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1 INDLEDNING 

Ringkjøbing Amt har besluttet at iværksætte et afværge- og undersøgelses-
projekt i forhold til den udsivende forurening fra høfdedepotet ved høfde 42 
på Harboøre Tange. Afværgeforanstaltningen har til formål at reducere ud-
sivningen til Vesterhavet og ind på Harboøre Tange, og består i etablering af 
en spunsvæg omkring høfdedepotet.  
 
Høfdedepotet ligger umiddelbart udenfor EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39, 
der omfatter Harboøre Tange, Nissum Bredning og Plet Enge, og som inde-
holder en række væsentlige og beskyttede yngle- og trækfugleforekomster. 
Etablering af afværgeforanstaltningen indbefatter vibrering/ramning af spuns, 
der vil medføre en betydelig støjpåvirkning ind i fuglebeskyttelsesområdet, 
samt mindre potentielt forstyrrende aktiviteter indenfor selve fuglebeskyttel-
sesområdet.   
 
Nærværende notat indeholder en konsekvensvurdering af projektets påvirk-
ning af de internationale naturbeskyttelsesinteresser ved etablering af spun-
sen i forårsmånederne – der er tidligere udarbejdet et tilsvarende notat for 
etablering af projektet i det tidlige efterår (Carl Bro 2004).  
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Konsekvensvurderingen er udformet i henhold til bestemmelserne i §6 i Mil-
jøministeriets bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internati-
onale naturbeskyttelsesområder (BEK nr. 477 af 07/06/2003). 
 
 

2 PROJEKTET  

2.1 Overordnet beskrivelse 

Projektet omfatter etablering af en spunsvæg omkring høfdedepotet ved høf-
de 42 på Harboøre Tange, herunder etablering af en midlertidig arbejdsplads 
i Cheminovahullet op mod diget (Figur 1). 
 

 
 
Figur 1. Oversigtskort med afgrænsning af projektaktiviteterne og med angivelse af 
stednavne anvendt i teksten. 
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Spunsvæg omkring høfdedepotet 
Udstrækningen af området, der skal afgrænses af en spunsvæg er ikke en-
deligt fastlagt, men forventes maksimalt at blive 140 x 250 m. Spunsvæggen 
består af stålplader der vibreres ned til ca. kote -10 til -12 m. Toppen af 
spunsvæggen vil ligge under terræn, og omkring den vestlige del af spuns-
væggen planlægges etableret en stenbeskyttelse. Derudover udbygges det 
eksisterende rensningsanlæg ved høfdedepotet. Det eksisterende afskæ-
rende dræn langs diget i Cheminovahullet bibeholdes. 
 
Anlægsfasen vil forløbe over ca. 19 uger, heraf nedramning af plader ved 
vibrering i 12 uger, og planlægges igangsat i midten af marts (se Figur 2 for 
tidspunkter for de enkelte aktiviteter). Der vil i forbindelse med anlægsfasen 
blive etableret en midlertidig arbejdsplads med skurvogne i Cheminovahullet. 
Arbejdet vil primært foregå på hverdage i tidsrummet kl. 7-19.   
 
I driftsfasen for afværgeanlægget, der forventes at operere over en periode 
på 10-15 år, vil der de første 5-10 år blive udført forskellige teknologi-
udviklingsprojekter. Nærværende vurdering omhandler alene aktiviteterne i 
forbindelse med anlægsarbejderne. 
  
 

 
Figur 2. Forventet tidslinie for aktiviteterne forbundet med anlægsfasen for spunsvæggen.  

 
 

2.2 Mulige påvirkninger fra projektet  

Projektets mulige påvirkning af områdets naturbeskyttelsesinteresser knytter 
sig i væsentlighed til nedenstående forhold. 
 
 
Fysiske anlæg og arealbehov 
 
Området omfattet af spunsvæggen vil ikke fysisk berøre EF-fuglebeskyttel-
sesområdet, hvilket derimod vil være tilfældet for den midlertidige arbejds-
plads med 3-4 skurvogne, der etableres i Cheminovahullet op af diget (se Fi-
gur 1).  



Afværgeforanstaltninger ved høfdedepot, Harboøre Tange - Konsekvensvurdering 

   Side 4 

r:\projects\aar\30\30481702\06_output\ht_afværge_forår_konsekvensv_udkast2.doc  

Den midlertidige arbejdsplads vil ikke lægge beslag på et areal af nævne-
værdig størrelse eller betydning for områdets beskyttelsesinteresser. Da ar-
bejdspladsen ydermere vil blive etableret op ad diget, ved en eksisterende 
vej, vil dette ikke forventes at have større forstyrrelsesmæssige eller andre 
typer af effekter på fugle. Samlet set vurderes anlæggenes tilstedeværelse 
eller fysiske fremtræden således ikke at indebære nogen risiko for væsentlig 
påvirkninger af områdets naturbeskyttelsesinteresser, og vil derfor ikke blive 
yderligere behandlet her.   
 
Støj fra etablering af spunsvæggen 
Etablering af spunsvæggen vil medføre en større støjpåvirkning af omgivel-
serne. Støj kan påvirke dyrelivet på en række måder, herunder virke forstyr-
rende og maskere meningsfulde lyde. Den forstyrrende effekt af støj knytter 
sig bl.a. til en umiddelbar skræmmende effekt af pludselig høj støj, og til det 
forhold, at dyrene mere generelt forbinder støjen med noget, der kan udgøre 
en trussel, med det resultat at de ændrer adfærd eller forlader området. I for-
længelse af sidstnævnte anses støj uden samtidige visuelle aktiviteter ofte at 
være relativt mindre forstyrrende. Maskering af for dyrene meningsfulde lyde 
kan optræde når høje støjniveauer frekvensmæssigt overlapper med disse. 
Der kan derfor være forskel på hvorledes et givent støjniveau påvirker for-
skellige arter (Rheindt 2003). Eksempler på meningsfulde lyde er indbyrdes 
kommunikation i form af sang eller kald, lyden af predatorer og lyden af byt-
tedyr.  
 
Den forventede støjudbredelse i form af det beregnede A-vægtede middel-
støjniveau i dagtimerne (hvor arbejdet vil foregå) er illustreret på Kortbilag 1.  
 
Den viste støjudbredelse er beregnet med udgangspunkt i at spunspladerne 
rammes ned (som oprindeligt forudsat), men vibrering af pladerne vil ikke 
adskille sig væsentligt fra ramning med hensyn til middelstøjniveauet. Dog vil 
det samlede støjbillede opleves forskelligt, idet støjen i forbindelse med vi-
brering af pladerne vil være af en mere jævn karakter, og uden de kraftige 
støjimpulser, der forekommer ved ramning. Der kan dog muligvis forekomme 
indledende ramning af spunspladerne. Der er tale om en forholdsvis grove 
beregninger, der vurderes gennemgående at give et konservativt billede af 
støjniveauet. Der er ikke indlagt nogen topografiske eller terrænmæssige ka-
rakterer i beregningen, udover at der er skelnet mellem land- og vandflader. 
Klitten, der ligger imellem høfdedepotet og fuglebeskyttelsesområdet, vil i en 
mindre del af tiden fungere som støjbarriere; spunspladerne har en højde på 
13-15 meter og klittens højde over anlægsområdet er op til ca. 5 m. For at 
beregningen skal nærme sig støjniveauet i den højde fuglene oftest opholder 
sig, er der i stedet for standard receptorhøjder på 1,5 m anvendt en recep-
torhøjde på 0,5 m. Der er taget udgangspunkt i en ramning med anvendelse 
af en 5 tons faldhammer og en faldhøjde på 0,5 m, med en kildestøj LwA = 
122,5 dB og afkasthøjde på 15 m.o.h. Det er forudsat at spunspladerne skæ-
res ned til terræn efter de er vibreret på plads, sådan at en eventuel forstær-
kereffekt undgås. 
 
Vibrationer fra etablering af spunsvæggen 
Vibrationerne fra vibrering af spunspladerne vil forplante sig ud i det omgi-
vende terræn, og vil potentielt kunne være til gene for fugle og dyreliv.  
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Det er kendt at en række arter kan registrere selv meget små vibrationer i 
underlaget, og benytter sig af det i forbindelse med for eksempel fødesøg-
ning, som det eksempelvis er tilfældet med hjejler. Det er imidlertid et pro-
blemfelt, der er dårligt beskrevet i litteraturen.    
 
