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1 Indledning 

Grib vand planlægger at omlægge spildevadsudledningen i Gribskov Kommune. 

Omlægningen omfatter blandt andet ændring i udledning af renset spildevand til 

Natura 2000 område nr. 195 Gilleleje Flak og Tragten.  

Denne væsentlighedsvurdering er udarbejdet med henblik på at afgøre om der er 

behov for at gennemføre on Natura 2000-konsekvensvurdering jf. bekendtgørelse 

9261 

Vurderingen indeholder følgende: 

› Beskrivelse af projektet 

› Beskrivelse af lovgrundlag og procedure for Natura 2000 konsekvensvurde-

ring 

› Beskrivelse af eksisterende status for udpegningsgrundlagene for Natura 

2000 området 

› Beskrivelse af trusler, målsætninger og indsats for Natura 2000 området 

› Vurdering af effekter af ændret udledning af spildevand til Natura 2000 områ-

det der er gennemført i tre trin: 

2 Beskrivelse af projektet 

Projektet er en følge af Gribvand Spildevand A/S´s strategi for effektivisering af 

spildevandsrensningen, der indebærer, at antallet af renseanlæg langs Nordkysten 

skal reduceres og spildevandsrensningen centraliseres på Gilleleje og Udsholt 

Renseanlæg. 

Følgende omlægninger er planlagt (se Figur 2-1 og Figur 2-2): 

› Udledningerne fra Vejby og Tisvilde til Arresø ophører. Desuden ophører ud-

ledningerne fra Stokkebro-Rågemark til Kattegat vest for Natura 2000 området 

og fra Dronningmølle til Natura 2000 området 

› Udledningen fra Udsholdt øges, idet spildevandet fra Vejby, Tisvilde og Stok-

kebro-Rågemark vil blive renset i dette anlæg og udledt sammen med det nu-

værende spildevand fra Udholdt til Natura-2000 området. 

                                                      
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om Bekendtgørelse om 

udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt be-

skyttelse af visse arter. 
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› Spildevandet fra Dronningmølle, Græsted, Smidstrup og Gilleleje renses i Gil-

leleje. Det rensede spildevand udledes enten til Gilleleje Havn som i dag eller 

til Natura 2000 området via en havledning, der etableres vest for Gilleleje 

Havn. 

› Forsat udledning af overløbsvand til havnen under nedbør 

 

Figur 2-1 Planlagte omlægninger af udledning af renset spildevand i Gribskov Kommune 
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Figur 2-2 Spildevandsomlægning Gilleleje. I dag udledes renset spildevand fra Gilleleje 

renseanlæg samt overløbsvand i forbindelse med nedbør til Gilleleje Havn (1). I 

fremtiden vil spildevandet fra Dronningmølle, Græsted, Smidstrup og Gilleleje 

blive renset i anlægget ved Gilleleje og udledt enten til Gilleleje Havn som i dag 

eller til Natura 2000 området via en havledning, der etableres vest for Gilleleje 

Havn. Der er vurderet to løsninger: En havledning på 400m (2) og en havledning 

på 800m (3). Overløbsvand vil blive udledt til havnen som i dag. 

 

Ændringer i udledningen af spildevandsmængder, total kvælstof (Tot N), total fos-

for (Tot P) og indhold af biologisk nedbrydeligt organisk stof (BI5) fra de forskellige 

rensningsanlæg er vist i Tabel 2-1, Tabel 2-2, Tabel 2-3 og Tabel 2-4. 

 
  

1 

3 

2 
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Tabel 2-1 Ændringer af udledninger af mængden af spildevand til Kattegat fra rensnings-

anlæg i Gribskov Kommune. 

Renseanlæg Nuværende 
udledning af 
spildevand 

(m3/år) 

Fremtidig ud-
ledning af  
spildevand 

(m3/år) 

Ændringer af 
udledning af 
spildevand 

(m3/år) 

Dronningmølle 459.000 0 - 459.000 

Gilleleje 874.000 2.127.000 + 1.253.000 

Græsted 451.000 0 - 451.000 

Smidstrup 343.000 0 - 343.000 

Stokkebro-Rågemark 358.000 0 - 358.000 

Udsholt 484.000 1.617.000 + 1.133.000 

Ialt 2.969.000 3.744.000 + 775.000 

* Inklusiv spildevand fra Tisvilde og Vejby Renseanlæg, der tilsluttes Udsholdt 

Renseanlæg. 

