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Resumé
I forbindelse med modningen af ideen til udvidelsen af Avedøre Holmes jordopfyld mod
syd ud i Køge Bugt har Hvidovre Kommune bedt DHI om en første screening af de
eksisterende miljømæssige forhold i området og potentielle ’showstoppers’. Herudover
har Hvidovre Kommune ønsket et katalog over potentielle anlæg af nye naturområder og
potentielle nye fritidsaktiviteter. Nærværende notat er også en opsamling på den idé- og
vidensudveksling, der er sket mellem Hvidovre Kommune, Arkitektfirmaet Urban Power
og DHI på en række møder i løbet af foråret 2018. Endelig indeholder notatet DHIs
kommentarer til COWIs væsentlighedsvurdering i forhold til det nærliggende Natura
2000-område (Vestamager og havet syd for).
Screeningen af de miljømæssige forhold, der skal ses som indledende, er baseret på
forhåndenværende viden og ”in-house” viden og erfaring. Fokus har været på at
identificere, hvilken betydning en eventuel udvidelse af Avedøre Holme vil have på
specielt de marinbiologiske forhold, og om der er forhold, der kræver særlig
opmærksomhed, målrettede undersøgelser eller analyser/modelaktiviteter i relation til
miljøgodkendelsesprocessen.
Screeningen af udvidelsesplanerne har ikke resulteret i identifikation af hverken
potentielle ’showstoppere’ i form af signifikante ændringer af nuværende og fremtidige
strømforhold eller negative påvirkninger på integriteten af det nærliggende Natura 2000område. Screeningen har derimod identificeret en række forhold, som bør belyses ved
målrettede undersøgelser og analyser/modeller for at kunne foretage en tilstrækkelig
kvantitativ vurdering af konsekvenserne af udvidelsen på det omgivende miljø.
Der anbefales følgende målrettede feltundersøgelser:


Kortlægning af ålegræs og muslinger i habitatområdet langs kysten af Vestamager
(syd for det kortlagte område i 2016) som grundlag for en samlet vurdering af
udbredelsen af disse habitater og føderessourcer i anlægsområdet og Natura 2000området.



Detailkortlægning af fordelingen af ikke-ynglende vandfugle i anlægsområdet og de
tilstødende vandområder i Natura 2000-området, som udgangspunkt for beregninger
af fortrængning forårsaget af direkte tab af fødeområde og forøget dødelighed
forårsaget af bortskræmning og højere tætheder af fugle i Natura 2000-området.



Undersøgelse af den relative betydning af opfyldningsområdet for de to ynglende
terner på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området (havterne og dværgterne).



Vandkvalitetsundersøgelse af afvandingsvandet fra Avedøre Holme som grundlag
for at vurdere potentialet for anlæg af ferskvandssø i området udfor kanalen.

Der anbefales følgende målrettede analyser og modeller:


En højopløst strømmodel for anlægsområdet med designede holme m.v. og
inklusive Natura 2000-området bør etableres for at vurdere ændringer i vandskiftet i
de forskellige dele af anlægsområdet, potentialet for ansamling af drivende tang på
kyster og havne og indflydelsen af anlægget på vandstande i de omkringliggende
områder, inklusive Københavns Havn. Strømmodellen vil endvidere kunne anvendes
til en analyse af, om opblandingsforholdene efter omlægningen af udløbsledningerne
fra Renseanlæg Avedøre vil blive acceptable, og til vurdering af hvorvidt en
omlægning af kølevandsudløbet fra Avedøreværket kan medføre forøget
vandtemperatur og recirkulation.
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En højopløst sedimentspredningsmodel med sandtransport-beregninger dækkende
det samme lokalområde som strømmodellen, til belysning af sedimentation i kanaler,
laguner og i sejlrenden ind til værkets havn samt i indsejlingen til Kalveboderne.
Sedimentspredningsmodellen kan endvidere anvendes til at vurdere, om arealet af
de beskyttede sandbanker i Natura 2000-området vil blive reduceret pga. de
ændrede strømforhold. I forhold til Natura 2000-området vil modellen også kunne
estimere negative påvirkninger på arealerne af ålegræs og muslinger i
habitatområdet som følge af sedimentspredning.



Bølgemodellering i Køge Bugt til analyse af, hvordan ”skyggeeffekten” af udvidelsen
for det dominerende bølgeindfald fra Østersøen påvirker kysten, herunder især
Brøndby Strand og Havn. Det reducerede bølgeindfald kan
påvirkeligevægtsretningen af strandene, omlejring af sand samt evt.
’strandkvaliteten’, i form af opblanding af fint sediment (mudder). Bølgemodellen kan
også bruges til at sikre, at kanalerne mellem holmene i udvidelsen orienteres, så der
ikke trænger for store bølger ind i kanalerne.

DHIs input og ideer til anlæg af naturområder i den nye udvidelse er udarbejdet ud fra, at
udvidelsen af Avedøre Holme sker som en samling holme med ferskvandsområder eller
saltvandskanaler imellem. Input og ideer er diskuteret på en række møder med deltagere
fra Hvidovre Kommune, Arkitektfirmaet Urban Power og DHI. DHIs forslag til anlæg af
nye naturområder, til dels som kompensation for tab af habitater med ålegræs og
muslinger, omfatter kunstige strande, stenrev, strandenge, søer og nye levesteder for
vandfugle. DHI har desuden inkluderet forslag til forskellige vand-aktiviteter, som det
kunne være relevant at dyrke ved en udbygning af Avedøre Holme. Aktiviteterne omfatter
surfing, snorkling og dykning samt forslag til dyrkning af såkaldte havhaver.
I forhold til DHIs forslag til nye naturområder og aktiviteter skal følgende forudsætninger
fremhæves. Til fastlæggelse af en strands optimale forløb, potentialet for omlejring af
sand og designværdier for bølgepåvirkningen af konstruktioner på kysten anbefales en
detaljeret bølgemodel. Forud for etablering af stenrev kræves geofysiske undersøgelser,
der kan danne basis for at vurdere, om bunden kan bære et rev, og modellering af strømog bølgeeksponering for at kunne bestemme stenstørrelser, der kan sikre et stabilt rev og
danne basis for størst mulig biologisk diversitet. Potentialet for at etablere strandenge
eller strandengslignende naturtyper kræver et dybdegående litteraturstudie af metoder til
etablering. Design og etablering af ”ferskvandsvådområde” med søer vil kræve
detaljerede beregninger for at sikre tilstrækkelig vandgennemstrømning og minimere
næringsstoftilførsler og derved undgå opblomstring af planktonalger og deraf følgende
syns- og lugtgener.
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2