Erfaringer fra sammenlignelige projekter i samme type terræn viser at vibra-
tionerne ikke vil være registrerbare for mennesker i afstande ud over 50-100 
m (interne erfaringer i Carl Bro). I hvor stor afstand fugle vil kunne registrere 
vibrationerne, og om de vil kunne udgøre et problem i fødesøgningssam-
menhæng, er det ikke muligt at sige noget om på det foreliggende grundlag. 
Området må antages at have en vis vibrationsmæssig ”baggrundsstøj” fra 
brændingen på kysten, trafikken på vejene og fra jernbanen. Afgørende er 
imidlertid at ingen af arterne, omfattet af udpegningsgrundlaget for fuglebe-
skyttelsesområdet, benytter sig af fødesøgningsmetoder, der baserer sig på 
detektion af vibrationerne fra deres byttedyr. Derfor er problemstillingen ikke 
vurderet at være af betydning i denne sammenhæng. 
 
En lang række frøer og tudser er kendt som meget følsomme overfor rystel-
ser (Christensen- Dalsgaard & Jørgensen 1988). Den nøjagtige anvendelse 
af denne egenskab kendes imidlertid ikke, men der er blandt andet gættet på 
undvigelse fra predatorerer. På den baggrund kan arbejdet potentielt få kon-
sekvenser for dele af bestandene af bilag IV-arten strandtudse Bufo calami-
ta, som findes udbredt på størstedelen af tangen.  
 
Øvrige aktiviteter ved høfdedepotet 
De øvrige aktiviteter i tilknytning til høfdedepotet i anlægsfasen omfatter 
etablering af diverse anlæg indenfor spunsen, ombygning af rensningsan-
lægget og opbygning af stenbeskyttelsen omkring spunsen. Disse aktiviteter 
vil være forbundet med væsentligt mindre støj end ramningen, og vurderes 
ikke at indebære risiko for større påvirkninger i forhold til fuglene i fuglebe-
skyttelsesområdet. Det samme gælder aktiviteterne på området i forbindelse 
med driften af afværgeanlægget, der heller ikke vil være specielt støjende el-
ler forstyrrende i øvrigt. 
 
Trafik til og fra området 
Der vil i anlægsfasen for afværgeforanstaltningerne ved høfdedepotet være 
en daglig forøget færdsel på vejen mellem Cheminova/Thyborønvejen og 
høfdedepotet på 5-10 passager af lastvogne og et mindre antal personbiler 
med mandskab til området. Vejtrafik, og formentligt især tung og støjende 
trafik, kan medføre forringelse og forstyrrelse af tilstødende områder for fugle 
(f.eks. Reijnen et al. 1997). I forbindelse med tidligere undersøgelser på tan-
gen foretaget i forår og sommeren 2000 blev der over 9 dage talt/estimeret et 
trafikniveau på 9-32 biler/dag (kl.6-19), primært personbiler. Et yderligere 
færdselstryk på op til normalt 5-20 (sjældent 30) passager vil naturligvis 
medføre en øget forstyrrelsesfrekvens. Sålænge de drejer sig om gennem-
kørende trafik og ikke standsende biler er det imidlertid vurderingen at det 
samlede færdselsniveau fortsat vil være af så begrænset omfang at forven-
tede forstyrrelsesafstande (<100 meter fra vejen) og forstyrrelsesperioder i 
form af f.eks. reduceret fødesøgningstid ikke kan betegnes som "væsentlige" 
forstyrrelser, der kan medføre problemer ift. relevante arter kort- og lagtsig-
tede bevaringsstatus i området. 
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Da der således er tale om beskedne trafikmængder ad en eksisterede og al-
lerede i et vist omfang befærdet vej, vurderes der ikke at være forbundet no-
gen risiko for væsentlige påvirkninger herved. Dette forhold vil derfor ikke bli-
ve behandlet yderligere i denne sammenhæng. 
 
 

3 INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESINTERESSER 

3.1 Internationale naturbeskyttelsesområder 

Projektområdet ligger delvist indenfor EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39 
”Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø”, der er sammenfaldende med 
den sydlige del af Ramsar-område nr. 5 ”Nissum Bredning med Harboøre og 
Agger Tange” (Kortbilag 2). Projektet vil med sin beliggenhed, og rækkevid-
den af de mulige påvirkninger, ikke forventes, at have effekter i forhold til an-
dre naturbeskyttelsesområder, hvoraf de nærmeste udgøres af EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 23 ”Agger Tange” og EF-habitatområde nr. 28 
”Agger Tange”, beliggende i en mindste afstand af ca. 5 km i nordøstlig ret-
ning. 
 
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39 
Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39, som dette ser 
ud efter den seneste revision (Skov- og Naturstyrelsen 2005a), fremgår af 
Tabel 1.  
 
Ynglefuglene der indgår i udpegningsgrundlaget udgøres af klyde Recurvi-
rostra avosetta, hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinus, almindelig 
ryle Calidris alpina (af racen schinzii, også kaldet engryle), brushane Philo-
melus pugnax, fjordterne Sterna hirundo, dværgterne Sterna albifrons og 
mosehornugle Asio flammeus. Udgangspunktet for at en yngleforekomst kan 
indgå i udpegningsgrundlaget er at arten optræder på EF-
fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Men derudover er der en række mere 
specifikke kriterier der skal være opfyldt. Med undtagelse af fjordterne og 
mosehornugle er alle arterne optaget under kriteriet der betinger at forekom-
sten skal udgøre mere end 1% af den nationale bestand (kriterium F1). 
Fjordterne og mosehornugle er inkluderet fordi forekomsten bidrager til op-
retholdelsen af bestande af spredt forekommende arter (F3). Hvidbrystet 
præstekrave og almindelig ryle er endvidere udpeget på baggrund af, at de 
bidrager væsentligt til at opretholde arternes udbredelsesområde i Danmark 
(F6). 
 
Det kan bemærkes, at den aktuelle yngleforekomst af mosehornugle på Har-
boøre Tange er usikker, og at hvidbrystet præstekrave ikke er registreret 
ynglende med sikkerhed siden starten af 1990’erne (Thorup 2004). Tidligere 
yngleforekomster af hvidbrystet præstekrave syntes særligt at have været 
knyttet til områdets sydvestlige hjørne – muligvis udenfor det internationale 
beskyttelsesområde. Seneste sikre yngleforekomster ligger tilbage til 1992, 
hvor der skulle have ynglet 2 par, der begge fik 2 unger på vingerne 
(A.K.Villesen pers. comm.). Det ene af disse par fandtes ved ”Klydesøen” i 
Knopper Enge (P. Rasmussen pers. comm.). Der er imidlertid ikke nyere op-
lysninger der peger på, at arten skulle findes ynglende på Harboøre Tange 
(jf. Palle Rasmussen og Allan Kjær Villesen).  
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For trækfugle indgår sangsvane Cygnus cygnus, kortnæbbet gås Anser bra-
chyrrhynchus, bramgås Branta leucopsis, lysbuget knortegås Branta bernicla 
hrota og klyde i udpegningsgrundlaget. For at trækfugle kan indgå i udpeg-
ningsgrundlaget skal de regelmæssigt forekomme i antal af international el-
ler, for arter opført på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1, af national be-
tydning. Sangsvane og bramgås er inkluderet både efter kriteriet omkring fo-
rekomster af bilag 1 arter af international eller national betydning (F2) og kri-
teriet omkring forekomster af international betydning (F4). For kortnæbbet 
gås, lysbuget knortegås og klyde er sidstnævnte kriterium lagt til grund. For 
at en forekomst kan klassificeres som værende af international eller national 
betydning, skal der regelmæssigt optræde 1% eller mere af trækvejsbestan-
den, henholdsvis den nationale bestand, i et område.  
 
 
 

 
Tabel 1. Udpegningsgrundlag for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39 ”Harboøre 
Tange, Plet enge og Gjeller Sø” i henhold til den i 2005 foretagne revision. Arterne 
er udpeget i to kategorier, henholdsvis ynglefugle (Y) og trækfugle (T), efter en ræk-
ke kriterier (F1, F2 …), der gennemgås for de enkelte arter i omstående tekst.      

