsnit 7.2.2.1).
7.2.7

Samlet vurdering af de biologiske værdier
Undersøgelsesområdet omfattede tre naturtyper; naturtype 1a ”blødbund i sugehuller”, naturtype 1b ”sandbund”, naturtype 2 ”blandet bund og skyllebanker” og naturtype 3/4 ”stenrev”,
Den største del af undersøgelsesområdet var domineret af naturtype 1b ”sandbund”
(72 %), som var knyttet til en relativt homogen sandbund stedvist med bølgeribber
og med et bundsamfund domineret af sandormehobe og dække af små sorte dyndsnegle. Naturtype 1a blødbund fandtes i bunden af sugehuller med indslag af sandede substrater og skyllebanker. Naturtype 2 fandtes som sandbund med skyllebanker. Naturtype 3/4 stenrev fandtes bl.a. i de mest indvindingspåvirkede områder og i
områder med meget tyndt sandlag, formodentligt som følge af blotlæggelse af morænen efterhånden som sandlaget ovenover fjernes ved indvindingsaktiviteten i området. Indvindingen medfører således på sigt en øgning af stenrevs procenten i området.
Artsdiversiteten og individtætheden for flora og fauna var generelt normal for Køge
Bugt, men lavest i naturtype 1a blødbund i bunden af sugehullerne, der var præget
af periodisk iltsvind forårsaget af svovlbakterier. Svovlbakterierne dannes ved kraftig
nedbrydning af organisk materiale, som fører til et stort iltforbrug og intens svovlbrinteproduktion, som udnyttes af hvide svovlbakterier.
Dækningsgraden af bundflora var generelt meget lav på naturtype 1b (0-7% dækning), højere i naturtype 2 påhæftet muslingedækket (50-100% dækning) og højest i
naturtype 3/4 på store sten. Bundfloraen var domineret af fedtemøg, klotang, tæt
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rødsky, blodrød ribbeblad, vandhår og stedvist tarmrørhinde. Der blev ikke observeret fastsiddende ålegræs og meget få enkelte løse ålegræsstrå i sammenskyllet. For
fuld artsliste se Tabel 7-2.
Bundfaunaen i hele området bestod af få arter omfattende blåmusling, sandorm,
dyndsnegl og hvide skaller fra bl.a. hjertemusling og sandmusling. For fuld artsliste
se Tabel 7-2. På sandbunden i naturtype 1b dominerede dyndsnegl og sandormehobe (2-7% dækningsgrad) og spredte blåmuslingeklumper fortrinsvis løse (klumper
som triller over havbunden med strømmen) eller siddende på enkelte små sten (<10
cm). På skyllebankerne i naturtype 2 dominerede blåmuslingen i tætte banker med
dækningsgrad på 20-100%. Bundfaunaen på stenrevene var meget svært at kvantificere, da makroalgebevoksningen var tæt og svær at se igennem. Generelt blev der
observeret enkelte blåmuslinger, rurer, dyriske svampe (gul), hydroider og mosdyr.
Der blev generelt observeret få fisk på sandbunden (naturtype 1b) og den blandede
bund (naturtype 2) i ansøgningsområdet (<1-1%). Fisk blev fortrinsvis observeret i
forbindelse med større sten fortrinsvis på stenrevsnaturtypen i restriktionsområdet
(1-2%). Der blev observeret meget få fiskearter i ansøgningsområdet domineret af
kutlinger (sandkutling og toplettet kutling), herudover hundestejle, ålekvabbe og havkarusse.
I sugehullerne i naturtype 1a fandtes meget få dyr og planter (0-1%) og små pletter
med liglagen som indikation på iltsvind. Bunden af sugehullerne var dog generelt set
fint iltet i april, hvor ROV-undersøgelsen fandt sted.
Samlet set vurderes ansøgningsområdet som værende af normal biologisk interesse
med relativt få arter, som kan observeres med ROV, normale dækningsgrader og arter som er almindelige i Køge Bugt og Øresund generelt
(Øresundsvandsamarbejdet, 2009). Der blev ikke observeret rødlistede eller særligt
beskyttede arter eller naturtyper. Stenrev anses for at være en sårbar naturtype men
er ikke beskyttet. De biologisk mest værdifulde områder vurderet på baggrund af
artsantal og dækningsgrader er stenrevsområderne med flest arter af makroalger og
fisk. Ligesom skyllebankerne er værdifulde rent biologiske med tætte blåmuslingebanker og associerede makroalger og bundfauna. Indvindingen øger udbredelsen af
de mest biologisk værdifulde naturtyper i fællesområdet (stenrev og skyllebanker)
som følge af dannelsen af skyllebanker og blotlæggelse af morænen, når sandet
fjernes.
8.

MILJØKONSEKVENSRAPPORT (FASE IIB)
Miljøkonsekvensvurderingen behandler de miljø- og naturmæssige konsekvenser af
en fuld udnyttelse af den ønskede indvindingsmængde på 4,5 mio. m3 over en tiårig
periode med en maksimal indvinding på 500.000 m3 om året indenfor ansøgningsområdet. Nærværende råstofefterforskning har påvist en råstofreserve, som dækker
knap 70% af arealet for fællesområdet/ansøgningsområdet, og som opfylder krav til
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volumen og kvalitet. Råstofkortlægningen viser, at den totale ressourcemængde inden for ansøgningsområdet er kortlagt til ca. 9,1 mio. m3.
Ansøgningsområdet svarer til arealudbredelsen for fællesområde 548-BA. Inden for
ansøgningsområdet er der et restriktionsområde, hvor der ifølge den primære indvindingstilladelse ikke må indvindes af hensyn til stenrevsforekomst (Figur 8-1).

Figur 8-1. Afgrænsning for ansøgningsområdet og tilhørende påvirkningszone. Derudover er angivet beliggenheden af restriktionsområdet.

Miljøkonsekvensvurderingen vurderer den ansøgte indvindings potentielle påvirkning
i ansøgningsområdet, den omkringliggende 500 m påvirkningszone og i Køge Bugt
udenfor påvirkningszonen.
8.1.

Havbund, dybde og havbundsdynamik

8.1.1

Metode
I det følgende beskrives de fysiske forhold på havbunden inden for ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone, herunder dybde, overfladesubstrat og havbundsdynamik, med udgangspunkt i den geofysiske kortlægning af havbunden
(Fase IIB, hvor der er sejlet med sidescan sonar og tolket på pinger data). Desuden
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vurderes den potentielle miljøpåvirkning, som indvindingen kan have på disse forhold.
Til supplerende oplysninger om de fysiske forhold på bunden anvendes videooptagelser (ROV) indsamlet i forbindelse med de biologiske undersøgelser (Fase IIA),
samt eksisterende geofysiske data og boringsdata fra råstofdatabasen (GEUS,
2020).
De anvendte geofysiske metoder (sidescansonar og seismik) samt de tilhørende resultater er beskrevet mere detaljeret i den geofysiske baggrundsrapport (Orbicon
WSP, 2020)
8.1.2

Eksisterende forhold
I nærværende afsnit beskrives og vurderes substrat- og dybdeforholdene samt de
dynamiske forhold inden for ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone.
De fysiske forhold på havbunden er ligeledes beskrevet i den geofysiske baggrundsrapport i henholdsvis Kapitel 6 i forbindelse med Fase IB-detailkortlægningen
(Orbicon WSP, 2020).
Dybdeforhold
Dybdeforholdene i ansøgningsområdet og påvirkningszonen kan ses på nedenstående dybdemodel, som er udarbejdet på baggrund af tilvejebragte dybdedata dvs.
indsamlede ved efterforskningen i marts 2020 (singlebeam) (Figur 8-2).
I både ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone er der målt vanddybder på -8 til -21 m (Figur 8-2). De største dybder er registreret nede i sugehullerne
beliggende i den nordvestlige del af ansøgningsområdet. I sugehullerne mod nordvest er dybden flere steder -18 til -21 m. I den sydvestlige del af ansøgningsområdet
forekommer der ligeledes markante sugehuller, hvor dybden også er signifikant
større sammenlignet med den omkringliggende havbund. I sugehullerne mod sydvest er dybden udbredt -14 til -17 m. Sugehullerne i ansøgningsområdet har generelt
en vanddybde, der er mellem 5-8 m dybere sammenlignet med den omkringliggende
havbund. Det dybeste sugehul har en vanddybde, der er ca. 11 meter større sammenlignet med den omkringliggende havbund. Dette sugehul ligger i den nordvestlige del af ansøgningsområdet (se Figur 8-2).
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Figur 8-2. Dybdekort for ansøgningsområdet samt tilhørende påvirkningszone. Dybdeintervallet er angivet
på grænsen mellem de farvede områder i intervaller af en meter. Dybden i sugehullerne i forhold til vandoverfladen er angivet med sort streg. På kortet er desuden angivet fordelingen af ROV-stationer.

Uden for de markante sugehuller varierer vanddybden mellem 8-13 m. De mindste
vanddybder forekommer i den sydøstlige og nordvestlige del af ansøgningsområdet
og påvirkningszonen, hvor vanddybden udbredt er mindre end -10 m. I et stort område i den centrale og vestlige del af ansøgningsområdet, samt i den vestlige og
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sydvestlige del af påvirkningszonen er havbunden meget jævn, hvor vanddybden varierer mellem -11 til -12 m.
Substratforhold
Substratforholdene i ansøgningsområdet og påvirkningszonen kan ses på nedenstående substrattypekort, jf. Figur 8-3.
For beskrivelse af de enkelte substrattyper henvises til den geofysiske baggrundsrapport, afsnit 6.2, hvori der også er præsenteret sidescan eksempler (Orbicon
WSP, 2020). Her er det også beskrevet, hvilke substrattyper, der er verificeret på de
enkelte ROV stationer, samt beskrivelser af indvindingspåvirkede områder og muslingebanker.
Substrattype 1a er en blød siltet sandbund og forekommer sporadisk indenfor ansøgningsområdet og påvirkningszonen og udgør ca. 4% af havbunden i ansøgningsområdet og ca. 2% af havbunden i påvirkningszonen (Tabel 8-1.). Substrattype 1a
forekommer primært i bunden af de større sugehuller i den nordlige del af ansøgningsområdet samt i et større område i den sydvestlige del af ansøgningsområdet
og påvirkningszonen, hvor vanddybden er størst (Figur 8-3). Substrattypen er primært beliggende på mere end 13 meters dybde (Figur 8-2).
Substrattype 1b sandbund er den mest dominerende bundtype både inden for ansøgningsområdet og i påvirkningszonen. Substrattypen udgør ca. 65 % af havbunden i ansøgningsområdet og ca. 83 % af havbunden i påvirkningszonen (Tabel 8-1.).
Substrattype 1b forekommer spredt ud over hele ansøgningsområdet og påvirkningszonen og forekommer udbredt på vanddybder mellem 8-13 m (Figur 8-2). I forbindelse med substrattype 1b forekommer der flere steder bølgeribber på havbunden f.eks. ved ROV-station 548BA_01, -03, 10, -13 og -18. (Figur 8-3).
Substrattype 2 er en sandet, gruset og stenet bund med stedvise skyllebanker og
høj dækning af muslinger, som er den næstmest dominerende substrattype og udgør ca. 29 % af havbunden i ansøgningsområdet og ca. 14 % af havbunden i påvirkningszonen (Tabel 8-1.). Substrattype 2 forekommer primært i den nordlige og vestlige del af ansøgningsområdet samt i den nordlige og sydlige del af påvirkningszonen (Figur 8-3). Substrattypen forekommer på alle registrerede vanddybder i undersøgelsesområdet (Figur 8-2).
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Figur 8-3. Substrattypekort for ansøgningsområdet samt tilhørende påvirkningszone. Baggrundskortet er
et søkort fra Geodatastyrelsen (GST). På kortet er desuden angivet positioner for ROV-stationer og afgrænsning for restriktionsområde.

Substrattype 3 er bestrøningsbund med en dækningsgrad på over 25% af større
sten i en matrix af grus eller sand. Inden for ansøgningsområdet dækker substrattypen ca. 2% af havbunden og i påvirkningszonen dækker den ca. 1% af havbunden
(Tabel 8-1.). Bundtypen er primært registreret i den nordøstlige del af ansøgningsområdet og påvirkningszonen samt i den centrale del inden for restriktionsområdet.
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Derudover forekommer substrattype 3 sporadisk i den sydlige del af ansøgningsområdet og påvirkningszonen samt i den nordvestlige del af ansøgningsområdet (Figur
8-3). Bundtypen er typisk registreret på vanddybder mellem 9-13 m (Figur 8-2).
Substrattype 4 forekommer som bestrøningsbund med en dækningsgrad på 1025% af større sten i en matrix af grus eller sand eller som egentlige stenrev med
stedvise huledannende elementer. Inden for ansøgningsområdet og påvirkningszonen dækker substrattypen ca. 0,03% af havbunden (Tabel 8-1.). Bundtypen er primært registreret i den nordøstlige del af ansøgningsområdet og påvirkningszonen
samt i den centrale del inden for restriktionsområdet som er oprettet for at beskytte
stenrev (Figur 8-3). Bundtypen er typisk registreret på vanddybder mellem 11-12 m
(Figur 8-2).
Ud fra substrattypekortet er den arealmæssige fordeling af substrattyperne inden for
ansøgningsområdet og tilhørende påvirkningszone beregnet og kan ses i nedenstående Tabel 8-1.
Tabel 8-1. Arealfordeling af substrattyper indenfor ansøgningsområdet, i påvirkningszonen, i restriktionsområdet og i det samlede undersøgelsesområde. *De oplyste arealer for ansøgningsområdet er fratrukket
substratfordelingen inden for restriktionsområdet, som er angivet separat i tabellen.

Substrattype
1a

*Ansøgnings-område
km2
%

Påvirknings-zone
km2

%

Restriktions-område
km2
%

0,3

4

0,1

2

0,004

1

1b

4,4

65

5,4

83

0,3

41

2

2,0

29

0,9

14

0,3

46

3

0,1

2

0,05

1

0,1

11

4

0,002

0,03

0,001

0,02

0,01

1

Total

6,8

100

6,4

100

0,7

100

Regionale dybde- og substratforhold
Ansøgningsområdet er beliggende ved Juelsgrund, som er et højtliggende område i
den sydlige del af Køge Bugt. Køge Bugt grænser mod syd op til Stevns og Fakse
Bugt, mod nord til Amager og København og mod øst til Øresund og Østersøen. Juelsgrund er præget af højtliggende glaciale lag beliggende på eller tæt under havbunden. Området omkring Juelsgrund domineres desuden af druknede kystaflejringer (strandvoldsdannelser) bestående af sand, grus og ral (GEUS, 2013)
Køge Bugt danner en relativ flad moræneflade med en svag hældende kystzone,
som flere steder er karakteriseret ved barriereø systemer (naturlige og den kunstigt
udbyggede Køge Bugt Strandpark). I den østlige del af bugten er vanddybden omkring 11-15 m, og dybden stiger gradvist mod den sydlige del af området til >20 m i
langsgående render ud for Stevns Klint. Ind mod Køge og omkring Juels Grund findes et snoet og kun delvist udfyldt kanalsystem (Figur 8-4) (GEUS, 2013).
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Figur 8-4. Regionalt dybdekort for Køge Bugt. Kilde: Farvandsvæsenet 2013.

Fordelingen af overfladesedimenter i Køge Bugt viser dominans af sandede bundtyper med hyppig forekomst af langstrakte ’moræne-øer’ Figur 8-5. Denne fordeling er
et udtryk for, at morænefladen mange steder ligger tæt på havbunden. I den centrale
del af Køge Bugt på dybder >10 m ses områder karakteriseret ved forekomst af sandet dynd. I den sydligste og dybeste del af området findes skiftende moræne og sandede bundtyper, med hyppig moræne/residual sediment forekomst i de dybeste
langstrakte render. Det er bemærkelsesværdigt, at de dybeste render ikke indeholder særligt dyndede aflejringer (GEUS, 2013).
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Figur 8-5. Regionalt overfladesedimentkort for Køge Bugt (GEUS, 2020)

Fordelingen af substrattyper inden for ansøgningsområdet er derfor meget sammenlignelig med de overordnede overfladesedimenter i Køge Bugt (se Figur 8-5). De
sandede (substrattype 1b) og tildels grusede (substrattype 2a) overfladesedimenter,
der dominerer havbunden inden for ansøgningsområdet, dominerer også havbunden
i ca. samme dybdeintervaller (5-15 m) vest og øst for ansøgningsområdet i Køge
Bugt. Ansøgningsområdet udgør derfor samlet set en lille del af den udbredte sandbund i Køge Bugt, som mange steder er gruset.
Kornkurve og organisk indhold i sedimentet
Flere boringer dokumenterer sedimentsammensætningen af råstofforekomsten. Boring KB-17 (DGU-nr.: 551218.66), KB-08 (DGU-nr. 551218.65) og DGU-nr. 551218.4
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er særlig repræsentative for råstofressourcens sammensætning. Lokaliteterne for
boringerne kan ses på Figur 6-3. Boring KB-17 0-50 cm viser overvejende mellemkornet sand (ca. 58%) med et relativt stort indhold af fint sand (ca. 28%) og groft
sand (ca. 10%). Indholdet af grus er ca. 2%. Boring KB-17 50-100 cm viser et gruset
sediment, der består af ca. 37% grus, 27% mellem sand, ca. 20% groft sand og ca.
12% fint sand. I nogle områder af den kortlagte råstofressource er andelen af fint
sand større, jf. boring KB-08 0-60 cm, som viser et velsorteret sediment, der primært
består af fint sand (ca. 66%) med et relativt stort indhold af mellem sand (ca. 29%).
Baseret på boringsdata kan det konkluderes, at sedimentet inden for ansøgningsområdet hovedsageligt er meget varierende men overvejende består af mellemkornet
sand med et varierende indhold af fint og groft sand samt grus. Kornstørrelsesanalyser viser, at sedimentet i ressourcen primært er sorteret til velsorteret postglacialt
saltvandssand og usorteret glaciale sand og grusaflejringer. Boring 551218.4 viser
således et tyndt lag marint holocænt sand, som underlejres af tykke glaciale gruslag
med varierende indhold af sand og sten.
Boringerne viser, at sedimentet generelt har et relativt lavt indhold af silt og ler (typisk < 5%) med det laveste indhold i det holocæne, sorterede sand og det største
indhold i de glaciale, usorterede aflejringer. Boring KB-08 0-60 cm og KB-17 50-100
cm viser et indhold af silt og ler på henholdsvis 4,6% og 3,9%, mens boring KB-17 050 cm viser et lavere indhold af silt og ler på ca. 1,8%.
Baseret på det relativt lave indhold af silt og ler må det organiske indhold i sedimentet forventes at være meget begrænset. Baseret på sedimentets beskaffenhed må
glødetabet forventes at være <1-3% (Larsen, 2009), hvilket er lavt for sedimenter på
havbunden. Prøver fra Fakse Bugt i den sammenlignelige substrattype 1b, viste glødetab på 0,5% og et totalt kulstofindhold på 5700 mg/kg TS (=0,57% af tørstofmængden (Orbicon WSP, 2019c).
Havbundsdynamik
Baseret på Kystdirektoratets data fra Kystatlas forekommer der en betydelig resulterende sedimenttransport i Køge Bugt. Overordnet går sedimenttransporten ind mod
den inderste del af bugten, hvor der forekommer fremrykning af kysten. Det vil sige,
at den resulterende transport går fra øst mod vest (Kystdirektoratet, 2020). Desuden
forekommer der langs kysten syd for ansøgningsområdet udbredt sand og klitkyst
med lille kronisk erosion. En bølgerose fra Køge Bugt viser, at der forekommer en
fremherskende bølgeretning fra sydvest, hvor højden typisk er under 1 m
(Kystdirektoratet, 2020).
Dette tilsammen bekræfter, at der periodevis forekommer signifikant sedimenttransport i og omkring ansøgningsområdet. Ansøgningsområdet samt i de umiddelbare
omgivelser er derfor domineret af dynamiske forhold af lav til moderat karakter.
Den visuelle kortlægning af området viser, at der inden for ansøgningsområdet og
påvirkningszonen flere steder forekommer dynamiske bundformer på havbunden.
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De dynamiske bundformer er primært registreret på den lavereliggende sandbund
(substrattype 1b) på 10-12 meters dybde (Figur 8-3). Der er således observeret bølgeribber på ROV-station 548BA_01, -03, -10, -13 og -18, som ligger spredt udover
ansøgningsområdet og påvirkningszonen.
Generelt er der tale om svage bølgeribber. Dimensionerne af bølgeribber forventes
at varierer signifikant over tid. Generelt vurderes det, at der forekommer sandtransport med lav til moderat karakter. Ved den visuelle kortlægning er der ikke fundet
tegn på, at skyllebankerne eller de stenede områder er dækket af nyaflejret sand.
Der er derfor ikke tale om højdynamiske forhold i området og en genetablering af
den fjernede sandbund og opfyldning af sugehullerne må forventes at tage minimum
et til flere årtier.
8.1.3

Miljøpåvirkninger
Indvindingen vil potentielt kunne påvirke bundtopografien og sedimentforholdene i
relation til følgende;
•

Forstyrrelse af havbunden (dybde- og substratændringer)

•

Sedimentspredning

I det følgende vurderes den specifikke påvirkning af indvindingen i forhold til råstofindvindingens ændring af havbunden, ændring af dybdeforholdene og sedimentspredning i ansøgningsområdet og påvirkningszonen.
Substratændringer
Indvindingen vil forstyrre havbunden og medfører dybde- og substratændringer i ansøgningsområdet. Selve påvirkningsgraden afhænger af indvindingsmetode (forholdet mellem slæbe- eller stiksugning) og indvindingsmængde, men generelt forventes
påvirkningsgraden at være høj. Ved stiksugning ligger skibet stille og suger med et
fremadrettet sugerør. Dette frembringer kegleformede huller i havbunden, som kan
være adskillige meter dybe. I området er der i dag lokale sugehuller, som er op til 11
meter dybere end den omkringliggende havbund. Ved slæbesugning, som primært
anvendes til indvinding af sand eller ral på havbunden, sejler skibet langsomt fremad
og suger med et bagudrettet sugerør. Denne metode frembringer lange spor i havbunden med en bredde på typisk 1,5 meter og en dybde på generelt 30-50 cm og op
til 80 cm med meget store skibe. Begge metoder anvendes til indvinding i Køge
Bugt, hvormed påvirkningen varierer over tid og sted.
Sedimentet i ansøgningsområdet består hovedsageligt af sand, grus og småsten
med varierende indhold af finsand og sten. Størstedelen af indvindingen er ofte koncentreret i mindre delområder af ressourcen, hvor kvaliteten er særlig høj. Det betyder, at der potentielt flere steder kan indvindes ned til bunden af den kortlagte ressourceforekomst. Indvindingen kan derfor medføre, at underliggende glaciale morænelag bliver blottet. Flere boringer bekræfter, at den kortlagte ressource underlejres
af morænelag (jf. boring KB-08 og KB-17). Indvindingen vil derfor over tid medføre
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en øget udbredelse af bl.a. stenrev lokalt i fællesområdet, hvor morænen blottes.
Som følge af indvindingen forekommer der allerede i dag lokale stenrev hovedsageligt inden for restriktionsområdet. Desuden kan indvindingen medføre blotlægning af
underliggende senglaciale aflejringer i form af tørv, som typisk ligger oven på morænen. På kanterne af sugehullerne er der ved flere ROV-stationer (f.eks. 548BA_02
og 548BA_21) observeret tilstedeværelse af tørv og lerskrænter.
Grove materialer såsom små og store sten frasorteres af gitteret på sugefoden ved
indvindingen og returneres til havbunden i form af skyllebanker. Større og mindre
sten bliver på denne måde liggende på havbunden, hvilket kan medføre en mindre
opkoncentrering af større sten lokalt i området. Disse skyllebanker fremtræder som
afgrænsede puder af restmaterialer bestående af grovere sedimenter (grus og sten)
og fremstår allerede i dag tydeligt på havbunden. Skyllebankerne er primært tolket
som substrattype 2 (jf. substrattypekortet på Figur 6-2) og vil forventeligt også fremstå signifikant fremadrettet. Udbredelsen af skyllebankerne er og vil fremadrettet
være signifikant større i de mest indvindingspåvirkede områder sammenlignet med
de mere uberørte områder. Ved indvindingen frasorteres også de fineste fraktioner
(fint sand silt og ler), som ligeledes returneres tilbage til havbunden. Da indholdet af
ler og silt er lavt (typisk <5%) forventes det returnerede sediment, at aflejres tæt ved
indvindingsfartøjet inden for ansøgningsområdet, jf. nedenstående beskrivelse af sedimentspredning.
Generelt kan bundsubstratet efter indvinding dermed stedvist fremstå som en mosaik af mere stenede og irregulære områder med vekslende stenpartier, sugehuller
og uberørt sandbund, ligesom den nuværende havbund. Substratændringerne kan
forekomme i de mest indvindingspåvirkede områder af ansøgningsområdet, mens
påvirkningen i påvirkningszonen og i de ikke indvindingspåvirkede områder vil være
meget begrænset – og ikke skyldes en direkte forstyrrelse af havbunden, men forårsages af sedimentspredning (se afsnittet om sedimentspredning). Den naturlige dynamik sammen med indvindingen i området vil medføre, at der over tid aflejres sand
oven på de blottede sedimenter.
Substrattypen i bunden af de dybe sugehullerne ændres fra havbundens oprindelige
sandbund til siltet bund pga. nedsat strøm og ophobning af finkornet materiale. Der
vil også ophobes organisk materiale i sugehullerne. Ved ROV-optagelserne blev der
flere steder observeret substrattype 1a i bunden af sugehullerne. Den siltede bund i
sugehullerne oplever hyppigt iltsvind, der ses som lokale pletter af hvide svovlbakterier eller større områder med liglagen (hvide svovlbakterier). Der er ikke observeret
tegn på iltsvind på skrænterne i sugehullerne eller i havbundsniveau, ligesom bundsamfundet er genetableret indenfor få meters afstand til sugehuller, og der er således ikke indikationer på spredning af iltsvind fra sugehullerne.
Det estimeres, at fjernelse af substrat medfører, at op til ca. 25 % af området arealmæssigt vil blive berørt pr. år, hvis hele den ansøgte mængde indvindes ved stiksugning, og ca. 37 % af området arealmæssigt vil blive berørt pr. år, hvis hele den
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ansøgte mængde indvindes ved slæbesugning (Tabel 5-4). Antagelserne bag disse
beregninger er beskrevet i afsnit 5.3.2. Den arealmæssige påvirkning vil forventeligt
være mindre, da indvindingen ofte vil være koncentrereret i mindre delområder med
særlig egnet råstofforekomst.
Den geofysiske kortlægning viser, at bruttovolumenet af den kortlagte ressource indenfor det ansøgte område er på 9,1 mio. m3. Det betyder, at den ansøgte indvindingsmængde på 4,5 mio. m3 udgør ca. 50% af den samlede tilgængelige råstofmængde inden for ansøgningsområdet. Med en forventet udnyttelsesgrad på 50%
må derfor forventes, at en stor del af den oprindelig ressource vil påvirkes og en stor
del af den oprindelige sedimentsætning for hele volumenet vil ændres.
Det vurderes derfor samlet set, at bundsubstratet indenfor ansøgningsområdet efter
indvinding generelt vil fremstå mere stenet og irregulært med vekslende skyllebanker, sugehuller og uberørt havbund med sandbund. Desuden kan der opstå områder
med tørv, silt og ler fra de dybereliggende og ældre aflejringer. Den oprindelige havbund i området er sandbund, som efter årtiers indvinding er blevet ændret til en
mere varieret bund, som består af sandbund (65%) og vekslende partier med skyllebanker (substrattype 2), stenede områder (substrattype 2-4) og sugehuller (substrattype 1a). På grund af den relativt begrænsede, naturlige sandtransport i ansøgningsområdet, vil der kun over længere tid aflejres nyt sediment oven på de blottede sedimenter. Dette vil forventelig tage et til flere årtier før alle spor efter indvindingen vil
være udvisket i ansøgningsområdet (lang varighed). Generelt vil genetableringen af
substratet være længere i forbindelse med stiksugning sammenlignet med slæbesugning. I bunden af de største sugehuller vil substratet forventelig ikke vende tilbage til den oprindelige tilstand, hvorved påvirkningen er irreversibel. Generelt forventes genetableringen af substratet i forbindelse med slæbesugning at være reversibelt og for mindre sugehuller delvist irreversibelt.
Overordnet vurderes det derfor, at substratforholdene i ansøgningsområdet vil ændre sig væsentligt i forhold til den oprindelige sandbund. Der forventes ingen væsentlig påvirkning på substratforholdene i påvirkningszonen eller i Køge Bugt omkring ansøgningsområdet som følge af råstofindvindingen.
Dybdeændringer
Råstofindvindingen medfører ændringer i vanddybden inden for ansøgningsområdet,
hvor selve indvindingen pågår, og ikke i påvirkningszonen, hvor der ikke er indvindingsaktivitet. Ændringen af dybdeforholdene er som tidligere beskrevet stærkt afhængig af indvindingsmetoden. Dannelsen af nye sugehuller vil have den største betydning for dybdeændringerne, hvorved påvirkningsgraden er stor.
Baseret på den samlede ansøgningsmængde, den kortlagte volumen og arealet af
ansøgningsområdet vurderes vanddybden i gennemsnit at forøges ca. 1-2 m i de
mest indvindingspåvirkede områder. Derudover vurderes det, at vanddybden i forbindelse med dannelsen af nye sugehuller lokalt indenfor ansøgningsområdet kan
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blive forøget med op til 5-10 m i forhold til nuværende havbundsniveau. Potentielt
kan vanddybden lokalt forøges ned til bunden af den kortlagte råstofforekomst. Den
ansøgte maksimale indvindingsdybde er -22 m DVR svarende til den maksimale
bunddybde i nuværende sugehuller. Den kortlagte ressource er i gennemsnit 1,8
meter tyk, men lokalt er ressourcen op til 5-10 meter tyk. Potentielt kan dybdeforholdende i hele det ansøgte område påvirkes, men da indvindingsaktiviteten formodes
at være koncentreret i mindre delområder, forventes vanddybden i store dele af ansøgningsområdet ikke at ændres væsentligt. Det skal understreges, at stiksugehuller
(substrattype 1a) pt. udgør en mindre del af ansøgningsområdet svarende ca. 4% af
havbunden i ansøgningsområdet.
En fjernelse af 500.000 m3 pr. år vil resultere i en gennemsnitlig havbundssænkning
på 70 cm over en 10-årig periode, hvis det antages, at indvindingen foregår jævnt i
hele ansøgningsområdet, og der ses bort fra de dynamiske forhold i området (Tabel
5-4). I forbindelse med sugehuller kan der dog lokalt forekomme en havbundssænkning på op til 5-10 m, som er den maksimale tykkelse af ressourcen.
De relativ begrænsede naturlige sedimentdynamiske forhold i området medfører, at
spor og huller på havbunden, som følge af henholdsvis slæbe- og stiksugning kun
meget langsomt udjævnes af strømmen. Genetableringen af dybdeforholdene i sugehullerne vil forventeligt have en lang til permanent varighed af årtier, mens genetableringen i forbindelse med slæbesporene vil være midlertidig (1-5 år) og op til
langvarig (>5 år).
Overordnet vurderes indvindingen derfor at medføre en væsentlig påvirkning af dybdeforholdene i ansøgningsområdet. Råstofindvindingen vil ikke medføre væsentlige
dybdeændringer i påvirkningszonen eller i Køge Bugt omkring ansøgningsområdet.
Sedimentspredning
Indvinding på havbunden medfører sedimentspredning og omlejring af sediment på
havbunden. Det frigjorte sediment vil følge strømforholdene, og det aflejres naturligt i
de omkringliggende områder. Afhængigt af sedimentets beskaffenhed og de lokale
strøm- og bølgeforhold, vil sedimentet aflejres relativt hurtigt eller resuspenderes
over flere omgange, inden det aflejres i et stabilt miljø. Sedimentspredning og omlejring af sediment kan føre til ændring af havbundssubstratet og ændring i havbundskoten inden for ansøgningsområdet samt lokalt i påvirkningszonen.
Sedimentspredningen og omlejringen af sediment vil forekomme nær indvindingsfartøjet, hvor selve indvindingen pågår indenfor få hundrede meter og vil med tiden udjævnes af strømforholdene i området. Sedimentspildet for ansøgningsområdet består forventeligt hovedsageligt af finkornet sand og kun en begrænset andel af silt og
ler. Det begrænsede indhold af de fineste fraktioner (silt og ler) betyder, at spredningen vurderes at være meget begrænset, og sedimentet forventes aflejret tæt ved
indvindingsfartøjet.
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Erfaringer fra undersøgelser i andre råstofindvindingsområder viser, at der på trods
af mange års indvindingsaktivitet ikke er tegn på, at sedimentspredningen har påvirket miljøet eller de fysiske forhold på havbunden i selve indvindingsområdet eller i
påvirkningszonen. Spildmaterialet spredes kun over et relativt begrænset område og
ikke udover påvirkningszonen (se afsnit 5.3.3 om sedimentspredning). Sedimentspildet fra råstofindvindingen vurderes derfor at medføre en ubetydelig negativ påvirkning i ansøgningsområdet, en ubetydelig påvirkning i påvirkningszonen og ingen påvirkning i den resterende del af Køge Bugt.
8.1.4

Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for substrat- og dybdeforhold i ansøgningsområdet er angivet i Tabel 8-2. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.
Tabel 8-2. Potentielle påvirkninger som følge af havbundsændringer, dybdeændringer og sedimentspredning ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.
Tema: Bundtopografi og sedimentforhold
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)
Påvirkning

Substratæn-

Omfang

Lokal

Grad

Stor

Varighed

Overordnet

(Reversibilitet)

betydning

Lang, irreversi-

Væsentlig

dring
Dybdeændring

bel
Lokal

Stor

Lang, irreversi-

Væsentlig

bel
Sedimentspred-

Lokal

Lav

Kort

Ubetydelig

ning

8.2.

Flora og fauna

8.2.1

Metode
Det følgende beskriver de eksisterende forhold for flora og fauna i ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone baseret på feltundersøgelser i foråret 2020,
eksisterende viden fra området og effektstudier foretaget i andre råstofområder i
Danmark. Desuden er der foretaget en vurdering af de potentielle miljøpåvirkninger
af flora og fauna som følge af indvindingen. Selve metoden til beskrivelse af de biologiske undersøgelser er beskrevet i afsnit 7.1.

8.2.2

Eksisterende forhold
Resultaterne fra den biologiske undersøgelse er beskrevet i Kapitel 0 i forbindelse
med miljøundersøgelserne for fase IIA. I nærværende afsnit beskrives forholdene inden for selve ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone. Ansøgningsområdet svarer til fællesområdet fratrukket arealet af restriktionsområdet, hvor der
ikke må indvindes af hensyn til forekomsten af stenrev.
Naturtyper og bundsamfund
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I ansøgningsområdet forekommer primært naturtype 1b ”sandbundssamfund” (65%)
og naturtype 2 ”blandet bund og skyllebanker (29%). Tilsvarende er gældende for
påvirkningszonen, hvor naturtype 1b også dominerer (83%). Inddelingen i naturtyper
kan ses på nedenstående naturtypekort (Figur 8-6) og arealfordelingen er vist i Tabel 8-3.

Figur 8-6. Naturtypekort for ansøgningsområdet, fællesområdet, restriktionsområdet samt tilhørende påvirkningszone. Ansøgningsområdet er fællesområdet fratrukket restriktionsområdet. Baggrundskortet er et
søkort fra Geodatastyrelsen (GST). På kortet er desuden angivet positioner for ROV-stationer.
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For mere detaljerede beskrivelser af de enkelte naturtyper henvises til kapitel 7.2 Miljøundersøgelser. For fulde artslister se Figur 7-2. For mere detaljerede beskrivelser af sugehullerne henvises til afsnit 7.2.2 – Naturtype 1a ”blødbund og sugehuller.
Tabel 8-3. Arealfordeling af naturtyper indenfor ansøgningsområdet, i påvirkningszonen og i det samlede
undersøgelsesområde. *Arealerne for ansøgningsområdet svarer til fællesområdet fratrukket restriktionsområdet (se Tabel 7-1). Grå farve angiver ansøgningsområdet og påvirkningszonen, som er de relevante
for miljøvurderingen af indvindingen.

Naturtype
1a
1b
2
3/4
Total

*Ansøgnings-område
km2
%
0,3
4
4,4
65
2,0
29
0,1
2
6,8
100

Påvirknings-zone
km2
%
0,1
2
5,4
83
0,9
14
0,05
1
6,4
100

Naturtype 1a blødbundssamfund udgjorde 4% af ansøgningsområdet og 2% af
påvirkningszonen. Naturtypen fandtes fortrinsvis i bunden af sugehuller med indslag
af sandede substrater og skyllebanker. Der var meget lidt bundfauna i sugehullerne
aftagende mod bunden - fortrinsvis enkelte dyndsnegle, blåmuslinger og enkelte
hvide skaller (0-1%) (Tabel 8-7). Bundflora forekom meget sparsomt (0-1%) på enkelte sten og bestod fortrinsvis af skorpealger (hav-hildenbrandia og kalkskorpealge). Sammenskyl af løse, delvist levende makroalger sås på plateauer/i hulninger
ned igennem sugehullet. Sammenskyllene havde mest associeret liv i form af små
mindre fisk. På bunden af sugehullerne sås fortrinsvis enkelte småfisk. Bunden var
præget af mindre liglagen pletter på dybder under springlaget (ca. 16 m). Iltforholdene var dog generelt gode i sugehullerne i midt april, hvor miljøundersøgelsen
fandt sted.
For flere billeder af sugehullerne se afsnit 7.2.2.1.

Figur 8-7. View ned gennem sugehul på ROV-station 21.
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Naturtype 1b – sandbundssamfund var den mest dominerende naturtype både inden for ansøgningsområdet (65%) og i påvirkningszonen (83%) (se Figur 8-6 og Tabel 8-3). Sandbunden fremstår som en relativt homogen sandbund stedvist med bølgeribber og enkelte mindre sten. Bundsamfundet var domineret af sandormehobe og
et varierende dække af små sorte dyndsnegle, enkelte blåmuslingeklumper løse eller fasthæftede på mindre sten og spredte hvide skaller fra bl.a. hjertemusling og
sandmusling. Fiskearter på sandbunden bestod fortrinsvis af sandkutling og forskellige andre uspecificerede småfisk.

Figur 8-8. Sandbund uden bølgeribber, dyndsnegle (små sorte pletter), sandormehobe og blåmuslingeklump med fedtemøg og tæt rødsky (formodentligt løs). ROV-station 09.

Naturtype 2 fandtes som blandet bund med skyllebanker efterladt fra indvinding
og var den næstmest udbredte naturtype i ansøgningsområdet (29%) og påvirkningszonen (14%). Skyllebankerne havde høje dækningsgrader af blåmuslinger (20100%) og makroalger (50-100%). På skyllebankerne observeredes desuden rurer og
hydroider. Makroalgerne var domineret af fedtemøg, enkelte rødalgebuske inkl. klotang, tæt rødsky og blodrød ribbeblad. Sandbundssamfundet i naturtype 2 var tilsvarende naturtype 1b.
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Figur 8-9. Naturtype 2 skyllebanke overgroet med blåmuslinger og makroalger (fedtemøg, blodrød ribbeblad og rødalgebuske). ROV-station 16.

Naturtype 3/4 - stenrev findes spredt i undersøgelsesområdet fortrinsvis i restriktionszonen, og udgør en lille del af ansøgningsområdet (2%) og påvirkningszonen
(1%). Stenrevene havde lokalt huledannende elementer. Makroalgedækket var tæt
på stenene (substratspecifik dækningsgrad 90-100%) og generelt højt i disse områder, som bestod af mosaikbund med en blanding af alle naturtyperne (30-100%).
Bundfaunanen på stenene bestod af blåmuslinger, rurer, dyriske svampe (gule),
samt mosdyr og hydroider på makroalgerne. Dækningsgraden kunne ikke kvantificeres præcist, da det var meget svært at vurdere i det tætte algedække. Der blev observeret flest makroalgearter i denne naturtype. Fedtemøg dominerede som på alle
andre naturtyper. De observerede algearter omfattede: Rødalger: klotang, tæt rødsky, blodrød ribbeblad, vinget ribbeblad, kile rødblad, hav-hildenbrandia og kalkskorpealge. Brunalger: fedtemøg, strengetang, sukkertang, fingertang og brun skorpe.
Grønalger: vandhår og tarmrørhinde. Blodrød ribbeblad fandtes mange steder på de
store sten og fremstod som en kummerform med mere aflange, vimpelagtige blade
og lysere rød farve end hos normale eksemplarer (se Figur 8-10).
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Figur 8-10. Naturtype 4 – stenrev med store sten (>10 cm) og huledannende elementer. Fedtemøg (brungrønt), vandhår (gulgrønt), tarmrørhinde og blodrød ribbeblad i kummerform med aflange, vimpelagtige
blade i bleg, rød farve. ROV-station 1 i restriktionsområder.

Samlet vurdering af de biologiske værdier
Samlet set vurderes ansøgningsområdet som værende af normal biologisk interesse
med relativt få arter, som kan observeres med ROV, normale dækningsgrader og arter som er almindelige i Køge Bugt og Øresund generelt
(Øresundsvandsamarbejdet, 2009). Bundsamfundene har således et højt genetableringspotentiale fra de omkringliggende populationer af bundflora- og fauna. Der blev
ikke observeret rødlistede eller særligt beskyttede arter eller naturtyper. Stenrev anses for at være en sårbar naturtype men er ikke beskyttet.
De biologisk mest værdifulde områder vurderet på baggrund af artsantal og dækningsgrader er stenrevsområderne med flest arter af makroalger. Ligesom skyllebankerne er værdifulde rent biologiske med tætte blåmuslingebanker og associerede
makroalge- og bundfaunaarter. Indvindingen øger udbredelsen af de mest biologisk
værdifulde naturtyper i fællesområdet (stenrev og skyllebanker) som følge af dannelsen af skyllebanker og blotlæggelse af morænen, når sandet fjernes.
8.2.3

Miljøpåvirkninger
Råstofindvindingen medfører følgende ændringer, der potentielt kan påvirke flora og
fauna i de forskellige bundsamfund i ansøgningsområdet;
•

•

Habitattab, herunder
o Arealinddragelse
o Substratændring
o Dybdeændring
Sedimentspredning
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I det følgende vurderes påvirkningen af indvindingen i ansøgningsområdet på flora
og fauna.
Habitattab
Indvindingen vil medføre habitattab for bundflora og -fauna i form af substrat- og
dybdeændringer i ansøgningsområdet. Der forventes ingen ændringer af de biologiske samfund i påvirkningszonen.
Direkte arealpåvirkning af indvinding
Indvindingen vil først og fremmest medføre en direkte påvirkning i og omkring selve
indvindingsfartøjet ved fjernelse af substrat fra havbunden, som vil medføre fjernelse
af bundfauna og -flora i indvindingsområdet. Derudover vil indvindingen medføre at
de biologiske samfund bliver påvirket gennem returnering af frasorteret materiale,
som medfører en overdækning af bundfauna og -flora i indvindingsområdet (skyllebankedannelse). Begge aktiviteter vil medføre en høj mortalitet af bundflora og fauna i det påvirkede område. Mobil fauna vil i nogen grad kunne fjerne sig fra sugehovedet og dermed undgå at blive suget med op sammen med indvindingsmaterialet.
Det estimeres, at fjernelse af substrat medfører, at op til ca. 25 % af området arealmæssigt vil blive berørt pr. år, hvis hele den ansøgte mængde indvindes ved stiksugning, og ca. 37 % af området arealmæssigt vil blive berørt pr. år, hvis hele den
ansøgte mængde indvindes ved slæbesugning (Tabel 5-4). Over den 10-årige periode forventes den eksisterende indvindingsressource udtømt i ansøgningsområdet
og henholdsvis 223% (stiksugning) og 329% (slæbesugning) af havbunden i ansøgningsområdet påvirket, hvis indvindingen fordeles jævnt i hele området. Antagelserne bag disse beregninger er beskrevet i afsnit 5.3.3. Den arealmæssige påvirkning vil forventeligt være mindre, da råstofforekomsten ikke er jævnt fordelt i hele
området (se Figur 3-4), og indvindingen formodentligt vil være koncentrereret i mindre delområder med egnet råstofforekomst. Det antages derfor at potentielt hele ansøgningsområdet kan blive påvirket af indvindingen, hvorved påvirkningsgraden vil
være høj. Indvindingen kan medføre direkte påvirkning eller fjernelse af de 2% stenrev der er observeret i ansøgningsområdet. Substratændringerne som følge af indvindingen vil dog formodentligt medføre en samlet øgning af stenrevs naturtypen i
ansøgningsområdet (se næste afsnit).
Genetableringstiden for bunddyr og planter sker hurtigere i slæbesporene, hvor
bunddyr og planter kan begynde genetableringen umiddelbart efter indvindingens
ophør. For sugehullerne er genetableringen langsommere og sker kun i meget begrænset omfang. Dette skyldes, at sugehullets bund er mere mudret pga. ophobning
af organisk stof og ofte påvirkes af lokalt og varierende iltsvind observeret i ansøgningsområdet ved pletter af hvide svovlbakterier/liglagen (se afsnit 7.2.6 for yderligere beskrivelse af sugehullerne og de dyr og planter som lever i dem). Dybdeøgnin-
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gen i hullet kan desuden medføre, at der ikke er lys nok på bunden til, at bundplanterne kan leve der, afhængigt af om dybden er under den fotiske zone for bundplanterne.
De observerede bundflora- og bundfaunaarter i ansøgningsområdet er almindeligt
udbredt i Køge Bugt og i Øresund generelt (Øresundsvandsamarbejdet, 2009).
Bundfloraen består af fedtemøg, rødalgebuske, enkelte store brunalger og skorpealger og vurderes at kunne genetablere sig på blotlagt hårdt substrat inden for 1 til få
år (Femern Sund, 2013).
Den dominerende sandorm i ansøgningsområdet og andre børsteorme har en relativ
kort livscyklus, og vurderes at være genetableret efter en eller to vækstsæsoner
(Femern Sund og Bælt, 2013). Det samme er gældende for dyndsnegl (Hydrobia
sp.), som forekommer i stort antal på sandbunden i Køge Bugt og spredes med
strømmen i området. De observerede muslingearter har en længere levetid, og en
genetablering til et naturligt niveau vil som følge deraf tage længere tid. Almindelig
østersømusling (Macoma balthica) og blåmuslinger (Mytilus edulis) har en generationstid på ca. 2 - 4 år, mens almindelig sandmusling (Mya arenaria) og hjertemusling
(Cerastoderma edule) har en generationstid på 2 - 5 år (Femern Sund og Bælt,
2013).
Efter endt indvinding i ansøgningsområdet vil der således forekomme en genindvandring af bundfauna og -flora både fra arealer uden for og arealer inden for ansøgningsområdet. Genetableringstiden vurderes derfor til 1-5 år og varigheden for påvirkningen til midlertidig og reversibel.
Den direkte arealpåvirkning og mortalitet for bundfauna og -flora ved slæbe eller stiksugning vurderes på denne baggrund som moderat i ansøgningsområdet. Der vil
ikke være en påvirkning fra substratændring i påvirkningszonen.
Ændring af substrattype
Indvindingen medfører et permanent habitattab i forhold til det dominerende sandbundssamfund – Naturtype 1b. Havbunden i de indvindingspåvirkede områder fremstår i dag med spredte skyllebanker af frasorterede mindre sten (<10 cm) og enkelte
store sten (>10cm). Ansøgningsområdet forventes at fremstå med en større andel
skyllebanker end i dag efter en tømning af indvindingsressourcen. Sandbund vil dog
stadigt forekomme i området, da de fine sandfraktioner også frasorteres, og da der
er områder uden ressource, som ikke forventes betydeligt påvirket af den ansøgte
indvinding. Morænelag med store sten, ler og tørv kan også blotlægges under ressourcen lokalt i ansøgningsområdet. Havbunden i ansøgningsområdet vil altså blive
mindre sandet og med mere udbredt hård bund i form af skyllebanker og blotlagt
moræne. Dette vil medføre at bundsamfundet ændres mod mere hårdbundssamfund
i form af blåmuslingemuslingebanker oven på skyllebankerne og stenrev, hvor der
blotlægges moræne. I bunden af sugehullerne vil ophobningen af organisk stof med-
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føre iltsvind og meget lidt bundflora og -fauna. Dette medfører en reduktion af udbredelsen af sandbundssamfundet i området, en øgning af hårdbundssamfundene og
en stigning af blødbund uden ret meget liv på bunden af sugehullerne. Antallet af arter i ansøgningsområdet/biodiversiteten i området forventes således ikke at ændre
sig eller evt. at stige lidt som følge af en større andel hårdbund, der giver et mere heterogent habitatområde med afvekslende bundtyper og mulighed for flere arter.
Ændringen af substrattyperne i ansøgningsområdet vil være lokal og vil samlet set
medføre en middel påvirkningsgrad i forhold til ændrede bundsamfund i området,
dog ikke til samfund som ikke findes i området i forvejen. Substratændringen må formodes at være langvarig og irreversibel, idet dynamikken/sandtransporten i området
er relativt lav og ikke kan forventes at genetablere sandbund i området igen indenfor
et til flere årtier. Det vurderes derfor samlet set, at bundflora og -faunaen vil blive
væsentligt påvirket som følge af substratændringerne ved indvinding i ansøgningsområdet. Påvirkningszonen påvirkes ikke.
Dybdeændringer
Indvindingen vil udover fjernelse/tilførsel af substrat medføre en dybdeændring. Dybdeændringen er afhængig af den anvendte indvindingsmetode dvs. slæbe- og/eller
stiksugning. Stiksugning medfører den største ændring af dybdeforholdene gennem
dannelsen af sugehuller, som kan være flere meter dybe (5-11 m dybe i ansøgningsområdet). Slæbesugning medfører derimod slæbespor med en bredde på op til ca.
1,5 m og en dybde på ca. 0,3-0,5 m. Den gennemsnitlige dybdeændring i ansøgningsområdet under antagelse af at indvindingen fordeles jævnt i området er 7 cm pr
år og 66 cm over en 10-årig periode (se Tabel 5-4). Råstofforekomsten er dog ikke
jævnt fordelt i ansøgningsområdet (se Figur 6-3).
Baseret på den samlede ansøgningsmængde, den kortlagte volumen og arealet af
ansøgningsområdet vurderes vanddybden i gennemsnit at forøges ca. 1-2 m i de
mest indvindingspåvirkede områder. Derudover vurderes det, at vanddybden i forbindelse med dannelsen af nye sugehuller lokalt indenfor ansøgningsområdet kan
blive forøget med op til 5-10 m i forhold til nuværende havbundsniveau, hvilket svarer til den maksimale dybde af råstofressourcen i ansøgningsområdet. Dette kan
medføre at de lavere dele af ansøgningsområdet på ca. 10 m dybde, hvor ressourcen ligger kan ende med en dybde på op til 10 m mere dvs. ca. 20 m dybde. Dette
kan være et problem i forhold til lysforhold for nogle makroalger, herudover vil både
bundflora- og fauna kunne udsættes for iltsvind i de dybe sugehuller. Påvirkningsgraden vurderes derfor til høj, lokalt i sugehullerne. Varigheden vurderes til lang og
irreversibel, da de dybe sugehuller i området ikke forventes at kunne fyldes op ved
naturlig sandtransport i området indenfor årtier.
Det vurderes derfor, at påvirkningen på bundflora og -fauna som følge af dybdeforøgelse i ansøgningsområdet vil være væsentlig for stiksugning og mindre for slæbesugning i ansøgningsområdet. Indvindingen vil ikke medføre dybdeændringer i påvirkningszonen.
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Sedimentspredning
Indvinding medfører sedimentspild til vandsøjlen i forbindelse med sugning på havbunden og overløb fra fartøjet. Sedimentspildet forekommer dels som øgede sedimentkoncentrationer i vandsøjlen, mens indvindingsaktiviteten pågår, og efterfølgende sedimentation af det ophvirvlede sediment på havbunden. Det spildte materiale kan, afhængig af kornstørrelse og de specifikke strømforhold i området, spredes
over ansøgningsområdet, og kan potentielt påvirke de biologiske samfund.
Sedimentet i ansøgningsområdet er varieret og består af fint til groft sand, grus, ral
og indeholder meget lidt fint materiale, som er den del af sedimentspildet, der kan
spredes over store afstande. Sedimentet vil derfor kun spredes i meget begrænset
omfang og over korte afstande, og fortrinsvis der hvor der i forvejen er høj mortalitet
som følge af den direkte slæbe- eller stiksugning. Tidligere erfaringer i forhold til sedimentspredning i forbindelse med råstofindvinding viser at spredningen sker indenfor få hundrede meter af indvindingsaktiviteten (se afsnit 5.3.3). Sedimentspredningen forekommer således fortrinsvis i ansøgningsområdet, i mindre grad i påvirkningszonen og slet ikke udenfor denne.
Sedimentspredning/sedimentation vil ikke medføre væsentlige ændringer af bundfauna og bundfaunasamfundet i ansøgningsområdet, der i forvejen er domineret af
sandbund og indvindingspåvirkede områder med skyllebanker. De fleste arter knyttet
til sandbunde udsættes med jævne mellemrum for naturligt høje værdier for suspenderet stof i forbindelse med stormvejrshændelser, hvorfor arter knyttet til disse bundtyper har en høj tolerance overfor omlejring og sedimentation. Sedimentspredningen
vurderes på denne baggrund som ubetydelig i ansøgningsområdet og i påvirkningszonen og der vil ikke være en påvirkning i Køge Bugt udenfor påvirkningszonen.
8.2.4

Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for flora- og fauna i ansøgningsområdet er angivet i Tabel
8-4. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det
omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.
Tabel 8-4 Potentielle påvirkninger af naturtyper ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.
Tema: Flora og fauna
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)
Påvirkning

Direkte påvirk-

Omfang

Grad

Varighed

Overordnet

(Reversibilitet)

betydning

Lokal

Høj

Middel

Moderat

Substratændring

Lokal

Høj

Lang, irreversibel

Væsentlig

Dybdeændring

Lokal

Høj

Lang, irreversibel

Væsentlig

Sediment-

Lokal

Ubetydelig

Kort

Ubetydelig

ning

spredning
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8.3.

Fisk og fiskeri
I det følgende beskrives de eksisterende forhold for fisk og fiskeri. Desuden vurderes
den potentielle miljøpåvirkning, som indvindingen kan have på disse.

8.3.1

Metode
Det følgende beskriver de eksisterende forhold for fisk og fiskeri i ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone baseret på feltundersøgelser i foråret 2020 og
eksisterende viden fra området. Desuden er der foretaget en vurdering af de potentielle miljøpåvirkninger af flora og fauna som følge af indvindingen.