Indledning
Hvidovre Kommune arbejder med en idé, hvor Avedøre Holmes jordopfyld udvides mod
syd ud i Køge Bugt.
Som en del af de indledende undersøgelser har Hvidovre Kommune bedt DHI udføre en
screening af de marine og biologiske forhold i området, hvilken betydning en evt.
udvidelse af Avedøre Holme vil have på disse, og om der er forhold, der kræver særlig
opmærksomhed. Kommunen efterspørger også input og ideer fra DHI til anlæg af
naturområder i den nye udvidelse, herunder også marine naturtyper.
I perioden siden 6. april 2018 har der været afholdt en række møder med deltagere fra
Hvidovre Kommune, Arkitektfirmaet Urban Power og DHI. Møderne har været rammen
om videns- og idéudveksling i forhold til udformning af udvidelsen.
Dette notat indeholder en screening af ovenstående forhold samt en opsamling på
vidensudvekslingen på møderne. Der er kun tale om en indledende screening baseret på
forhåndenværende viden og ”in-house” viden og erfaring. Tilbundsgående undersøgelser
vil være påkrævet i en senere fase af projektet.
COWI har i 2018 udført en væsentlighedsvurdering af, hvorvidt udvidelsen af Avedøre
Holme vil påvirke det nærliggende Natura 2000-område (COWI 2018). DHI er i den
forbindelse blevet bedt om at supplere og kommentere på vurderingen i relevant omfang,
hvilket findes i kapitel 6.

2.1

Udvidelse af Avedøre Holme
I denne indledende fase har DHI arbejdet ud fra, at udvidelse af Avedøre Holme sker
som en samling holme med ferskvandsområder eller saltvandskanaler imellem, Figur 1.

Figur 1
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Skitse for udvidelse af Avedøre Holme, med jordopfyldninger i en samling af holme.
Udarbejdet af arkitektfirmaet Urban Power, 16. maj 2018.
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Udvidelsen set i forhold til nærområdet

3.1

Strømningen i Køge Bugt
Strøm og vandstande i Køge Bugt er styret af de meteorologiske forhold, dels direkte i
form af vinddrevne cirkulationsstrømme og dels indirekte gennem påvirkning fra
strømninger ind og ud af Østersøen via Øresund, som også driver nord- og sydgående
strømme gennem Københavns Havn og Kalveboderne.
Variationer i vandstanden på grund af astronomisk tidevand er i Køge Bugt meget svage i
forhold til høj- og lavvande forårsaget af meteorologiske forhold, og tidevandsstrømme er
ubetydelige.
Strømningerne i den nordlige del af Køge Bugt er derfor skiftende, dog med en tendens til
en cirkulation med urets retning ved indstrømning til Østersøen gennem Øresund (typisk
ved vestenvind) og mod urets retning ved udstrømning gennem Øresund.
I forbindelse med udvidelsen vil der være en række forhold, som skal belyses ved hjælp
af strøm- og vandkvalitetssimuleringer af de nutidige og fremtidige strømforhold:


Udvidelsens påvirkning af de generelle strømforhold i Køge Bugt (som forventes at
blive uvæsentlige) vil skulle dokumenteres.



Der er betydelig opmærksomhed på de fremtidige designvandstande, blandt andet i
Københavns Havn. Udvidelsen forventes ikke at have væsentlig indflydelse på
vandstande i de omkring liggende områder, men det vil skulle dokumenteres.



Udløbsledningerne fra Renseanlæg Avedøre skal omlægges. Strømmodellen vil
kunne anvendes til en analyse af, at opblandingsforholdene efter omlægningen vil
blive acceptable, også for de nye konstruktioner.



Avedøreværket udleder kølevand på sydsiden af den eksisterende indfatning, Figur
2. COWI har skitseret en omlægning med en kanal langs havnens bølgebryder mod
øst og munding ved molehovedet. Andre løsninger er mulige, for eksempel med
strømning ud gennem kanaler mellem de nye holme. Det bør undersøges, om
omlægningen af udløbet kan medføre forøget vandtemperatur i udløbsområdet og
opvarmning af vandet i indtaget inde i havnen (øget recirkulation) med en reduceret
effektivitet af elproduktionen som følge.



Det bør belyses, om udvidelsen har følger for tilsanding og oprensning i sejlrenden
ind til værkets havn, som bruges til import af træflis, samt i indsejlingen til
Kalveboderne.



Sandbanker er en af naturtyperne i Natura 2000-området øst for udvidelsen, se
Figur 3, og reduktion af deres areal vil derfor vurderes som en signifikant og
potentiel uacceptabel påvirkning. Strømsimuleringerne kan sammen med
sandtransport-beregninger belyse, om arealet af sandbankerne vil blive reduceret
pga. de ændrede strømforhold.



Ændringer i vandkvaliteten i Natura 2000-området som følge af udvidelsen bør
vurderes.



Den mulige betydning for ansamling af drivende tang på kyster og havne bør
belyses.
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3.2

Figur 2

De to kølevandsudløb fra Avedøreværket. Kølevandsindtaget ses længst inde i
havnen.

Figur 3

Sandbanker i Natura 2000-området.

Bølgeforhold og Køge Bugt Strandpark
Bølgeforholdene i Køge Bugt er domineret af bølger, der kommer ind fra Østersøen,
hvilket giver en overvægt af bølger fra sydøstlige retninger. De overordnede bølgeforhold
er beskrevet gennem simuleringer med en avanceret bølgemodel, der blandt andet
omfatter hele Østersøen. Simuleringerne, der er udført for Kystdirektoratet af DHI,
dækker en periode på 17 år (1994-2011), og resultater for en række positioner er vist på
Kystdirektoratets hjemmeside (Bølgeklimaatlas udført for Kystdirektoratet af DHI).
Bølgeklimaet for en central position i Køge Bugt er vist på Figur 4 i form af en bølgerose,
som viser hyppigheden af bølger af en given højde (angivet ved parameteren H m0), som
kommer fra en given retning. Det ses, hvorledes de sydøstlige retninger dominerer totalt.
Længere mod nord i Køge Bugt vil der være tiltagende bølgelæ fra Skanør-Falsterbo (se
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Figur 5) og til sidst fra Sydamager, hvilket vil give et mildere bølgeklima med relativt mere
bølgeenergi kommende fra sydlige retninger.
Bølgeindfaldet på strandene langs Køge Bugt Strandpark er bestemt af den kombinerede
effekt af lævirkningerne og en deformation (refraktion) af bølgefeltet på grund af
bundkonturerne i Køge Bugt. Resultatet er, at bølgerne breder sig ud i en vifteform, så
Brøndby Strand især er udsat for bølger fra sydlige retninger, som er drejet ind bag
Amager, medens Ishøj Strand i højere grad er udsat for sydøstlige bølger. Strandene i
Strandparken er ved hjælp af konstruktioner (havne) opdelt i sektioner, som hver især
vender op mod de dominerende bølger, så stranden er i ligevægt uden en betydelig
netto-sandvandring langs kysten. Avedøre Holme og Amagers vestkyst er endnu mere i
læ for bølger fra Østersøen, og bølger genereret lokalt i Køge bugt er relativt vigtigere.
Som beskrevet i de oprindelige studier for Køge Bugt Strandpark (Køge Bugt Strandpark,
rapport nr. 3) vil bølgernes spredning, før de når ind til Brøndby Strand medføre, at
energien vil være spredt, og bølgehøjderne forventes her at være betydeligt reducerede i
forhold til nabostrækningerne på Ishøj Strand.