   
 
Udover ovennævnte arter omfattet af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyt-
telsesområdet findes en række i national regi betydende og opmærksom-
hedskrævende forekomster af ynglende fugle opført på den danske Rødliste 
(Rødlisten 2005). Det drejer sig om spidsand Anas acuta og krikand Anas 
crecca, der begge optræder med enkelte ynglepar, samt stor kobbersneppe 
Limosa limosa, der yngler med i størrelsesordenen 10-20 par - alle opført 
under kategorien ”næsten truet” (NT), der er den lavest rangerende kategori. 
Derudover findes større yngleforekomster af mere almindelige vadefuglearter 
som vibe Vanellus vanellus og rødben Tringa totanus (begge med 100-200 
ynglepar), samt en mindre, og faldene, bestand af gul vipstjert Motacilla flava 
(1-5 par, dog ingen sikre de seneste år) – aktuelle yngleforekomster 2000-
2005 efter Carl Bro (2001), Thorup (2004) og Villesen (2005).   
 

Art 
 
 

Kategori 
         

Kriterier 
 

Sangsvane Cygnus cygnus T F2, F4 
Kortnæbbet gås Anser brachyrrhynchus T F4 
Bramgås Branta leucopsis T F2, F4 
Lysbuget knortegås Branta bernicla hrota T F4 
Klyde Recurvirostra avosetta Y F1 
Klyde Recurvirostra avosetta T F4 
Hvidbr. præstekrave Charadrius alexandrinus Y F1, F6 
Almindelig ryle Calidris alpina schinzii Y F1, F6 
Brushane Philomelus pugnax Y F1 
Fjordterne Sterna hirundo Y F3 
Dværgterne Sterna albifrons Y F1 
Mosehornugle Asio flammeus Y F3 
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For trækfuglene findes desuden for danske forhold pæne forekomster af især 
knopsvane Cygnus olor (766), gravand Tadorna tadorna (468), pibeand 
Anas penelope (1724), krikand Anas crecca (379), spidsand Anas acuta 
(206), toppet skallesluger Mergus serrator (232), hjejle Pluvialis apricaria 
(1399), almindelig ryle (2023) og lille kobbersneppe Limosa lapponica (315) 
– tal i parantes er gennemsnitlige årlige maksima 1994-2001 (jf. Carl Bro 
2001).  
 
Ramsar-område nr. 5  
Ramsar-område nr. 5 deler udpegningsgrundlag med EF-fuglebeskyttelses-
område nr. 39 for trækfuglene. Kriteriet for internationalt betydningsfulde 
trækfugleforekomster (regelmæssig forekomst af 1% af en trækvejsbestand) 
er oprindeligt udviklet i forbindelse med Ramsar-områder, og er senere ind-
arbejdet i Fuglebeskyttelsesdirektivet. Vurderingen af anlæggets effekter på 
trækforekomsterne i EF-fuglebeskyttelsesområderne vil således også være 
gældende for Ramsar-området.   
 
Bevaringsmålsætningen for de internationale naturbeskyttelsesområder er 
"at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 
områderne er udpeget for". Det gælder således, at et givent anlæg ikke må 
"medføre forringelser af naturtyperne og levestederne for arterne i området 
eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter om-
rådet er udpeget for" (Bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998). For 
Ramsar-områderne gælder det endvidere, at myndighederne skal admini-
strere tilladelser, dispensioner, godkendelser mv. i henhold til bekendtgørel-
sen på en sådan måde, at beskyttelsen af områderne fremmes. 
 

3.2 Øvrige internationale naturbeskyttelsesinteresser 

Strandtudse er opført på Habitatdirektivets bilag IV. Arten findes talrigt og 
udbredt på hele tangen, med særligt store ynglebestande i de ferske søer og 
kanaler i den vestlige del af tangen. Arten vandrer mellem overvintringsste-
derne, som formentligt primært ligger i klitområderne og yngle-/levestederne i 
strandengene.  
 
 

4 MATERIALE OG METODER 

4.1 Områdets fugleliv 

Vurderingen tager udgangspunkt i det eksisterende kendskab til fuglelivet i 
området, og bygger på en blanding af publicerede oplysninger, egne erfarin-
ger fra undersøgelser i området og optællinger udført at lokale ornitologer.  
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Antal og fordeling af en række af de vigtigste ynglefuglearter er nyligt sam-
menstillet af Thorup (2004), inklusive udviklingen gennem de sidste 30 år. 
Herudover, er egne nyere ynglefugleoptællinger inddraget (Carl Bro 2001), 
og detaljerede kortlægninger af ynglende engfugle i perioden 2002-2005 er 
stillet til rådighed af Allan Kjær Villesen/DOF. Beskrivelsen af forekomsten af 
trækfugle baserer sig primært på månedlige tællinger udført af DMU i perio-
den maj 1994 – juni 2001, der er stillet til rådighed i form af rådata – tidligere 
delvist sammenstillet af Carl Bro (2001). Der er tale om data af høj kvalitet, 
der indeholder oplysninger omkring fordelingen indenfor området. I relation til 
at belyse udviklingen i enkeltarters forekomst over en længere periode er der 
trukket på forskellige publicerede oplysninger, og DOF-basen er konsulteret 
for, at få en fornemmelse af udviklingen i forekomsten de seneste år. Derud-
over, har der været kontakt til lokale ornitologer med stort områdekendskab 
med henblik på at få uddybet konkrete forhold omkring den nyere forekomst 
af visse arter. Endelig foreligger der for en række af andefuglearterne detail-
data og analyser af fuglenes fordelinger i lagunerne i relation til vanddybder, 
vegetation, salinitet mv. (Holm 2000). 
 
Alt i alt må kendskabet til forekomsten af de vigtigste arter, såvel den aktuel-
le situation som udviklingen i forekomsten, betegnes som god, og et rimeligt 
udgangspunkt for at foretage en kvalificeret vurdering af effekten af projektet. 
 

4.2 Viden om effekter af støj 

Der er i forbindelse med nærværende konsekvensvurdering foretaget en lit-
teratursøgning efter publicerede oplysninger omkring effekter af støj og vi-
brationer på ynglende vandfugle, rastefugle og andet dyreliv, med særligt 
henblik på oplysninger omkring effekter af konstruktionsstøj. Med henblik på 
at opfange viden fra endnu ikke publicerede undersøgelser er der ydermere 
taget kontakt til en række personer i Europa og Nord-Amerika, som arbejder 
indenfor dette problemfelt i forsknings- eller konsulentsammenhæng. Det er 
imidlertid ikke lykkedes at finde undersøgelser der kan dokumenter mulige 
effekter af den aktuelle støjkilde på de involverede arter. Der foreligger dog 
en række undersøgelser og oplysninger omkring effekter af delvis sammen-
lignelige støjkilder på de involverede artsgrupper, der - sammen med generel 
viden omkring effekter af støj – kan lægges til grund for vurderingen (f.eks. 
Riejnen et al. 1996, Hirvonen 2001, Burton et al. 2002). 
 

4.3 Vurderingskriterier 

Konsekvensvurderingen skal forholde sig til de internationale naturbeskyttel-
sesområders fælles bevarelsesmålsætning, der tilsiger, at de arter og natur-
typer, som et sådan område er udpeget for at beskytte, skal have en gunstig 
bevaringsstatus.  
 
Habitatdirektivet opstiller en række kriterier, som skal være opfyldt for, at en 
arts bevaringsstatus kan betegnes som gunstig:   
 

• arten skal på lang sigt opretholde sig selv som en levedygtig bestand-
del af dens naturlige omgivelser, 

• artens naturlige udbredelsesområde må ikke være i tilbagegang eller 
blive mindsket i en overskuelig fremtid, og 
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• der skal være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare 
bestanden. 

 
Disse kriterier er af generel karakter og gælder såvel for den nationale beva-
ringsstatus som den lokale bevaringsstatus i et konkret internationalt natur-
beskyttelsesområde. Vurderingen af det aktuelle projekts påvirkning af de 
beskyttede arters bevaringsstatus vil relatere sig til den praktiske udmønt-
ning af ovennævnte kriterier, som opstillet på lokalt niveau for den enkelte art 
af Danmarks Miljøundersøgelser i rapporten ”Kriterier for gunstig bevarings-
status” (Søgaard et al. 2003).   
 
Projektets mulige påvirkninger gennemgås i detaljer i afsnit 5, og opsumme-
res i Bilag 1 for de specifikke forhold udpeget af Søgård et al. (2003), som 
værende afgørende for den enkelte arts lokale bevaringsstatus.   
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5 KONSEKVENSVURDERING 

Projektets mulige påvirkning af fuglene i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39 
knytter sig i væsentlighed til støjen der generes i forbindelse med etablering 
af spunsvæggen omkring høfdedepotet, et arbejde der vil finde sted over en 
periode på 12 uger fra starten af april og til slutningen af juni (se Figur 2).  
 