8.3.2

Eksisterende forhold
Fisk
Ansøgningsområdet var generelt set arts- og individfattigt på fisk. I forbindelse med
nærværende undersøgelser (visuelle verifikationer) blev der registreret kutlinger fortrinsvis sandkutlinger, få toplettet kutling, hundestejle, en ålekvabbe, enkelte havkarusse og mindre stimer af småfisk og muligvis yngel i forbindelse med blåmuslingerne på skyllebankerne og specielt stenrevs naturtypen (naturtype 3/4), fortrinsvis
indenfor restriktionsområdet.
Fødegrundlaget for fisk i ansøgningsområdet er domineret af sandorm og muslinger
og naturligvis mindre fisk, for de fiskespisende arter som torsk og pighvar. Desuden
karakteriseres bunddyrssamfundet, og dermed fiskenes fødegrundlag, generelt som
middel/normalt for Køge Bugt (se afsnit 8.2 Flora og fauna).
Gyde- og opvækstområder
Køge Bugt er ikke kendt som et vigtigt gyde- eller opvækstområde for specifikke fiskearter (Warner et al, 2012) (Worsøe et al, 2003). Der kan dog være mindre gydeog opvækstområder, som man ikke har kendskab til. Generelt kan der ikke identificeres områder i danske farvande, der er uden betydning for gennemførelse af forskellige fiskearters livscyklus (Sørensen, 2013).
Der findes anekdotiske informationer om torskeyngel fundet fortrinsvis øst for ansøgningsområdet i 548-HA Juelsgrund Øst (Figur 8-11) (Warner et al, 2012), som i øvrigt også er angivet som vigtigt torskeområde for fiskerne (se Figur 8-14).
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Figur 8-11. Større forekomster af torskeyngel (Gadus morhua). Kort lavet på baggrund af anekdotiske
svar fra fiskere i relation til områder, hvor fiskere ofte er stødt på juvenile torsk i større mængder. Kilde:
(Warner et al, 2012).

Herudover er den sydlige del af Køge Bugt angivet som muligt opvækstområde for
brislinger, som har opvækstområde generelt i de indre danske farvande (Figur 8-12).

Figur 8-12. Kendte gyde- og opvækstområder i Østersøen og Kattegat for brisling (Sprattus sprattus). Gul:
gydeområder, blå: opvækstområder (efter Baumann et al. 2006 & 2008, Köster et al. 2003, Worsøe et al.
2002, DTU Aquas sommer akustisk togt). Kilde: (Warner et al, 2012).

Der blev observeret få juvenile småfisk (spp.) i ansøgningsområdet. De lavvandede
områder i påvirkningszonen kan ligeledes fungere som opvækst og gydeområde for
andre arter, såsom skrubbe, tunge, pighvar, rødspætte, sild og brisling (Warner et al,
2012).
Fritidsfiskeri og rekreativt fiskeri
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Ud over det erhvervsmæssige fiskeri, foregår der en del fritidsfiskeri, heriblandt trollingfiskeri af havørred, torsk og pighvar, i Køge Bugt. På baggrund af indrapporteringer på forskellige lystfiskerfora, anses der også at foregå en del rekreativt fiskeri i
indvindingsområdet – bl.a. torskefiskeri med stang langs skrænterne i sugehullerne
(Orbicon, 2014b).
Nøglefiskerprogrammet
DTU Aqua indsamler information i forhold til fritidsfiskernes fangst igennem nøglefiskerprogrammet, seneste rapport er for perioden 2014-2016 og er refereret herunder
(Støttrup J, 2017). De vigtigste fangstarter var skrubbe, ålekvabbe, pighvarre og
torsk (Figur 8-13).
I Øresund og Fakse Bugt er der registreret fangster fra en fisker alle årene i perioden
2014-2016 med ruser og med garn i 2015, samt én fisker i 2014 og én i 2016, der fiskede med garn og ruser. Den forholdsvis lave salinitet taget i betragtning, blev der
fanget forholdsvis mange arter i Øresund. Sammenlagt i garn og ruser blev der fanget 24 forskellige fiskearter. Fem arter blev fanget både i garn og ruse, nemlig rødspætte, sej, skrubbe, torsk og ørred. I hele perioden blev der fanget en ørred med
garn og en med ruse.

Figur 8-13. Fordelingen af fangster i ”Øresund og Faxe Bugt” i garn (øverst) og i ruse (nederst) opgjort i
antal før 2014(venstre cirkeldiagram) og 2014-2016 (højre cirkeldiagram).
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I garn blev der fanget 10 forskellige fiskearter i perioden 2014-2016, noget færre end
før 2014. Skrubbe udgjorde den største del af garnfangsterne i antal i garnfiskeriet i
2014-2016, herudover udgjorde pighvar 34% og torsk 11% (Figur 8-13). De resterende syv arter indgår i kategorien ”Andre arter”, der dækker over arter hvor fangsterne udgjorde mindre end 4% hver især.
I rusefiskeriet blev der i alt fanget 19 forskellige fiskearter. Der blev registreret flest
torsk 28% af den totale fangst over perioden, skrubbe udgjorde 14%, mens ål og
ålekvabbe stod for henholdsvis 11% og 12% af fangsterne (Figur 8-13). Der blev
fanget sortmundet kutling i 2016, i Faxe Bugt, og disse udgjorde 10 % af fangsterne.
Fiskeri
Der har igennem store dele af 1900-tallet foregået en del erhvervsfiskeri i Køge
Bugt, som i flere årtier er foregået samtidig med indvindingsaktiviteter i bugten. I slutningen af 1900-tallet var antallet af aktive erhvervsfiskere dog i tilbagegang, hvilket
bl.a. blev tilskrevet udledning af spildevand og kemikalier, som truede havmiljøet og
dermed fiskeriet. Tilbagegange i ålebestanden, og øget predation af bl.a. skarv blev
også anset for at være medvirkende (Sedal K, 1997).
Der er nu kun nogle få erhvervsfiskere tilbage i Køge Bugt, hvor fiskeri foregår enten
med faste redskaber som bundgarn eller ved garnfiskeri (Orbicon, 2014b).
NCC holdt i forbindelse med en tidligere ansøgning om indvindingstilladelse møde
med fiskerne i Køge Bugt omkring evt. konflikter. Følgende fremkom på mødet og er
fiskernes holdning, se nedenstående boks (Orbicon, 2014b):
”NCC har d. 30.10.2014 haft møde med Fisker Robin Kvist formand for Køge Bugt
Fiskeriforening og Fisker Martin Fønskov begge er hjemmehørende i Køge. Formålet var at afdække eventuelle interessekonflikter mellem fiskeriet og råstofindvindingen.
Ifølge fiskerne drives Fiskeriet i Køge Bugt overvejende af garn og bundgarnsfiskere fra Køge og de omkringliggende havne. Fiskeriet drives med faststående
garn. Garnfiskeriet drives efter torsk, skrubber, pighvar og ørred. Bundgarnsfiskerne fisker efter de samme arter samt blankål.
Ifølge fiskerne er garnfiskeriet i Køge Bugt koncentreret om de grunde og flak,
hvor der er hård bund. Heraf er Juels Grund et af de vigtigste fiskeområder. Det er
fiskernes oplevelse, at der ikke er fisk, når der har været råstofindvinding, og at
der ikke kan fiskes i områder, hvor der har været intensiv råstofindvinding. Garnfiskerne kan godt sætte garn på ujævn bund, men gør det sjældent i indvindingsområderne, da bunden virker gold. I sugehullerne er der normalvis iltsvind, som et
resultat af at drivende fedtemøg samles i hullerne. Tidligere (for 10-20 år siden)
var Juels Grund gydeplads for sildestammer, der ikke længere er til stede i området i samme mængder.
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På vedhæftede kort er markeret med rødt hvor i 548-BA Juels Grund, der er de
største fiskeriinteresser, og med blåt hvor der i 548-HA fiskes især torsk på særlige tidspunkter (Figur 8-14).
Der er 1 bundgarnsfisker hjemhørende i Køge, mindst 3 i Mosede og 1 eller 2 i
Sydhavnen som fisker nord i bugten. Bundgarnsfiskeriet er begrænset til at ligge i
en række områder langs kysten på kortet markeret med grønt (se Figur 8-14). Minimumsafstanden fra indvindingsområderne til den ydre grænse for bundgarn er
550 m svarende til sikkerhedsafstanden, der normalt holdes til sårbare områder.
Der er således en konflikt imellem fiskeriet og råstofindvindingen på Juels Grund.
Fiskerne mener ikke at der bør indvindes råstoffer i områderne 548-BA Juels
Grund og 548-HA Juels Grund Øst. På mødet blev der drøftet forskellige muligheder for at begrænse konflikten, men fundamentalt set er der et ønske fra fiskeriet
om a få stoppet råstofindvindingen i området.”
Til ovenstående skal det bemærkes, at råstofindvinding og erhvervsfiskeri har foregået side om side i Køge Bugt i årtier. Det kan dog ikke udelukkes, at der er konfliktende interesser, hvis der er arealmæssige sammenfald mellem de områder, der er
udlagt til indvinding, og de områder fiskerne ønsker at fiske i.

Figur 8-14. Fiskeriinteresser i og omkring fællesområde 548-BA Juelsgrund (ansøgningsområdet) og 548HA Juelsgrund Øst. Rødt område = de vigtigste fiskeriinteresser i område 548-BA Juelsgrund. Blåt område = torskefiskeri på særlige tidspunkter omkring fællesområde 548-HA Juelsgrund Øst. Grønt område
= bundgarnsfiskeri langs kysten.

Området i 548-BA Juelsgrund, som fiskerne angiver som vigtigst for fiskeriet, er
samtidigt det område, hvor råstofressourcen ligger i området, og hvor der er blevet
indvundet mest igennem årene (se Figur 3-7). I dette område findes der udbredte
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skyllebanker efterladt efter indvinding med tætte blåmuslingebestande på (Naturtype
2 se afsnit 7.2.4.
8.3.3

Miljøpåvirkninger
Råstofindvinding i ansøgningsområdet vil potentielt kunne påvirke fisk og fiskeri i relation til følgende;
•
•
•

Arealinddragelse
Ændring af havbunden/habitattab
Sedimentspredning

I det følgende foretages en vurdering af påvirkning på fisk og fiskeri. Vurderingen i
forhold til det øgede antal indvindingsskibes betydning for fiskeriet er foretaget i afsnit 8.9.
Arealinddragelse
Fiskebestanden
Indvindingen vil medføre en arealinddragelse, som kan forstyrre fisk og erhvervsfiskeriet ved at bortskræmme bundfisk, indskrænke mulige fiskepladser samt føre til
reduktion af habitat- og fødegrundlag. Desuden kan indvindingen påvirke gyde- og
opvækstområder for visse fiskearter.
Den direkte fysiske påvirkning af bunden under slæbesugning vil virke forstyrrende
på bundfisk, som forventeligt vil blive skræmt ud i de tilstødende områder. Den resulterende påvirkning vil være begrænset både areal- og tidsmæssigt med i relation til
selve indvindingsaktiviteten, hvilket vil betyde, at påvirkningen på fisk er mindre, lokal og af kort varighed. Mængden af byttedyr for fisk vil ligeledes reduceres, men
indvindingen medfører dog også kortvarigt blotlægning af bunddyr, hvilket kan medføre øgede fødemuligheder.
Det samlede ansøgningsområde, hvor der vil forekomme en mere eller mindre intensiv arealinddragelse omfatter et areal på 6,8 km². Havbunden i ansøgningsområdet
er domineret af sandbund (65%) og blandet bund med skyllebanker (29%) (Tabel
8-1). Fiskeføde i form af fauna som f.eks. sandorm og muslinger forekommer udbredt på sandbunden (generelt 2-7% og op til 30% pga. spredte skyllebanker, se Tabel 7-2). Bundfaunaen på skyllebankerne er domineret af tætte bestande af blåmuslinger (20-100% dækningsgrad). Bundfaunasamfundet i ansøgningsområdet er på
baggrund af de gennemførte undersøgelser vurderet almindeligt for Køge Bugt og
Øresund med et almindeligt forekommende artsantal og -sammensætning (der er
dog ikke gennemført egentlige infauna-undersøgelser, idet det ikke er krævet i henhold til Bekendtgørelsen). Der blev generelt observeret få fisk på sandbunden (naturtype 1b) og den blandede bund (naturtype 2) i ansøgningsområdet (<1%-1%). Fisk
blev fortrinsvis observeret i forbindelse med større sten fortrinsvis på stenrevsnaturtypen i restriktionsområdet (1-2%). Der blev observeret meget få fiskearter i ansøg-
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ningsområdet domineret af kutlinger, herudover hundestejle, ålekvabbe og havkarusse. Der blev ikke observeret fladfisk og torsk, som er vigtige fangstarter i Køge
Bugt og Øresund. Arealpåvirkningen pr år er estimeret til at være ca. 25-37% af havbunden afhængigt af sugemetoden (stiksugning eller slæbesugning). Fiskene vil generelt kunne undvige sugefoden og vil kunne fouragere i andre del af ansøgningsområdet eller Køge Bugt, mens indvindingen pågår. Påvirkningsgraden vurderes
derfor til lav, lokal og midlertidig og reversibel, idet bundfaunasamfundet vurderes at
kunne genetablere sig i området indenfor 1-5 år. Samlet set vurderes den direkte
fjernelse af havbunden at påvirke fiskebestanden i ansøgningsområdet i mindre negativt. Der vil ikke være en påvirkning i påvirkningszonen.
Gyde- og opvækstområder
I forhold til indvindingens påvirkning af eventuelle gyde- og opvækstområder i ansøgningsområdet, er det i forvejen stærkt påvirket af indvinding, som har pågået i
området i årtier. Det er dog kun mellem ca. 25-37% af havbunden afhængigt af sugemetoden (stiksugning eller slæbesugning), der påvirkes af indvindingen om året.
Dele af ansøgningsområdet vil således være tilgængelige og vil kunne anvendes til
gydning- og opvækst i området. Det er nævnt at ansøgningsområdet kan være opvækstområdet for brisling og evt. torsk. Begge arter er pelagiske og kan undvige sugefoden og evt. forlade området, mens indvindingen pågår. Påvirkningsgraden vurderes således lav, lokal og midlertidig, og samlet set ubetydelig negativ.

Fiskeri
Råstofindvinding og erhvervsfiskeri har foregået side om side i Køge Bugt i årtier.
Det kan dog ikke udelukkes, at der er konfliktende interesser, hvis der er arealmæssige sammenfald mellem de områder, der er udlagt til indvinding, og de områder fiskerne ønsker at fiske i. Figur 8-14 angiver, at der ifølge fiskerne forekommer fiskeri
efter flere arter i ansøgningsområdet.
Det vurderes, at selve indvindingen i ansøgningsområdet vil have en kortvarig og
middel forstyrrelsesgrad på fiskeriet, da eventuelt fiskeri kan pågå i ansøgningsområdet, når der ikke indvindes. Når indvindingen helt stopper, efter området er tømt for
de ønskede råstofressourcer, eller af anden årsag opgives, vil fiskeriet kunne pågå
uhindret. Samlet set vurderes arealinddragelse i forbindelse med indvindingen, der
periodisk kan begrænse fiskeriet i ansøgningsområdet, at medføre en mindre negativ påvirkning på fiskeriet i Køge Bugt.
Ændring af havbunden/habitattab
Indvindingen vil medføre en større udbredelse af sugehuller, skyllebanker og blotlagt
moræne i ansøgningsområdet. Der vil dog stadigt være sandbund i området også,
og de fiskearter der findes i området nu, forventes også at kunne findes i området efter endt indvinding. Påvirkningsgraden for fiskebestandene i området vurderes derfor
som middel, lokal og langvarig og samlet set af mindre negativ betydning.
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Stiksugning efterlader sugehuller spredt i ansøgningsområdet, som kan være til
gene for fiskeriet. Sugehuller i området vil have en maksimal dybde, der svarer til forekomstens tykkelse dvs. ca. 10-11 m under den omkringliggende havbund. Indvinding ved slæbesugning vil derimod medføre påvirkning af et større areal end stiksugning, men uden en væsentlig dybdeforøgelse til følge.
Ansøgningsområdet er i forvejen stærkt præget af indvinding i form af sugehuller og
skyllebanker, som har pågået i området i flere årtier. Fiskerne angiver generelt hårdbund og området i den nordvestlige del af ansøgningsområdet, som det mest interessante område fiskerimæssigt (se Figur 8-14). Fiskeriinteresserne er således
størst i den del af ansøgningsområdet, hvor ressourcen ligger (Figur 3-4), og hvor
der er pågået mest indvinding gennem tiderne (Figur 3-7) og pt. findes udbredte
skyllebanker (Figur 7-1). Den ansøgte indvinding vil ydermere medføre en forøgelse
af forekomsten af hårdbunden i ansøgningsområdet, hvilket kunne være en fordel for
fiskeriet i området, der angiver hårdbunden som den mest interessante fiskerimæssigt (se boks s 92). Ændringen af havbunden til mere stenet og med dybe sugehuller
vil være langvarig og irreversibel i forhold til sugehullerne, idet dynamikken i området
er relativt lav. Det vil dog være en mindre, lokal del af ansøgningsområdet, som vil
være præget af sugehuller. Påvirkningsgraden vurderes således som middel, lokalt i
ansøgningsområdet, langvarig og lokalt irreversibel. Påvirkningen som følge af indvindingen vurderes derfor som moderat indenfor ansøgningsområdet. Der vil ikke
være en påvirkning af fiskeriet i påvirkningszonen og i den øvrige del af Køge Bugt.
Sedimentspredning
Modellering i forbindelse med anden råstofindvinding viser, at sedimentspildet forekommer indenfor få hundrede meter af indvindingsaktiviteten og således ikke vil
række ud over påvirkningszonen omkring ansøgningsområdet – se afsnit 5.3.3.
Fisk og især juvenile fisk, som generelt anses som mere sensitive overfor sedimentspild, kan blive påvirket i de dele af ansøgningsområdet, hvor råstofindvindingen finder sted, og hvor der opstår sugehuller med iltsvind. Det påvirkede område vil dog
være meget lille i forhold til det totale område, som er tilgængeligt for fiskepopulationerne i Køge Bugt og Øresund.
Det vurderes, at fisk i ansøgningsområdet potentielt kan flytte sig til andre mindre
påvirkede områder i ansøgningsområdet og de omkringliggende områder i Køge
Bugt, mens indvindingen pågår. Sandbunden i området vil regelmæssigt være i suspension i forbindelse med blæsevejr og storme og fiskene er således tilpassede en
vis omlejring af sediment og sedimentkoncentrationer i vandsøjlen over sandbunden.
Påvirkningen på fiskebestandene og fiskeriet som følge af sedimentspild fra råstofindvinding vurderes derfor samlet set som ubetydeligt negativt.
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8.3.4

Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for fisk og erhvervsfiskeri i ansøgningsområdet er angivet i
Tabel 8-5. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og
det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.
Tabel 8-5. Potentielle påvirkninger af fisk og fiskeri ved indvinding af råstoffer fra ansøgningsområdet.
Tema: Fisk og fiskeri
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)
Påvirkning

Omfang

Grad

Varighed (rever-

Overordnet

sibilitet)

betydning

Arealinddragelse

Lokal

Lav-middel

Midlertidig

Mindre

Habitattab

Lokal

Middel

Lang, lokalt irre-

Moderat

Sediment-

Lokal

Lav

versibel
Kort

Ubetydelig

spredning

8.4.

Fugle
Det følgende beskriver de eksisterende forhold i Køge Bugt vedrørende fugle, og de
potentielle miljøpåvirkninger som følge af indvinding i det ansøgte område vurderes.
Der er derfor indsamlet oplysninger om hvilke fugle, der forventes at anvende området.
Da ansøgningsområdet ligger i den sydlige del af Køge Bugt ca. 1,6 km fra land, vil
eventuelle påvirkninger af fuglelivet hovedsageligt være relevant for vandfugle, der
raster i ansøgningsområdet eller nærområdet, hvor indvindingen i givet fald kommer
til at foregå. Der forekommer således ikke ynglende fugle i ansøgningsområdet, men
da aktiviteterne potentielt kan påvirke eksempelvis terner og havørn, der yngler i
nærområdet og fouragerer i eller nær ansøgningsområdet, adresseres også disse i
gennemgangen.
Indvindingen kan potentielt påvirke områdets fugleliv gennem forstyrrelser, ændringer i fødeforhold, støj, havbundsændringer, sedimentspild og permanente dybdeændringer som følge af indvindingen.

8.4.1

Metode
Oplysninger om fuglelivet i og omkring ansøgningsområdet er indhentet fra eksisterende kilder, herunder Aarhus Universitets (DCE’ s) midvintertællinger
af rastende vandfugle (Holm, et al., 2018) og Dansk Ornitologisk Forenings landsdækkende fugleregistreringsdatabase (DOF-basen, 2020).
DCE’s midvintertællinger af vandfugle er årlige og omfatter skiftevis landsdækkende
eller reducerede optællinger således, at landsdækkende optællinger i princippet gennemføres hvert tredje år og reducerede tællinger de øvrige år. Den seneste landsdækkende tælling, der således også omfattede området i Køge Bugt, fandt sted i
2016, og for Køge Bugt blev der udført transekter (Holm et al, 2018).
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Tællingerne fra DCE (Holm, et al., 2018) er suppleret med tællinger foretaget af frivillige fugleobservatører i perioden 2010-2020 fra syv kystnære DOF-base lokaliteter
fra Køge Sønakke i syd til Ølsemagle Revle mod vest: 1) Køge Bugt, centrale del, 2)
Ølsemagle Revle, 3) Køge Nordstrand, 4) Køge Sydstrand, 5) Havet ud for Strøby
Egede og Jernen, 6) Køge Sønakke og 7) Køge Havn (Figur 8-15). Lokaliteten 1)
Køge Bugt indeholder kun data fra 2019 og frem, da den først dette år blev oprettet
på DOF-basen.

Figur 8-15. DOF-base lokaliteter anvendt fra Køge Bugt.
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Da DOF-base lokaliteternes præcise afgrænsning ikke kan erkendes i felten, forventes der at være et vist overlap i observationer fra de forskellige DOF-base lokaliteter.
Observationerne er overvejende gjort fra land og de fleste af lokaliteterne dækker
dermed ikke direkte over ansøgningsområdet, der ligger 1,6 km fra land, men der
forventes at være et sammenfald i artssammensætningen.
8.4.2

Eksisterende forhold
Der er ved DCE’ s flytællinger og indtastninger i DOF-basen registreret en del forskellige arter af rastende vandfugle i og nær ansøgningsområdet i Køge Bugt (Holm,
et al., 2018; DOF-basen, 2020).
De hyppigst forekommende arter registreret under DCE’ s midvintertællinger af rastende vandfugle for den seneste publicerede optælling (2016) er sammenfattet i Figur 8-16. Det fremgår af figuren, at det primært er hvinand, havlit, knopsvane, ederfugl og lommer (rød- og sortstrubet lom), der forekommer i større antal i Køge Bugt
(Holm et al, 2018).
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Figur 8-16. Resultater fra den landsdækkende midvintertælling af rastende vandfugle i 2016 ( (Holm et al,
2018).

I Tabel 8-6 fremgår de maksimale antal fugle observeret af frivillige fugleobservatører på de syv DOF-base lokaliteter i den sydlige del af Køge Bugt i perioden 2010-
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2020. De arter, der potentielt kan påvirkes af råstofindvindingen, vurderet på baggrund af levevis og forekomst, er fremhævet med rød og fed skrift i Tabel 8-6.

2) Køge Sønakke

3) Køge Bugt, centrale del

4) Køge Sydstrand

5) Køge Nordstrand

6) Ølsemagle Revle

60

120

0

125

52

800

Havlit

32

345

12

26

17

25

78

Ederfugl

90

180

20

1.365

8.395

5.000

950

Fløjlsand

3

119

2

43

39

75

11

Sortand

80

705

20

270

550

900

250

Hvinand

180

121

4

920

55

729

100

Bjergand

0

53

0

620

160

55

1500

Stor skallesluger

85

20

7

150

10

42

290

Toppet skallesluger

145

255

1

76

167

184

40

Toppet lappedykker

74

139

30

68

15

35

26

Rødstrubet lom

2

19

1

52

45

11

148

36

5

Art
Knopsvane

Rødstrubet/Sortstrubet lom

7) Køge Havn

1) Havet ud for Strøby Egede og
Jernen

Tabel 8-6. Vandfugle observeret i den sydlige del af Køge Bugt i årene 2010-2020. Tallene er maks-tal,
dvs. det højeste antal fugle observeret i perioden på de syv lokaliteter (DOF-basen, 2020). Arter med under 10 daglige observationer er udeladt fra tabellen. De arter, der potentielt kan påvirkes af råstofindvindingen på baggrund af levevis og forekomst, er fremhævet med rød og fed skrift.

26

Skarv

80

205

300

240

75

800

300

Hættemåge

500

150

0

6.100

700

3500

1500

Dværgmåge

3

0

13

52

30

83

49

Stormmåge

14.000

800

0

30.000

200

2.200

500

Sølvmåge

415

80

0

420

270

1.100

8.500

Svartbag

90

10

0

191

10

380

150

Splitterne

4

20

0

70

11

124

10

Fjordterne

15

4

0

392

200

265

85

Havterne

3

14

0

47

38

600

5

Dværgterne

0

0

0

12

10

27

2

De to datasæt (Figur 8-16 og Tabel 8-6) viser, at de mest talrige arter i Køge Bugt
er: Rødstrubet/sortstrubet lom, knopsvane, ederfugl og havlit. Derudover optræder

95 / 162

Råstofefterforskning i Fællesområde 548-BA Juelsgrund i Køge Bugt

hvinand, bjergand, stormmåge, hættemåge, sølvmåge, sortand (som ikke blev registreret i Køge Bugt under midvintertællingen i 2016), skarv, havterne, fjordterne samt
toppet skallesluger.
Ud af de mest talrige arter, er følgende arter på den Danske Rødliste: Bjergand,
ederfugl, havterne, fjordterne, havørn, hvinand, hættemåge og toppet skallesluger
(Tabel 8-7), (Moeslund, et al., 2019). De høje antal registrerede fugle i Køge Bugt,
der ses i Tabel 8-6, er primært fra træktiden, hvor fuglene trækker og raster i flok. Arter som hvinand, og hættemåge findes også som ynglefugle i Køge Bugt området,
og benytter også i yngletiden havet til fødesøgning, dog i færre antal end i træktiden.
Splitternens nærmeste kendte ynglelokalitet findes ved Avedøre Holme i den nordlige del af Køge Bugt, men det kan ikke udelukkes at der forekommer fouragerende
splitterner i den sydlige- samt centrale del af Køge Bugt.
Tabel 8-7. Relevante arter i Køge Bugt, der optræder på Den Danske Rødliste 2019 samt disses rødlistekategori. Rødlistede arter er således med rød skrift. Kilde (Moeslund, et al., 2019).