Figur 4
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Bølgerose for lokaliteten vist på Figur 5. Procentangivelsen viser hyppigheden af
bølger fra en given retning (Bølgeklimaatlas udført for Kystdirektoratet af DHI).
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Figur 5

3.2.1

Lokalitet for bølgerosen i Figur 4, baggrund fra Google Earth.

Påvirkning af Brøndby Strand
Udvidelsen af Avedøre Holme vil medføre en vis skyggeeffekt for bølgepåvirkningen af
Brøndby Strand. For en given situation med indfaldende bølger fra sydvestlig retning vil
udbredelsen af skyggen være bestemt af beliggenheden af den nye udvidelses
sydvestlige hjørne, som illustreret i skitser i Figur 6.
Som beskrevet er intensiteten af bølger og sandtransport på Brøndby Strand ikke stor,
men det kan ikke udelukkes, at en forøget lævirkning kan påvirke kysten med hensyn til
ligevægtsretning og omlejring af sand samt eventuelt påvirke ’strandkvaliteten’, i form af
opblanding af fint sediment (mudder) pga. den reducerede bølgepåvirkning. Disse forhold
bør derfor dokumenteres, hvilket muligvis vil kræve opstilling af en computermodel til
beskrivelse af bølgeforholdene og sandtransporten i dag og efter anlæggelsen af
udvidelsen.
Ligeledes bør en eventuel påvirkning af forholdene ved Brøndby Havn belyses.

Figur 6
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principskitse.
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3.3

Natura 2000-området
Natura 2000-området (Vestamager og havet syd for), der er beliggende umiddelbart øst
for den planlagte opfyldning fra Kalveboderne og rundt langs Vestamager og Sydamager
til Dragør, se Figur 7, er både udpeget under EU Habitatdirektivet (Habitatområde 127)
og EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet (Fuglebeskyttelsesområde 111). Området er desuden
udpeget som skaldyrsvand i henhold til EU-direktiv 79/923.

3.3.1

Habitatområde 127
De beskyttede habitattyper (de marine er markeret med fed) er:










Sandbanker
Lavvandede bugter og vige
Strandenge
Klitlavninger
Surt overdrev
Kystlaguner og strandsøer
Enårig strandengsvegetation
Grå/grøn klit
Kalkoverdrev

Af de beskyttede marine habitattyper forekommer lavvandede bugter og vige og en
sandbanke tæt på opfyldningsområdet (Figur 7). Potentielt vigtige påvirkninger på disse
habitater i forhold til målsætningen for habitatområdet (Naturstyrelsen 2016) vil være
reduktion af arealet af sandbanker og ændringer i vandkvaliteten. Den marine del af
habitatområde 127 er relativt homogen, idet området fremstår ret artsfattigt med en
relativt homogen sandbund med spredte sten (DONG Energy Power 2008). Det skal dog
her tilføjes, at forekomsten af ålegræs og muslinger i habitatområdet kun har været
kortlagt i den del, der ligger øst for Avedøre Holme (COWI 2016a). Ålegræs og muslinger
i habitatområdet vil potentielt kunne påvirkes af ændrede strøm- og bølgeforhold samt
sedimentspredning.
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Figur 7

3.3.2

Kortlagte marine naturtyper i Natura 2000-område N143. Blå felter angiver
naturtypen Lavvandede bugter og vige (1160), turkise felter er naturtypen Lagune
(1150) og brun angiver naturtypen Sandbanke (1110). Kilde: MiljøGIS.

Fuglebeskyttelsesområde 111
Natura 2000-området vurderes som en fuglelokalitet af international betydning baseret
dels på betydningen af lokaliteten for ynglende overvintrende vandfugle og rastende
rovfugle. I international sammenhæng er det især det høje antal overvintrende fugle af en
række vandfuglearter, der opholder sig i den marine del af området, der berettiger
områdets høje beskyttelsesstatus. Af disse arter skal især lille skallesluger Mergus
albellus nævnes, da området fungerer som en af Danmarks vigtigste lokaliteter for denne
art. Arten er hovedsageligt koncentreret øst for opfyldningsområdet og op mod
Kalveboderne. Blandt de andre overvintrende vandfugle på udpegningsgrundlaget skal
knopsvane, troldand, skarv samt stor skallesluger nævnes. Denne vandfuglefauna
udnytter en bred vifte af fødekilder fra ålegræs til in- og epi-fauna.
Ynglefuglearterne på udpegningsgrundlaget forekommer ikke regelmæssigt med
ynglepladser i eller nær projektområdet, men yngler i vådområderne bag diget på Vestog Syd-Amager. Her skal dog pointeres, at de to arter havterne og dværgterne typisk
fouragerer over den marine del af området.
De potentielt vigtige påvirkninger i forhold til målsætningen med fuglebeskyttelsesområdet (Naturstyrelsen 2016), som etablering af opfyldningen kan have, omfatter
følgende:


Forstyrrelser i både anlægs- og driftsfasen, der kan medføre, at fuglene skræmmes
bort fra deres fødeområder.



Forøget dødelighed forårsaget af bortskræmning og højere tætheder af fugle i
Natura 2000-området.



Fortrængning fra vandområdet forårsaget af direkte tab af fødeområde (habitat).
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4

Udvidelsen af Avedøre Holme – fysiske forhold

4.1

Bølger
Perimeteren på holme, der vender mod havet vil være udsat for bølger og må derfor
beskyttes. For eksempel kan strandenge ikke forventes at kunne modstå direkte
bølgepåvirkning uden at blive udsat for erosion.
Beskyttelsen kan udføres som skråningsbeskyttelse i form af stenkastning, eller som
anlagt natur i form af strande (sandstrand eller ralstrand med strandvolde). Offshore rev
kan medvirke til at mindske bølgepåvirkningen af den bagvedliggende kyst, men er dog
mindre effektive i forbindelse med situationer med kraftigt højvande. Lodrette
spunsvægge vil reflektere bølgerne og er udsat for chok-påvirkning fra brydende bølger
og kan ikke anbefales på udsatte lokaliteter, men spunsvægge er udmærkede i
beskyttede områder inde mellem holmene.
Inde mellem holmene vil der ikke dannes bølger, som giver væsentlige problemer. Der
skal dog tages hensyn til bølger, der trænger ind i det yderste af kanalerne ud mod havet.
Det kan gøres ved at beskytte siderne langs det yderste af kanalen og eventuelt give
kanalen en orientering eller et forløb, så bølgerne ikke kan komme langt ind i systemet.
Mundingen kan også beskyttes af en bølgebryder eller af høfdelignende konstruktioner
(jetties).