I det følgende vurderes projektets effekter på henholdsvis yngle- og rastefug-
leinteresserne i EF-fuglebeskyttelsesområdet samt på Bilag IV–arten strand-
tudse.    
  

5.1 Ynglende fugle 

Herunder foretages en vurdering af projektets indvirkning på yngleforekom-
sterne omfattet af udpegningsgrundlaget samt - mere ekstensivt – på øvrige 
vigtige yngleforekomster i området.  
 
De foreliggende oplysninger omkring størrelsen og udviklingen i ynglebe-
standene på Harboøre Tange fremgår af Tabel 2. 
 

Tabel 2. Bestandsstørrelse og -udvikling for ynglefuglene på Harboøre Tange omfattet af udpegnings-
grundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet. 
Kilder: 1 Fredningsstyrelsen (Mogens Hansen) fra Villesen (2005); 2 Skov- og Naturstyrelsen (1996); 3 
Hansen & Kjeldsen (1990); 4  Carl Bro (2001); 5 Villesen (2005). 
 

 
Klyde, almindelig ryle og brushane 
Den præcise ynglefænologi for klyde, almindelig ryle og brushane på Harbo-
øre Tange er ikke kendt. På Tipperne er der derimod indsamlet data på 
ynglefænologien for de pågældende arter over en lang årrække (Thorup 
1998), og disse må antages i rimelig grad at være dækkende for situationen 
på Harboøre Tange. For klyde og almindelig ryle gælder det at ynglefuglene 
på Tipperne ankommer i løbet af marts, rylerne etablerer territorier i løbet af 
april, og æglægningen – for begge arter – finder sted i perioden ultimo april – 
ultimo maj. De ynglende brushøns ankommer i løbet af april, og æglægnin-
gen finder sted i perioden primo maj – primo juni. Med rugeperioder for de tre 
arter på henholdsvis 22-24, 21-22 og 20-21 dage (Fjeldså 1977), betyder det 
at de første æg klækker i sidste del af maj, dog lidt senere for brushøne.  
 
Det betyder, at tidspunktet for etablering af spunsvæggen vil være sammen-
faldende med hovedperioden for disse tre vadefuglearters etablering i yngle-
området, samt med deres æglægnings- og rugeperiode.   

Art 1982-
19831 

1987-
19882 19903 19994 20005 20014 20025 20035 20045 20055 

Klyde 110-
199 

59-
143 270 80-

120 160 75+ - 13-67 - - 

Hvidbr. præstekrave + 3 - - - - - - - - 

Almindelig ryle 100-
125 83-84 100-

110 40-60 41 - 29-32 31 13-19 10-23 

Brushane + 12-15 7+ 4-8 4 2+ 7 3 2 2 
Fjordterne + 0 0 0-1 - 0-2 - - - - 
Dværgterne + 0 2-3 0-2 - 0-1 - - - - 
Mosehornugle + 0 - - - - - - - - 
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Vibrering af spunspladerne vil medføre en støjpåvirkning af et område ind på 
tangen i en radius af ca. 1 km; fra et middelstøjniveau på 70 dB (A) umiddel-
bart op af høfdedepotet faldene til 45 dB (A) midt på Knopper Enge og 40 dB 
(A) og derunder uden for Knopper Enge området (Kortbilag 1). Der er ikke 
kendskab til undersøgelser der kan dokumentere effekten af tilsvarende 
støjkilder på de implicerede arter, men der findes undersøgelser, som om-
handler andre typer af støjkilder, der kan give en indikation af hvilke støjni-
veauer der kan være kritiske for ynglende vadefugle. Undersøgelser af yng-
lefugletætheden i ferske engområder har fundet reducerede tætheder om-
kring større veje for visse vadefuglearter ud i afstande svarende til 
støjniveauer på 43-60 dB (A) (Riejnen et al. 1996 – ingen af de aktuelle arter 
omfattet af undersøgelsen), og for ynglende vadefugle i et strandengsområ-
de generelt ved støjniveauer >56 dB (A) (Hirvonen 2001). Støjen fra stærkt 
trafikerede veje er sammenlignelig med støjen i forbindelse med vibrering af 
spunspladerne, idet der i begge tilfælde er tale om forholdsvis jævn støj. En 
undersøgelse af effekten af større anlægsarbejder i et tidevandsområde på 
tætheden af vadefugle viste reducerede tætheder og nedsat fødesøgnings-
aktivitet for en række arter indenfor en afstand af 500-1000 m (Burton et al. 
2002) – der gives dog ingen oplysninger om støjniveauer i denne undersø-
gelse. På det foreliggende grundlag vil vurderingen, under hensyntagen til 
forsigtighedsprincippet, ligge til grund at støjniveauer på >45 dB (A) kan ha-
ve negative effekter på ynglende vadefugle, herunder de aktuelle arter.  
  
Klyde: De største yngleforekomster af klyde findes traditionelt på øen i Kly-
desøen og på tanger og sandbanker i lagunerne, mens de yngler mere 
spredt på engområderne. De senere år har de dog tilsyneladende ikke ynglet 
i Klydesøen.  
 
Pånær Klydesøen vil ingen af de traditionelle yngleområder blive berørt af 
støjniveauer >45 dB (A). Det betyder, med den aktuelle fordeling af ynglefug-
lene i området, at ynglebestanden ikke vil blive berørt af støjen fra projektet. 
Omvendt, vurderes støjniveauet ikke at være til hinder for at klyderne vil 
kunne etablere sig blandt hættemågerne i Klydesøen, som de tidligere har 
gjort, i betragtning af det støjniveau der er karakteristisk for en hættemåge-
koloni, og som må antages at kunne konkurrere med støjen fra vibre-
ring/ramning af spunspladerne.       
 
Antallet af ynglende klyder på Harboøre Tange har fluktueret en del over de 
sidste 25 år, men har overordnet set været stabilt (Thorup 2004). Artens be-
varingsstatus i området må derfor som udgangspunkt anses som gunstig, og 
det vurderes det aktuelle projekt ikke at ville kunne ændre ved. Projektet vil 
ikke have nogen indvirkning i forhold til de kriterier for gunstig bevaringssta-
tus, der er knyttet til artens levesteder (jf. Bilag 1). 
 
Almindelig ryle: Yngleforekomsten af almindelig ryle er primært knyttet til de 
lavere engpartier på tangen, og koncentrerer sig i et nordligt område på en-
gene vest for den nordlige lagune og et sydligt område på engene ned mod 
den sydlige lagune. Det betyder, at kun en meget lille del af ynglefuglene vil 
berøres af støjen fra projektet: 4 ud af 103 ynglefund i perioden 2002-2005 
falder indenfor 45 dB (A) grænsen – se Figur 3.  
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Antal ynglepar af almindelig ryle på Harboøre Tange har udvist en faldende 
tendens fra halvfemserne og frem til nu, hvor bestanden i 2005 er opgjort til 
10-23 par, og den lokale bevaringsstatus må således vurderes at være ikke-
gunstig. Den sandsynlige årsag hertil er ifølge Thorup (2004) tilgroning af de-
le af engarealerne. Også på landsplan er artens bevaringsstatus som yngle-
fugl betegnet som ikke-gunstig (Søgaard et al. 2003). Der vurderes ikke på 
det foreliggende grundlag, at være nogen risiko for at projektet vil kunne 
medføre et væsentlig reduceret yngleresultat den pågældende sæson, og 
dermed heller ikke indvirke på muligheden for på sigt at kunne sikre arten en 
gunstig bevaringsstatus i området.    
 
Brushane: Modsat de fleste andre vadefuglearter på tangen ligger en relativt 
stor andel af de kendte ynglefund af brushøns tæt på arbejds- og ramningsa-
realerne: 7 af 13 ynglefund i perioden 2002-2005 falder således indenfor 45 
dB (A) grænsen, herunder det ene af de to områder der har huset ynglende 
fugle de sidste to år (Figur 3).  
 