 

Tabel 2-2 Ændringer af udledninger af Tot N til Kattegat fra rensningsanlæg i Gribskov 

Kommune. 

Renseanlæg Nuværende 
udledning af 

Tot N 
(tons/år) 

Fremtidig ud-
ledning af  

Tot N 
(tons/år) 

Ændringer af 
udledning af 

Tot N 
(tons/år) 

Dronningmølle 7,2 0 - 7,2 

Gilleleje 2,6 6,3 + 3,7 

Græsted 1,0 0 - 1,0 

Smidstrup 2,4 0 - 2,4 

Stokkebro-Rågemark 4,0 0 - 4,0 

Udsholt 0,8 2,6*1 + 1,8 

Ialt 18,0 8,9 - 9,1 

* Inklusiv spildevand fra Tisvilde og Vejby Renseanlæg, der tilsluttes Udsholdt 

Renseanlæg. 
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Tabel 2-3 Ændringer af udledninger af Tot P til Kattegat fra rensningsanlæg i Gribskov 

Kommune 

 

Renseanlæg Nuværende 
udledning af 

Tot P 
(tons/år) 

Fremtidig ud-
ledning af  

Tot P 
(tons/år) 

Ændringer af 
udledning af 

Tot P 
(tons/år) 

Dronningmølle 0,2 0 - 0,2 

Gilleleje 0,4 0,9 + 0,5 

Græsted 0,1 0 - 0,1 

Smidstrup 0,2 0 - 0,2 

Stokkebro-Rågemark 0,3 0 - 0,3 

Udsholt 0,3 1,0* + 0,7 

Ialt 1,5 1,9 + 0,4 

*Inklusiv spildevand fra Tisvilde og Vejby Renseanlæg, der tilsluttes Udsholdt Ren-

seanlæg. 

Tabel 2-4 Ændringer af udledninger af BI5 til Kattegat fra rensningsanlæg i Gribskov 

Kommune 

 

Renseanlæg Nuværende 
udledning af 

BI5 
(tons/år) 

Fremtidig ud-
ledning af BI5 

(tons/år) 

Ændringer af-
udledning af 

BI5  
(tons/år) 

Dronningmølle 1,0 0 - 1,0 

Gilleleje 1,8 4,3 + 2,5 

Græsted 0,8 0 - 0,8 

Smidstrup 0,7 0 - 0,7 

Stokkebro-
Rågemark 

0,5 0 - 0,5 

Udsholt 1,5 4,9* + 3,4 

Ialt 6,3 9,2 + 2,9 

* Inklusiv spildevand fra Tisvilde og Vejby Renseanlæg, der tilsluttes Udsholdt 

Renseanlæg. 

3 Natura 2000. Lovgrundlag og procedure 

I EU er værdifulde naturområder, vilde dyr og planter omfattet af en lovmæssig 

beskyttelse via Natura 2000-direktiverne, som består af EF-
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fuglebeskyttelsesdirektivet fra 19792 og EF-habitatdirektivet fra 19923. I Danmark 

er direktiverne indarbejdet i lovgivningen i bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 

(Habitatbekendtgørelsen).  På baggrund af Habitatbekendtgørelsen har miljømini-

steren udpeget en række internationale beskyttelsesområder (såkaldte Natura 

2000-områder), herunder Natura 2000 område nr. 195. 

Af Habitatbekendtgørelsen fremgår det, at planer og projekter ikke lovligt kan ved-

tages/gives tilladelse til, hvis det medfører væsentlig negativ indvirkning på de 

arter og naturtyper, som et Natura 2000- område er udpeget for at beskytte og at 

det skal dokumenteres, at udpegningsgrundlagene ikke påvirkes væsentligt og at 

projektet ikke medfører at målsætningerne i Naturplanerne for de to områder ikke 

kan opfyldes. 

Hvis væsentlighedsvurderingen viser, at et eller flere af udpegningsgrundlagene 

kan påvirkes væsentligt, skal der gennemføres en egentlig Natura-2000 konse-

kvensvurdering. 