4.2

Gennemstrømning
Strømningerne i Køge Bugt har ikke direkte betydning for dimensioneringen af
anlæggene.
Strømningsmodellen beskrevet i afsnit 3.1 vil give det nødvendige grundlag for at
beskrive strømningsforholdene i kanalsystemet for at vurdere, om forholdene er gunstige
med hensyn til de påtænkte aktiviteter og anlæg, herunder om vandskiftet er
tilfredsstillende.
Modellerne vil også kunne beskrive omfanget af eventuel sedimentation i kanaler og
laguner, som vil kunne bestå af fint sediment, der føres ind i systemet i suspension, og
sand, der dog højst vil blive omlejret fra et sted til et andet. Ud over mineralske
sedimenter vil der også kunne bundfældes organiske sedimenter.

4.3

Afvanding fra det nuværende Avedøre Holme
I det nuværende Avedøre Holme opsamles opstigende grundvand samt afstrømning fra
området i kanaler inde i området. Vandet pumpes fra afvandingskanalerne op i en nordsydgående afløbskanal. Afløbskanalen munder ud tæt ved den østligste mølle gennem et
højvandslukke, som beskytter mod oversvømmelse ved stormflod, se Figur 8.
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Figur 8

Øverst: oversigtsbillede med nord-sydgående afvandingskanal, Avedøre Holme.
Nederst: Afvandingskanalen. Mod syd udløb med højvandslukke, mod nord to
pumpestationer, der pumper vand fra afvandingskanalerne til afløbet.

Tal fra Pumpe- Digelaget Avedøre Holme viser, at der i 2017 blev pumpet i alt 2,2 mio.
m3 vand ud gennem afvandingskanalen. Over året varierede den månedlige
afvandingsmængde fra 63.000 m3 i januar til 365.000 m 3 i september.
I udvidelsen af Avedøre Holme er der planlagt en ferskvandssø i området udfor kanalen,
se Figur 1. Ved at lede afvandingen fra det nuværende Avedøre Holme ud i søen kan
denne, afhængigt af søens størrelse, være med til at sikre vandudskiftet og dermed
vandkvaliteten i søen, mere herom i afsnit 5.2.4.
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Et spørgsmål er dog, om afvandingsvandet er rent ferskvand, eller om det også er
iblandet indtrængende havvand og eventuelt også næringssalte og spor af forurening,
hvilket spænder ben for ideen om en ren ferskvandssø. Alternativet er at erstatte
søområdet med saltvandskanaler som mellem de øvrige holme og lade afvandingsvandet
være med til at sikre gennemstrømningen og dermed vandkvaliteten i kanalerne. En
afklaring vil kræve en vandkvalitetsundersøgelse af afvandingsvandet.

4.4

Avedøreværkets kølevandsindtag og afledning
Avedøreværkets kølevandssystem med havvand benyttes, når fjernvarmeaftaget er
mindre end varmeproduktionen fra elproduktionen.
Værket har oplyst, at kølevandspumpningen i praksis er meget varierende fra en
minimumscirkulation med hjælpekølevandssystem på mindre end 1 m 3/s til
maksimumscirkulation på op til 22 m3/s. Værket har tilladelse til at udlede kølevand med
en overtemperatur på 10°C i forhold til indtagstemperaturen. Værket har endvidere oplyst,
at der kan forekomme perioder (få uger/år), hvor cirkulationen helt stoppes.
Som nævnt i afsnit 3.1 må kølevandsudløbet fra Avedøreværket forventes at skulle
videreføres i en åben vandvej gennem lagunerne mellem holmene. Ved planlægningen af
dette skal der ud over risiko for recirkulation af kølevandet til værkets kølevandsindtag
tages hensyn til påvirkning af forholdene i vandmiljøet omkring udvidelsen af Avedøre
Holme og i kanaler og laguner i udvidelsen. Mulige påvirkninger omfatter
overtemperaturen og eventuelle kloringer af værkets kølesystem. Der må forventes at
være krav om initialfortynding ved udledningspunktet og et begrænset influensområde.
Kravene vil muligvis nødvendiggøre, at udløbet føres frem til åbent vand. I den
forbindelse skal der også tages højde for, at omlægningen ikke påvirker den samlede
modstand for strømningen gennem værkets kølesystem væsentligt, da værket har oplyst,
at man ikke har ekstra pumpekapacitet for kølevandssystemet.
Med designet i Figur 1, hvor havnens ydermole er forbundet til den østligste inderholm,
reduceres risikoen for recirkulation af kølevandet. Det opvarmede vand udledes i
saltvandssøen vest for den østligste inderholm, som har en minimum 15 m bred åbning til
bugten. Det skal undersøges nærmere, om forventede krav til initial fortynding ved
udledningspunktet kan overholdes inde i indelukket.
Det har været på tale, at kølevandudledningen kan være med til at sikre vandskiftet i
indelukket. Det er ikke muligt at kvantificere dette forhold på baggrund af de indhentede
oplysninger, men oplysningerne om, at værket i perioder (få uger/år) lukker helt ned for
cirkulation, betyder, at vandet i perioder kan blive meget stillestående i indelukket.

4.5

Spildevandsudledningen fra Spildevandscenter Avedøre
Spildevandscenter Avedøre har to havledninger i Køge Bugt. Udledningerne er placeret
med kun 100m afstand i mellem sig og med ca. 1000m afstand til kysten, se Figur 9. Der
udledes løbende renset spildevand i de to udledninger (samlet set i størrelsesordenen 1
m3/s) samt bypass enkelte gange om året.
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Figur 9

Spildevandscenter Avedøres spildevandudledning (reelt 2 udløbspunkter med 100m
afstand).

I forhold til udvidelsen ligger udledninger på den vestlige yderkant af udvidelsen ca. ved
kanalen mellem 1. og 2. holm set inde fra kysten. Ved anlæg af udvidelsen skal
spildevandsudledningerne derfor flyttes/forlænges, da der ellers ikke vil kunne opnås en
rimelig vandkvalitet i kanalerne mellem holmene. Spildevandsudledningen skal formentlig
flyttes/forlænges væsentligt i forhold til den nuværende afstand til kysten for at sikre god
badevandskvalitet/vandkvalitet under alle vind- og strømforhold både ved Køge Bugt
Strandpark og omkring holmene. Som omtalt i afsnit 3.1 vil strøm- og
vandkvalitetssimuleringer af de fremtidige forhold være en mulig metode til beregning af
et nyt udledningspunkt.
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5

Udvidelsen af Avedøre Holme – natur og aktiviteter

5.1

Naturtyper og arter
På grund af det forholdsvis store areal vil udvidelsen med stor sandsynlighed medføre
relativt store lokale forandringer i forekomsten af både naturtyper og arter. Omfanget og
karakteren af disse ændringer vil afhænge af designet for anlægget af kunstige strande,
holme og øer.