Konsekvensen af det forøgede støjniveau i det berørte yngleområde, i perio-
den hvor den ynglende brushanehun forventes at ville etablere sig, kan væ-
re, at den vælger at flytte til andre dele af tangen, med forventeligt dårligere 
yngleresultat til følge, at hunnen forlader æggene eller helt opgiver at yngle. 
Brushøns er i lighed med en række andre vadefugle meget stedtrofaste over-
for ynglelokaliteterne (f.eks. Thuman 2003). Kortvarige forstyrrelser som ikke 
medfører egentlig fysiske ændringer på lokaliteten anses derfor normalt ikke 
at medføre væsentlige påvirkninger. Arten bliver relativt gammel, så selv hvis 
der skulle ske tab af afkom en enkelt sæson vil en normal bestand i gunstig 
bevaringsstatus sjældent blive påvirket i betydeligt omfang.  
 
Med en faldende bestand af brushøns, som i 2005 er reduceret til 1-2 par, 
må den lokale bevaringsstatus imidlertid karakteriseres som ”ikke gunstig”, 
og artens fortsatte tilstedeværelse som ynglefugl på Harboøre Tange anses 
som usikker, hvis ikke der foretages særlige tiltag for at pleje området med 
henblik på at optimere yngleforholdene for brushane. Mulige årsager til ar-
tens tilbagegang på tangen er hyppigere oversvømmelser og øget saltpå-
virkning af engene samt uhensigtsmæssig vegetationshøjde og –struktur på 
dele af engene (Thorup 2004). Brushane er ikke alene på Harboøre Tange, 
men generelt på landsplan en af landets mest truede ynglende engfugle 
(Skov- og Naturstyrelsen 2005b).  
 
I tilfældet Harboøre Tange er bestanden nede på et niveau hvor tab af en 
enkelt huns ungeproduktion, kan fremskynde artens forsvinden som yngle-
fugl, ved at nedsætte potentialet for at rekruttere ynglefugle fra bestanden 
selv. Om end det umiddelbart syntes mindre sandsynligt at støjen vil påvirke 
ynglefuglene i det ene af de to resterende yngleområder i større omfang, så 
kan det med den manglende konkrete viden og anvendelse af det særlige 
forsigtighedsprincip, der gælder i sådanne sager, ikke udelukkes at aktivite-
terne med deres timing og karakter kan få væsentlige negative konsekvenser 
for opretholdelse af en brushønebestand på Harboøre Tange. Der vil således 
være en risiko for at det tidsmæssige vindue der eksisterer i forhold til at 
iværksætte plejeforanstaltninger til forbedring af artens ynglemuligheder på 
tangen, vil blive formindsket, og dermed også chancen for at en positiv effekt 
af sådanne tiltag vil kunne nå at slå igennem inden fuglene er væk.     
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Mulige afhjælpende foranstaltninger er gennemgået i afsnit 6. 
 
 

 
 
Figur 3. Fordelingen af samtlige ynglefund af almindelig ryle og brushane i perioden 2002-2005 (jf. Vil-
lesen 2005) og beregnede isolinier for de potentielt kritiske støjniveauer i forbindelse med vibrering af 
spunspladerne. For brushane angiver de stiplede cirkler områderne for de seneste to års ynglefore-
komst.  

  
 
 
Fjordterne og dværgterne  
Disse to ternearter ankommer forholdsvis sent til yngleområdet, omkring må-
nedsskiftet april/maj, og lægger generelt æg i perioden medio maj – medio 
juni. Det betyder at perioden for etablering af spunspladerne vil overlappe 
med tidspunktet for deres etablering på ynglepladserne.   
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I Australske undersøgelser med simuleret flystøj i en ternekoloni af arten 
Sterna bergii udviste fugle først maksimalt adfærdsmæssig respons ved lyd-
niveauer over 85 dB (A). Maksimal adfærdsmæssig respons var i denne 
sammenhæng at fuglene fløj eller udviste adfærd, som indikerede at de ville 
til at flyve (Brown 1990). Undersøgelsen anfører imidlertid ikke noget om 
langsigtede effekter på ynglesucces, bestandsstørrelse mv. Der er ikke 
kendskab til andre undersøgelser der kan belyse arternes følsomhed overfor 
konstruktionsstøj eller andre støjkilder. 
 
Begge ternearter har i mange år ynglet fåtalligt og sporadisk indenfor selve 
det internationale beskyttelsesområde.  
 
For Dværgterne indikerer enkeltobservationer fra slutningen af 1990’erne 
enkelte ynglepar i den nordlige lagunesø, mens yngleforekomsterne i områ-
det i øvrigt primært knytter sig til en mindre bestand på havnearealerne syd 
for færgelejet ved Thyborøn Havn, uden for EF-fuglebeskyttelsesområdet. 
Tidligere foreligger oplysninger om enkelte ynglepar på stranden nord for 
høfde 42 og ”et stykke syd for høfde 42”. Disse yngleforekomster synes dog 
at være af meget uregelmæssig karakter, og uden væsentlig betydning for 
artens samlede yngleforekomst i området.  
 
Fjordterne har ynglet i Klydesøen og en række mindre engsøer nordvest her-
for, men yngler ligesom dværgterne mere regelmæssigt på havnearealerne 
syd for færgehavnen i Thyborøn.   
 
For fjordterne vil enkelte af de ynglepladser, der tidligere har været benyttet 
af enkelte par blive berørt af støjen fra vibrering/ramning af spunspladerne. I 
betragtning af yngleforekomstens uregelmæssige karakter, og det forholds-
vis begrænsede støjniveau, i forhold til visse ternearters støjtolerance, 
vurderes sandsynligheden for at projektet vil have en væsentlig negativ ind-
virkning på yngleforekomsten det pågældende år at være meget ringe, og 
uden betydning på muligheden for at opretholde en ynglebestand på længe-
re sigt. Denne vurdering gælder for både dværg- og fjordterne. 
 
Hvidbrystet præstekrave og mosehornugle 
Det er tvivlsomt om hvidbrystet præstekrave og mosehornugle kan regnes til 
områdets faste ynglefugle. For ingen af disse arter foreligger der oplysninger 
om yngleforekomster efter 1992 (jf. Carl Bro 2001, Thorup 2004, Villesen og 
Rasmussen pers. comm.). Mosehornugle kan dog være vanskelige at kon-
statere som ynglefugl med mindre de specifikt eftersøges, hvilket er uvist om 
har været tilfældet.  
 
Oplysninger indrapporteret til DOF (jf. DOF-basen) og lokale ornitologers er-
faringer (Villesen og Rasmussen pers. comm.) giver dog ingen indikationer 
af at arterne skulle have ynglet siden starten af 1990´erne. Et enkelt fund af 
en trafikdræbt mosehornugle fra juni 2002 v. Cheminova, kan principielt 
stamme fra lokale ynglefugle, det vurderes dog mere sandsynligt at det dre-
jer sig om en af fuglene fra Agger Tange, hvor der ynglede 2 par i 2002 eller 
en sen trækgæst. Trækforekomster fra såvel ultimo maj og juni er ikke ual-
mindelige ved f.eks. Skagen.  
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Da disse to arter således ikke aktuelt syntes at forekomme i området er der 
følgelig ikke foretaget nogen nærmere vurdering af projektets påvirkninger af 
dem. Projektet vil ikke have nogen indvirkning i forhold til de kriterier for gun-
stig bevaringsstatus, der er knyttet til disse arters levesteder (jf. Bilag 1), og 
vil således ikke være til hinder for at arterne vil kunne yngle i området i frem-
tiden. 
 
Øvrige yngleforekomster  
Harboøre Tange er også yngleplads for en række arter af svømmeænder, 
herunder spidsand og krikand, der er på Rødlisten (i kategorien ”næsten tru-
et”) og som yngler uregelmæssigt med enkelte par, og atlingand, der visse år 
yngler i større antal. De ynglende svømmeænder er især knyttet til søerne og 
de fugtige partier på engene, hvoraf en del vil være påvirket af støj fra pro-
jektet i perioden hvor disse arter begynder deres æglægning. Der er ikke 
kendskab til undersøgelser af effekten af støj på ynglende svømmeænder, 
men for rastende svømmeænder er det kendt, at de kan vende sig til betyde-
lige mængder støj (Conomy et al. 1998a, b).   
 