Art
Bjergand
Ederfugl
Fløjlsand
Fjordterne
Havlit
Havterne
Hvinand
Hættemåge
Stormmåge
Sortand
Sortstrubet lom
Skarv
Splitterne
Toppet skallesluger

Yngleforekomst
Ikke relevant
Næsten truet
Ikke relevant
Næsten truet
Ikke relevant
Sårbar
Sårbar
Truet
Livskraftig bestand
Ikke relevant
Ikke relevant
Livskraftig bestand
Livskraftig bestand
Sårbar

Trækforekomst
Næsten truet
Næsten truet
Næsten truet
Utilstrækkelige data
Livskraftig bestand
Ikke relevant
Livskraftig
Truet
Livskraftig bestand
Utilstrækkelige data
Utilstrækkelige data
Ikke relevant
Livskraftig bestand
Livskraftig bestand

Vandfuglenes eventuelle tilstedeværelse inden for selve ansøgningsområdet vil hovedsageligt være betinget af vanddybden og tilstedeværelsen af egnede fødeemner.
I forbindelse med DCE ’s landsdækkende vandfugletællinger er der, på baggrund af
registreringer af fugle, der raster på vandet, foretaget beregninger af fuglenes fordeling i forhold til vanddybder (Petersen, et al., 2010). Beregningerne viser, at de største forekomster af vandfugle, med lommerne og havlit som vigtigste undtagelse,
overvejende findes på dybder under 10 m.
Hovedparten af skarverne registreres på vanddybder mellem 0-8 m, og langt hovedparten af edderfugl og sortand observeres på vanddybder under 10 m. Langt de fleste hvinænder ses i intervallet 0-6 m og de største koncentrationer af toppet skallesluger findes i intervallet 2-4 meters dybde. Lommer og havlit dykker dog dybere,
idet hovedparten af lommerne observeres på vanddybder mellem 10 og 22 m, mens
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det foretrukne dybdeinterval for havlit er 16-18 m. Splitterne fanger sin føde nær
vandoverfladen og vil derfor kunne forekomme ved mange forskellige vanddybder,
blot der er egnede fødeemner til stede.
I ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone er der målt vanddybder på
mellem 8-21 m (se Figur 8-2). De største vanddybder forekommer primært i den
nordvestlige del af ansøgningszonen, hvor dybder findes ned til 21 meter i sugehuller i ansøgningsområdet.
De mindste vanddybder forekommer både i den nordvestlige samt den sydøstlige
del af påvirkningszonen og ansøgningsområdet, hvor vanddybden flere steder er
mindre end 9-10 m. Områderne her er, alene vurderet ud fra dybdeforholdene, dermed potentielt egnede for rastende vandfugle. De dybere områder fra den sydvestlige del til den nordøstlige del af påvirkningszonen og ansøgningsområdet må på
samme måde formodes at være potentielt egnede for lommer og havlit (se Figur
8-2).
Områderne med de laveste vanddybder domineres af naturtype 1b og 2 svarende til
sandbund og blandet bund med skyllebanker/muslingebanker. Bundsamfundet på
sandbunden er normalt for Køge Bugt og domineret af sandorme, dyndsnegle og forskellige muslinger (2-7% dækningsgrad), inkl. hjertemusling og sandmusling. Skyllebankerne har et tæt dække af blåmuslinger (20-100% dækningsgrad). Bundvegetationen bestod udelukkende af makroalger domineret af fedtemøg og rødalgebuske
med dækningsgrad på henholdsvis 0-5% på sandbunden og 50-100% på blåmuslingerne oven på skyllebankerne. Der blev ikke observeret ålegræs. De observerede
fisk bestod fortrinsvis af kutlinger, småfisk og yngel og enkelte større fisk såsom ålekvabbe og havkarusse (0-1%). Det højeste antal fisk blev observeret på naturtype
3/4 stenrev omkring de store sten (1-2%), specielt indenfor restriktionsområdet.
Området vurderes på denne baggrund som et potentielt velegnet fødesøgningsområde for rastende fugle, med et fødeudbud svarende til det, man finder på tilsvarende dybder i resten af Køge Bugt, herunder en hel del blåmuslinger som følge af
den tidligere indvindings efterladte skyllebanker i området.
Der foreligger som nævnt ikke eksakte undersøgelser over fuglefaunaen i ansøgningsområdet, men med de nævnte vanddybder og potentielle fødeudbud er det
sandsynligt, at der forekommer rastende vandfugle i ansøgningsområdet.
8.4.3

Miljøpåvirkninger
Råstofindvinding i ansøgningsområdet vil potentielt kunne påvirke fugle i relation til
følgende:
•
•
•

Arealinddragelse
Substratændringer
Dybdeændringer
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•
•
•

Sedimentspredning
Støj og anden forstyrrelse
Kollisionsrisiko

I det følgende foretages en vurdering af påvirkning på fugle. Ansøgningsområdet
bærer i dag allerede præg af indvinding og fremstår med sugehuller og skyllebanker
med blåmuslinger. Der er pågået indvinding i området i flere årtier og fødeudbuddet i
området pt. er således allerede påvirket af indvinding, hvilket har medført en større
udbredelse af blåmuslinger på skyllebankerne.
Den planlagte råstofindvinding vil hovedsageligt kunne påvirke rastende vandfugle
som følge af støj og forstyrrelser fra indvindingsfartøjer og indvindingsaktiviteter,
samt habitattab og habitatændringer som følge af en reduktion i fødeudbud og -tilgængelighed.
Arealpåvirkning
Indvindingen vil medføre fjernelse af bunddyr og planter, hvor indvindingen pågår i
ansøgningsområdet. Bundplanter og dyr påvirkes kun i ubetydelig grad i påvirkningszonen og ikke i den resterende del af Køge Bugt.
Det estimeres, at fjernelse af substrat medfører, at op til ca. 25% af området arealmæssigt vil blive berørt pr. år, hvis hele den ansøgte mængde indvindes ved stiksugning, og ca. 37% af området arealmæssigt vil blive berørt pr. år, hvis hele den
ansøgte mængde indvindes ved slæbesugning (Tabel 5-4). Antagelserne bag disse
beregninger er beskrevet i afsnit 5.3.1. Den arealmæssige påvirkning vil forventeligt
være mindre, da indvindingen ofte vil være koncentrereret i mindre delområder med
egnet råstofforekomst.
Det primære fødegrundlag for Køge Bugts vandfugle er levende ålegræs, muslinger
og fisk. Undersøgelserne har vist, at ansøgningsområdet ikke indeholder levende
ålegræs, og generelt er fattigt på fisk. Til gengæld er der normal forekomst af sandorme og muslinger, samt af skyllebanker med tætte bestande af blåmuslinger og i
31% af ansøgningsområdet en høj dækningsgrad af makroalger. Ansøgningsområdet udgør en lille del af tilsvarende bundforhold og bundsamfund i Køge Bugt (se Figur 8-5), og der har pågået indvinding i området i flere årtier. Fødesøgende fugle forventes derfor at kunne finde føde andre steder i Køge Bugt, mens indvindingen pågår.
Primært rastende- samt fødesøgende ænder (hvinand, havlit, ederfugl, sortand og
bjergand), hvis primære fødekilde er muslinger, vil skulle søge hen til andre området
af Køge Bugt i forbindelse med indvindingsaktiviteten. Det er kun en mindre del af
ansøgningsområdet der påvirkes af indvindingen pr. år, og bundsamfundene er almindeligt forekommende i Køge Bugt og kan genetablere sig indenfor 1-5 år (se af-
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snit 8.2.3). Påvirkningsgraden for fugle vurderes derfor til middel, lokal i ansøgningsområdet, midlertidig og reversibel og samlet set vurderes påvirkningen som følge af
den ansøgte indvinding på fuglene i området som mindre negativ.
Substratændringer
Ændrede substratforhold i ansøgningsområdet kan potentielt ændre bundsamfundene og dermed fødeudbuddet for fødesøgende og rastende fugle i området.
Indvindingen vil medføre en større udbredelse af sugehuller, skyllebanker og blotlagt
moræne i ansøgningsområdet. Der vil dog stadigt være sandbund i området også,
og de bundfaunaarter og fiskearter der findes i området nu, forventes også at kunne
findes i området efter endt indvinding. Substratændring mod mere stenet sandbund
lokalt i ansøgningsområdet medfører en stigning i antallet af arter og dækningsgrader, herunder af blåmuslingen, hvilket vil være til gavn for rastende og fødesøgende
ænder i ansøgningsområdet. Blåmuslingen trives desuden i ansøgningsområdet på
skyllebankerne. Bunden af sugehullerne har en meget begrænset udbredelse i ansøgningsområdet, og indeholder næsten ingen føde for fuglene pga. iltsvind og
dybde. Der kan dog forekomme fiskestimer i sugehullerne, når der ikke er iltsvind.
Omfanget af påvirkningen vil være lokal, og graden middel og af lang varighed. Substratændringerne i ansøgningsområdet vurderes derfor at medføre en mindre negativ til positiv påvirkning på fuglelivet i området, afhængigt af hvilken fødetype fuglearten foretrækker fx sandorm kontra blåmuslinger. Da der primært forekommer muslingespisende dykænder i området ved ansøgningsområdet, er påvirkningen overvejende positiv. Der forekommer ikke substratændringer som følge af indvindingen i
påvirkningszonen eller i Køge Bugt.
Dybdeændringer
Dybdeændringerne i området afhænger af om der stiksuges eller slæbesuges. Antallet af sugehuller må formodes at blive øget som følge af den ansøgte indvinding,
men vil dog stadigt forekomme lokalt i ansøgningsområdet, da råstofressourcen fortrinsvis forekommer i den nordvestlige del af ansøgningsområdet. Sugehuller i området vil have en maksimal dybde, der svarer til forekomstens tykkelse dvs. ca. 10-11
m under den omkringliggende havbund. Indvinding ved slæbesugning vil derimod
medføre påvirkning af et større areal end stiksugning, men uden en væsentlig dybdeforøgelse til følge. Den gennemsnitlige dybdeforøgelse vil være 7 cm pr. år og 66
cm over den 10-årige tilladelsesperiode, hvis indvindingen fordeles jævnt i ansøgningsområdet. Ændrede (øgede) dybdeforhold som følge af indvinding kan potentielt
gøre de lokale dele af ansøgningsområdet, hvor der opstår sugehuller, uattraktive for
dykænder. Arealet med sugehuller vil dog udgøre en meget lille del af den tilsvarende bundtype i Køge Bugt, og vurderes samlet set at have en mindre betydning for
dykænder og andre fødesøgende og rastende fugle i Køge Bugt området.
Toppet skallesluger, skarv og knopsvaner søger oftest føde på dybder under 8 meter, og af denne grund er ansøgningsområdet på nuværende tidspunkt ikke attraktivt
for disse arter, og dermed vil de ændrede dybdeforhold som følge af indvindingen
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medføre ingen påvirkning heraf. Der forekommer ikke dybdeændringer som følge af
indvindingen i påvirkningszonen eller i Køge Bugt.

Sedimentspredning
En stigning i koncentrationen af suspenderet stof kan i en periode påvirke dykkende
fugles fourageringsmuligheder på grund af en midlertidig nedsat sigtbarhed. Tidligere modelsimuleringer viser, at sedimentspredningen i forbindelse med indvindingen fortrinsvis forekommer i ansøgningsområdet, i mindre grad i påvirkningszonen
og generelt ikke i den resterende del af Køge Bugt (se afsnit 5.3.3).
Som tidligere nævnt kan det ikke udelukkes, at f.eks. terner, herunder splitterner og
fjordterner, fra omkringliggende ynglelokaliteter lejlighedsvis fouragerer i eller nærområdet for den foreslåede indvinding, og at disse kan blive påvirket som følge af
korte perioder med øgede sedimentkoncentrationer i vandet. Derudover bruger arterne toppet skallesluger og stor skallesluger området i Køge Bugt til fødesøgning
især i træktiden, og deres fødesøgning vil også i kortere perioder påvirkes af den
øgede sedimentkoncentration i ansøgningsområdet og påvirkningszonen. Skarven,
som lever af fisk som bl.a. ulk og ising, vil også blive påvirket af de periodevis forringede fourageringsmuligheder, men vil kunne søge hen til andre fødesøgningsområder. Som nævnt anvender skarven hyppigst dybder på under 8 meter, og eftersom
kun en lille andel af ansøgningsområdet er på under 9-10 meter, vurderes der ikke at
være en påvirkning af skarvens fødesøgningsforhold.
Lommer og havlit, som dykker på dybder over 10 meter, opholder sig i Køge Bugt i
træktiden og vil ligeledes kunne søge hen i andre dele af Køge Bugt mens arbejdet
pågår, og vurderes ikke at blive påvirket væsentligt.
Da ikke hele området påvirkes på én gang, og da det allerede i dag er påvirket af anden indvinding, skibssejlads m.m. vurderes det, at påvirkningen af fouragerende, lokale ynglefugle som hvinand og fjordterne som følge af forstyrrelser ikke vil være
væsentlig. Da påvirkningen er kortvarige vil en lokal opslæmning af sediment i vandet ikke udgør en væsentlig påvirkning af fouragerende terner m.m., da disse i givet
fald kan fortrække til andre fourageringsområder, mens arbejdet pågår.
Indvindingen vil potentielt kunne forekomme dagligt i området og påvirkningen fra
øgede sedimentkoncentrationer i vandet vurderes derfor af mindre betydning for fuglene i området. Der kan forekomme en ubetydelig påvirkning på fugle som følge af
begrænset sedimentspredning til påvirkningszonen (indenfor få hundrede meter af
indvindingsaktiviteten), men ingen længere ude i Køge Bugt.
Støj og forstyrrelser
Støj og forstyrrelser fra indvindingsaktiviteter kan medføre et funktionelt tab af levested for rastende vandfugle, idet fuglene må forlade ellers egnede levesteder i den
periode, hvor arbejdet pågår. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der omkring
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de berørte områder allerede i dag foregår sandindvinding, ligesom området er præget af en sejlads. Den konkrete påvirkning afhænger af forekomsten af støj- og forstyrrelsesfølsomme arter. Af de arter, som forekommer i området, vurderes kun få
arter, herunder sortand og rødstrubet lom, at være sensitive overfor sådanne påvirkninger, og graden af påvirkning vurderes til middel.
Det er sandsynligt, at eventuelt tilstedeværende følsomme arter i et vist omfang vil
flytte til alternative fourageringsområder i nærområdet, i de perioder, hvor arbejdet
pågår. Da der er stor sæsonvariation i forekomsterne af vandfugle i området, vil den
konkrete påvirkning af arterne være afhængig af tidspunktet for indvindingsaktiviteterne med den største påvirkning i november – april, hvor antallet af rastende samt
fødesøgende og herunder støjfølsomme fugle, forekommer i højeste antal i Køge
Bugt (jf. afsnit 8.4.2).
Sortand, hvinand, bjergand og ederfugl fouragerer som nævnt på dybder under 10
meter, og da ansøgningsområdet i forvejen primært har dybder på over 10 meter,
vurderes ansøgningsområdet og påvirkningen fra støj herfra som lokal og af lav påvirkningsgrad. For havlit, der oftest søger føde på dybder over 16 m (se afsnit 8.4.2),
vurderes det at støj og forstyrrelse vil være af middel grad, da området anses som
værende af høj fødesøgningskvalitet i sin nuværende tilstand. Mens arbejdet pågår,
vil havlitten dog kunne søge hen i andre områder af Køge Bugt.
Da ikke hele området påvirkes på en gang, og da det allerede i dag er påvirket af
forstyrrelser fra anden indvinding, sejlads m.m., vurderes det, at påvirkningen af rastende fugle som følge af forstyrrelser vil være af mindre negativ betydning.
Kollisionsrisiko
Der er en mulig kollisionsrisiko for trækfugle ved anlægsaktiviteter på det marine område, idet trækkende fugle kan blive tiltrukket af lys fra f.eks. fra broer og skibe med
stærkt kunstigt lys, specielt om natten i perioder med dårlig sigt. Undersøgelser af
fugles kollision med skibe har vist, at spurvefugle bliver dræbt i større antal end andre fugle, hvilket dog ikke udelukker, at også større arter kan være følsomme over
for kollision med skibe.
Stor dødelighed er ofte relateret til kunstigt lys på skibe, der anvender stærkt lys, der
udsendes i flere retninger, og kollisionsrisikoen er desuden forbundet med lav sigtbarhed og dårligt vejr. Indvindingen foregår også om natten, men da indvindingsområdets størrelse er yderst begrænset i forhold til det samlede areal, hvor trækfuglene
kan foretage træk over Køge Bugt, Stevns og Fakse Bugt, er risikoen for kollision
med indvindingsfartøjer ubetydelig.
Da der desuden er tale om en udvidelse af en eksisterende indvinding, der finder
sted i et fællesområde, der allerede i dag er præget af sejlads, vil påvirkningen være
uden betydning for de arter af vand- og landfugle, der forår og efterår passerer området ved Køge Bugt uden at raste eller opholde sig i indvindingsområdet eller dets
nærhed.
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8.4.4

Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for fugle i ansøgningsområdet er angivet i Tabel 8-8.. Den
overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.
Tabel 8-8. Potentielle påvirkninger af fugle ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.
Tema: Fugle
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)
Påvirkning

Omfang

Grad

Varighed (re-

Overordnet

Arealpåvirknin-

Lokal

Middel

versibilitet)
Midlertidig

betydning
Mindre

Lokal

Middel

Langvarig

Mindre

Dybdeændringer

Lokal

Middel

Langvarig

Mindre

Sediment-

Lokal

Lav

Kortvarig

Mindre

Lokal

Middel

Langvarig

Mindre

Lokal

Lav

Kortvarig

Ubetydelig

ger
Substratændringer

spredning
Støj og øvrige
forstyrrelser
Kollisionsrisiko

8.5.

Havpattedyr

8.5.1

Metode
I det følgende beskrives de eksisterende forhold for marsvin, spættet sæl og gråsæl.
Desuden vurderes den potentielle miljøpåvirkning, som indvindingen kan have på
havpattedyr, der befinder sig i Køge Bugt.
Områdets forekomst af havpattedyr er kortlagt på baggrund af eksisterende data og
videnskabelige undersøgelser. Vurderingerne er foretaget på baggrund af eksisterende viden om dyrenes tålegrænser og adfærd fra videnskabelige studier og andre
miljøkonsekvensvurderinger.

8.5.2

Eksisterende forhold
I de indre danske farvande er tre havpattedyr hjemmehørende: Marsvin (Phocoena
phocoena), gråsæl (Halichoerus grypus) og spættet sæl (Phoca vitulina). Havpattedyr er generelt beskyttede. Derudover er marsvin særligt beskyttede under Habitatdirektivets bilag IV.
Marsvin (Phocoena phocoena)
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Marsvin er den mest almindeligt forekommende og eneste ynglende hvalart i de danske farvande. Arten er beskyttet af Habitatdirektivets bilag II og bilag IV, Bonn-konventionens liste II og CITES/Washington-konventionens liste II/bilag A.
Bestanden af marsvin opdeles i tre separate populationer baseret på genetik, morfologi og bevægelsesmønstre af mærkede individer; 1) Nordsøen og Skagerrak, 2)
Kattegat, Bælthavet og den vestlige del af Østersøen, kaldet Bælthavspopulationen,
3) Hovedparten af Østersøen – kaldet Østersøpopulationen (DCE et al., 2015;
Sveggard et al., 2018). Marsvin, der opholder sig i eller passerer Køge Bugt, er ikke
nødvendigvis knyttet til én bestemt population, men formodes primært at tilhøre
Bælthavspopulationen (se Figur 8-17).

Figur 8-17. Kort over forvaltningsområderne for de 3 populationer af marsvin i danske farvande og i vores
nabolande. Stiplede linjer viser nationalgrænserne (EEZ). Skraverede områder indikerer transitionsområder mellem de tre populationer. Ansøgningsområdets ca. placering er angivet med rød firkant på figuren.
Kilde: (Sveggard et al., 2018).

Bevaringsstatus for marsvin er vurderet gunstig for Bælthavsbestanden og med en
stærkt ugunstig bevaringsstatus i Østersøbestanden, og tilsammen vurderes de at
have stærk ugunstig bevaringsstatus. Bestanden i Østersøen betragtes også som
kritisk truet af IUCN. (Fredshavn et al, 2019).
Fra 1991-2007 er der indsamlet omfattende data fra satellitsporing, fly og skibsoptællinger samt akustiske optællinger af marsvin i danske farvande. Det mest betydningsfulde datasæt til udpegning af vigtige områder (højtæthedsområder) er fremkommet ved satellitsporing af 63 marsvin fra 1997-2007 (Teilmann et al., 2008). Fordelingen af de mærkede marsvin i de indre danske farvande er vist på Figur 8-18 nedenfor.

103 / 162

Råstofefterforskning i Fællesområde 548-BA Juelsgrund i Køge Bugt

Figur 8-18. Udbredelse af satellitmærkede marsvin i Bælthavnsforvaltningsområdet analyseret som kernel-tætheder (desto mørkere farve desto højere tæthed) fordelt på 10-års perioder og sæsoner (Sommer:
april-september, Vinter: oktober-marts). Kernelkategorierne er defineret som høj (indeholder 30% af alle
positionerne fra marsvin på mindst muligt areal), middel (31-60%) og lav (61-90%). Antallet af marsvin og
positioner per analyse: 1997-2006 sommer: 39 dyr/1958 positioner, vinter: 18 dyr/768 positioner; 20072016 sommer: 43 dyr/1540 positioner, vinter: 33 dyr/1076 positioner. Kilde: (Sveggard et al., 2018).

I området omkring Køge Bugt og dermed ansøgningsområdet forekommer et højtæthedsområde i den sydvestlige del af Øresund ud for Stevns Klint, hvor marsvin forekommer i større antal i efterår/vinter (Figur 8-18). Figur 8-18 viser, at marsvinenes
vigtigste opholdssteder varierer med årstiden. Tilsvarene er blevet bekræftet dels
ved satellitmærkning og dels ved akustisk detektion (Mikkelsen et al., 2016;
Sveggard et al., 2018). Af denne grund må man antage, at der også kan forekomme
marsvin i ansøgningsområdet.
Ansøgningsområdet ligger langt fra de nærmeste Natura 2000-områder med marsvin på udpegningsgrundlaget – det nærmeste er Natura 2000-område nr. 195 ”Gilleleje Flak og Tragten, som ligger mere end 80 km fra ansøgningsområdet (se Figur
8-18, gul pil). Det opdaterede forslag til udpegningsgrundlag 2019 for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder omfatter bl.a., at marsvin forventes optaget på
udpegningsgrundlagene for henholdsvis H206 Stevns Rev og H126 Saltholm og omkringliggende hav henholdsvis ca. 0,5 km og ca. 30 km fra ansøgningsområdet i for-
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bindelse med den kommende revision af Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. Det endelige udpegningsgrundlag forventes godkendt inden udgangen af
2020.
Marsvin er formodentlig mere følsomme overfor forstyrrelser i drægtighedsperioden
(11 måneder) indtil fødsel i maj-juli og i parringssæsonen (juli-august) (Søgaard &
Asfreg, 2007). Der er ikke påvist særlige yngleområder i nærheden af ansøgningsområdet, men det vurderes marsvin kan yngle overalt i farvandene.
Sæler
I de danske farvande forekommer og yngler både gråsæl og spættet sæl. Begge arter er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag II. Desuden er spættet sæl og gråsæl på
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 142 ca. 30 km fra ansøgningsområdet. Herudover er spættet sæl på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område nr.
168 ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund” i Fakse Bugt ca. 24 km fra
ansøgningsområdet. Der er foretaget en væsentlighedsvurdering i forhold til Natura
2000 i Kapitel 9.
Bevægelsesmønstre og sæsonvariation med hensyn til levested for spættet sæl og
gråsæl er ukendt. Begge arter bevæger sig dog over store distancer mellem rastepladser og fourageringsområder. I 2010 blev der mærket tre gråsæler og én spættet
sæl, som alle blev fanget ved Rødsand. Observationerne viste, at den spættede sæl
bevægede sig vestpå ind i de indre danske farvande, mens de tre gråsæler dækkede et langt større område bl.a. ind i Østersøen (Figur 8-19) (Femern Sund, 2013).

Figur 8-19. GPS-taggede sælspor af tre gråsæler og én spættet sæl, mærket I 2010. Kilde: (Femern
Sund, 2013).
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Karakteristika for henholdsvis spættet sæl og gråsæl er beskrevet i det følgende.
Spættet sæl (Phoca vitulina)
Spættet sæl er den mest almindelige sælart i Danmark. Spættet sæl forekommer
især i kystnære farvande, hvor der findes uforstyrrede yngle-/hvilepladser på
sandbanker, stenrev, holme og øer. Den danske bestand er opdelt i fire forvaltningsområder (Vadehavet, Limfjorden, Kattegat og den vestlige Østersø) på
baggrund af genetiske forskelle og satellitmærkede dyrs brug af farvandene
(Hansen, J.W. (red.), 2019).
Spættet sæl har haft en bestandsfremgang fra ca. 2.000 dyr i 1976 til ca. 17.000 dyr
i 2017, hovedsageligt som følge af jagtfredningen i 1977 samt oprettelsen af en
række sælreservater med adgangsforbud. Antallet af spættet sæl er vokset med ca.
10% om året siden fredningen i 1976-77, dog afbrudt af epidemier i 1988, 2002 og
2014. I de senere år er væksten dog aftaget og det forventes at bestandene er ved
at stabilisere sig (Hansen, J.W. (red.), 2019).
Sælerne i Køge Bugt forventes at være en del af den geografisk og genetisk afgrænsede bestand, der findes i den vestlige del af Østersøen, og som er fælles med Sverige (Naturstyrelsen, 2013; DCE, 2016). De nærmeste sællokaliteter ligger relativt
langt fra ansøgningsområdet, men må formodes at kunne forekomme sporadisk i
området. Som det fremgår af Figur 8-20, findes der sællokaliteter for spættet sæl og
gråsæl omkring Saltholm ca. 32 km nord øst for ansøgningsområdet og for spættet
sæl i den sydlige del af Fakse Bugt ca. 48 km fra ansøgningsområdet (en ved Ægholm og en ved stenrevet langs den nordøstlige kyst af Jungshoved).

Figur 8-20. Kort over Natura 2000-områder for spættet sæl og gråsæl i danske farvande. Større kolonier med spættet sæl og lokaliteter, hvor der jævnligt observeres gråsæler, er vist med forskellig
signatur. De grå nuancer indikerer de fire forvaltningsområder for spættet sæl i Danmark. Kilde:
(Hansen, J.W. (red.), 2019).

106 / 162

Råstofefterforskning i Fællesområde 548-BA Juelsgrund i Køge Bugt

Spættet sæl er vurderet til at have en gunstig bevaringsstatus i danske farvande.
Desuden vurderes arten i høj grad at være tilpasset menneskelig aktivitet, da den
ofte observeres i travle havne. Arten er i fremgang i samtlige områder, med undtagelse af Limfjorden, og forekommer i alle danske farvande (se Figur 8-21)
(Fredshavn et al., 2014).

Figur 8-21. Antal spættet sæl delt op på Vadehavet, vestlige og centrale Limfjord, Kattegat og den
vestlige Østersø i perioden 2079-2017 opgjort ud fra tællinger i august på landgangspladser korrigeret for andelen af sæler i vandet. Den første optælling efter epidemierne
i 1988, 2002, 2007 og 2014 er markeret med cirkler. (Hansen, J.W. (red.), 2019).

Spættet sæl i Østersøen er især følsom overfor forstyrrelser i yngleperioden (majjuni), samt under den efterfølgende pelsfældning (august-september), som hovedsageligt foregår på land. Ungerne er veludviklede fra fødslen og kan følge hunsælen i
vandet, men efterlades som regel på ynglelokaliteten, mens moderen fouragerer
(Jepsen et al., 2005; Hansen, J.W. (red.), 2019).
Gråsæl (Halichoerus grypus)
Gråsælen har vist fremgang i de seneste 10 år, og i Danmark i 2017 blev der registreret 46 individer i Kattegat, 332 i Vadehavet og 730 i Østersøen (Figur 8-22). Det
forventes, at den generelle stigning i antallet fortsætter i alle områder i de kommende år. Der blev født 15 unger i Danmark i 2017, og gråsælen yngler nu fast på
flere lokaliteter efter ca. hundrede års pause (Hansen, J.W. (red.), 2019).
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Figur 8-22. Antal talte gråsæler i den danske del af Østersøen i perioden 2002-2017. Kilde: (Hansen, J.W.
(red.), 2019).