5.1.1

Terrestriske naturtyper og arter
Det terrestriske miljø på Avedøre Holme er præget af den industrielle aktivitet. Den
grønbrogede tudse, som er på EU’s Bilag 4 under Habitatdirektivet over arter, der kræver
en streng beskyttelse, forekommer i Østdanmark i kystområderne langs Køge Bugt,
Kalveboderne, Vestamager og Sydamager. På Avedøre Holme er den vigtigste
ynglelokalitet for grønbroget tudse den flisebelagte udløbskanal for drænsystemet, der
krydser gennem AV Miljø (DONG Energy Power 2008). Dette betyder blandt andet, at der
i forbindelse med anlægget af opfyldningsarealet vil være krav om at implementere
nødvendige hensyn til begrænset forstyrrelse/ændringer af disse lokaliteter.
Havternen, der er Bilag 1 art på Fuglebeskyttelsesdirektivet, yngler uregelmæssigt med
få par på Avedøre Holme (COWI 2018). Nødvendige hensyn til eventuelle ynglelokaliteter
bør derfor tages under anlægsarbejdet.
Ifølge Dansk Ornitologisk Forenings Lokalitetsregistrering i 1998 huser området kun få
ynglefugle, som er karakteristiske for Københavns Havn, såsom husrødstjert, stenpikker
og digesvale. Derudover overvintrer der regelmæssigt flere bjerglærker på de åbne
arealer, ligesom almindelige frøædende småfugle ses her efterår og vinter (DONG
Energy Power 2008). Flokke af silkehaler og sjagger fouragerer efterår og vinter i
områdets bærbuske. Også rovfugle som musvåge og tårnfalk ses regelmæssigt året
rundt i tilknytning til Avedøre Holmes åbne arealer. Da disse arter er regelmæssige
gæster i hele havneområdet omkring København, vurderes anbefalinger i forhold til
anlæg og udvidelse ikke at være relevante i forhold til at optimere deres forekomst og
status i området.

5.1.2

Marine naturtyper og arter
I forbindelse med COWIs foreløbige feltundersøgelser i 2016 og VVM-undersøgelsen for
vindmølleprojektet i 2008 blev der foretaget bentisk kortlægning af opfyldningsområdet.
Kortlægningen viste, at der findes større bevoksninger med ålegræs i dele af området
med dybder på mellem 2 og 4,5m (dækningsgrader på 50%-100% i 2016), og at der er
spredte forekomster af blåmuslinger, rødalger og brunalger i hele området (DONG
Energy Power 2008, COWI 2016b, (Figur 10). Potentielt vigtige påvirkninger af disse
habitater vil være en større reduktion af deres funktion som fødekilde for vandfugle som
følge af opfyldningen. Dette skal ses i forhold til det samlede areal og den tilgængelige
biomasse af ålegræs og muslinger både i og udenfor Natura 2000-området.
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Figur 10
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Dækningsprocent af ålegræs (COWI 2016b, øverst) og blåmuslinger (DONG Energy
Power 2008, nederst) syd for Avedøre Holme.
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Figur 11

Sten med rødalger på toppen og blåmuslinger på siden, omgivet af ålegræs (fra
DONG Energy Power 2008.

På trods af at antallet af vandfugle i og omkring Natura 2000-området er optalt - dels
under de nationale vandfugleoptællinger (Petersen et al. 2010) - og dels ved besøg af
amatørornitologer (www.dofbasen.dk), så savnes detailkendskab til udbredelsen af
vandfugle i området. Dette kan fremskaffes ved finkortlægning af vandfugle syd og øst for
Avedøre Holme i vinterhalvåret. Betydningen af opfyldningsområdet som fødeområde for
de vandfugle, der er omfattet af udpegningsgrundlaget, kendes ikke tilstrækkeligt til at
kunne give en sikker vurdering af potentialet for habitatfortrængning og
habitatødelæggelse som følge af opfyldningen ved Avedøre Holme. Af de omtalte arter
antages det på baggrund af foreliggende data, at andefugle som lille skallesluger
hovedsageligt udnytter havområdet øst for opfyldningsområdet og op mod Kalveboderne.
Der er dog stor usikkerhed omkring fuglenes lokale fordeling, specielt i forbindelse med,
at de mindre eksponerede områder fryser til om vinteren. Den relative betydning af
opfyldningsområdet for de to ynglende terner på udpegningsgrundlaget for Natura 2000området (havterne og dværgterne) kendes heller ikke.

5.2

Muligheder for etablering af nye områder med naturtyper

5.2.1

Strand
Det vil, såfremt det ønskes, være muligt at anlægge sandstrand langs dele af
perimeteren af den nye opfyldning. En kunstigt anlagt strand vil skulle vende direkte op
mod de indkommende bølger, så bølgerne ikke giver en netto-sandtransport langs
stranden, hvilket ville medføre erosion i den ene ende og aflejring i den anden ende af
stranden.
For at fastholde en strand, som er forholdsvis kort, vil der skulle anlægges konstruktioner
i hver ende af stranden, så sandet ikke kan transporteres væk fra stranden af bølgerne.
Konstruktionerne kan udføres som høfder eller små forbjerge, jvf. Figur 12. En attraktiv
sandstrand kræver en vis bølgeeksponering for, at sandet holdes i bevægelse og er rent,
så man undgår, at stranden udvikler sig til en tilgroningskyst. Der vil skulle stilles krav til
det anvendte materiale. Hvis stranden skal anvendes til rekreation, skal materialet, der
anvendes, være sand, som dog ikke skal være så fint, at der sker afblæsning og
vindtransport ind i baglandet.
Aktuelt vil en kunstig strand på udvidelsens perimeter kunne ligge på en strækning, som
vender ud mod Østersøen, dvs. mod syd eller sydøst, eller mod vest ind mod Ishøj
Strand. Den første vil blive udsat for de kraftigere bølger fra Østersøen, jvf. Figur 4,
medens en vestvendt strand vil være udsat for bølger dannet af vestenvinde, som dog
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kun vil virke over en kort havstrækning og dermed ikke nå så stor styrke. Som beskrevet i
afsnit 5.3.1 vil en vestvendt strand kunne være attraktiv for kite- og vindsurfere. En
østvendt strand, som vender ind mod Amager, vil formentlig ikke være udsat for
tilstrækkeligt kraftig bølgevirkning til at kunne fremstå som en attraktiv sandstrand. Den i
sektion 3.2 nævnte bølgemodel vil kunne anvendes til at fastlægge en strands optimale
forløb og omfanget af terminalkonstruktioner i hver ende og kunne give designværdier for
bølgepåvirkningen af konstruktioner på kysten.
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Figur 12
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Eksempler på kunstige strande med sektioner, som vender ud mod de dominerende
bølgeretninger og kontrolleres af konstruktioner. Øverst: Amager Strandpark med to
sektioner, som vender henholdsvis mod bølger kommende ind nord og syd om
Saltholm. Midt: Køge Bugt Strandpark med korte sektioner, der hver er givet den
optimale orientering. Nederst: Marataizes, Brasilien.