Udover vadefuglene der indgår i udpegningsgrundlaget yngler en række me-
re almindelige arter i området, herunder stor kobbersneppe, der er på Rød-
listen (i kategorien ”næsten truet”) og som yngler fast med en mindre, men i 
de senere år tilsyneladende faldende bestand (Thorup 2004, Villesen 2005). 
Kobbersnepperne findes spredt over området, med en tendens til flest 
ynglepar i den vestlige del af engområdet. I perioden 2002-2005 blev om-
kring 1/3 af ynglefundene gjort indenfor området der vil blive påvirket med 
mere end 45 dB (A) i forbindelse med etablering af spunsen. Ynglefuglene 
ankommer til området i starten af april, og starter formentligt æglægningen i 
sidste halvdel af april (jf. Tipperne (Thorup 1998)). I førnævnte hollandske 
undersøgelse over effekten af vejstøj på ynglefugle i et engområde (Reijnen 
et al. 1996), var stor kobbersneppe tilsyneladende en af de mest følsomme 
arter.  
 
På det foreliggende grundlag kan det ikke udelukkes, at der i forbindelse 
med projektet kan være negative effekter på større dele af ynglebestanden 
af ovennævnte arter, i form af en reduktion i antallet af ynglepar eller reduce-
ret yngleresultat. Effekten vil dog være midlertidig, og vurderes ikke på læn-
gere sigt at udgøre nogen trussel for arternes fortsatte forekomst som yngle-
fugle på Harboøre Tange         
 
 

5.2 Rastende fugle 

I det følgende gennemgås projektets mulige påvirkning af rasteforekomster 
af trækfugle omfattet af udpegningsgrundlaget samt, mere ekstensivt, øvrige 
større forekomster i national regi. For arterne omfattet af udpegningsgrund-
laget er variationen i forekomsten over året illustreret i Figur 4, mens det for 
alle de regelmæssigt forekommende vandfuglearter er opsummeret i Bilag 2.   
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Kortnæbbet gås, bramgås og lysbuget knortegås  
For kortnæbbet gås og lysbuget knortegås er EF-fuglebeskyttelsesområdet 
af stor international betydning som rasteområde. De gennemsnitlige årlige 
maksimumforekomster registreret af DMU i perioden 1994-2001 udgjorde så-
ledes henholdsvis 4% og 12% af de to arters trækvejsbestande (Carl Bro 
2001). Bramgås optræder uregelmæssigt og i relativt beskedne antal, og op-
fylder - til trods for inklusionen i udpegningsgrundlaget - ikke 1% kriteriet for 
internationalt betydningsfulde forekomster (kræver regelmæssigt 3600 indi-
vider, hvor maksimum for området ikke overstiger 1000 individer (jf. DMU’s 
tællinger 1994-2001 og DOF-basen). 
 
Både kortnæbbet gås og lysbuget knortegås kan træffes i området fra sep-
tember til maj, med de største antal for kortnæbbet gås i december og febru-
ar – april, og for lysbuget knortegås i november – maj, mens bramgås op-
træder i området i februar – april, med de største forekomster i april (Figur 4). 
Tidspunktet for vibrering af spunspladerne vil således tidsmæssigt overlappe 
med forårskulminationen for disse tre gåsearter. 
 
Fordelingen af gæssene i området på årsbasis er illustreret i Figur 5. Kort-
næbbet gås og bramgås er koncentreret til områderne hvor der udlægges 
korn til gæssene, dvs. Knopper Enge (med omkring 50% af observationerne) 
og Plet Enge. Som led i forvaltningen af særligt kortnæbbet gås foretages 
der forårsfodring af gæssene flere steder i Vestjylland for at undgå at fuglene 
fouragerer på udsæd og dermed er medvirkende til markskader på de ny-
såede marker. Tidligere har der været fodret på Plet Enge, men de senere år 
er fodringen flyttet til Knopper Enge (jf. Jesper Blom Hansen, Klosterhedens 
Statsskovdistrikt).  
 
Fordelingen af lysbuget knortegås i perioden 1994-2001 afspejler ikke den 
aktuelle fordeling af fuglene i forårsmånederne. Gæssene er de senere år i 
stigende grad skiftet fra fouragering på strandengene til det udlagte foder-
korn, dvs. henholdsvis Knopper og Plet Enge alt efter hvor fodringen foregår 
(jf. Preben Clausen, Danmarks Miljøundersøgelser). For alle tre arter gælder 
det således, at det aktuelt vigtigste rasteområde om foråret er Knopper En-
ge, der i forbindelse med projektet vil være støjpåvirket på den vestlige del 
(se Figur 3).  
 
Det er kendt at såvel gæs og svaner, som søger føde på marker, kan udvise 
en høj grad af tilvænning til de skræmmeforanstaltninger (gaskanoner, ræ-
mænd mv.) som etableres med henblik på at skræmme fuglene væk. Det ud-
lagte korn er så attraktiv en føderessource for gæssene, at det vurderes 
overvejende sandsynligt at fuglene hurtigt vil vænne sig til støjen og aktivite-
terne i området.  
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Figur 4. Månedsvariationen i forekomsten af trækfuglene omfattet af udpegnings-
grundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet, udtrykt ved månedsgennemsnit og – 
maksimum for perioden 1994-2001 (tællinger udført af DMU).  
 
Sangsvane og klyde 
Forekomsten af sangsvane og klyde er relativt beskeden i forhold til de træk-
vejsbestande de indgår i, og sangsvane optræder decideret uregelmæssigt i 
området. Ingen af arterne opfylder således 1% kriteriet for internationalt be-
tydningsfulde forekomster. I perioden med systematiske optællinger af om-
rådet (1994-2001)) lå de gennemsnitlige årlige maksimumsforekomster på 
henholdsvis 22 og 289 individer (maksimum 52 og 425 individer), mod et 1% 
- kriterium – sidst i denne periode – for sangsvane på 209 eller 590 individer, 
alt efter om bestandstilhørsforholdet er nordvesteuropæisk eller islandsk, og 
for klyde på 730 individer (Laubek et al. 1999, Delany & Scott 2002). De se-
nere år foreligger der enkelte observationer af mere end 100 sangsvaner, 
men ingen over kriteriet (jf DOF-basen). Klyderne opfylder dog 1% kriteriet 
for nationalt betydningsfulde forekomster for arter på EF-fuglebeskyttelses-
direktivets bilag 1 (96 individer, Skov- og Naturstyrelsen 2005a).  
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Sangsvanernes optræden i området falder helt overvejende i perioden okto-
ber – januar (Figur 4), og berøres således ikke af anlægsaktiviteterne.  
  
Klyderne optræder i større antal i perioden april – juli, med kulmination i maj 
– juni (Figur 4). Fænologien i klydernes optræden i området peger klart på, at 
der helt overvejende er tale om ynglefugle (de største registrerede antal sva-
rer også godt overens med antallet af ynglepar). Der foretages derfor ikke 
nogen særskilt behandling af klyden som trækfugl, men henvises i stedet til 
vurderingen foretaget for ynglende klyder herover.   
 
 

 
 
Figur 5: Fordeling af kortnæbbet gås, lysbuget knortegås og bramgås på Harboøre 
Tange på basis DMU’s optællinger i perioden 1994-2001. Tal i parentes angiver det 
totale antal observationer for hver enkelt art.  
 
Øvrige rasteforekomster 
En række trækfuglearter optræder i området i større antal uden at det dog 
overstiger 1% af forekomsten på landsplan. Det drejer sig primært om 
knopsvane, gravand, pibeand, krikand, spidsand, toppet skallesluger, hjejle, 
almindelig ryle og lille kobbersneppe.  
 



Afværgeforanstaltninger ved høfdedepot, Harboøre Tange - Konsekvensvurdering 

   Side 20 

r:\projects\aar\30\30481702\06_output\ht_afværge_forår_konsekvensv_udkast2.doc  

Der er for krikand og lille kobbersneppe et vist sammenfald mellem kulmina-
tionen i forekomsten (se Bilag 2) og perioden for de potentielt mest forstyr-
rende projektaktiviteter (april – ultimo juni), mens aktiviteterne falder i en pe-
riode med mere moderate forekomster af de andre arter.  
 