Gråsælen svømmer meget mere omkring end spættet sæl og kan findes i hele
Østersø- og Nordsøregionen. Gråsælen udnytter mange af de samme uforstyrrede
yngle-/hvilepladser som spættet sæl (Hansen, J.W. (red.), 2019) (se Figur 8-20).
Gråsælen er som spættet sæl knyttet til de kystnære farvande, hvor der er rigeligt
føde, og hvor der findes uforstyrrede yngle- og hvilepladser på ubeboede øer, samt
sandbanker, rev og skær. Gråsælen forekommer regelmæssigt på lokaliteter i Kattegat, Østersøen og Vadehavet (Hansen, J.W. (red.), 2019).
Genetisk set kommer gråsælerne i danske farvande fra to store internationale populationer. En i Øsersøen (Sverige, Estland og Finland) og en i Nordsøen (Tyskland,
Holland og Storbritannien) (Hansen, J.W. (red.), 2019).
Gråsælens nærmeste rasteområder er beliggende ved Saltholm (N142) ca. 32 km
fra ansøgningsområdet og i ’Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund,
Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand’ (N173) ca. 80 km fra ansøgningsområdet og (Figur
8-20). Gråsælen kan derfor forekomme sporadisk i ansøgningsområdet.
8.5.3

Miljøpåvirkninger
De potentielle påvirkninger af havpattedyr i ansøgningsområdet som følge af råstofindvindingen kan være følgende;
•
•
•

Ændring af havbunden/habitattab
Sedimentspredning
Støj fra indvindingsfartøjets skrue og pumpeaktivitet
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•

Øget skibstrafik

I det følgende foretages en vurdering af påvirkning på henholdsvis marsvin og sæler.
Baseret på afstanden (>10 km) fra ansøgningsområdet til hvile-, pelsfældnings- eller
ynglesteder for sæler og marsvin vurderes der ikke at være en påvirkning på disse,
og der foretages ikke en yderligere vurdering af eventuelle påvirkninger af disse lokaliteter.
I det følgende foretages en vurdering af påvirkning på henholdsvis marsvin og sæler.
Habitattab
Råstofindvinding kan potentielt påvirke forekomsten af føde i relation til områdets
havpattedyr. Ansøgningsområdet har i flere årtier været intensivt udnyttet i forhold til
råstofindvinding. Der forekommer skyllebanker med muslingebanker i ansøgningsområdet og stenrev fortrinsvis i restriktionsområdet, hvor der ikke indvindes. Der er
dog kun observeret småfisk som kutling, hundestejle og yngel i ansøgningsområdet.
Ansøgningsområdet vurderes derfor ikke som et vigtigt fødesøgningsområde for
havpattedyr i Køge Bugt. Havpattedyr som evt. måtte bruge området må forventes at
være tilpasset indvindingsaktiviteten i området, som har pågået i mange årtier (se
evt. afsnit 3.4.
Det påvirkede område er meget begrænset i forhold til det totale område, som er tilgængeligt for marsvin og sæler i Køge Bugt og Øresund. Bundsamfundene vurderes
at kunne genetablere sig indenfor 2-5 år. I sugehullerne vil genetableringstiden være
lang og irreversibel og varigheden af habitattabet for havpattedyr vurderes således
midlertidigt-lang. De potentielt tilstedeværende havpattedyr vurderes at kunne søge
føde andetsteds i perioden for råstofindvinding. Betydningen af habitattab for havpattedyr i ansøgningsområdet, i forhold til områdets begrænsede værdig som fødesøgningsområde for havpattedyr, som følge af råstofindvindingen vurderes derfor samlet
set som mindre.
Sedimentspredning
Råstofindvindingen vil medføre en forøgelse af suspenderet sediment i vandsøjlen,
indenfor ansøgningsområdet og i mindre grad i påvirkningszonen. Mængden af dette
afhænger af de lokale strømforhold på det pågældende indvindingstidspunkt.
Marsvin søger fortrinsvist føde ved brug af ekkolokalisering, og en direkte forstyrrelse af marsvin, som følge af sedimentspild i vandet, er derfor meget begrænset
(Teilmann et al., 2004). Suspenderet sediment forventes derfor ikke at medføre en
direkte påvirkning af marsvin, men kan indirekte påvirke marsvin ved at reducere tilgængeligheden af føde.
Sedimentspild forventes ikke at påvirke sælernes mulighed for at lokalisere byttedyr,
da sæler lokaliserer deres bytte ved hjælp af deres knurhår, og kun i mindre omfang
er afhængige af deres syn (Dehnhardt et al., 2001). De områder, der påvirkes af
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uklart vand som følge af spildt sediment under indvindingsaktiviteten, er af begrænset arealmæssig udstrækning og graden anses for ubetydelig. Sedimentspildet forsvinder hurtigt efter indvindingens ophør og påvirkningen er således kortvarig (se afsnit 5.3.3 Sedimentspredning). Set i forhold til spættet sæl og gråsæls forventeligt ret
beskedne forekomst i området omkring det aktuelle ansøgningsområde, samt artens
mobilitet og evne til at opsøge gunstige fourageringsområder over store afstande,
betragtes effekten af indvindingen, at være uden betydning for spættet sæl og gråsæls fødesøgningssucces. Det vurderes derfor, at sedimentspredningen fra indvindingen vil medføre en ubetydelig negativ påvirkning på havpattedyr i ansøgningsområdet og påvirkningszonen.
Støj og andre forstyrrelser
Under indvindingen kan fartøjet, alene ved sin tilstedeværelse, virke forstyrrende på
fuglearter, fisk og havpattedyr. Den primære kilde til undervandsstøj ved råstofindvinding vil være motorstøj fra indvindingsfartøjet, samt støj forårsaget af selve pumpeaktiviteten ved havbunden samt i sugerøret. Påvirkninger af støj fra råstofindvinding afhænger primært af støjemissionen samt afstanden til følsomme områder og
habitater.
Det er begrænset hvor mange målinger af undervandsstøj, der er lavet i forbindelse
med råstofindvinding. Et notat udarbejdet af DHI (By- og Landsskabsstyrelsen,
2010) samlede tilbage i 2010 den vinden, der var om undervandsstøj ved slæbesugning. Her fandt man, at den beregnede kildestyrke for slæbesugere lå mellem 178
og 190 dB re 1 μPa 1m for skibe med en lastevolumen på mellem 2.500 m3 og
35.500 m3, og der var ikke umiddelbart nogen direkte sammenhæng mellem kildestyrken og fartøjets størrelse (By- og Landsskabsstyrelsen, 2010).
Ud fra de få målinger, der er fortaget af undervandsstøj i forbindelse med slæbesugning, vurderes 186-190 re 1 µPa @1m at være et realistisk estimat for støjniveauet
for slæbesugere uanset skibsstørrelse (Tood et al., 2015; By- og
Landsskabsstyrelsen, 2010). Det målte lydniveau for indvindingsfartøjer ved råstofindvinding kan sammenlignes med lydniveauet, som forventes fra et fragtskib, som
sejler 8-16 knob (Tood et al., 2015).
Indvindingsfartøjer, som anvendes ved råstofindvinding, producerer lavfrekvent støj,
hovedsageligt under 1.000 Hz (Robinson et al., 2011). Til sammenligning er marsvins hørbare område 200 Hz-180 kHz og sælers 75Hz-75kHz (i vand) (Tougaard,
J., 2014). Marsvin anvender kommunikationslyde af højere frekvens, men kan dog
stadig forstyrres af lavfrekvent støj, som maskerer dyrenes kommunikationslyde
(DCE, 2011). Sæler har generelt en bedre hørelse end marsvin ved lavere frekvenser. På trods af at sæler kan detektere støjen på længere afstand end marsvin, vil
man formentligt, grundet større følsomhed overfor støj hos marsvin, se adfærdsændringer hos marsvin tidligere end hos sæler. Generelt reagerer marsvin afvigende på
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skibs-støj i en radius af ca. 200-300 m (Teilmann et al., 2004). Det vurderes imidlertid, at marsvin er i stand til at tilvænne sig lyden fra skibstrafik, da forekomsten af arten er stor i områder som Storebælt, hvor skibstrafikken er intensiv.
Med antagelsen af en imaginær støjkilde på 190 dB re 1 µPa rms (1/3 oktav-bånd),
en sfærisk spredning (uden absorption og refleksion) og en baggrundsstøj på 80 dB
re 1 µPa rms (1/3 oktav-bånd) er de maksimale afstande hvor der observeres ændret dykke- og svømmeadfærd 11 km for marsvin og 1 km for sæler. Egentlig flugtadfærd må forventes op til 1 km fra indvindingen for marsvin mens risiko for midlertidigt høretab kun kan forekomme mindre end 1 m fra støjkilden for marsvin og op til
100 m fra støjkilden for sæler. Råstofindvinding med det ovenfornævnte støjniveau
(186-190 re 1 µPa @1 m) vurderes derfor ikke at medføre risiko for at få permanente
høreskader for marsvin eller sæler (By- og Landsskabsstyrelsen, 2010). Antallet af
skibe (mellem 1 til 3) i området ændrer ikke denne vurdering, idet skibene af sikkerhedsmæssige hensyn vil holde afstand til hinanden, om end dyrene samlet vil blive
fortrængt fra/forstyrret i et større område, hvis der indvindes med flere fartøjer samtidigt. Et nyligt studie gennemført af DCE har netop set på sandsugning i forhold til visuelle observationer og akustisk aktivitet for marsvin (J. Teilmann et al. , 2018). Her
fandt man ingen sammenhæng mellem den indvundne sandmængde og antallet af
marsvineobservationer i højtæthedsområdet for omkring Lappegrunden i Øresund
eller noget generelt fald i antallet af marsvin i området i forbindelse med sandsugningen på Lappegrund, som befinder sig ca. 3,6 km øst for Natura 2000-område nr. 195
Gilleleje Flak og Tragten med marsvin på udpegningsgrundlaget (J. Teilmann et al. ,
2018). Indvindingsaktiviteten ser således ikke ud til at genere marsvinene i målbar
grad.
Støjpåvirkningsgraden fra indvindingsaktiviteten og indvindingsfartøjerne i ansøgningsområdet vurderes på baggrund af ovenstående som lav og lokal lige omkring
skibet. Påvirkningen vurderes desuden til kortvarig-midlertidig tilknyttet selve indvindingsaktiviteten, som har pågået i området i flere årtier. Samlet set vurderes indvindingsstøjens påvirkning på havpattedyrene i området som ubetydelig negativ.
Der er foreslået i forslag til nyt udpegningsgrundlag for habitatområderne
(Miljøstyrelsen, 2019), at marsvin tilføjes udpegningsgrundlaget for habitatområde
206 Stevns Rev ca. 0,5 km fra ansøgningsområdet. Dette vil betyde at indvindingsaktiviteten muligvis vil forstyrre dyrenes dykke- og svømmeadfærd indenfor H206
imens indvindingen pågår. Påvirkningen vurderes derved som lav, regional og midlertidig. Der er dog ingen risiko for at indvindingsaktiviteten vil medføre risiko for permanente høreskader eller midlertidige høretab for marsvin, hvorfor påvirkning på
havpattedyrene i området, inkl. det reviderede udpegningsgrundlag, vurderes som
mindre negativ.
Øget skibstrafik
Ved en gennemsnitlig årlig indvinding på 450.000 m3 over ti år med samme gennemsnitlig lastkapacitet svarer det til omtrent 900 sejladser frem og tilbage om året dvs.
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2,5 sejladser om dagen baseret på en gennemsnitlig lastkapacitet på 500 m3. Antallet af sejladser om året vil forventeligt være mindre, da en større eller mindre del af
skibene vil have en større lastkapacitet end de 500 m3. Baseret på den hidtidige råstofindvinding i området og også en gennemsnitlige lastkapacitet på ca. 500 m3
medfører den ansøgte indvinding ca. en fordobling i antallet af sejladser til og fra ansøgningsområdet sammenlignet med indvindingen i perioden 2014-2019.
Generelt reagerer marsvin afvigende på skibs-støj i en radius af ca. 200-300 m (Teilmann et al., 2004). Det vurderes imidlertid, at marsvin er i stand til at tilvænne sig lyden fra skibstrafik, da forekomsten af arten er stor i områder som Storebælt, hvor
skibstrafikken er intensiv. Påvirkningsgraden i forhold til ca. 2,5 sejladser til og fra
området om dagen vurderes derfor til lav, lokal og kortvarig og samlet set ubetydelig
negativ.
8.5.4

Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for marine pattedyr i ansøgningsområdet er angivet i Tabel
8-9. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det
omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.
Tabel 8-9. Potentielle påvirkninger af marine pattedyr ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.
Tema: Marine pattedyr
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)
Påvirkning

Omfang

Grad

Varighed (re-

Overordnet

versibilitet)

betydning

Habitattab

Lokal

Lav-middel

Lang

Mindre

Sedimentspredning

Lokal

Lav

Kortvarig

Ubetydelig

Støj

Regional

Lav

Kortvarig-

Mindre

midlertidig
Øget skibstrafik

8.6.

Lokal

Lav

Kortvarig

Ubetydelig

Marinarkæologi
I det følgende kapitel beskrives de marinarkæologiske interesser i ansøgningsområdet samt i tilhørende påvirkningszone. Der er fokus på skibsvrag og andre menneskeskabte genstande på havbunden samt eventuelle begravede stenalderbopladser.

8.6.1

Metode
Beskrivelsen af de marinarkæologiske forhold samt vurderingen af de potentielle påvirkninger herpå foretages på baggrund af:
• Gennemgang af de tilvejebragte geofysiske data fra ansøgningsområdet og
tilhørende påvirkningszone (Orbicon WSP, 2020)
• Gennemgang af de tilvejebragte videodata fra ansøgningsområdet og tilhørende påvirkningszone, jf. kapitel 0 om miljøundersøgelser (Fase IIA)
• Høringssvar fra Vikingeskibsmuseet
• Registreringer baseret på Slots- og Kulturstyrelsens database over fund og
fortidsminder (Kulturministeriet, 2020).
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Det skal dog nævnes, at Kulturstyrelsens database over fund og fortidsminder ikke
er et komplet register, og den vurderes kun at indeholde 10-20 % af den danske undersøiske kulturarv. Databasen giver dermed ikke et komplet billede af de kulturhistoriske interesser på havbunden. Der er ikke foretaget en marinarkæologisk forundersøgelse eller arkivalsk kontrol i ansøgningsområdet.
De geofysiske data og den geofysiske baggrundsrapport er fremsendt til Vikingeskibsmuseet. På baggrund heraf kan eventuelle områder med særlig kulturhistorisk
interesse udpeges af det marinarkæologiske museum, og museet fastlægger de endelige marinarkæologiske værdier i ansøgningsområdet.
8.6.2

Eksisterende forhold
Ansøgningsområdet ligger inden for Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske ansvarsområde, og på baggrund af ansøgningen om tilladelse til efterforskning i fællesområde 548-BA har museet indsendt et høringssvar (19. december 2019). Vikingeskibsmuseet har ingen bemærkninger til det påtænkte efterforskningsarbejde på
baggrund af det fremsendte. I forbindelse med lignende råstofefterforskninger i indre
danske farvande har Vikingeskibsmuseet og andre danske museer tidligere vist stor
interesse for de indsamlede geofysiske data, som kan være med til at afklare, hvor
under havbunden stenalderbopladserne i dag er bevaret.
Vikingeskibsmuseet påpeger, at ansøger bør være opmærksom på Museumslovens
§ 29h stk. 1, ifølge hvilken fund af spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejde straks skal anmeldes til Kulturarvsstyrelsen og arbejdet standes.
I forbindelse med høringsperioden for nuværende primære indvindingstilladelse
modtog Naturstyrelsen høringssvar fra Kulturstyrelsen, jf. KAUS 15/00143, NST7322-01304 pr. 4. november 2015, som havde været i kontakt med Vikingeskibsmuseet. Af høringssvaret fremgår det, at der i Kulturarvsstyrelsens register Fund og
Fortidsminder findes en enkelt registrering inden for fællesområdet: Systemnummer
215330, Sted- og lokalitetsnr. 401370-180, ”Bopladsflint af ældre stenalders karakter. Der er tale om et løsfund midt på Juelsgrund og med usikker afsætning.
Kulturarvsstyrelsen udtaler desuden, at fællesområdet i Maglemosekulturens periode (11.000 til 8.500 år siden) har ligget oven vande, og således tilgængelig for bosættelse. Fra andre fund i Køge Bugt vides det, at maglemosefolket har beboet store
dele af søterritoriet i bugten, og registreringen indenfor fællesområdet kunne tyde
på, at noget lignende har været gældende her. Kulturstyrelsen udtaler desuden, at
den konkrete fundregistrering imidlertid er behæftet med stor usikkerhed, og da der
over en længere årrække har været indvundet betydelige råstofmængder i Område
548-BA, er Kulturstyrelsen ikke indstillet på at stille vilkår om undersøgelse mv.
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Ifølge Slots- og Kulturstyrelsens database ”Fund og Fortidsminder” forekommer der
inden for ansøgningsområdet to ikke fredede registreringer (Slots- og
Kulturstyrelsen, 2020):
• Sted- og lokalitetsnr.: 401370-28, som er efterretninger om undersøiske trærødder på Juelsgrund ved observeret ved kant af sugehul. Registreringen er
observeret ved privat besigtigelse i 1994 af lokal dykker og den mindste
vanddybde på stedet er observeret til at være ca. 6,5 m. Registreringen er
dateret til ældre Stenalder.
• Sted- og lokalitetsnr.: 401370-180, som er en stenalder bosættelse på Juelsgrund, hvor der ved museal dykkerrekognoscering i 1993 gennemført af Kulturstyrelsen er påvist bopladsflint af ældre stenalderkarakter og bundfast
træstub Stenalder (dateret 12800 – 3951 f.Kr.). Det er forventeligt denne
fundregistrering, der henvises til i høringssvaret pr. 4. november 2015.
Ifølge Slots- og Kulturstyrelsens database ”Fund og Fortidsminder” forekommer der
inden for påvirkningszonen to ikke fredede registreringer (Slots- og Kulturstyrelsen,
2020):
• Sted- og lokalitetsnr.: 401379-38, som er en jordfæstegrav ved Køge
Sønakke, hvor der er observeret kranium mv. af menneske. Fundet er dateret til Stenalderen (dateret 9200 – 8800 f.Kr.). I 1961 har Antropologisk Laboratorium foretaget en beskrivelse af skelettet og i 2007 er der foretaget
Kulstof 13 og 14 datering af Kalundborg Museum.
• Sted- og lokalitetsnr.: 401379-5, som er et enkeltfund registreret i 1981 og
dateret til Stenalder (9000 – 3951 f.Kr.). Genstanden er givet til Nationalmuseet, Danmarks Oldtid. Enkeltfunder omfatter opfisket, flad ”skolæstøkse”
(jordhakke/plovskær) af grønsten.
Baseret på ovenstående gennemgang af Fund og Fortidsminde databasen forekommer der derfor ingen vragregistreringer inden for hverken fællesområdet eller påvirkningszonen. Det må dog formodes, at der kan ligge rester fra skibe og ladninger
samt andre genstande på havbunden, der kan være beskyttet i henhold til museumsloven. Skulle der under eventuelt indvindingsarbejde påtræffes spor af fortidsminder eller vrag skal dette straks anmeldes til Vikingeskibsmuseet i henhold til museumslovens §29 h.
Se placering af registreringerne på Figur 8-23.
Ved tolkningen af de gennemførte visuelle verifikationer og de gennemførte akustiske målinger med sidescan og pinger blev der ikke fundet vrag eller andre menneskeskabte objekter i ansøgningsområdet eller i påvirkningszonen, som kunne have
en marinarkæologisk interesse (Orbicon WSP, 2020). Kulturstyrelsens registreringer
blev dermed ikke genfundet i det geofysiske eller biologiske survey, hvilket formodentligt kan skyldes, at de er blevet dækket til af nylejret sediment eller at positionerne for registreringerne er usikre.

114 / 162

Råstofefterforskning i Fællesområde 548-BA Juelsgrund i Køge Bugt

Der er ikke foretaget en marinarkæologisk forundersøgelse eller arkivalsk kontrol af
området, og det er i sidste ende Vikingeskibsmuseet, der fastlægger de endelige
marinarkæologiske kulturarvsværdier i ansøgningsområdet.

Figur 8-23. Kort over registrerede fund og fortidsminder i de umiddelbare omgivelser til fællesområde 548BA samt påvirkningszone. Kilde: (Slots- og Kulturstyrelsen, 2020). Baggrundskortet er et søkort fra
Geodatastyrelsen (GST). På kortet er angivet lokalnr, som er de sidste to cifre efter sted- og lokalitetsnr.

8.6.3

Miljøpåvirkninger
I forbindelse med indvindingsaktivitet på havbunden kan kulturhistoriske fortidsminder potentielt gå tabt, idet de kan ødelægges af aktiviteter, som forstyrrer havbunden
i forbindelse med råstofindvindingen. Den mulige påvirkning af marinarkæologiske
forekomster vil under råstofindvinding være knyttet til en direkte fysisk påvirkning i
forbindelse med slæbe- eller stiksugning, hvorved påvirkningen i så fald vil have stor
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betydning. Disse indvindingsaktiviteter vil udelukkende have en effekt på de marinarkæologiske forhold, hvis objekter af kulturhistorisk interesse er beliggende netop der,
hvor den fysiske påvirkning finder sted.
Under indvindingen overvåges det, om der påtræffes marinarkæologiske genstande
samt vrag. Påtræffes sådanne genstande, følges anvisningerne i Kulturstyrelsens
”Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund”.
Ansøgningsområdet er beliggende i et område, hvor de postglaciale aflejringer (aflejringer efter istiden) består af tykke sand- og grusaflejringer, som stedvist er mere
end 5-10 meter. På de seismiske data er det bekræftet, at den kortlagte ressource
flere steder underlejres af senglaciale aflejringer som f.eks. kan bestå af tørv, ler og
sandede ferskvandsaflejringer. Boringsdata bekræfter, at ressourcen flere steder underlejres af glaciale moræneaflejringer. I forbindelse med indvindingen forventes det,
at de underliggende senglaciale og glaciale aflejringer kan blive yderligere blottet.
Blotlægning af moræne og ferskvandsaflejringer kan medføre lokal blotlægning af
mulige kulturbærende lag.
I forbindelse med indvindingen forventes udnyttelsesgraden at være omkring 50%.
Det betyder, at en stor del af sedimentet frasorteres og returneres tilbage til havbunden typisk i form af finsand samt større og mindre sten. Den tilbageværende havbund bestående af en mosaik af skyllebanker, stenbestrøning og sandbund vil forventeligt fungere som et beskyttelseslag i forhold til de underliggende potentielle kulturbærende lag, som derved beskyttes mod påvirkninger fra indvindingen.
Indvindingen vurderes derfor ikke at påvirke de kulturbærende lag i væsentlig grad,
og påvirkningen fra indvindingen på marinarkæologien i området vurderes samlet set
som ubetydelig.
I relation til Kulturstyrelsens høringssvar pr. 4. november 2015 vurderes det ikke
nødvendigt at foretage yderligere marinarkæologiske forundersøgelser, men det er
dog i sidste ende Vikingeskibsmuseet, som det ansvarlige museum samt Slots- og
Kulturstyrelsen, der skal fastlægge omfanget af de marinarkæologiske interesser i
området og derved den potentielle påvirkning herpå.
Det skal også påpeges, at der er pågået massiv indvinding af råstoffer i Køge Bugt
gennem mange år uden der er indberetninger om ødelæggelse af de registrerede
fund og fortidsminder i indvindingsområdet. Såfremt der mod forventning gøres fund
vil arbejdet blive standset og fundet meddelt til Vikingeskibsmuseet i henhold til gældende lovgivning.
8.6.4

Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for marinarkæologiske interesser i ansøgningsområdet er
angivet i
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Tabel 8-10. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen
og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.
Tabel 8-10. Potentielle påvirkninger af marinarkæologiske interesser ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.
Tema: Marinarkæologiske interesser
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)
Påvirkning

Ødelæggelse af

Omfang

Grad

Varighed

Overordnet

(Reversibilitet)

betydning

Lokal

Ubetydelig

Kort

Ubetydelig

Lokal

Ubetydelig

Kort

Ubetydelig

skibsvrag/vragdele
Ødelæggelse af
stenalderbopladser, stenalderfund

8.7.

Rekreative interesser

8.7.1

Metode
Det følgende beskriver de eksisterende forhold, vedrørende rekreative interesser i
området omkring ansøgningsområdet. Gennemgangen fokuserer på aktiviteter i de
kystnære områder, i umiddelbar nærhed af ansøgningsområdet. Beskrivelsen af de
eksisterende forhold i området er gennemført på baggrund af materiale og oplysninger fra Miljøstyrelsen og diverse foreninger, klubber eller sammenslutninger med relation til friluftslivet og de marine, rekreative interesser i området herunder sejlads,
dykning og fiskeri.

8.7.2

Eksisterende forhold
Køge Bugt og de omkringliggende kyster er et populært område i relation til mange
forskellige friluftsaktiviteter med et stort opland, hvor der tiltrækkes både lokale og
turister.
Ansøgningsområdet er beliggende nord for kyststrækningen ved sommerhusområdet ved Strøby Ladeplads og Magleby Skov på det nordlige Stevns. Hele kyststrækningen i den sydlige del af Køge Bugt (dvs. det nordlige Stevns) er udpeget som et
større sammenhængende landskab med mange landskabelige bevaringsværdier. I
området forekommer der udbredt naturbeskyttelsesområder (f.eks. Magleby Skov og
området mellem Køge og Strøby Egede) eller potentielle naturbeskyttelsesområder
(f.eks. kyststrækningen ved Strøby Ladeplads og Strøby Egede). Naturbeskyttelsesområderne er derudover i høj grad udpeget som værdifulde kulturmiljøer og fredede
områder. I umiddelbar nærhed af ansøgningsområdet ligger desuden natur- og vildtreservatet Ølsemagle Revle, som ligger nord for Køge Havn og er et byreservat
(Plandata.dk, 2020). Tilsammen betyder det, at kyststrækningen syd for ansøgningsområdet er et særligt landskab og friluftsområde med høj rekreativ værdi.
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Ansøgningsområdet er beliggende ca. 2,1 km nord for kysten. Det betyder, at ansøgningsområdet forventeligt ikke er velegnet til helt kystnære friluftsaktiviteter såsom surfing, jagt, dykning, roning, kajak og badning. Disse rekreative aktiviteter er
altovervejende kyst- og fjordaktiviteter og vil primært være knyttet til marine områder
tættere på kysten og på land langs kysten. Desuden er der tæt skibstrafik i den sydlige del af ansøgningsområdet tættest på kysten (se afsnit 8.8 om sejlads), hvorved
området forventeligt er mindre velegnet til en lang række friluftsaktiviteter.