15

5.2.2

Stenrev
Etablering af de nye holme vil betyde tab af de eksisterende ålegræs- og
muslingehabitater, som ligger på lavere vand, hvor de nye holme er planlagt. Som hel
eller delvis kompensation for tab af disse habitater er det en mulighed at etablere nye
kunstige stenrev på dybere vand, for eksempel yderst, langs den sydlige del af de nye
holme. Udvælgelsen af dybere vand til revene skal ske under hensyntagen til
områdernes nuværende økologiske værdi mv.
Der er en række forskellige forhold, som kan understøtte (eller undertrykke) de funktioner
og specifikke egenskaber, som et rev kan have. Overordnet kan disse inddeles i
biologisk-økologiske og de fysisk-kemiske forhold, hvor revet findes eller opbygges. De
specifikke egenskaber ved det materiale, som et rev består af, eller der anvendes til at
bygge et nyt rev af, er også af betydning; her går vi ud fra, at revet bygges af natursten
og uddyber ikke yderligere dette punkt. Det er velbeskrevet, at et revs biologiskøkologiske egenskaber såsom artsrigdom vil afhænge af revets rumlige struktur. De
fysisk-kemiske forhold, herunder strøm- og bølgeklima samt næringsrigdom, er
hovedsageligt bestemt af den geografiske placering. Endelig er det afgørende, at det
anlagt stenrev er stabilt, og at stenene har en størrelse og vægt, så de ikke flyttes og
”ruller” ned under en storm. For at sikre dette bør de fysiske effekter af bølge- og
strømpåvirkning i et evt. revområdet vurderes for at sikre tilstrækkelig stenstørrelse.
Anvendelse af større sten (+30cm diameter) er en forudsætning for huledannelse og
dermed en vis ventilation af revets indre dele.
Konfigurationen af et rev kan overordnet være bestemmende for de organismer og arter,
man vil tiltrække. Et lavt rev, fx funktionelt en flad bund brolagt med sten vil primært
tiltrække bundlevende arter, mens et ”højt” rev også vil tilgodese pelagiske fisk og give
mulighed for bevoksning af alger med forskellige lyskrav, fx. brun- og rødalgearter
indenfor et begrænset område. I området er i 2008 primært registreret trådformede
makroalger som ledtang (Polysiphonia spp.) og klotang (Ceramium spp.) (DONG Energy
Power 2008). For at sikre vækst af alger skal den øverste del af revet ligge i højt 1 til 3-4
m dybde, afhængigt af, hvilke hensyn der skal tages til for eksempel skibstrafik.
Opbygning af rev med forskellig stenstørrelse vil påvirke antal og kompleksiteten af de
samfund, der udvikler sig på revet. Huler og ”lodrette vægge” og udhæng giver levesteder
til forskellige arter, størrelser og aldersklasser. Krebsdyr og juvenile fisk søger ly i hulrum.
Nogle arter gyder i beskyttede områder af revet, mens andre lægger æg i huler og
udvikler territorial adfærd i yngleperioden.
En oplagt mulighed vil være at tænke de nye rev ind i en mulig etablering af vindmøller,
hvor fundamenterne kunne indgå i revdesignet. Alle havvindmøller har et fundament
under vandet, og undersøgelser har vist, at disse fundamenter virker som kunstige rev og
skaber levesteder for marine dyr og planter. Ofte består fundamenterne af glatte
betonflader armeret med store sten, der beskytter mod erosion. Ved at designe en større
revformation, der inkluderer møllefundamenter, vil disse indgå som en naturlig del af det
marine miljø.
Forud for etablering af rev kræves geofysiske undersøgelser, der kan danne basis for at
vurdere, om bunden kan bære et rev, og modellering af strøm- og bølgeeksponering for
at kunne bestemme stenstørrelser, der kan sikre et stabilt rev.

5.2.3

Strandeng
Strandenge er engstrækninger ved lave, beskyttede kyster, der overskylles med saltvand
fra ca. 2 gange i døgnet til 1 gang om året. Strandenge inkluderer også vegetation af
salttålende græsser og urter ved kysten, selvom der ikke forekommer oversvømmelse.
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Strandengene har i århundreder været anvendt til græsning, høslæt og rørskær. Denne
kulturpåvirkning bevirker, at strandengene er præget af en lav og lysåben vegetation.
Naturtypen findes langs kyster, der er beskyttet mod væsentlig bølgepåvirkning og deraf
følgende erosion. Strandenge vil derfor potentielt kunne etableres i de beskyttede dele af
holmeområdet, men ikke på de yder eksponerede dele af de nye holme.
På strandeng er vedplanter ikke en naturlig del af vegetationen, og selv en lille
dækningsgrad kan ses som en trussel, især hvis det er invasive arter. En strandeng skal
derfor græsses eller klippes for at sikre, at buske og træer (fx hybenroser og pil) ikke gror
op og kommer til at dominere området.
En ikke-dybdegående undersøgelse af vandstanden ved Køge viste, at vandstanden kan
variere med ca. 50 cm. Hvis en strandeng-lignende habitattype ønskes, skal man studere
vandstanden over en længere årrække for at kunne designe den rigtige hældning, der
sikrer en regelmæssig oversvømmelse og samtidig sikrer afgræsning eller manuel
fjernelse af uønsket vegetation.
Det kræver mere dybdegående litteraturstudier af metoder til at etablere standenge og
vurdering af mulighederne i området for at fastslå, om der kan etableres strandenge eller
strandengslignende naturtyper.

Figur 13

5.2.4

Eksempel på målt vandstandsforskel ved Køge, 30. april 2018. Kilde: DMI.