Arternes brug af området er i væsentlighed knyttet til lagunerne, på nær top-
pet skallesluger, der primært træffes i bredningen (Holm 2000, Carl Bro 
2001). Da lagunerne kun i meget begrænset omfang berøres af støj fra pro-
jektet, betyder det at de vigtigste områder for disse arters forekomst vil være 
upåvirket af projektet. Svømmeænderne, primært krikand og pibeand, samt 
hjejle gør imidlertid også i et vist omfang brug af Knopper Enge, og vil her 
kunne opleve en vis støjpåvirkning. For hjejlerne i dette område kan også vi-
brationerne fra vibrering af spunspladerne være et problem, idet de selv i et 
vist omfang benytter sig af vibrationer ved lokalisering af byttedyr. Hjejlerne 
vil dog stadig kunne udnytte området om natten, hvor de primært søger føde, 
idet aktiviteterne omkring spunsningen er begrænset til dagtimerne.  
 
For alle arterne gælder det at eventuelle effekter af påvirkningerne vil være 
begrænset til selve etableringsperioden, og at der ikke vil være langsigtede 
effekter på forekomsten i området.  
 
 

5.3 Arter på Habitatdirektivets bilag IV  

Som anført i afsnit 2.2 kan bl.a. forekomsterne af strandtudse, forventes at 
kunne blive påvirket af gravearbejderne og maskintrafikken i Cheminova-
hullet området. Dette kan ske gennem  
 

• en forøget lokal mortalitet som følge af den øgede trafik med køretø-
jer, og  

• en effekt af vibrationerne i forbindelse med anlægsarbejdet.  
 

For så vidt angår en midlertidig øget mortalitet konstateres at påvirkningen 
overvejende er begrænset til én sæson, og andelen af bestanden på tangen, 
der midlertidigt kan blive berørt i anlægsfasen er forholdsvis lille (de tilgræn-
sende levesteder, udgør under 3% af de egnede områder på tangen). 
 
Angående vibrationer er det ikke lykkedes at finde konkrete undersøgelser af 
problemstillingen omkring vibrationseffekter fra anlægsarbejder på forekom-
ster af padder. Det konstateres imidlertid at den potentielt berørte art 
strandtudse findes i stort antal på andre lokaliteter, hvor der forventeligt fore-
kommer betydelige vibrationer. Det gælder bl.a. lokalt langs banestræknin-
gen på tangen og langs klitten, hvor der allerede i dag foregår betydelig trafik 
med tunge køretøjer i.f.m den løbende kystfodring på kysten. Samtidigt vides 
at strandtudse er en af de danske paddearter hvis ynglesæson kan brede sig 
ud over den længste periode i løbet af året. Det vurderes derfor at aktiviteter 
en enkelt sæson er af mindre betydning idet arten lokalt vil have mulighed for 
at yngle senere når de mest støjende dele af anlægsarbejdet er gennemført. 
 
Det vurderes på ovenstående baggrund at projektet samlet set ikke får væ-
sentlig effekt på mulighederne for at kunne opretholde en gunstig bevarings-
status for arten i området.   
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6 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER  

Det eneste tilfælde hvor det ikke har kunnet udelukkes at aktiviteterne vil 
kunne medføre en væsentlig påvirkning af de internationale beskyttelsesinte-
resser er i forhold til ynglebestanden af brushane, hvor det ene af de to tilba-
geværende yngleområder kan blive påvirket af projektet. 
 
De forhold ved projektet der betinger en mulig påvirkning af de ynglende 
brushøns knytter sig til: 
 

• metoden, som for både vibrering og ramning vurderes at medføre 
støjpåvirkninger, som ikke kan afvises at være problematiske. 

 
• tidspunktet, som falder sammen med en kritisk periode i ynglefasen.  

 
Det vurderes helt eller at delvis muligt at imødegå den mulige påvirkning ved 
gennemførelse af afværgeforanstaltninger, som at: 
 

• trykke pladerne ned, og derved minimere støjpåvirkningen, eller 
 
• udskyde etablering af spunspladerne til juni, hvor fuglene har unger 

og er mere mobile. 
 
Hvis man i stedet for de traditionelt anvendte metoder med ramning og vibre-
ring anvender den såkaldte ”silent piling” metode, hvor pladderne trykkes 
ned, vil støjniveauet kunne reduceres betydeligt. Selv om der også vil være 
behov for kortvarig ramning i startfasen, indtil de første spunsjern er på 
plads, vurderes denne metode at kunne reducere støjniveauet til et niveau, 
som ikke adskiller sig fra den øvrige maskinstøj i forbindelse med arbejdet. 
Støj og aktivitetstyper vil i så fald i betydeligt omfang ligne de eksisterende 
aktiviteter med lastvogne og dumpere, der allerede i dag periodisk frekvente-
rer vejene på tangen. Det vurderes, at støj og vibrationspåvirkningerne ved 
valg af denne metode vil være uproblematiske i forhold til yngleforekomsten 
af brushøns. 
 
En tredje mulighed er at udskyde spunsningen 2½ måned, så den starter 
medio juni, hvor brushønsene forventeligt vil være mindre følsomme for akti-
viteterne. På dette tidspunkt vil der i givet fald allerede være store kyllinger, 
der har mulighed for at trække længere væk i dagtimerne når evt. kritiske 
støjende og generende aktiviteter foregår. Flyttes aktiviteterne til dette tids-
punkt vurderes det meget lidt sandsynligt, at det vil medføre delvist tab af 
årets ungeproduktion. Med en sådan ændring i tidsplanen vurderes det ikke 
at aktiviteterne vil medføre forstyrrelser, som vil få negative effekter på de 
fremtidige muligheder for at opnå en gunstig bevaringsstatus på lokaliteten.  
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For de tre gåsearter, hvis trækforekomster er omfattet af udpegningsgrund-
laget, vil der være en delvis støjpåvirkning af deres hovedområde på Knop-
per Enge. Denne påvirkning er ikke vurderet at være væsentlig, men hvis der 
ønskes absolut sikkerhed for at undgå negative effekter, kunne det overvejes 
for den pågældende sæson at flytte udfordringen til alternative lokaliteter i 
nærheden (f.eks. Plet Enge). Det vides at i hvert fald Kortnæbbet Gås som 
udgør den antalsmæssigt største del af fuglene meget hurtigt (få dage) er i 
stand til at relokalisere fodermarkerne i løbet af få dage (J. Madsen pers. 
Kom.) og det antages som overvejende sandsynligt at de to andre arter føl-
ger trop. 
 
 

7 MANGLER OG USIKKERHEDER VED VURDERINGSGRUNDLAGET 

Specifik viden omkring effekter af ramningsstøj og –vibrationer på det aktuel-
le udbud af arter af vandfugle og bilag IV–arter eksisterer ikke. Det har derfor 
været nødvendigt, at tage udgangspunkt i undersøgelser af effekter af andre 
støjende aktiviteter samt generel viden omkring effekter af støj på fugle. 
Usikkerhed omkring effekten af disse typer af påvirkninger er søgt imødegå-
et, ved at anlægge et betydeligt konservativt niveau for vurderingerne i hvert 
enkelt tilfælde.  
 
 

8 SAMMENFATNING 

Det kan ikke udelukkes at projektet, dvs. etablering af afværgeforanstaltnin-
gerne ved høfdedepotet, og i særdeleshed støjpåvirkning i forbindelse med 
spunsningen, kan få en væsentlig negativ effekt på yngleforekomsten af 
brushane i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39. Det skyldes i væsentlighed at 
spunsningen falder sammen med den periode hvor ynglefuglene er mest føl-
somme overfor forstyrrelser, nemlig etablerings- og æglægningsfasen, samt 
at en relativ stor andel af ynglebestanden findes indenfor det mulige påvirk-
ningsområde. Med i billedet tæller også brushønsenes faldende og meget 
lave bestandsniveau i området, der gør dem sårbare overfor selv mindre 
midlertidige påvirkninger. For de andre arter omfattet af udpegningsgrundla-
get, samt andre større forekomster, vurderes der enten at være tale om in-
gen eller ikke-væsentlige effekter.   
 