Figur 8-24. Kort over nærliggende bolig- og sommerhusområder samt rekreative områder på land
(Plandata.dk, 2020).
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De jordstykker på land, der ligger tættest på ansøgningsområdet omfatter bolig- og
sommerhusområderne samt rekreative områder ved Strøby Egede, Strøby Ladeplads og Bøgeskov Havn. Ifølge den vedtagne kommuneplanramme for Stevns
Kommune ligger følgende bolig- og sommerhusområder og rekreative områder inden for 2,5-5 km fra ansøgningsområdet og er alle beliggende langs kysten ud for
ansøgningsområdet (Plandata.dk, 2020) (Figur 8-24):

De nærliggende rekreative områder omfatter (se Figur 8-24):
• Strandområdet ”Vejs Ende” (3.R3)
• Fiskeri- og lystbådehavn ved Strøby Ladeplads (3.H1)
• Bøgeskoven Havn (9.R4)
De aktuelle bolig- og sommerhusområder omfatter (se Figur 8-24):
• Boligområderne ved Kystvejen i Strøby Egede (3.S2). Området er ændret fra
sommerhusområde til byzone.
• Sommerhusområderne ved Strøby Ladeplads (3.S1)
Indenfor ansøgningsområdet er der ikke kendskab til vrag, som kunne være interessante dykkerlokaliteter, jf. afsnit 8.6 om marinarkæologiske forhold. Men der vurderes at være flere interessante dykkerlokaliteter andre steder i Køge Bugt og ved
Stevns. Undervandsjagt er en sport, der i de senere år har været på fremmarch i
Danmark og Stevns på Sjælland er forventeligt velegnet hertil. Disse områder må
også forventes at være velegnet som snorkelsteder.
Lyst- og fritidsfiskeri er en del af de rekreative aktiviteter, som må antages at foregå i
og omkring ansøgningsområdet. De nærmeste lystbåde- og fiskerihavne i Køge Bugt
omfatter Bøgeskov Fiskerihavn, Køge Marina, Mosede Fiskerihavn, Hundige Lystbådehavn, Ishøj Lystbådehavn, Vallensbæk Havn, Greve Marina og Brøndby Lystbådehavn (havneguide.dk, 2020). Lystsejlads er en stærkt årstidsafhængig trafik, hvor
stort set al aktivitet er relateret til få sommermåneder. Grundet de særlige naturinteresser omkring Stevns og resten af Køge Bugt forventes en særlig høj koncentration
af lystsejlere i sommerhalvåret primært i de kystnære områder syd for ansøgningsområdet.
En række gode fiskepladser forekommer langs kysten syd for ansøgningsområdet
f.eks. ved Strøby Ladeplads, ved Køge Sønakke og videre sydover langs kysten
rundt om Stevns f.eks. ved Bøgeskov, Kulsti Rende og Mandehoved. I disse områder er der rapporter om fangst af blandt andet havørred og hornfisk (lystfiskeri.dk,
2020). Der må derfor forventes en vis fiskeriaktivitet med håndredskaber og fra mindre fiskefartøjer. En væsentlig del af fritidsfiskeriet forventes at omfatte trollingfiskeri.
Omfanget af trollingfiskeri i ansøgningsområdet og i nærområdet er meget usikkert,
men det vurderes, at der er tale om meget sæsonpræget fiskeri, og betydningen af
dette er således begrænset.
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Der findes ingen blåt flag strande i nærheden af ansøgningsområdet. Syd for ansøgningsområdet findes en kajakrute, som følger kysten rundt på Stevns fra Køge i nord
til Faxe Ladeplads i syd (Udinaturen.dk, 2020).
Der kendes ikke til øvrige rekreative interesser inden for selve ansøgningsområdet
eller i nærområdet.
8.7.3

Miljøpåvirkninger
Indvindingen i ansøgningsområdet foretages på åbent hav med en afstand på minimum 2 km til kysten, hvormed påvirkningen af de rekreative interesser forventeligt vil
være meget begrænset. De marine, rekreative interesser såsom surfing, jagt, dykning, roning, kajak og badning er kystnære friluftsaktiviteter, som ikke vil påvirkes
betydeligt som følge af råstofindvindingen. Derudover forventes de rekreative forhold
på land langs kysten i fredskovene og i de landskabelige bevaringsværdier områder
ikke at påvirkes i væsentlig omfang. Overordnet betyder det, at arealinddragelsen
som følge af råstofindvindingen ikke vurderes at påvirke de rekreative interesser betydeligt. Som tidligere beskrevet vurderes de nærliggende kystområder og rekreative
områder på land ikke at påvirkes af luftbåren støj som følge af indvindingsaktiviteterne.
Lystfiskere, lystsejlere og andre mindre fartøjer, der befinder sig i området, kan føle
sig generet af indvindingsaktiviteten og den øgede skibstrafik. Overordnet er der ingen restriktioner mod sejlads i ansøgningsområdet. Forstyrrelsesgraden vil afhænge
af, hvor længe indvindingsfartøjet arbejder i området. Indvindingen vil dog generelt
foregå periodevis og i relativt begrænset. Det skal desuden påpeges at der har pågået indvinding i fællesområdet i flere årtier uden kendte problemer. På denne baggrund vurderes indvindingen at have en ubetydelig påvirkning på fritidssejladsen i og
lige omkring indvindingsområdet. For øvrige vurderinger af sejladsforhold henvises
til afsnit 8.8 om sejladsforhold.
Råstofindvindere har tidligere udleveret kort over sugehuller til trollingfiskere, der ønskede at fiske på kanten af sugehullerne, hvorvidt det har været produktivt vides
ikke. Til trollingfiskeri benyttes hurtige motorbåde, der normalt sejler hurtigere end
almindelige fiskefartøjer og kan udgøre en generel risiko for skibstrafikken i området. Indvinding i ansøgningsområdet forventes ikke at påvirke dette fiskeri betydeligt.

8.7.4

Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for rekreative interesser i ansøgningsområdet er angivet i
Tabel 8-11.. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen
og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.
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Tabel 8-11. Potentielle påvirkninger af rekreative interesser ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.
Tema: Rekreative interesser
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)
Påvirkning

Støj og andre

Omfang

Lokal

Grad

Varighed

Overordnet

(Reversibilitet)

betydning

Kort

Ubetydelig

Lav

forstyrrelser

8.8.

Sejladsforhold

8.8.1

Metode
De overordnede sejladsforhold i området omkring ansøgningsområdet i den sydlige
del af Køge Bugt beskrives ved anvendelse af AIS Density Plot, der viser den samlede skibstrafik for 2016 baseret på AIS data transmitteret fra større skibe
(Søfartsstyrelsen, 2020). AIS står for Automatic Identification System. Skibe, større
end 300 BT (bruttoregisterton), er udstyret med en AIS-sender, det samme er alle
passagerskibe og fiskefartøjer over 15 m. AIS-senderen melder løbende om skibets
position, hvorved det er muligt at indsamle information om sejlruterne i området.
Desuden udsendes der information om skibets hastighed, kurs, MMSI-nummer,
IMO-nummer, skibstype, størrelse mm. Densitet-plottet fra 2016 (Figur 8-18) er det
seneste tilgængelige AIS plot fra Søfartsstyrelsen. For mindre fartøjer, som lystbåde,
er AIS systemet frivilligt. Omfanget af lystbåde behandles under afsnittet om rekreative forhold (se Kapitel 8.7 om rekreative interesser).

8.8.2

Eksisterende forhold
De eksisterende sejladsforhold i Køge Bugt er vist på Figur 8-25. De lilla farver indikerer tæt trafik (78 til ca. 14.000 skibe pr. år), de brune farver indikerer moderat trafik
(14-78 skibe pr. år) og de gullige farver indikerer lav trafik (ca. 5-10 skibe pr. år). Farveløse områder indikerer <5 skibe pr. år. På kortet er angivet ansøgningsområdet og
tilhørende påvirkningszone.
Det ses, at ansøgningsområdet er beliggende i et område med meget varierende
skibstrafik. Helt overordnet er skibstrafikken i området styret af skibstrafikken til og
fra Køge Havn. Generelt forekommer den største skibstrafik i den sydlige og nordvestlige del af ansøgningsområde. Den østlige del af ansøgningsområdet er generelt
præget af mindre skibstrafik.
Den sydlige del af ansøgningsområdet gennemskæres af en markant trafikkorridor
(>78 skibe pr år), som er relateret til skibstrafikken til og fra Køge Havn og syd herfor
rundt om Stevns. I den nordvestlige del af ansøgningsområdet ses ligeledes en markant trafikkorridor (>78 skibe pr år), som er relateret til den lokale råstofindvinding.
Det ses, hvorledes denne trafikkorridor starter syd for Amager – forventeligt ved
Avedøre Råstofhavn - og fortsætter sydvestover ind i ansøgningsområdet, hvor trafikken pludselig stopper (Figur 8-25). Området mod nordvest i ansøgningsområdet er
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sammenfaldende med de indvindingspåvirkede områder og beliggenheden af sugehullerne tolket på data fra dybde- og sidescandata, jf. afsnit 8.1.2. Det betyder, at
den lokale skibstrafik direkte kan relateres til råstofindvindingen i området.
Ved at anvende Søfartsstyrelsens AIS Density Plot, hvor der skelnes mellem passagerskibe, tankskibe og fiskeskibe observeres det, at det primært er fiskerskibe og
passagerskibe, der passerer gennem ansøgningsområdet. AIS data viser, at tankskibene hovedsageligt sejler nord om ansøgningsområdet og følger det større sejlrende
system til og fra Køge Havn (jf. Figur 10-1). Samtidig må det forventes, at skibstrafikken i området i høj grad er domineret af mindre fartøjer, som primært er relateret til
rekreative formål, jf. afsnit 8.7.
Det skal bemærkes, at Søfartsstyrelsen ingen bemærkninger har haft til den ansøgte
råstofefterforskning.
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Figur 8-25. Sejladstæthed i omkring Køge Bugt. AIS Density Plot, der viser en akkumuleret trafik-tæthed
for 1 år for den samlede skibstrafik (2016). På kortet er angivet ansøgningsområde og tilhørende påvirkningszone. Data er hentet på Søfartsstyrelsen.dk under AIS Density Plot (Søfartsstyrelsen, 2020) og analyseret af Orbicon WSP.
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8.8.3

Miljøpåvirkninger
De potentielle påvirkninger af sejladsforhold i ansøgningsområdet som følge af råstofindvindingen kan være følgende;
•
•
•

Risiko for kollision
Risiko for grundstødning
Risiko for personskade og oliespild

I det følgende foretages en vurdering af indvindingens påvirkning på sejladsforhold i
Køge Bugt.
Øget skibstrafik
Transport af indvundet materiale fra ansøgningsområdet vil generere en stigning i
skibstrafikken inden for ansøgningsområdet samt til og fra råstofhavnene, da der søges om en større indvindingsmængde end den nuværende i fællesområdet 548-BA.
Baseret på tidligere indberetningsdata forventes råstofferne fra fællesområder i
Køge Bugt og Fakse Bugt primært tilblive sejlet til Avedøre Havn, men der sejles
også til havne som Prøvestenen, Køge Havn og Orehoved Havn. Det forventes, at
der fortrinsvis indvindes fra fartøjer med en lastkapacitet på 400-600 m3, men da området er et fællesområde, kan det ikke udelukkes, at der indvindes fra større fartøjer
f.eks. op til 7.000 m3.
Ved indvinding af maksimalt 500.000 m3 om året med en gennemsnitlig lastkapacitet
på 500 m3 vil det svare til omtrent 1.000 sejladser frem og tilbage om året. Ved en
gennemsnitlig årlig indvinding på 450.000 m3 over ti år med samme gennemsnitlig
lastkapacitet svarer det til omtrent 900 sejladser frem og tilbage om året. Antallet af
sejladser om året vil forventeligt være mindre, da en større eller mindre del af skibene vil have en større lastkapacitet end de 400-600 m3.
Den gennemsnitlige, årlige indvinding i Fællesområde 548-BA for perioden 20142019 er ca. 161.000 m3 (jf. afsnit 3.3 om indvindingsressourcen). I forbindelse med
den nuværende indvindingstilladelse er den samlede tilladte indvindingsmængde på
2,2 mio. m3 med et årligt maksimum på 350.000 m3. Der er dermed blevet indvundet
lidt mindre end hvad der var været tilladelse til.
Ved en gennemsnitlig årlig indvinding på 161.000 m3 over ti år med samme gennemsnitlig lastkapacitet svarer det til omtrent 320 sejladser frem og tilbage om året. Det
betyder, at der i forbindelse med kommende ansøgningsmængde vil være mere end
en dobling i antallet af sejladser til og fra ansøgningsområdet sammenlignet med
den nuværende indvinding i ansøgningsområdet.

På baggrund af den øgede indvindingsaktivitet og skibstrafik indenfor ansøgningsområdet samt til og fra området kan der være følgende mulige påvirkninger af skibstrafikken:
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•

Risiko for kollision af drivende skibe med indvindingsfartøjer eller omvendt
pga. menneskelige fejl og/eller svigt af radar eller andre tekniske systemer

•

Risiko for kollision af sejlende skibe med indvindingsfartøjer eller omvendt
pga. menneskelige fejl og/eller svigt af radar eller andre tekniske systemer

•

Øget risiko for skib til skib kollision eller grundstødning for øvrig trafik pga.
trafikomlægning rundt om indvindingsfartøjerne

•

Øget risiko for kollision mellem indvindingsfartøjer eller grundstødning for
indvindingsfartøjer

•

Risiko for personskade og oliespild som følge af skibskollisioner og grundstødning

Hovedparten af den tunge skibstrafik passerer uden om ansøgningsområdet. Den
primære skibstrafik, der passerer gennem området, forventes at være råstofindvindere, mindre erhvervs- og fiskerbåde til og fra de omkringliggende havne samt enkelte større passagerskibe. Der vil i forbindelse med den fremtidige indvinding blive
informeret om indvindingsaktiviteten (Efterretninger for søfarende, Søfartsstyrelsen)
således, at sejladsen kan omdirigeres. Den øgede indvindingsaktivitet vil forventeligt
være de samme, hvorved nye trafikkorridorer ikke påvirkes væsentligt og risikoen for
grundstødning forbliver meget begrænset. Desuden forventes indvindingen primært
at foregå uden for de større skibskorridorer, hvor der i forvejen er lav til moderat øvrig skibstrafik (udover råstofindvindere), jf. ovenstående AIS Density Plot, hvorved
risikoen for kollision forbliver meget begrænset. De eksisterende sejlruter for råstofindvinderne vil derfor opleve en øget trafik ved fuld udnyttelse af det årlige maksimum eller en gennemsnitlig indvinding på 500.000 m3 pr. år i den 10-årige tilladelsesperiode, men påvirkningen heraf vil forventeligt være begrænset, da trafiktætheden i forvejen er høj (78-14.000 skibe pr år se Figur 8-25). I forhold til risikoen for
kollision mellem indvindingsfartøjer samt grundstødning for indvindingsfartøjer antages det, at de enkelte fartøjer er så kendte med området, at den øgede trafik ikke
udgør nogen væsentlig risiko.
Baseret på ovenstående vurderes påvirkningen af sejladsforholdene herunder risiko
for skibskollisioner og grundstødning omkring ansøgningsområdet at være ubetydelig. Da varigheden af de enkelte indvindingslaster er kort og periodevis, vurderes påvirkningen af sejladsen herunder skibskollision inden for selve ansøgningsområdet
ligeledes at være ubetydelig. Der vil ske en øgning i det samlede antal af sejladser
for indvindingsfartøjer i området, men det forventes ikke at øge risikoen for skibskollisioner og grundstødning væsentligt. Da risikoen for skibskollisioner og grundstødning både for indvindingsfartøjer og den øvrige skibstrafik ikke forventes at være væsentlig vurderes risikoen for personskade og oliespild ligeledes at være ubetydelig.
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8.8.4

Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for sejladsforhold i ansøgningsområdet er angivet i Tabel
8-12. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det
omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.
Tabel 8-12. Potentielle påvirkninger af sejlads ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.
Tema: Sejladsforhold
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)
Påvirkning

Risiko for skibs-

Omfang

Grad

Varighed

Overordnet

(Reversibilitet)

betydning

Lokal

Lav

Kort

Ubetydelig

Lokal

Lav

Kort

Ubetydelig

Lokal

Lav

Kort

Ubetydelig

kollision
Risiko for grundstødning
Oliespild

8.9.

Ammunition

8.9.1

Metode
Det følgende beskriver de eksisterende forhold i Køge Bugt og i området omkring
ansøgningsområdet vedrørende ammunition. Vidensgrundlaget er primært indhentet
i forbindelse med høringssvar af d. 8. januar 2020 fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt generel information om ammunition på den danske havbund indhentet fra forskellige miljøkonsekvensrapporter i forbindelse med større infrastrukturprojekter til havs (f.eks. Vattenfall 2019).
Ammunition dækker over ikke-eksploderede bomber, søminer og lignende – samlet
betegnet UXO (Unexploded Ordnance). Der er ikke foretaget en egentlig UXO undersøgelse i ansøgningsområdet og de potentielle effekter på miljøet, som følge af
UXO eksplosioner på havbunden, er derfor ikke detaljeret behandlet i nærværende
miljøkonsekvensrapport.

8.9.2

Eksisterende forhold
Under 1. Verdenskrig var Nordsøen og de øvrige danske farvande blandt de farvande i verden, hvor der blev lagt flest miner ud. Gennem 1. og 2. Verdenskrig blev
der tilsammen lagt ca. 42.000 havbundsminer ud i de indre danske farvande. Størstedelen af dem er lokaliseret og detoneret under kontrollerede forhold, men en tilbageværende del ligger stadig på havbunden og udgør en trussel mod arbejder på
havbunden (NIRAS, 2012).
I forbindelse med myndighedernes høringssvar har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ikke direkte påpeget, at der i nærværende område skulle være betydelig risiko for forekomst af ueksploderet ammunition på havbunden. Det må dog vurderes,
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at det langt fra kan udelukkes, at der stadig forekommer miner på havbunden i området.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har følgende bemærkninger til råstofefterforskningen i ansøgningsområdet, jf. høringssvar af 8. januar 2020:
”Såfremt der i forbindelse med dels survey (jf. surveyplan, bilag 2 til denne høring)
og de stik- og slæbesugninger, som skal foretages i område 548-BA Juelsgrund, er
identificeret/forekommer fund af ueksploderet ammunition eller lignende genstande,
skal arbejdet straks indstilles, og der skal tages kontakt til Forsvarets Operationscenter, jf. BEK 1351 af 29. november 2013 § 14 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske farvande”.
På baggrund af indsamlede geofysiske og biologiske data er der ikke bekræftet tilstedeværelse af miner eller andre sprængstofholdige genstande inden for ansøgningsområdet. Grundet naturlige strøm og sedimenttransport i området, kan potentiel
ammunition i ansøgningsområdet være helt eller delvist begravet i sedimentet. Da
der er ikke foretaget et egentlig UXO survey inden for ansøgningsområdet, kan tilstedeværelsen af ueksploderet ammunition og andre sprængstofholdige genstande
ikke udelukkes.
8.9.3

Miljøpåvirkninger
I forbindelse med råstofindvinding er det en potentiel risiko at støde ind i ueksploderet ammunition på havbunden fra 1. og 2. Verdenskrig samt fra Efterkrigstiden. Sugerøret kan fysisk støde ind i ikke-eksploderet ammunition, som ligger direkte på
havbunden eller som er indlejret i sediment. Desuden kan begravede sprængstofholdige genstande blive blotlagt på havbunden som følge af råstofindvindingen. Ammunitionen kan derfor udgøre en risiko ved råstofindvinding i relation til arbejdsmiljø og
sikkerhed. I forbindelse med aktiviteter på havbunden såsom råstofindvinding eller
opankring er der en potentiel risiko for at UXO’er kan detonere.
Ikke eksploderet ammunition, der har ligget på eller i havbunden i mange år, er ofte
ikke funktionel. Det betyder, at uforudset detonering af ueksploderet ammunition, der
har ligget på havets bund i årtier og været udsat for omfattende korrosion, er sjælden. UXO’er kan dog i sjældne tilfælde være meget ustabile og eksplodere, hvis den
rette kombination af uheldige omstændigheder forekommer.
Bortsprængning af ueksploderet ammunition i eller på havbunden vil generere undervandsstøj. Støjniveauet er afhængig af UXO-typen og størrelsen af den anvendte
sprængning. Derudover afhænger det også af en række fysiske forhold såsom vanddybde, bundmorfologi, vandtemperatur og, saltholdighed mm. Sprængning af eventuelle UXO’er vil medføre en enkeltstående kort, kraftig lyd. Lyden vil ikke kumuleres
over tid, da der ikke vurderes foretaget mere end én sprængning ad gangen. Trykbølgen fra støjen kan potentielt påvirke fisk og havpattedyr i form af fysiske skader
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eller høreskader. Der er ingen officielle tålegrænser for dyr i relation til undervandsstøj som følge af detonering af UXO’er. For en vurdering af potentielle påvirkninger
af fisk og havpattedyr fra rydningen af eventuelle forekomster af ueksploderet ammunition se afsnit 8.5 om havpattedyr og afsnit 8.3 om fisk og fiskeri.
Det vurderes, at ammunition generelt ikke har en negativ påvirkning på miljøet, men
er relevant i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med arbejde til havs.
Såfremt, at der under indvindingen stødes på UXO vil Forsvarets operationscenter
blive kontaktet og retningslinjerne i den britiske undersøgelse ”Dealing with munitions in marine sediments” (Mineral Products Association (MPA) et al., 2010) vil blive
fulgt. Det vurderes på dette grundlag, at indvindingen vil medføre en ubetydelig negativ risiko i forhold til sikkerheden for mandskab og skib.
8.9.4

Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for ammunition i ansøgningsområdte er angivet i Tabel
8-13.. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det
omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.
Tabel 8-13. Potentielle påvirkninger ved detonering af ammunition i forbindelse med indvinding af råstoffer
i ansøgningsområdet.
Tema: Ammunition
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)
Påvirkning

Fisk og hav-

Omfang

Lokal

Grad

Varighed

Overordnet

(Reversibilitet)

betydning

Kort

Ubetydelig

Ubetydelig

pattedyr

8.10.

Øvrige erhvervsinteresser

8.10.1

Metode
I det følgende beskrives de eksisterende forhold vedrørende øvrige erhvervsinteresser i ansøgningsområdet og i de umiddelbare omgivelser hertil. Beskrivelsen af de
eksisterende forhold i området er gennemført på baggrund af materiale og oplysninger fra f.eks. Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen, 2020) og (MiljøGis, 2020), 4C Offshore
(4coffshore.com, 2020), (danskehavnelods.dk, 2020) og (DKCPC, 2020) m.fl.

8.10.2

Eksisterende forhold
De mest dominerende erhvervsinteresser i det ansøgte indvindingsområde og i de
umiddelbare omgivelser vurderes at være råstofindvinding, klapning, erhvervsfiskeri,
kommerciel skibstrafik og havneaktiviteter. Disse interesser er omtalt under henholdsvis afsnit 8.3 om fisk og fiskeri, afsnit 8.8 om sejladsforhold og kapitel 10 om
kumulative effekter. I relation til fiskeriet må det forventes, at den nuværende indvinding i området foregår i en vis form for sameksistens med fiskeriet. Øvrige potentielle
erhvervsinteresser vurderes at omfatte udviklingsområder for offshore vindmølleparker, øvrige kabler, nødområde og turisme.
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De nærmeste erhvervshavne i Køge Bugt omfatter Stevns Kridtbrud Udskibningspier, Køge Havn, Avedøreværkets Havn og Avedøre Råstofhavn
(danskehavnelods.dk, 2020). Ifølge (MiljøGis, 2020) betegnes sejlrenden ind og fra
til Køge Havn som en større sejlrende, hvor området er registreret som aktivitetszone med høj skibstrafik. For flere detaljer herom henvises til afsnit 8.8 om sejladsforhold.
De nærmeste råstofområder er 548-AA Køge548-BA Juelsgrund og 548-HA Juelsgrund Øst. 548-BA ligger ca. 4 km vest for ansøgningsområdet, mens 548-HA ligger
ca. 0,7 km øst for ansøgningsområdet. Begge fællesområder er beliggende i den
sydlige del af Køge Bugt (Figur 10-1). Figur 10-2 viser den årlige og den samlede
indvindingsmængde for ansøgningsområdet samt de øvrige råstofområder i Køge
Bugt i perioden 2015-2019. For flere detaljer om råstofindvindingen i de umiddelbare
omgivelser henvises til afsnit 10 om kumulative effekter.
Den nærmeste klapplads er ”NØ for Bøgeskov (nr. K_007_01), som ligger ca. 5,7
km sydøst for ansøgningsområdet. Derudover ligger ”Sandsugehul 1, Køge Bugt”
(K_007_02) og ”Sandsugehul 2, Køge Bugt” (K_007_03) ca. 10 km nord for ansøgningsområdet (Miljøstyrelsen, 2020). Placeringen af klappladserne i Køge Bugt kan
ses på nedenstående oversigtskort (Figur 10-1). Der er ikke havbrug eller indpumpningsanlæg i umiddelbar nærhed af ansøgningsområdet, hvorved der ikke er nogen
interessekonflikt med hverken klappladser eller fiskeopdræt.
Knap 3 km nordvest for ansøgningsområdet ligger nødområdet ”Køge Flak Øst”,
hvor forureningen er vurderet som lav (Miljøstyrelsen, 2020).
Øst for ansøgningsområdet i den yderste del af Køge Bugt ligger udviklingsområdet
Aflandshage, som er et planlagt offshore vindmøllepark med en forventet kapacitet
på 250 MW (4coffshore.com, 2020). De indledende undersøgelser i området er påbegyndt.
I Køge bugt tæt ved ansøgningsområdet forekommer der kabler på havbunden f.eks.
Kontek elektrodekabel ved Bøgeskov beliggende syd for ansøgningsområdet samt
telekabler Brøndby-Klagshamn og Mosede-Velling nord for ansøgningsområdet. Der
ligger dog ingen kabler på havbunden inden for ansøgningsområdet (DKCPC, 2020).
8.10.3

Miljøpåvirkninger
Indvindingsaktiviteten vurderes ikke i væsentligt omfang at besværliggøre eller forringe navigationsforholdene for fiskefartøjer, indvindingsfartøjer i relation til nærliggende råstofområder eller øvrig skibstrafik, idet der skønnes fortsat at være rigeligt
manøvrerum i ansøgningsområdet uden væsentligt forøget påsejlingsrisiko. De øvrige erhvervsinteresser (herunder råstofindvinding, klapplads, nødområde og udviklingsområder for havvindmøller) ligger i stor afstand til ansøgningsområdet og vurderes derfor ikke at blive påvirket væsentligt som følge af indvindingsaktiviteterne og
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øget skibstrafik i området. Som konsekvens heraf vurderes risikoen for oliespild,
som følge af kollision mellem indvindingsfartøjer og den øvrige trafik i relation til de
øvrige erhvervsinteresser som lav.
Der forventes ikke overlap mellem sedimentspild fra de lokale klappladser og ansøgningsområdet, idet sedimentmodellering viser, at sedimentfanerne omkring råstofindvindingsområdet kun vil påvirke påvirkningszonen indenfor få hundrede meter (se afsnit 5.3.3), og da den nærmeste klapplads ligger mere end 5 km fra ansøgningsområdet. Råstofindvindingen i ansøgningsområdet vil således ikke påvirke de nærliggende klappladser.
Som følge af den store afstand til øvrige erhvervsinteresser vurderes de fysiske forhold på havbunden og i havmiljøet som følge af indvindingsaktiviteterne i ansøgningsområdet ikke at blive påvirket i betydelig grad.
8.10.4

Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for øvrige erhvervsinteresser indenfor ansøgningsområdet
er angivet i Tabel 8-14. Den overordnede betydning for ansøgningsområdet, påvirkningszonen og det omkringliggende område er vist i sammenfatningens Tabel 11-1.
Tabel 8-14. Potentielle påvirkninger af øvrige erhvervsinteresser ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.
Tema: Øvrige erhvervsinteresser
Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)
Påvirkning

Tilstedevæ-

Omfang

Lokal

Grad

Lav

Varighed

Overordnet

(Reversibilitet)

betydning

Kort

Ubetydelig

relse af fartøjer

8.11.