Ferskvandsvådområde
Design og etablering af ”ferskvandsvådområde” med søer som planlagt i fase 1, og som
kan modtage vand fra afvandingssystemet for det eksisterende Avedøre Holme, vil kræve
detaljerede vurderinger og beregninger for at sikre tilstrækkelig vandgennemstrømning
og minimere næringsstoftilførsler og derved undgå opblomstring af planktonalger og
deraf følgende syns- og lugtgener.
Den hurtige vækst af alger under optimale forhold (fx ved rigeligt med næringsstoffer og
lys) betyder, at algerne hurtigt kan opnå tætte bestande, der forringer vandkvaliteten i
søen/ dammen. Negative virkninger kan være skyggeeffekter, høj pH, dårlige iltforhold og
risiko for opblomstring af giftige alger. Det er derfor afgørende allerede i designfasen at
planlægge vandets opholdstid ved anlæg af nye bysøer eller –damme, så risikoen for
algeopblomstringer bliver mindst mulig.
God vandkvalitet kan opnås ved at sikre en tilstrækkeligt kort opholdstid af vandet i de
konstruerede damme. Vollenweider RA (1975) udviklede de basale beregningsredskaber
baseret på sammenhænge mellem vandets opholdstid, næringsstoftilførsler og
algeopblomstringer. Opholdstidens betydning kan forstås som graden af kontinuerlig
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fjernelse eller fortynding af algerne, så koncentrationen aldrig bliver høj nok til at initiere
en opblomstring. Hvis vandet har en lang opholdstid, og der samtidig er rigeligt med
næringsstoffer tilstede, vil risikoen for algeopblomstringer være høj, mens risikoen er lav,
når opholdstiden er kort, og algekoncentrationen aldrig når at blive høj.
En tommelfingerregel er, at opholdstiden ikke skal være mere end 5-7 dage for at sikre
en tilstrækkelig vandudskiftning. En mere detaljeret analyse bør også tage hensyn til
søens udformning.
I forbindelse med den planlagte ferskvandssø i fase 1 af udvidelsen er det ideen, at
afvandingen fra det nuværende Avedøre Holme skal ske til søen, og at det skal være
med til at sikre vandskiftet og dermed vandkvaliteten i søen. Som beskrevet i afsnit 4.3
varierede afvandingen i 2017 fra ca. 63.000 m 3 i januar til 365.000 m 3 i september
svarende til ca. 2000 til 12.000 m3/døgn. En vandudskiftning (HRT) på 5-7 dage i den
tørreste sæson vil kunne opnås med et bassinvolumen på ca. 10.000 – 14.000 m3
(HRT=V/Q, V= bassin volumen, Q=vand flow). Herudover vil vanddybden have betydning
for algevæksten. I en lavvandet dam, med tilstrækkelig lys på bunden, vil bunden også
dækkes af algevækst.
Et alternativ til etablering af en ferskvandssø kunne være at åbne op til den marine del og
sikre gennemstrømning af saltvand og dermed det nødvendige vandskifte for at sikre en
acceptabel vandkvalitet. Dette alternativ kan også komme på tale, hvis det viser sig, at
afvandingsvandet, som omtalt i afsnit 4.3, er iblandet indtrængende havvand og dermed
salt og/eller hvis vandkvaliteten ikke er tilstrækkelig god.

5.2.5

Nye levesteder for vandfugle
Anlæggelsen af opfyldningsområdet vil potentielt kunne skabe nye habitater for både
ynglende og ikke-ynglende fugle, her især vandfugle. Værdien af opfyldningsområdet
som ynglelokalitet for vandfugle vil afhænge af, hvorvidt anlægget inkluderer øer eller
holme, som er omgivet af tilstrækkeligt dybt vand til at forhindre adgang for hunde og
mennesker. Andre dele af anlægget, som f.eks. anlagte strande og vegetation omkring
stier, vil så godt som ingen værdi have som ynglelokalitet for vandfugle. Erfaringen fra
blandt andet strandparkerne på Amager og i Køge Bugt har vist, at tilstrækkeligt store
laguner kan have betydelig værdi for ikke-ynglende vandfugle. Det samme vil være
tilfældet ved udvidelsen af Avedøre Holme.

5.3

Aktiviteter
I dette afsnit følger korte beskrivelser af ideer til nye aktiviteter i forbindelse med
udvidelsen. Det skal bemærkes at eventuelle negative miljøpåvirkninger som støj, øget
trafik etc. ikke indgår i beskrivelserne.

5.3.1

Surfspot
Der findes forskellige grene af surf-sporten, som det kunne være relevant at dyrke ved en
udbygning af Avedøre Holme. De mest oplagte er:


Stand-Up Paddle surfing



Windsurfing



Kitesurfing
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I alle disse tre grene af surf-sporten står man på et bræt, mens man glider over vandet
enten ved vindens hjælp i windsurfing og kitesurfing eller ved egen fremdrift via en
pagaj/paddle i Stand-Up Paddle surfing.
De tre surf-grene dyrkes på fladt vand eller i bølger. Dog vil de fleste udøvere foretrække
enten helt fladt vand, som fx i indersøen ved Amager Strandpark, eller større bølger som
fx på Sjællands nordkyst i nordvestenvind eller ved Rødvig på en dag med kraftig
østenvind. Det vurderes ikke, at sådanne bølger vil forekomme ofte nok ved en
udbygning af Avedøre Holme, og derfor bør fokus være på et fladvandssurf-spot. Det
bemærkes, at sydvestpynten af Amager er et meget populært fladvandssurf-spot for
kitesurfere, da det virker i vestlige vindretninger, og vandet er relativt fladt bag ved
sandbankerne.
For at kunne komme ud og surfe kræves adgangsforhold til vandet. For Stand-up Paddle
Surf kan dette bare bestå af en trappe eller lignende, gerne under beskyttede forhold,
hvorimod windsurfere og især kitesurfere kræver bedre adgangsforhold for at kunne
komme sikkert ud på vandet. Windsurfere vil foretrække en kort strand, hvor det hurtigt
bliver dybt nok til, at finnerne på boardet er fri af havbunden ~0,5 m. Kitesurfere kræver
både adgang til vandet via en lille strand samt et område, hvor kiten (dragen) kan
launches (sættes i vejret). Dette område skal have en vis størrelse og skal være fri for
træer, lygtepæle mv så launch af kiten kan foretages med så lille risiko som muligt.
Området kan dog godt være et græsområde eller lignende, beliggende bag ved stranden,
såfremt der er uhindret adgang til stranden.
Placeringen af surfspottet i forhold til vindretningen er vigtig. Da man i Køge Bugt
Strandpark fint kan surfe under østlige vindhold, vil det være mest relevant, hvis
surfspottet ved Avedøre Holme placeres, så det kan benyttes under vestlige
vindretninger. Endvidere bør vindmøller og andet, der kan forstyrre vinden, ikke placeres
vest for surfspottet, og der skal også tages hensyn til normale sikkerhedsafstande.