Som udgangspunkt er det ikke en væsentlig påvirkning på habitat-naturtyper i 

udpegningsgrundlaget hvis projektet ikke forhindrer at naturtypen opnår og eller 

bevarer en gunstig bevaringsstatus dvs. hvis: 

› Det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette 

område, er stabile eller i udbredelse, 

› Den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets op-

retholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 

overskuelig fremtid, og 

› Bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende natur-

type er gunstig som defineret nedenfor. 

Som udgangspunkt er det ikke en væsentlig påvirkning på arter i udpegnings-

grundlaget hvis projektet ikke forhindrer at arten opnår og/eller bevarer en gunstig 

bevaringsstatus dvs. hvis: 

› Bestandsudviklingen af den pågældende art på lang sigt vil opretholde sig 

selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder i Natura 2000 

området. 

› Artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er 

sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket. 

› Der sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt 

at bevare artens bestande. 

                                                      
2 Europa-parlamentets og Rådets Direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om 

beskyttelse af vilde fugle (kodificeret udgave) 
3 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 

med senere ændringer 
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Det fremgår af Habitatdirektivets artikel 6 stk. 3, der kræver, at alle planer og pro-

jekter, der væsentligt kan påvirke bevaringsmålsætningen for Natura 2000-

områder, skal underkastes en konsekvensvurdering. Vurderingen foregår typisk i to 

faser: 

› Den kompetente myndighed (Naturstyrelsen) afgør hvorvidt et projekt og/eller 

en plan skal underkastes en konsekvensvurdering. Beslutningen herom sker 

på grundlag af en væsentlighedsvurdering. Det vurderes, om projektet i sig 

selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer kan påvirke beva-

ringsmålsætningerne for Natura 2000-områder væsentligt 

› Hvis væsentlighedsvurderingen viser, at det ikke kan udelukkes, at projektet 

kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en egentlig 

konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under 

hensyn til bevaringsmålsætningerne for det pågældende område,. 

4 Natura 2000 område nr. 195 Gilleleje Flak og 
Tragten 

4.1 Beliggenhed og afgrænsning 

Natura 2000 område nr. 195 ligger ud for kysten på Sjælland nordkyst (Figur 4-1). 

Området er udpeget i 2010 som Habitatområde nr. 171. Området ligger indenfor 3-

sømilegærnsen og har et samlet areal på 15.000 ha.  

 

Figur 4-1. Afgrænsning af Natura 2000-område nr. 195 Gilleje Flak og Tragten (grøn streg). 
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4.2 Beskrivelse af eksisterende forhold i Natura 2000 
område nr. 195 

4.2.1 Vanddybde og strømforhold 
Vanddybden i området ligger i intervallet 0-25 meter. Der løber en kraftig strøm 

langs med kysten. 

4.2.2 Eksisterende tilstand og målsætninger 
Natura 2000 område nr. 195 er omfattet of vandområdeplan 2015-2021 for vand-

område distrikt Sjælland (Delområde 200 af Hovedopland 2.3.Øresund) (SVANA 

2016). 

I overensstemmelse med vandrammedirektivet4 fastsætter vandområde planerne 

bindende mål for den kemiske og økologiske tilstand af overfladevand og grund-

vand i de pågældende områder. Som led i udarbejdelse af planerne er der gen-

nemført en basisanalyse af områdernes kemiske og økologiske tilstand.  

Den kemiske tilstand for kystvande i vandområdedistrikt Sjælland er vurderet på 

baggrund af indholdet af benz(a)pyren, fluoranthen og dioxiner i muslinger samt 

indholdet af kviksølv, BDE, PFOS, dioxiner og hexachlorbenzen i fisk (SVANA 

2016a). 

Den økologiske tilstand i kystvandene vurderes på baggrund af forekomst og ud-

bredelse af ålegræs, koncentrationen af klorofyl og bundfaunaens sammensætning 

og individtæthed (udtrykt vha. DKI indekset (Dansk Kvalitets Indeks). For hver af 

disse parametre vurderes den økologiske tilstand ud fra en række veldefinerede 

kriterier. Der opereres med følgende kategorier: 

› Høj tilstand 

› God tilstand 

› Moderat tilstand 

› Ringe tilstand 

› Dårlig tilstand 

› Ukendt tilstand 

Endelig defineres en samlet økologisk tilstand, ud fra den af de tre parametre som 

har den dårligste tilstand. 