Miljømål og indsatsprogrammer

8.11.1

Metode
Projektet skal vurderes i forhold til miljømål og indsatsprogrammer fastsat i Miljømålsloven, lov om vandplanlægning og Havstrategiloven. Miljømålsloven implementerer EU's Vandrammedirektiv og dele af Habitatdirektivet til dansk lov med henblik
på at gennemføre en fælles vand- og naturplanlægning, der skal sikre såvel vandsom naturkvaliteten i Danmark. De internationale forpligtelser behandles i Kapitel 9
om Natura 2000-væsentlighedsvurdering. Nærværende projekt er omfattet af reglerne i Vandrammedirektivet og Havstrategiloven.
Vandområdeplaner
Vandområdeplanerne (2015-2021) er samlet en plan for at forbedre det danske
vandmiljø. De danske vandområdeplaner indeholder en beskrivelse af, hvordan
Danmark vil nå målsætningen i EU's vandrammedirektiv og skal sikre et bedre vand-
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miljø i Danmark. Målet med vandområdeplanerne er, at alle vandløb, søer og kystvande skal opnå god økologisk og kemisk tilstand. Miljømålet for den samlede økologiske tilstand gælder ud til 1-sømilgrænsen og den samlede kemiske tilstand gælder ud til 12-sømilgrænsen. Undersøgelsesområdet er beliggende indenfor Vandrammedirektivets fastsatte sømilgrænser. Vandområderne er opdelt i vandløb, søer
og kystvande. Den marine del af vandplanerne er omfattet af kystvande, hvor målet
med vandplanerne at forbedre tilstanden i fjorde og de kystnære områder ved at reducere udledningen af kvælstof (Naturstyrelsen, 2016). Den samlede økologiske tilstand i kystvandområderne vurderes i vandområdeplanerne på baggrund af kvalitetselementerne ålegræs (dybdegrænsen), klorofyl og bundfauna (Dansk Kvalitetsindeks, DKI), samt miljøfarlige og forurenende stoffer. De enkelte kvalitetselementers
tilstand vurderes separat i forhold til de foreliggende overvågningsdata. Den samlede økologiske tilstand for et vandområde svarer til den laveste tilstand blandt kvalitetselementerne for det pågældende vandområde (Naturstyrelsen, 2016). Vandkvaliteten i kystvandene er væsentlig for dyr og planter, som lever i de givne områder.
Derudover er en god vandkvalitet vigtigt i forhold til de rekreative og fiskerimæssige
interesser i et område.
Havstrategi
EU's havstrategidirektiv er i Danmark implementeret ved Bekendtgørelse af lov om
havstrategi (LBK nr. 1161 af 25/11/2019). Danmarks Havstrategi er et led i gennemførelsen af EU's havstrategidirektiv (direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008) (Miljø- og
Fødevareministeriet, 2019). Havstrategiloven omfatter de danske havområder, herunder havbund og undergrund, på søterritoriet og i de eksklusive økonomiske zoner
(EEZ). Formålet med havstrategidirektivet er at fastholde eller etablere en såkaldt
god miljøtilstand i alle europæiske havområder senest i 2020 gennem udarbejdelse
af havstrategier med målsætninger for natur og miljø, overvågningsprogrammer og
indsatsprogrammer. En god miljøtilstand beskrives og vurderes ud fra emner, som
definerer en række fokusområder. Disse emner kaldes for deskriptorer. For hvert
emne angiver havstrategien en status, som skal være opfyldt for at opnå en god miljøtilstand. De 11 emner i havstrategidirektivet dækker både forhold, der beskriver
miljø- og naturtilstanden og påvirkningerne fra menneskelige aktiviteter. Emnerne/deskriptorerne omfatter følgende: (D1) Biodiversitet, (D2) Ikke-hjemmehørende arter, (D3) Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande, (D4) Havets fødenet,
(D5) Eutrofiering, (D6) Havbundens integritet, (D7) Hydrografiske ændringer, (D8)
Forurenende stoffer, (D9) Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum, (D10) Marint affald og (D11) Undervandsstøj (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019).
I forhold til råstofindvinding er det vurderet, at det fortrinsvis er deskriptor D1 Biodiversitet, D5 Eutrofiering, D6 Havbundens integritet og D11 Undervandsstøj, der potentielt kan påvirkes. Påvirkningen på disse emner er vurderet i det følgende, med
udgangspunkt i vurderingerne for de relevante parametre i relation til nærværende
miljøkonsekvensrapport.
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8.11.2

Eksisterende forhold
Ansøgningsområdet er beliggende i den sydlige del af Køge Bugt og ligger inden for
Vandområde 201 ” Køge Bugt” (Figur 8-26). Vandområde 201 er beliggende indenfor 1-sømile området og er derfor omfattet af miljømål for både den samlede økologiske og kemiske tilstand. Arealet af vandområde 201 er ca. 601,3 km2. Vandområdet
er et åbentvandstype (OW3b) og er præget af varierende, lavere saltholdighed og
lille tidevandsforskel, som karakteriserer den østlige del af Østersøen excl. Bornholm
(MiljøGis, 2020).
Vandområde 211 ”Østersøen, 12 sm” er beliggende ca. 10,5 km øst for ansøgningsområdet (Figur 8-26). Vandområde 46 ”Fakse Bugt” er beliggende ca. 15 km sydøst
for ansøgningsområdet (Figur 8-26). Vandområde 201 ”Køge Bugt” og 46 ”Fakse
Bugt” er begge beliggende indenfor 1-sømile området og er derfor omfattet af miljømål for både den samlede økologiske og kemiske tilstand (MiljøGis, 2020).

Figur 8-26. Kort over vandområdeplaner (kystvande) (MiljøGis, 2020). På kortet er angivet ansøgningsområde og påvirkningszone.
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Den økologiske tilstand for de enkelte kvalitetselementer, den samlede økologiske
tilstand og kemisk tilstand for vandområde 201, som ansøgningsområdet ligger indenfor, og de nærliggende vandområder er vist i Tabel 8-15.
Tabel 8-15. Oversigt over økologisk og kemisk tilstand i vandområde 201, 211 og 46. Tilstanden er baseret på nyeste overvågningsdata og er hentet via Miljøstyrelsens MiljøGis (MiljøGis, 2020). – ikke målsat.

Ålegræs

Bundfauna

Klorofyl

Miljøfarlige stoffer

Samlet
økologisk
tilstand

Kemisk
tilstand

201 ”Køge Bugt”

Moderat

God

God

Ukendt

Moderat

God

46 ”Fakse Bugt”

Moderat

God

God

Ukendt

Moderat

Ukendt

-

-

-

-

-

Ukendt

Vandområde
ID - områdenavn

211 ”Østersøen, 12 sm”

Vandområde 201 ”Køge Bugt” er målsat til at opnå god økologisk tilstand senest 22.
december 2021. Det gælder ligeledes for vandområdet, at der ikke må ske forringelse af aktuel tilstand, herunder for de enkelte kvalitetselementer (MiljøGis, 2020).
Den kemiske tilstand for vandområde 201 er god og miljømålet for den kemiske tilstand er derfor opnået.
Vandområde 201 ”Køge Bugt” og 46 ”Fakse Bugt” har samlet en moderat økologisk
tilstand på baggrund af parametrene ålegræs, bundfauna og klorofyl. Den økologiske tilstand for parameteren miljøfarlige stoffer er ukendt for begge vandområder.
Vandområde 211 ”Østersøen, 12 sm” er udelukkende omfattet af miljømål for kemisk
tilstand, som dog er ukendt.
Der kan forekomme iltsvind i Køge Bugt afhængigt af stille vejr og høje vandtemperaturer.
Ålegræs
Der findes udbredte bestande af ålegræs langs kysten i vandområde 201 ”Køge
Bugt” og 46 ”Fakse Bugt”. Køge Bugt er kategoriseret som en åbentvandstype
(OW3b), hvor indikatoren ålegræs er målsat til en dybdegrænse på 8,1 m for god
økologisk tilstand (BEK nr. 1001 af 29/06/2016). Den senest observerede dybdeudbredelse af ålegræs i Køge Bugt, som ligger til grund for tilstandsvurderingen moderat, er fra vandplan for hovedvandopland Køge Bugt 2009-2015, hvor den er opgjort
til 5,9 m (Naturstyrelsen, 2014).
Der foreligger ikke nyere tilgængelige observationsdata for ålegræssets dybdegrænse i Køge Bugt (ODAforalle, 2020). Der blev ikke observeret levende ålegræs i
hverken ansøgningsområdet eller påvirkningszonen i forbindelse med miljøundersøgelsen (se Kapitel 0), som generelt har dybder større end ålegræs maksimale dybdeudbredelse. I den nordvestlige del af ansøgningsområdet og den sydvestlige del
af påvirkningszonen findes der små lokale områder, hvor dybden er 7,9-8 m og dermed indenfor den målsatte dybdegrænse. I 2019 blev alle NOVANA data for ålegræs i perioden 1989-2018 opgjort og analyseret (Hansen, J.W. (red.), 2019), hvor
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også data fra Køge Bugt indgår i kategorien Kystvande. Analysen heri angiver ålegræssets maksimale dybdeudbredelse (årsmidler) i perioden 1989-2018 til at være
4,7-5,9 m i kystvande og dybdegrænsen for hovedudbredelsen af ålegræs til at være
3,9-5,8 m.
8.11.3

Miljøpåvirkninger
I det følgende er råstofindvindingens påvirkning i forhold til vandkvalitet, vandplaner
og havstrategidirektivet foretaget.

8.11.3.1. Vandplaner og vandkvalitet
Målet er at vandområderne skal opnå god økologisk tilstand. Vandområde 201
”Køge Bugt”, som ansøgningsområdet befinder sig i, har samlet en moderat økologisk tilstand (Tabel 8-15).
Sedimentspildet fra indvindingen er meget begrænset og spredes fortrinsvis indenfor ansøgningsområdet og påvirkningszonen. Dette kan medføre kortvarige stigninger i sedimentkoncentrationen i vandet lige omkring indvindingsskibet. Sedimentspredningen vil således udelukkende påvirke ansøgningsområdet og påvirkningszonen, men sedimentkoncentrationen i vandområde 201 ”Køge Bugt generelt, vurderes ikke at blive påvirket. Sedimentspildet vil således have en ubetydelig negativ påvirkning på vandkvaliteten i vandområde 201 og ikke være til hinder for målopfyldelse.
Næringsstoffer og miljøfarlige stoffer
Sedimentet inden for ansøgningsområdet består hovedsageligt af mellemkornet
sand med varierende indhold af fint sand, groft sand og grus. Boringerne viser, at
sedimentet generelt har et relativt lavt indhold af silt og ler (1,8-4,6%). Baseret på
det lave indhold af silt og ler må det organiske indhold i sedimentet forventes at
være meget begrænset. Baseret på sedimentets beskaffenhed må glødetabet forventes at være <1-3% (se afsnit 8.1.2), hvilket er meget lavt for sedimenter på havbunden. På den baggrund vurderes næringsindholdet, som er tilknyttet den organiske del af sedimentet, ligeledes at være lavt (NIRAS, 2015g; COWI, 2015).
I forbindelse med en miljøkonsekvensvurdering af råstofindvinding i Fakse Bugt,
med sammenlignelig maksimal indvindingsmængde pr år (ca. 600.000 m3) og generelt samme type substrat med lavt organisk indhold, blev merbelastningen med totalt
kvælstof fra spild af sediment i forbindelse med råstofindvindingen beregnet til at udgøre 0,08-0,32 t N/år (Orbicon WSP, 2019c). Det forventes at spildmængden ved
nærværende indvinding vil være sammenlignelig. Med samme antagelser for nærværende spild som for Fakse Bugt vil den beregnede merbelastning af kvælstof
svare til ca. 0,02% af den årlige baselinebelastning i vandområde 201-Køge Bugt på
1303 t N/år (Naturstyrelsen, 2016).
Frigivelsen af næringsstoffer som følge af indvindingen vil således også være lav og
den vurderes ikke at føre til forøgelser af baggrundskoncentrationen for kvælstof i
vandområde 201 ”Køge Bugt”, som overstiger den naturlige variation.
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Miljøfarlige stoffer er ligeledes bundet til den organiske del af sedimentet og koncentrationen i sedimentet antages på baggrund af det meget lave organiske indhold at
være tilsvarende lav - svarende til baggrundsniveauet i vandområde 201.
Frigivelsen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer fra sedimentspildet ved indvindingen er derfor yderst begrænset. Indvindingen vil således ikke forringe vandkvaliteten
eller tilstanden for kvalitetselementet miljøfarlige stoffer i vandområde 201 eller i de
omkringliggende vandområder eller hindre opnåelse af god økologisk tilstand for
vandområderne.
Kemisk tilstand vil ligeledes ikke blive påvirket af indvindingen, idet der udelukkende arbejdes med rent sandet sediment med lavt organisk indhold.
Klorofyl vurderes som følge af overstående vurdering for næringsstoffer ikke at
blive negativt påvirket af øgede næringskoncentrationer i vandområde 201 ”Køge
Bugt” eller i de omkringliggende vandområder, som følge af indvindingen. Indvindingen vil således ikke forringe tilstanden for kvalitetselementet klorofyl eller hindre opnåelse af god økologiske tilstand for vandområde 201 og de omkringliggende vandområder.
Ålegræs er ikke observeret i ansøgningsområdet eller i påvirkningszonen. Det bedste estimat for dybdeudbredelsen af ålegræs i Køge Bugt er, som beskrevet ovenfor
på 5,9 m. Der er observeret ålegræspopulationer på kysten ved en NOVANA station
ud for Magleby Skov (stations ID: SSJ240024). Der er ikke observeret ålegræs i
selve ansøgningsområdet eller i påvirkningszonen. Der er dog dele af ansøgningsområdet der er indenfor dybden af den målsatte dybdegrænse på 8,1 m for ålegræs i
Køge Bugt svarende til små lokale områder i den nordvestlige del af ansøgningsområdet på ≥7,9 m og i den nordvestlige og sydøstlige del af påvirkningszonen. Disse
lave områder indenfor ansøgningsområdet i den nordvestlige del af ansøgningsområdet svarer til området med mest ressource i fællesområdet og det område, hvor
der er indvundet mest med flest sugehuller (se Figur 6-3 og Figur 3-7).
De eksisterende ålegræspopulationer langs kysten ud til 5,9 m dybde hverken påvirkes direkte af indvindingen eller indirekte som følge af sedimentspildet, idet det eksisterende ålegræs forekommer udenfor den 500 m påvirkningszone omkring indvindingsområdet. Ålegræs kan potentielt forekomme i de førnævnte lokale, lavvandede
områder indenfor indvindingsområdet, men det vurderes usandsynligt på grund af
den større dynamik i dette område, der ligger længere fra land og er mere bølge- og
strømpåvirket. Ålegræsskud har svært ved at etablere sig og etablere en fast bestand på dynamiske bunde, idet skuddene bliver revet op med rode af havbunden,
når den påvirkes af bølger/fysiske stresspåvirkninger (Valdemarsen, et al., 2010).
Det vurderes derfor samlet set, at råstofindvindingen i ansøgningsområdet inklusiv
påvirkningszonen ikke påvirker eksisterende ålegræspopulationer. Indvindingen vil
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ikke påvirke ålegræsbestanden i Køge Bugt generelt udenfor påvirkningszonen. Det
vurderes derfor i forhold til vandplanerne og disses målsætning for ålegræs på 8,1 m
dybde (god økologisk tilstand), at råstofindvindingen ikke vil være til hinder for opfyldelsen af målsætningen om god økologisk tilstand for ålegræs, hverken i nærområdet omkring indvindingsområdet eller i Køge Bugt generelt.
Bundfaunaen i Køge Bugt har allerede nu god økologisk tilstand, hvilket indikerer at
råstofindvindingen, der har pågået i flere årtier i Køge Bugt og i de samme indvindingsområder, ikke har væsentlig betydning for den generelle økologiske tilstand for
bundfauna i hele Bugten. Negativ påvirkning af bundfauna og havbund sker udelukkende i indvindingsområdet og vil ikke være til hinder for opnåelse af samlet god
økologisk tilstand i Køge Bugt eller forringe den gode økologisk tilstand for bundfauna i vandområde 201 ”Køge Bugt” på grund af det begrænsede område der påvirkes.
Samlet vurderes det derfor, at indvindingen ikke vil forringe den nuværende kemiske og økologiske tilstand for vandområde 201 ”Køge Bugt” eller de omkringliggende
vandområder (46 og 211). Ligesom indvindingen ikke vil være til hinder for målopfyldelse i vandområde 201, 46 og 211.
8.11.3.2. Havstrategidirektivet
EU's havstrategidirektiv er i Danmark implementeret ved Bekendtgørelse af lov om
havstrategi (LBK nr. 1161 af 25/11/2019). Den fastlægger rammerne for de foranstaltninger, der skal gennemføres for at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havets økosystemer og muliggøre en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Råstofindvindingen kan potentielt påvirke følgende deskriptorer: (D1) Biodiversitet, (D5)
Eutrofiering, (D6) Havbundens integritet og (D11) Energi, herunder støj i havet
(Naturstyrelsen, 2013).
D1: Biodiversiteten er vurderet til formodentligt ikke at blive ændret i ansøgningsområdet eller evt. stige minimalt pga. en stigende andel af hårdbundssubstrat og relaterede hårdbundsarter (se afsnit 8.2 Flora og fauna) og vil således ikke være til
hindring for at opnå og fastholde god miljøtilstand i Køge Bugt eller Østersøen.
D5: Eutrofiering i form af væsentlig øget næringsbelastning til Køge Bugt vil ikke forekomme og er behandlet under afsnittet om vandplaner og vandkvalitet ovenfor.
D6: Indvindingen kan potentielt påvirke havbundens integritet, dvs. havbundens
fysiske egenskaber som er bestemt ved indholdet af ler, mudder, sand, sten samt
struktur. Havbundens plante- og dyresamfund er tilpasset de fysiske karakteristika,
hvorfor ændringer i fordelingen af disse substrattyper kan have stor betydning
(Miljøstyrelsen, 2017). Det er vurderet i afsnit 8.1.3 at råstofindvindingen i ansøgningsområdet kan medføre en øget andel af hårdt substrat i ansøgningsområdet i
form af skyllebanker og blottet moræne. Siltindholdet i bunden af de dybe, større sugehuller formodes også at stige, ligesom der forekommer periodisk iltsvind i bunden
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af sugehullerne. Substratændringen som følge af råstofindvindingen er vurderet væsentlig i ansøgningsområdet, men forekommer ikke i påvirkningszonen og udenfor
denne. Der har pågået råstofindvinding i ansøgningsområdet i flere årtier og ansøgningsområdet fremstår således i dag med lokale sugehuller og hårdt substrat i form
af særligt skyllebanker og også større sten (blottet moræne). En yderligere stigning i
andelen af hårdt substrat og sugehuller udelukkende i ansøgningsområdet vil ikke
være til hindring for at opnå og fastholde god miljøtilstand i Køge Bugt eller Østersøen.
D11: Støj i havet er behandlet under rekreative forhold og havpattedyr, og vil fortrinsvis medføre en lokal påvirkning lige omkring ansøgningsområdet. Støjen fra råstofindvindingen vurderes ikke at påvirke lokalbefolkningen eller bestanden af marsvin og sæler væsentligt i og omkring Køge Bugt og vil ikke medføre en væsentlig
merpåvirkning i forhold til støj for hele Køge Bugt eller Øresund generelt sammenlignet med den eksisterende trafik. Støjen fra råstofindvindingen vurderes derfor ikke at
være til hindring for at opnå og fastholde god miljøtilstand i Køge Bugt eller Østersøen.
8.11.4

Sammenfattende vurdering
Samlet set vurderes der ikke væsentlige påvirkninger fra råstofindvindingen på vandkvalitet, vandplaner og havstrategidirektivet.

9.

NATURA 2000 VÆSENTLIGHEDSVURDERING
Lovgrundlag
Natura 2000-områderne er udpeget efter henholdsvis Habitatdirektivet (92/43/EØF)
og Fuglebeskyttelsesdirektivet (2009/147/EF, tidligere 79/409/EØF). Natura 2000områderne består således af fuglebeskyttelsesområder og/eller habitatområder. De
danske Natura 2000-områder omfatter efter den seneste justering pr. 1. november
2018 i alt 124 fuglebeskyttelsesområder og 269 habitatområder.
Formålet med Natura 2000-netværket er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter
og naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder.
Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne administreres i Danmark bl.a. gennem
Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 ”om
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter” (Habitatbekendtgørelsen) og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets ”Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering
m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet” (BEK nr. 1476 af
13/12/2010).
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Målene for det enkelte Natura 2000-område fastsættes efter bekendtgørelse om
klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden (Bekendtgørelse nr. 945 af
27. juni 2016).
Væsentlighedsvurderingen
Det følger af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, at alle planer eller projekter, der ikke
er direkte forbundet med eller nødvendige for en lokalitets forvaltning, men som i sig
selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet
væsentligt, skal vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne.
EU-domstolen fortolker bestemmelsen i artikel 6, stk. 3, således, at myndigheden
indledningsvis skal foretage en vurdering af, om det kan udelukkes, at en plan eller
et projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke opnåelse af gunstig bevaringsstatus for det udpegede område væsentligt, herunder om
bevaringsstatus for de arter og/eller naturtyper, som området er udpeget for at beskytte (udpegningsgrundlaget), vil blive påvirket væsentligt (væsentlighedsvurdering).
Planen eller projektet skal således både vurderes i sig selv og i kumulation med andre planer og projekter, herunder fx tidligere gennemførte projekter såvel som andre
planlagte projekter. Det er således den samlede påvirkning af et Natura 2000-område, der skal vurderes.
Hvis en sådan påvirkning på baggrund af objektive kriterier ikke kan udelukkes, skal
der, hvis et projekt ønskes fremmet, gennemføres en nærmere vurdering (konsekvensvurdering). Denne vurdering skal omfatte alle aspekter af projektet, som kan
påvirke den omhandlede lokalitet, og vurderingen skal udføres på baggrund af den
bedste videnskabelige viden på området.
Forsigtighedsprincippet spiller en central rolle i administrationen af Natura 2000-områder. Princippet indebærer bl.a., at hvis der er videnskabelig tvivl om skadevirkninger, dvs. at skade ikke kan udelukkes, skal denne tvivl komme Natura 2000-området
til gode. Hensynet til de beskyttede områder skal således vægtes højest.
Vurderingen af, om en plan eller et projekt påvirker et Natura 2000-område væsentligt retter sig mod påvirkningen af de karakteristika og miljømæssige forhold, der
kendetegner det konkrete Natura 2000-område, og herunder særligt de (konkret)
fastsatte bevaringsmålsætninger for de naturtyper og arter, der er områdets udpegningsgrundlag.
Bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-områderne omkring fællesområde 548BA Juelsgrund i Køge Bugt er, som for alle Natura 2000-områder, at opretholde en
”gunstig bevaringsstatus” for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for
at beskytte (udpegningsgrundlaget).
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Præcist hvad en gunstig bevaringsstatus indebærer, er forskelligt for de enkelte arter
og naturtyper, som beskrevet i f.eks. (Søgaard, 2005). For arternes vedkommende
skal bestandene være stabile eller i fremgang, og arealerne af de levesteder, som
arterne er afhængige af, skal enten være uændrede eller stigende i forhold til tidspunktet for områdets udpegning. For naturtyperne er der tilsvarende typisk tale om,
at naturtilstanden skal bevares og forbedres, og arealet og med den pågældende
naturtype skal være stabilt eller stigende for at opretholde en gunstig bevaringsstatus.
For konkrete målsætninger mht. f.eks. måltal for yngle- og rastebestande af udpegningsfuglearter for de områder, hvor sådanne foreligger, henvises til Natura 2000planerne for de enkelte områder på Miljøstyrelsen hjemmeside: https://mst.dk/naturvand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21/
Bilag IV-arter
Af Habitatdirektivet og Habitatbekendtgørelsen fremgår det desuden, at medlemslandene skal indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter omfattet
af Habitatdirektivets Artikel 12 og Bilag IV, uanset om disse forekommer inden for eller uden for et Natura 2000-område.
For dyrearter, omfattet af bilag IV, gælder, at de ikke må fanges, dræbes, forstyrres
forsætligt eller få beskadiget eller ødelagt deres yngle- eller rasteområder, mens bilagets plantearter ikke må plukkes, graves op eller på anden måde ødelægges. Direktivbestemmelsen indebærer bl.a., at hvor der er en regelmæssig forekomst af Bilag IV-arter, kan der ikke umiddelbart gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige
eller ødelægge de pågældende arters yngle- og rasteområder. Yngleområder er områder, som er nødvendige for dyrenes parring eller kurtisering, redebygning, hulebygning, fødsel, æglægning eller opvækst af yngel og unger. Rasteområder defineres som områder, som er vigtige for at sikre overlevelsen af enkelte dyr eller bestande, når de er i hvile.
Ifølge vejledningen til Habitatbekendtgørelsen gælder beskyttelsen ikke for områder,
hvor dyrene søger føde, med mindre de samtidig bruges som yngle- eller rasteområder.
Når man skal vurdere, om et projekt kan påvirke en Bilag IV-arts yngle- eller rasteområde er det nødvendigt at se på, hvordan projektet påvirker stedets samlede
”økologiske funktionalitet” i forhold til artens krav. Med økologisk funktionalitet menes de samlede vilkår, som et yngle- og rasteområde kan tilbyde bestanden af arten.
9.1.

Metode
Oplysninger om fugleforekomster i og omkring området for den ansøgte indvinding
samt kortlagte naturtyper m.m. i de omkringliggende Natura 2000-områder er indsamlet fra eksisterende kilder, herunder Natura 2000-basisanalyserne for de pågæl-
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dende områder, DCE’ s midvintertællinger af rastende vandfugle i de danske farvande (Petersen, et al., 2010), det landsdækkende naturovervågningsprogram NOVANA, (Holm, et al., 2018), Dansk Ornitologisk Forenings landsdækkende fugleregistreringsdatabase (DOF-basen, 2020) og ældre fugleundersøgelser fra Nordsøen og
Kattegat (Skov et al., 1995).
Oplysninger om målsætninger, udpegningsgrundlag m.m. for Natura 2000-områderne er indhentet fra henholdsvis basisanalyserne og Natura-2000 planerne for de
relevante områder.
Oplysninger om marsvin i de omkringliggende Natura 2000-områder er indhentet fra
den seneste statusopgørelse om artens forekomst i de danske habitatområder
(Sveegaard et al., 2018) og i de danske farvande generelt (Teilmann et al., 2008).
Desuden inddrages erfaringer fra andre projekter vedrørende fugle og havpattedyrs
reaktioner på forstyrrelser fra sejlads, sedimentspild m.m.
Vurderingen af påvirkningens væsentlighed er foretaget i overensstemmelse med
retningslinjerne i den eksisterende vejledning til Habitatbekendtgørelsen
(Miljøministeriet, 2011) og vejledningen, der aktuelt er i høring (Miljø- og
Fødevareministeriet, 2019). Det fremgår af vejledningen, at der er tale om en væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område, hvis en plan eller et projekt risikerer at
skade bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 2000-område.
Mht. til vurdering af mulige påvirkninger af Bilag IV-arterne (marsvin) er anvendt princippet om økologisk funktionalitet, der baserer sig på en bredere økologisk forståelse for arten og dens levevis uden at tilsidesætte beskyttelseshensynene. Udgangspunkter er, at især for mere udbredte bilag IV-arter kan yngle- eller rasteområder bestå af flere lokaliteter, der tjener som levesteder for den samme bestand.
9.2.

Eksisterende forhold
I det følgende beskrives eksisterende forhold for de omkringliggende marine Natura
2000-områder, deres udpegningsgrundlag, samt bilag IV-arter. Udpegningsgrundlag
på land er ikke beskrevet, da de ikke påvirkes af indvindingen.

9.2.1

Natura 2000-områder
Det nærmeste marine Natura 2000-områder er nr. 206 Stevns Rev, som er beliggende ca. 0,5 km syd for ansøgningsområdet (Naturstyrelsen, 2014a) og Natura
2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø, som er beliggende ca. 8,7
km nordvest for ansøgningsområdet (Naturstyrelsen, 2014b). Andre nærtliggende
marine Natura 2000-områder er nr. 143 Vestamager og havet syd for
(Naturstyrelsen, 2014c), som ligger ca. 14,9 km nordøst for ansøgningsområdet og
nr. 142 Saltholm og omliggende hav ( (Naturstyrelsen, 2014d), som ligger ca. 30 km
nordøst for ansøgningsområdet. Der ligger ikke øvrige marine Natura 2000-områder
i Køge Bugt eller tæt herved.