I forhold til arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV kan der i etablerings-
året være en lokal effekt på strandtudse, i form af nedsat overlevelse af 
vandrende individer. Effekten vurderes dog uden betydning i forhold til artens 
overordnede og langsigtede forekomst på Harboøre Tange.  
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Projektområde

Afværgeforanstaltninger ved høfdedepot, Harboøre Tange.
Konsekvensvurdering, august  2005.
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Bilag 1 

Levestedskriterier for gunstig bevaringsstatus 
Beskaffenhed Størrelse Art 

Forhold Berørt Type Berørt 

Vurderet samlet 
påvirkning 

National 
bevaringsstatus 

Ynglefugle: 
Redeplaceringsmuligheder Nej 
Lav vegetation (<10 cm) Nej  Klyde 
Uforstyrrethed af koloni i en afstand af 
300 m (15. marts – 15. juli) (Ja) 

Rævesikker eng/øer Nej Ikke væsentlig Gunstig 

 Hvidbrystet 
 præstekrave    

Uforstyrrethed af yngleområdet i en 
afstand af 200 m (1. april – 1. august) - Sandstrand 

(uforstyrret) Ja Ingen Usikker 

Lav vegetation (<10 cm) med tuer Nej 
Uforstyrrethed af yngleområdet i en 
afstand af 200 m (1. april – 15. juli) Ja  Almindelig ryle 

Saltholdighed i vådområder Nej 

Fourageringsområde 
omkring reden Nej Ikke væsentlig Ugunstig 

Lav vegetation (<10 cm) med tuer Nej 
Uforstyrrethed af yngleområdet i en 
afstand af 200 m (1. april – 15. juli) Ja 

Saltholdighed af vådområder Nej 
Vandfyldte pander og loer Nej 

 Brushane 

Fugtighed af eng Nej 

Fourageringsområde 
omkring reden Nej Væsentlig Ugunstig 

 Fjordterne Uforstyrrethed af koloni i en afstand af 
300 m (1. april – 15. juli) Ja Yngleområde Nej Ikke væsentlig Gunstig 

 Dværgterne Uforstyrrethed af yngleområdet i en 
afstand af 200 m (1. april – 15. juli) - Yngleområde Nej Ingen Ugunstig 

Lav vegetation (<25 cm) Nej 
 Mosehornugle Uforstyrrethed omkring reden i en 

afstand af 300 m (1. april – 15. juli) - 
Åbne enge, 

vedvarende græs Nej Ingen Ugunstig 

 
fortsættes 



 

fortsat 
Levestedskriterier for gunstig bevaringsstatus 

Beskaffenhed Størrelse Art 
Forhold Berørt Type Berørt 

Vurderet samlet 
påvirkning 

National 
bevaringsstatus 

Trækfugle: 
Overnatningspladser Nej 

 Sangsvane  
Uforstyrrethed på overnatningspladser Nej 

(Fourageringsområde – 
dyrkede marker) Nej Ingen Gunstig 

Lav vegetation på græsarealer (<10 
cm)  Nej 

Overnatningspladser Nej  Kortnæbbet gås 

Uforstyrrethed på overnatningspladser Nej 

(Fourageringsområde – 
dyrkede marker) Nej Ikke væsentlig Gunstig 

Bramgås Lav vegetation på græsarealer (<10 
cm) Nej (Fourageringsområde – 

strandeng/kulturgræs) Nej Ikke væsentlig Gunstig 

Strandeng med annelgræs/harrild Nej 

Lav strandengsvegetation (<10 cm) Nej 

Område med 
bundvegetation 

indenfor 1 m’s dybde 
Nej 

 Lysbuget Knortegås 

Uforstyrrethed af strandenge (forår) Ja Strandeng Nej 

Ikke væsentlig Ugunstig 

Højvandsrastepladser Nej  Klyde 
  Uforstyrrethed af fældende fugle (15. 

juli – 15. september) Nej 
Lavvande sand- og 

mudderflader Nej Ingen Gunstig 

 
Opsummering af projektets vurderede påvirkning af arter omfattet af udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39. For den enkelte art 
fremgår den vurderede påvirkning af de egenskaber ved levestedet, der indgår i kriterierne for opretholdelse/opnåelse af gunstig bevaringsstatus (jf. 
Søgård et al. 2003), samt den vurderede samlede påvirkning af artens forekomst i området på længere sigt. Derudover er angivet den aktuelle 
nationale bevaringsstatus jf. Søgaard et al. (2003).  
 
 



Bilag 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Toppet Lappedykker 2 17 4 6 6 6 6 4 10 13 7 10
Almindelig Skarv 16 43 191 557 622 793 496 601 509 94 1 15
Fiskehejre 4 3 5 8 8 26 39 37 11 8 6 5
Knopsvane 502 425 332 213 189 73 16 12 145 480 677 691
Pibesvane 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 20
Sangsvane 12 1 1 1 0 <1 <1 0 0 1 8 14
Kortnæbbet Gås 99 1294 581 1486 143 0 0 0 60 7 4 589
Grågås 3 4 28 166 5 1 <1 11 2 <1 0 0
Kanadagås 17 30 <1 <1 0 0 0 0 0 0 5 4
Bramgås 4 103 53 196 6 0 0 0 0 0 0 9
Knortegås 15 0 3 0 19 0 0 0 5 7 1 3
Lysbuget Knortegås 445 344 309 306 180 <1 0 0 72 66 213 262
Mørkbuget Knortegås 34 0 2 148 220 2 4 0 77 3 48 1
Gravand 171 299 199 104 53 140 119 22 60 185 314 235
Pibeand 167 468 662 454 14 6 4 45 912 1226 585 482
Knarand 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 <1
Krikand 4 1 73 407 10 3 3 56 115 141 14 1
Gråand 214 265 75 30 20 20 37 81 30 125 164 197
Spidsand 10 115 145 97 1 0 <1 7 21 20 10 7
Atlingand 0 0 <1 1 2 1 <1 2 0 0 0 0
Skeand <1 0 1 9 7 1 1 3 1 1 1 <1
Taffeland 1 0 6 6 1 7 3 0 2 22 18 <1
Troldand 69 22 102 98 23 1 <1 <1 <1 6 129 225
Bjergand 14 12 34 39 14 0 <1 0 <1 <1 1 33
Ederfugl <1 1 1 1 <1 21 0 0 5 2 2 9
Hvinand 222 356 270 114 1 0 <1 1 0 39 177 322
Toppet Skallesluger 14 53 44 52 7 43 51 38 34 66 24 114
Stor Skallesluger 5 1 1 <1 0 0 0 0 0 0 0 0
Blishøne 628 358 222 39 25 35 44 243 411 783 496 797
Strandskade 27 25 66 80 30 54 66 59 36 25 23 17
Klyde 0 0 9 203 282 215 48 4 2 0 <1 0
Stor Præstekrave 0 5 23 19 25 10 23 33 14 1 0 0
Hjejle 1 5 94 460 137 <1 31 1035 517 204 36 1
Strandhjejle 1 0 0 0 18 1 1 24 29 15 3 <1
Vibe 2 45 155 64 61 56 60 126 112 29 23 50
Islandsk Ryle <1 1 <1 8 3 <1 7 13 40 3 2 <1
Sandløber 0 0 0 0 1 0 <1 3 1 0 0 0
Dværgryle 0 0 0 0 0 0 3 4 18 <1 0 0
Krumnæbbet Ryle 0 0 0 0 0 0 8 6 12 0 0 0
Almindelig Ryle 23 89 248 401 268 9 154 599 1482 858 57 38
Brushane 0 5 3 105 21 7 10 10 4 <1 0 <1
Dobbeltbekkasin 1 0 0 3 1 1 2 16 4 21 <1 <1
Stor Kobbersneppe 0 <1 <1 15 7 13 10 5 1 0 0 0
Lille Kobbersneppe 1 <1 3 4 376 8 50 56 46 41 2 3
Lille Regnspove 0 0 0 0 1 <1 21 3 0 0 0 0
Stor Regnspove 11 7 45 184 12 28 62 37 15 11 6 11
Sortklire 0 0 0 <1 <1 0 <1 2 <1 <1 0 0
Rødben 29 20 24 109 56 56 63 123 105 54 45 43
Hvidklire 0 0 0 0 10 <1 23 25 7 <1 0 0
Svaleklire 0 0 0 0 0 0 1 1 <1 0 0 0
Tinksmed 0 0 0 0 <1 0 <1 2 <1 0 0 0
Mudderklire 0 0 0 0 1 0 2 3 <1 0 0 0
Stenvender <1 0 0 0 1 0 2 3 2 <1 1 <1
Splitterne 0 0 <1 9 5 12 496 410 64 <1 0 0
Fjordterne 0 0 0 0 4 2 103 10 1 <1 0 0
Havterne 0 0 0 <1 69 40 52 1 0 0 0 0
Dværgterne 0 0 0 0 3 1 5 1 0 0 0 0

MånedArt

Månedsgennemsnit for regelmæssigt forekommende vandfuglearter i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39, baseret på 
DMU's tællinger i perioden 1994-2001.