5.3.2

Havhaver
Havhaver er et modstykke til de velkendte kolonihaver på landjorden, blot med dyrkning
af marine råvarer i havet; en nyttehave med mulighed for at dyrke fx blåmuslinger og
tang.
Selve produktionsanlægget kan bestå af langliner, der bærer dyrkningsudstyret, som
hænger frit ned gennem vandsøjlen (tangreb, muslingestrømper etc.). De tang- og
muslingearter, der er mulighed for at dyrke, afhænger af de lokale forhold. Blæretang og
blåmuslinger er eksempler på mulige ”afgrøder”.
Dyrkning af muslinger er baseret på naturens principper: Muslingelarver, der naturligt
findes i vandet, sætter sig på udhængte materialer, hvor de lever af at filtrere vandet for
mikroskopiske planktonalger, der naturligt er i havvandet. Der er altså ikke tale om, at
man udsætter muslinger. Man sørger i stedet for, at der er noget, muslingerne kan sætte
sig på og derefter holde dem oppe i vandsøjlen, hvor der naturligt er mest mad. Ved at
dyrke muslingerne oppe i vandet i stedet for nede på bunden, hvor de normalt lever,
sørger opdrætteren for at undgå muslingernes naturlige fjender, at der er mest muligt
føde til muslingerne, og at føden ikke blandes med sand.
Produktionsenheden skal placeres så tæt på land som muligt (så man nemt kan komme
til dem), hvor forholdene til dyrkning er optimale mht. vandstrømme, dybde og
næringsmængde. Og selvfølgelig med minimal risiko for forurening, altså i tilstrækkelig
afstand fra mulige forurenende udledninger. Det er muligt, man skal sejle ud til
produktionsanlægget i en båd, som skal være udstyret med en form for spil, så man kan
trække råvarerne op af vandet. Men man kan også som i Hundested og Københavns
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Havn vælge mere bynære produktioner, der giver mulighed for at bruge havhaverne til
formidling om havet og havets ressourcer til for eksempel kommunens skoler.
Etablering af havhaver kræver de nødvendige tilladelser til at dyrke marine råvarer.
Der findes i dag flere havhaver i Danmark, hvor man kan hente inspiration til Avedøre
Holmes havhaver, se for eksempel:

5.3.3



Havhaven Ebeltoft Vig: http://www.havhaven-ebeltoft.dk/



Limfjorden – 4 fjordhaver: http://www.fjordhaver.dk/



Kerteminde: http://www.kertemindemaritimehaver.dk/



Københavns Havn: http://maritimenyttehaver.dk/

Snorkling, jagt og dykning
Hvis nye stenrev etableres så de er tilstrækkeligt sikre, vil det skabe muligheder for at for
etablering af snorkelruter og aktiviteter som undervandsjagt og dykning.
Snorkelstier findes flere steder under vandet langs landets kyster. De bedste
snorklesteder er stenede områder, moler eller ålegræsområder . Stierne kan bestå af en
række undervandsposter, der med tekst og illustrationer fortæller om de spændende dyr
og planter, du kan se i nærheden af posten. Det er altså ikke selve stien som er
attraktionen, men de dyr og planter som posten fortæller om. Snorkelruterne gør det nemt
og mere trygt at opleve livet under vandet
Undervandsjagt er fiskeri, hvor man fanger fiskene med harpun eller håndsspyd. Det er
under vande og uden iltflasker at man lister sig lydløst ind på fiskene. Mange fisk gemmer
sig i huler eller under sten. I Danmark har vi ikke klippebund eller koralrev som mange
andre steder i verden. Derfor kan kunstigt udlagte sten med masser af huler mellem
stenene eller bare fritliggende sten med sprækker under tiltrække folk med interesse for
undervandsjagt.
Dykkere er altid på udkig efter rev eller vrag, der virker som rev, fordi der her findes en
mangfoldighed af marine dyr og planter. Et nyt stenrev tæt på København vil uden tvivl
tiltrække mange dykkere og dykkerklubber.
Se også følgende links:




Snorkelguide:
https://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/havet_omkring_danmark2/snorkelg
uide/
Fridykning og undervandsjagt: https://undervandsitetet.dk/undervandsjagt/
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Vurdering af Natura 2000-væsentlighedsvurdering
COWI har i 2018 udført en væsentlighedsvurdering for at kunne vurdere, hvorvidt en
opfyldning på søterritoriet syd for Avedøre Holme kan påvirke det nærliggende Natura
2000-område (COWI 2018). DHI er i den forbindelse blevet bedt om at kommentere og
supplere væsentlighedsvurderingen i relevant omfang.
Som udgangspunkt har COWI antaget, at anlægget først og fremmest vil kunne påvirke
den marine del af Natura 2000-området, og at vådområderne som lagunen og Klydesø
på Vestamager ikke vil påvirkes. Det betyder, at der i COWIs vurdering kun er inddraget
målsætninger for den marine del af Natura 2000-området. Dette er problematisk, idet to
af de Bilag 1 arter (EU Fugledirektivet), der yngler ved lagunen og Klydesø (havterne og
dværgterne), kan påvirkes negativt i tilfælde af, at de udnytter vandområdet syd for
Avedøre Holme som fødeområde. Hverken ternernes bevægelser fra kolonierne på
Vestamager eller placeringen af deres fødeområder er desværre kendte, hvorfor en
vurdering af konsekvenserne af opfyldningen på de to arter vil kræve tilvejebringelse af
denne manglende information. Opfyldningen vil potentielt både kunne betyde fjernelse
(opfyldning) og forringelse (vandkvalitet) af egnet fødeområde.
Forstyrrelses- og fortrængningseffekter af ikke-ynglende vandfugle og deres
bevaringsmålsætninger inden for Natura 2000-området vurderes i rapporten som
uvæsentlige. Denne vurdering baseres i hovedsagen på kvalitative oplysninger om
fordelingen af vandfugle i området, der beskrives som, at de største koncentrationer
findes i området øst for Avedøre Holme og ved Kalveboderne. Der redegøres endvidere
for, at andefugle er opportunistiske i deres valg af rastepladser omkring Amager.
Idet der kun findes kvalitative data på udbredelsen af vandfuglearterne på
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, bør den manglende kvantitative
dokumentation for udbredelsesmønstret og fordelingen mellem Natura 2000-området og
projektområdet mane til forsigtighed i konklusionerne omkring de potentielle forstyrrelsesog fortrængningseffekter på vandfugle. Her vil vi især fremhæve, at opfyldningen omfatter
et stort areal, der inkluderer både sammenhængende bevoksninger med ålegræs og
forekomst af muslinger over det meste af området. Disse føderessourcer vil potentielt
kunne udnyttes af svaner og dykænder som sekundære eller alternative fødeområder til
kysten langs Vestamager og Kalveboderne. Fortrængning af vandfugle fra et sekundært
men stort fødeområde vil potentielt kunne påvirke tæthederne af vandfugle i Natura 2000området, og f.eks. give anledning til forøget konkurrence og tæthedsafhængig
dødelighed. Det anbefales at tilvejebringe et datagrundlag, der kan verificere de
kvalitative oplysninger omkring vandfuglenes udbredelse syd for Avedøre Holme.
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