140 / 162

Råstofefterforskning i Fællesområde 548-BA Juelsgrund i Køge Bugt

Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er F111 Vestamager og havet syd for, som
er en del af Natura-område nr. 143, og F110 Saltholm og omliggende hav, som er en
del af Natura 2000.område nr. 142. Der forekommer ikke Ramsar-områder i Køge
Bugt og det nærmeste Ramsar-område ligger i det sydlige Fakse Bugt over 30 km
syd for ansøgningsområdet.
Nedenstående Figur 9-1 viser en oversigt over nærliggende Natura 2000-områder
og fuglebeskyttelsesområder.
Den følgende præsentation af de enkelte områders udpegningsgrundlag er begrænset til at omfatte marine habitatområders arter og naturtyper samt fuglebeskyttelsesområdernes ynglende og trækkende fugle. Habitatområder på land er således ikke
vurderet relevante at inddrage, da en væsentlig negativ påvirkning af disse på forhånd kan afvises.
Natura 2000-område nr. 206 Stevns Rev omfatter Habitatområde H206. Udpegningsgrundlaget omfatter alene marine naturtyper; Sandbanke (1110) og Rev (1170)
(Tabel 9-1) (Figur 9-2). Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings
Ø omfatter Habitatområde H130. Udpegningsgrundlaget omfatter de marine naturtyper; Vadeflade (1140), Lagune (1150) og Bugt (1160) (Tabel 9-1, Figur 9-2).
Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for omfatter Habitatområde
H127 og Fuglebeskyttelsesområde F111. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet
omfatter følgende marine naturtyper; Sandbanke 1110, Lagune 1150 og Bugt 1160
(Figur 9-2).
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Figur 9-1. Oversigtskort over Køge Bugt med ansøgningsområdet (rød ramme) med en omgi-

vende 500 m påvirkningszone (grøn ramme), samt nærliggende marine Natura 2000-områder
og fuglebeskyttelsesområder. På kortet er desuden angivet nærliggende fællesområder og
klappladser. Kilde: MiljøGIS.
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Miljøstyrelsen har udarbejdet et forslag til et opdateret udpegningsgrundlag for de
danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Forslag til ændringer i de enkelte udpegningsgrundlagene har været i offentlig høring i oktober-november 2019, og det
forventes, at det endelige udpegningsgrundlag godkendes inden udgangen af 2020.
De forventede ændringer i de Natura 2000-områder, der adresseres i denne væsentlighedsvurdering, er medtaget i tabellerne nedenfor (Miljøstyrelsen, 2019).
Tabel 9-1. Natura 2000-områder, habitatområder, afstand til ansøgningsområdet samt udpeg-

ningsgrundlaget for hvert habitatområde. Kun marine naturtyper medtaget. *prioriteret naturtype. 1Forventes fjernet; 2Forventes tilføjet i forbindelse med opdatering af udpegningsgrundlaget i 2020.
Natura 2000-områ-

Habitatområde

der
N206 Stevns Rev

N147 Ølsemagle

Fuglebeskyt-

Afstand

telsesområde

(km)

-

ca. 0,5

H206

H130

-

ca. 8,7

H127

F111

ca. 14,9

H126

F110

ca. 30

Strand og Staunings Ø
N143 Vestamager og
havet syd for

N142 Saltholm om omkringliggende hav

Udpegningsgrundlag

Naturtyper:
Sandbanke (1110)
Bugt (1160)2
Rev (1170)
Arter:
Marsvin (1351)2
Naturtyper:
Vadeflade (1140)
Lagune (1150) *
Bugt (1160)
Naturtyper:
Sandbanke (1110)
Lagune (1150) *
Bugt (1160)
Fugle: 15(17) arter
Naturtyper:
Sandbanke (1110)
Lagune (1150)*
Bugt (1160)1
Rev (1170)
Arter:
Marsvin (1351)2
Spættet sæl (1365)
Gråsæl (1364)
Fugle: 18 arter
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Tabel 9-2. Fugle på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område N143 og N142 (hhv. fuglebe-

skyttelsesområde F111 og F110). Kilde: (Naturstyrelsen, 2014c) (Naturstyrelsen, 2014d). 1:
Forventes fjernet; 2: Forventes tilføjet i forbindelse med opdatering af udpegningsgrundlaget i
2020.
Fuglebeskyttelsesområde

Udpegningsgrundlag
Ynglefugle

F111 (Vestamager og havet syd for)

F110 (Saltholm om omkringliggende hav)

Rørhøg
Klyde
Havterne
Mosehornugle1
Rørdrum
Plettet Rørvagtel
Almindelig Ryle
Brushane2
Fjordterne2
Splitterne2
Dværgterne
Ederfugl
Rørhøg
Klyde
Brushane
Fjordterne
Dværgterne
Almindelig Ryle
Rovterne
Havterne
Mosehornugle1
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Trækfugle

Bramgås2
Skarv
Knarand2
Skeand2
Knopsvane1
Lille Skallesluger
Stor Skallesluger
Vandrefalk1
Troldand
Fiskeørn1
Skarv
Grågås
Pibeand
Knopsvane
Bramgås
Skeand
Krikand2
Havørn
Vandrefalk
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Figur 9-2. Marine naturtyper i Natura 2000-område N206, N143 og N147. Kilde: (Miljøstyrelsen, 2020).

9.2.1.1. Habitatområder
Habitatområderne er udpeget på grundlag af EU's Habitatdirektiv. I det følgende behandles kun den marine del af habitatområdernes udpegningsgrundlag, da en væsentlig negativ påvirkning af terrestriske naturtyper og landlevende arter som følge af
indvindingen ikke vil forekomme. Af de omtalte Natura 2000-områder i Tabel 9-1, er
det alene på grund af afstand (se afsnit 9.3) kun Natura 2000-område nr. 206 Stevns
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Rev, der potentielt kan påvirkes i forhold til habitater og som derfor beskrives yderligere nedenfor.
Habitatområde H206 – Stevns Rev
Natura 2000-området har et areal på 4.640 ha. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H206. Udpegningsgrundlaget består af naturtyperne sandbanke og rev
(Tabel 9-1), revene er både biogene rev og stenrev (Figur 9-2). Inden for området
findes en enkelt sandbanke i områdets nordlige ende tæt på land. Bunden er homogen med strømribber og spredte blåmuslinger. Epifaunaen er artsfattig og består af
muslinger, sandormehobe og kutlinger (Naturstyrelsen, 2014a).
Af området, er 2.546 ha i 2012 kortlagt som rev, 87 ha som sandbanker og ca. 52 ha
som biogene rev. Området er meget eksponeret med hensyn til strøm og bølger.
Dybden falder hurtigt til et par meter, for herefter at falde jævnt ud til ca. 20 meters
dybde. Bunden består mest af kridt, stenplader og sten i alle størrelser fra 2-50 cm
(rev). Sand forekommer også, men egentlig sandbund forekommer kun enkelte steder i området primært i den nordlige del i området syd for ansøgningsområdet (sandbanke). Hele revet ligger inden for 3 sømilegrænsen (Naturstyrelsen, 2014a).
9.2.1.2. Fuglebeskyttelsesområder
Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget på grundlag af EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv. De nærmeste fuglebeskyttelsesområder er F111 Vestamager og havet syd for
samt F110 Saltholm og omliggende hav. Fuglebeskyttelsesområde F111 ligger ca.
14,9 km nordøst for ansøgningsområdet og fuglebeskyttelsesområde F110 ligger 30
km nordøst for området. Udpegningsgrundlaget for begge områder fremgår af Tabel
9-2.
Begge områder har international betydning som fuglelokalitet og er vigtige rasteområde for rovfugle. F111 er Danmarks vigtigste lokalitet for overvintrende lille skallesluger (Naturstyrelsen, 2014c), og den sjældne rovterne yngler på Saltholm
(Naturstyrelsen, 2014d). NOVANA overvågningen i 2017 registrerede 14 ynglepar
på Saltholm (Nielsen, et al., 2019).
Af de udpegede arter af ynglefugle er det alene ternerne, der kan forventes at træffes i selve ansøgningsområdet, da denne art i modsætning til de øvrige terner ofte
fouragerer langt til havs.
De nævnte arter af trækfugle, herunder svaner, gæs, svømmeænder og dykænder
overvintrer hovedsageligt kystnært, i ferske vådområder inde i landet eller på Natura
2000-områdets dyrkede arealer og strandenge, og det samme gælder havørn, vandrefalk og skarv.
9.2.2

Bilag IV arter
Marsvin har en særlig beskyttelse under Habitatdirektivets bilag IV og den danske
artsfredningsbekendtgørelse, hvilket indebærer, at vigtige yngle- og rasteområder er
beskyttede, uagtet om de befinder sig indenfor eller udenfor et Natura 2000-område.
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Marsvin er ikke aktuelt på udpegningsgrundlaget for de omkringliggende Natura
2000-områder. Det nærmeste område med marsvin på udpegningsgrundlaget er Natura 2000-område nr. 195 ”Gilleleje Flak og Tragten, som ligger mere end 80 km fra
ansøgningsområdet (se Figur 8-18, gul pil). Da marsvin forventes optaget på udpegningsgrundlagene for henholdsvis H206 Stevns Rev og H126 Saltholm og omkringliggende hav i forbindelse med den kommende revision af Natura 2000-områdernes
udpegningsgrundlag, adresseres arten dog også i væsentlighedsvurderingen. Arten
behandles desuden i afsnittet om bilag IV-arter.
Marsvin, der opholder sig i eller passerer Køge Bugt, er ikke nødvendigvis knyttet til
én bestemt population, men formodes primært at tilhøre Bælthavspopulationen, hvor
bestandstætheden er høj.
Marsvin er, med hensyn til eksisterende forhold og indvindingens mulige påvirkninger, beskrevet og vurderet i afsnit 8.5 om Havpattedyr. I nærværende væsentlighedsvurdering er derfor kun foretaget en opsummering af dette afsnit, set i forhold til
kravene i habitatbekendtgørelsen og artsfredningsbekendtgørelsen.
9.3.

Miljøpåvirkninger
De potentielle miljøpåvirkninger fra råstofindvinding på de naturtyper og arter, der
indgår i udpegningsgrundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne, omfatter
følgende:
•
•

Sedimentspild
Undervands støj og andre forstyrrelser

En frigivelse af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer fra det rene/næringsfattige sand
i området er vurderet meget lav og indenfor baggrundsniveauet i vandområdet (se
afsnit 8.11.3.1) og indgår derfor ikke som en påvirkningsfaktor i vurderingerne i nærværende væsentlighedsvurdering.
9.3.1

Natura 2000
I det følgende vurderes de potentielle miljøpåvirkninger i relation til Natura 2000-områdernes marine naturtyper, spættet sæl, gråsæl samt fugle.

9.3.1.1. Marine naturtyper
Marine naturtyper på udpegningsgrundlaget kan potentielt påvirkes af øgede koncentrationer af suspenderet sediment og sedimentation omkring ansøgningsområdet. Suspenderet stof kan potentielt nedsætte lysgennemtrængning og ved sedimentation lægge sig på makroalger, blomsterplanter og epifauna og nedsætte mængden
af tilgængeligt lys.
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En eventuel påvirkning af naturtyperne i de nærliggende habitatområder som følge
af suspenderet stof afhænger af, hvor langt de opslæmmede partikler spreder sig fra
ansøgningsområdet.
En række undersøgelser viser, at øgede sedimentkoncentrationer i vandsøjlen generelt forekommer indenfor få hundrede meter af indvindingsaktiviteten og i påvirkningszonen omkring fællesområdet (se afsnit 5.3.3). Habitatområde H206 og H147
og ligger henholdsvis 0,5 km og 8,7 km fra ansøgningsområdet og vil således ikke
blive påvirket af stigninger i suspenderet sediment, som overstiger den naturlige
baggrundskoncentration i områderne. Det nærmeste område H206 er i forvejen eksponeret til bølger og strøm, hvor baggrundskoncentrationer af suspenderet sediment kan forventes at være relativt høje.
Det vurderes derfor, at indvindingen ikke vil påvirke naturtyper i H127 eller H206,
idet begge habitatområder ligger langt fra indvindingsaktiviteten.
9.3.1.2. Spættet sæl, gråsæl og marsvin
Spættet sæl og gråsæl er på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område nr. 142
Saltholm og det omliggende hav ca. 30 km nordøst for projektområdet. Det er primært spættet sæl og få individer af gråsæl, der forekommer i området
(Naturstyrelsen, 2014d). Begge arter vil potentielt kunne blive påvirket af indvindingen ved støj, suspenderet sediment samt arealinddragelse.
Spættet sæl og gråsæl er de to forekommende sælarter i de danske farvande. De
nærmeste sællokaliteter til ansøgningsområdet er som nævnt beliggende i Bøgestrømmen ved Ægholm og stenrevet langs den nordøstlige kyst af Jungshoved mere
end 15 km fra ansøgningsområdet, samt Saltholm 30 km nordøst for ansøgningsområdet. Påvirkningen af spættet sæl og gråsæl er beskrevet i afsnit 8.5 Havpattedyr.
Der er foreslået i det nye udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne, at marsvin tilføjes udpegningsgrundlaget for habitatområde 206 Stevns Rev ca. 0,5 km fra
ansøgningsområdet. Dette vil betyde at indvindingsaktiviteten muligvis vil forstyrre
dyrenes dykke- og svømmeadfærd indenfor H206 imens indvindingen pågår. Påvirkningen vurderes derved som lav, regional og midlertidig. Der er dog ingen risiko for
at indvindingsaktiviteten vil medføre risiko for permanente høreskader eller midlertidige høretab for marsvin, hvorfor påvirkning på havpattedyrene i området, inkl. det
reviderede udpegningsgrundlag vurderes ikke at være væsentlig negativt.
Det gennemsnitlige antal sejladser til og fra ansøgningsområdet i forbindelse med
indvindingen forventes at blive ca. 2-3 sejladser om dagen, hvilket er en fordobling i
forhold til den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2019. Den øgede sejlads til
indvindingsområdet udgør en meget lille del af skibstrafikken i Køge Bugt området
og vurderes ikke som en væsentlig negativ påvirkning i forhold til støj for marsvin i
H206 og Køge Bugt generelt. En væsentlig negativ påvirkning af marsvin i habitatområde H126 ved Saltholm kan ligeledes afvises.
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I afsnit 8.5.4 vurderes det samlet, at havpattedyr, herunder de to sælarter og marsvin, kun påvirkes i mindre grad af undervandsstøj samt ubetydeligt af suspenderet
sediment samt arealtab i forbindelse med indvinding i ansøgningsområdet. Det
samme vurderes at være tilfældet for populationerne af de to sælarter, om end påvirkningen af undervandsstøj vurderes ubetydelig for sæler idet ansøgningsområdet
ligger langt fra sælernes hvile- og ynglepladser. Ansøgningsområdet udgør ikke et
væsentligt fødesøgningsområde ligesom indvindingen desuden har pågået i området
i flere årtier, og sæler som evt. måtte bruge området forventes at være tilpasset aktiviteten. Sælbestandene i området vil dermed ikke blive påvirket af indvindingsaktiviteten, ligesom indvindingen ikke vil påvirke sælernes bevaringsstatus væsentligt.
På den baggrund kan væsentlige negative påvirkninger af Natura 2000-områder
med sæler og marsvin på udpegningsgrundlaget afvises.
9.3.1.3. Fugle
Påvirkningen af fugle, inklusiv de arter, der ikke er på udpegningsgrundlaget, er beskrevet i afsnit 8.4.
Der foreligger som nævnt ikke eksakte undersøgelser over fuglefaunaen i ansøgningsområdet, og de eksisterende forhold er derfor beskrevet på basis NOVANAdata, DCE’ s midvintertællinger og DOF-indberetninger.
Indvinding i ansøgningsområdet eller dele af området er forekommet minimum siden
1997 og formodentligt længere (der er dog ingen data fra før 1997 på Miljøstyrelsens
hjemmeside (Miljøstyrelsen, 2018)). Skibstrafik som følge af råstofindvinding udgør
en lille del af trafikken i Køge Bugt området (se afsnit 8.8). En udvidelse af indvindingen i den ansøgte størrelsesorden vil derfor ikke medføre en væsentlig merbelastning af fugle i området i forhold til støjpåvirkning. Desuden er ansøgningsområdets
udstrækning forholdsvis begrænset i forhold til de øvrige tilsvarende havområder i
Køge Bugt. Derfor kan en væsentlig negativ påvirkning af fuglebeskyttelsesområdets
udpegede trækfugle som følge af indvindingen afvises.
Eneste ynglende udpegningsarter, der kan forventes at udnytte ansøgningsområdet,
er som tidligere nævnt ternerne. Fourageringsmulighederne for eventuelt tilstedeværende terner i området kan kortvarigt blive påvirkede som følge af opslæmmet sediment meget lokalt omkring ansøgningsområdet (få hundrede meter). Det er dog
sandsynligt at hav. -fjord, -dværg og rovterne foretrækker søger føde i andre og vigtigere farvande tættere på fuglebeskyttelsesområderne, såsom ferskvandssøer, og at
ansøgningsområdet ikke er væsentligt for deres fødesøgning.
Den eneste egentligt marine terne er splitterne, der forventes optaget på udpegningsgrundlaget for F111 Vestamager og havet syd for i forbindelse med den kommende revision af Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. I forhold til den
samlede udstrækning af potentielle fourageringsområder for arten, vil den helt lokale
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påvirkning som følge af indvindingen dog ikke være en væsentlig negativ påvirkning
af Natura 2000-område N143.
En midlertidig og helt lokal påvirkning af fourageringsbetingelserne vil derfor være
uden betydning for arternes bevaringsstatus i fuglebeskyttelsesområdet.
Samlet set vurderes det derfor, at en væsentlig negativ påvirkning af ynglende fugle
på udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F111 og F110, som følge af
en fortsat indvindingsaktivitet i ansøgningsområdet kan afvises, ligesom indvindingsaktiviteten vurderes ikke at påvirke fuglenes bevaringsstatus væsentligt.
I forhold til trækfugle på de omkringliggende fuglebeskyttelsesområders udpegningsgrundlag vil disse som hovedregel være ret snævert tilknyttet områdernes strandenge, vadeflader, rørsumpe og åbne vandflader. Selve indvindingsområdet og de
umiddelbart tilstødende farvande er uden større betydning for disse arter, og fugle
fra fuglebeskyttelsesområderne vil næppe søge til indvindingsområdet for at fouragere.
På den baggrund kan en væsentlig negativ påvirkning af trækfugle på de omkringliggende fuglebeskyttelsesområders udpegningsgrundlag afvises. Denne vurdering
gælder for såvel de eksisterende udpegningsarter som for de arter, der forventes optaget på udpegningsgrundlaget ved den kommende revision.
9.3.2

Bilag IV-arter
Marsvin er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV og er en strengt beskyttet art. Marsvin forekommer jævnligt i Køge Bugt og påvirkningen af marsvin er beskrevet detaljeret i afsnit 8.5 Havpattedyr og 9.3.1.2.
Samlet set vurderes det, at påvirkningen fra støj, suspenderet sediment samt arealtab i forbindelse med indvinding i ansøgningsområdet kun i begrænset omfang og
lokalt kan påvirke marsvin, der opholder sig i området. Det vurderes derfor, at den
ansøgte indvindingsaktivitet kun vil have en ubetydelig negativ påvirkning på marsvin, og ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af den samlede bestand eller påvirke områdets samlede økologiske funktionalitet for arten.

10.

KUMULATIVE EFFEKTER
Kumulative effekter defineres som påvirkninger fra det aktuelle projekt set i sammenhæng med miljøpåvirkning fra andre projekter, anlæg eller vedtagne planer (realiserede eller ikke-realiserede). Formålet med at inddrage kumulative effekter er at få en
helhedsvurdering set i forhold til områdets miljømæssige bæreevne.
Nedenstående Figur 10-1 viser oversigt over andre nærliggende anlæg og aktiviteter
i Køge Bugt. De kumulative effekter omfatter hovedsageligt øvrig råstofindvindingen,
men inkluderer også klapning af havbundsmateriale, nødområder og nærliggende
offshore vindmølleparker.
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Figur 10-1. Oversigtskort over Køge Bugt med ansøgningsområde (rød ramme) med 500 m påvirkningszone (grøn ramme), omkringliggende fællesområder, klappladser, nødområder, større sejlrender og havmølleparker.

Indvindingen er vurderet potentielt at kunne have kumulative effekter i forhold til følgende potentielle påvirkninger fra projektet:
•
•

Sedimentspredning
Ændring af havbunden/habitattab (ændring af dybde og substratforhold)
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10.1.

Øvrig råstofindvinding
Der kan potentielt forekomme kumulative effekter for den ansøgte råstofindvinding i
forhold til anden indvinding i Køge Bugt. I gennemgangen af øvrig råstofindvinding er
der taget udgangspunkt i de fire nærmeste råstofområder, som ligger inden for en afstand af ca. 12 km fra ansøgningsområdet. Disse fire råstofområder er alle fællesområder.
De nærmeste råstofområder er 548-AA Køge og 548-HA Juelsgrund Øst, som ligger
henholdsvis ligger ca. 4 km vest og ca. 0,7 km øst for ansøgningsområdet. Begge
fællesområder er beliggende i den sydlige del af Køge Bugt (Figur 10-1).
Nord og nordøst for ansøgningsområdet ligger henholdsvis 548-EA Mosede og 548FA Køge Bugt Øst, som ligger henholdsvis ca. 8,3 km nord og 11,6 km nordøst for
ansøgningsområdet (Figur 10-1).
Nedenstående figur viser råstofindvindingen i de fire fællesområder i perioden 20152019 (Figur 10-2).

Figur 10-2. Årlig indvindingsmængde i fællesområderne i Køge Bugt og total indvinding i alle områderne
pr år. Kilde: (Miljøstyrelsen, 2020).

Statistikken viser, at den samlede råstofindvinding i Køge Bugt i perioden 2015-2019
udgør ca. 2,51 mio. m3. Statistikken viser, at der primært er foregået intensiv råstofindvinding i den sydlige del af Køge Bugt (herunder 548-AA, 548-BA og 548-HA).
Indvindingen i disse tre fællesområder udgør ca. 95% af den samlede indvindingsmængde i perioden. Det ses endvidere, at den samlede årlige indvindingsmængde i
Køge Bugt er stigende fra ca. 360.000 m3 i 2015 til ca. 850.000 m3 i 2019.
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For de to nærliggende fællesområder 548-AA og 548-HA er den samlede tilladelsesmængde på henholdsvis 4,8 mio. m3 og 4,5 mio. m3. Den tilsvarende årlige tilladelsesmængde er på henholdsvis 950.000 m3 og 600.000 m3. Den forventede restmængde for områderne er henholdsvis ca. 3,2 mio.m3 og 4,0 mio. m3
(Miljøstyrelsen, 2020).
I nærværende ansøgning for 548-BA Juelsgrund ansøges der om en indvindingsmængde på ca. 4,5 mio. m³ over en 10-årig tilladelsesperiode med en årlig maksimumindvinding på ca. 500.000 m3. Hvis det årlige maksimum udnyttes fuldt ud vil
det medføre ca. en fordobling af indvindingen i ansøgningsområdet i forhold til den
årlige indvinding i området i 2019 og 2018. Set i forhold til den hidtidige intensive råstofindvinding i Køge Bugt vurderes den fremtidige råstofindvinding i 548-BA ikke i
betydelig grad at ændre på den samlede råstofindvinding i Køge Bugt. Påvirkningerne forekommer fortrinsvis i selve ansøgningsområdet og påvirkningszonen, og
der forekommer således ikke kumulative påvirkninger i forhold til de øvrige aktiviteter
i Køge bugt.
10.1.1

Øget sedimentspild
Indvinding vil medføre sedimentspredning i ansøgningsområdet indenfor få hundrede meter af indvindingsaktiviteten (<500 m). De to nærliggende fællesområder
(548-AA Køge og 548-HA Juelsgrund Øst) ligger mere end 500 meter fra ansøgningsområde, hvorfor der ikke umiddelbart vil være en kumulativ effekt mellem sedimentfanerne fra indvinding i 548-BA og i de nærliggende fællesområder øst of vest
herfor.
Øvrige aktiviteter i nærområdet omfatter klapning, idet der ligger tre klappladser i
Køge Bugt. Den nærmeste klapplads ligger ca. 5,7 km sydøst for ansøgningsområdet, hvorfor der ikke kan forventes overlap mellem sedimentfanerne fra de omkringliggende klappladser og ansøgningsområdet.

10.1.2

Habitattab
Den fortsatte indvinding kan medføre kumulative effekter mellem ansøgningsområdet og de omkringliggende fællesområder i form af habitatændringer.
Fordelingen af substrattyper inden for ansøgningsområdet er sammenligneligt med
de overordnede overfladesedimenter i Køge Bugt (se Figur 8-5). De sandede (substrattype 1b) og til dels grusede (substrattype 2) overfladesedimenter, der dominerer
havbunden inden for ansøgningsområdet, dominerer også havbunden i de umiddelbare omgivelser. Ansøgningsområdet udgør derfor samlet set en lille del af den udbredte sandbund i Køge Bugt. Samtidig forekommer sandbunden og til dels grusbunden inden for samme dybdeinterval (5-15 m) langs kysten vest og øst for ansøgningsområdet.
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Indvindingen kan, ved fjernelsen af de efterspurgte kornstørrelsesfraktioner (sand
grus og ral), bidrage til en stigning af områder med sten og skyllebanker med varierende men øgede dækningsgrader af blåmuslinger og makroalger og områder med
finere sand som sorteres fra over sold. Ligesom stiksugning kan øge dybdeforholdene og arealet af siltet bund og iltsvindspletter lokalt i fællesområderne. Påvirkningen fra ændrede substrat- og dybdeændringer vil udelukkende forekomme i selve
fællesområderne og ikke i påvirkningszonerne eller i den øvrige del af Køge Bugt.
Derudover vil ændringerne af substrat og dybde typisk forekomme i de mest indvindingspåvirkede dele af fællesområderne. Fællesområderne er udlagt til råstofindvinding, og det er således tilladt at påvirke disse. Den kumulative effekt i forhold til en
påvirkning af Køge Bugt udenfor fællesområderne forekommer ikke og vurderes derfor ikke væsentlig.
10.2.

Sammenfattende vurdering
Samlet set vurderes det, at indvinding i ansøgningsområdet ikke alene eller i kumulation med de øvrige aktiviteter såsom indvinding, anlægsarbejde, klapning og skibstrafik vil medføre væsentlige kumulative effekter. Der har i en længere årrække foregået indvinding i Køge Bugt - også i ansøgningsområdet – og den ansøgte indvindingsmængde ændrer ikke væsentligt på den nuværende anvendelse af bugten.

11.

SAMMENFATNING
Den nærværende miljøkonsekvensvurdering er blevet gennemført for NCC i relation
til ansøgning om indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet. Som grundlag for vurderingen er der blevet gennemført en råstofefterforskning (Fase IB) og miljøundersøgelser (Fase IIA) i ansøgningsområdet samt en tilhørende 500 m bred påvirkningszone. Derudover er anvendt data fra databaser og offentlige publikationer samt original litteratur fra tidsskrifter.
De potentielle effekter, som de ansøgte indvindingsaktiviteter vurderes at have på
miljøet, er sammenfattet i Tabel 11-1.
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Tabel 11-1. Opsummering af den påvirkning, som potentielt vil kunne forekomme i ansøgningsområdet og
påvirkningszonen. Metodebeskrivelsen og terminologien for denne kan ses Kapitel 5.

Indvindingens potentielle påvirkning
Område udenfor
Miljøaspekt

Ansøgningsområde

Påvirkningszone

Undersøgelsesområde

Bundtopografi og sedimentforhold

Væsentlig-ubetydelig

Ubetydelig-ingen

Ingen

Væsentlig-mindre

Ubetydelig- ingen

Ingen

Moderat-ubetydelig

Ubetydelig- ingen

Ingen

Mindre

Ubetydelig

Ingen

Mindre

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

Ingen

Ingen

Ubetydelig

Ingen

Ingen

Ubetydelig

Ingen

Ingen

Ubetydelig

Ingen

Ingen

Ubetydelig

Ingen

Ingen

Flora og fauna
Fisk og fiskeri
Fugle
Havpattedyr
Marinarkæologi
Rekreative interesser
Sejladsforhold
Ammunition
Øvrige erhvervsinteresser
Miljømål og programmer

Ingen væsentlige påvirkninger

Kumulative effekter

Ingen væsentlige påvirkninger

Natura 2000 og Bilag IVarter

12.

Ingen væsentlige påvirkninger

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER
Afværgeforanstaltninger er en betegnelse for en aktivitet, der anvendes for at undgå,
nedbringe og om muligt neutralisere uønskede miljøpåvirkninger ved gennemførelse
af aktiviteten.
Ansøgningsområdet ligger i nærheden af flere andre råstofområder, hvor der gennem en længere årrække har pågået en tilsvarende råstofudnyttelse uden påviste
betydende natur- og miljømæssige konsekvenser.
Den ansøgte indvindingsaktivitet vurderes ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger på områdets natur- og miljøforhold på kort eller lang sigt uden for ansøgningsområdet. På baggrund af denne vurdering vurderes der ikke at være behov for
iværksættelse af særlige foranstaltninger som grundlag for en indvindingstilladelse.
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13.

TEKNISKE MANGLER OG MANGLENDE VIDEN
Ifølge bekendtgørelsen skal en miljøkonsekvensvurdering indeholde en oversigt over
eventuelle områder, hvor datagrundlaget er usikkert eller, hvor der mangler viden til
at foretage en vurdering af projektets indvirkning på miljøet.
Det vurderes, at det tilgængelige datagrundlag, herunder eksisterende data og nye
data tilvejebragt i forbindelse med feltundersøgelserne for de geofysiske og biologiske forhold i området, er dækkende for vurderingen, og at der ikke forekommer væsentlige mangler i forbindelse med vurderingen.

14.
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