Ifølge basisanalysen for vandområdeplan 2015-2021 er den kemiske tilstand god 

og den samlede økologisk tilstand ringe i delområde 200. Den ringe tilstand skyl-

                                                      
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fast-

læggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger. 
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des forhøjede klorofyl koncentrationer (Tabel 4-1).  Målsætningen for område 200 

er at der skal være god kemisk og mindst god økologisk tilstand i 2021 (SVANA 

2016a). 

Tabel 4-1 Kemisk og økologisk tilstand i delvandområde 200 (hvor Natura 2000 område nr. 

195 ligger), som vurderet i basisanalysen for vandområdeplan 2015-2021 

(SVANA 2016b). Målsætningerne for området er også vist. 

Parameter Eksisterende til-
stand 

Målsætninger 

Kemisk tilstand God God 

Økologisk tilstand. Klorofyl Ringe God 

Økologisk tilstand. Ålegræs Ukendt God 

Økologisk tilstand. Bundfauna God God 

Økologisk tilstand. Samlet Ringe God 

 

4.2.3 Udpegningsgrundlag  
Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 171 omfatter følgende habitat natur-

typer og arter: 

› 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

› 1170 Rev 

› 1351 Marsvin  

Stenrevene findes langs kysten navnlig i den vestlige del af området og udgør et 

samlet areal på 3.700 ha. Sandbankerne findes kystnært nord og vest for Gilleleje 

Havn (Figur 4-2) (Naturstyrelsen 2013a). Sandbanker udgør et samlet areal på 

2.600 ha. Den øvrige nordlige og østlige del Natura 2000 området består af dyndet 

bund som ikke indgår i udpegningsgrundlaget (Samlet areal: 8700 ha). 

Området er vigtig for marsvin om sommeren, navnlig for hunner. 

Der er også observeret et boblerev, som dog ikke indgår i udpegningsgrundlaget 

(Naturstyrelsen 2013b). 
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Figur 4-2 Udbredelsen af sandbanker, stenrev og boblerev i Natura 2000 område nr. 195 

(Habitatområde nr. 171) (Fra Naturstyrelsen 2013b). Sejllinjer angiver transekter, 

der er overvåget under kortlægning i 2012. 

4.2.4 Sandbanker 1110 

Sediment 

Sandbankerne i området består af rent sand, flere steder med bølgeribber. I bun-

den af bølgeribberne er der ofte forekomst af skalgrus (Naturstyrelsen 2013a).  

Sandbanker kan især i de indre farvande være bevokset med vandplanter som 

f.eks. ålegræs. Der er dog ikke observeret ålegræs på sandbankerne i Habitatom-

råde nr.171 (Naturstyrelsen 2013b). 

Bundfauna 

Faunaen på sandbankerne er domineret af hvirvelløse dyr, der lever nedgravet i 

eller på overfladen af havbunden som f.eks. muslinger, snegle, børsteorme, pighu-

der og krebsdyr (kaldet bundfauna). 

Traditionelt har man inddelt bundfaunaen i en række bundfaunasamfund hver med 

deres karakteristiske artssammensætning (Thorson 1957). Artssammensætningen 

i et bundfaunasamfund er afhængigt af karakteren af det omgivende miljø (f.eks. 

sedimenttype, vanddybde, saltholdighed og iltforhold ved bunden). Følgende bund-

faunasamfund findes på sandbankerne i Habitatområde nr. 171 (Nørrevang et al. 

(1968): 

› På det lave vand dybde langs kysten finder man det såkaldte Macoma-

samfund, der er karakteriseret ved forekomst af østersømuslingen (Macoma 

baltica). Typiske arter omfatter desuden hjertemusling, sandmusling, sand-
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orm, hestereje og dværgkonk. Strandkrabbe, søstjerne og eremitkrebs er og-

så almindelige  

› På de dybere dele af sand bankerne finder man et bundfaunasamfund, der 

kan karakteriseres som et Venus samfund med karakteristiske arter som ve-
nusmusling, almindelig trugmusling, børsteormene Scoloplos armiger og Pec-

tinaria koreni og sømus. 

Fisk 

Sandbunden er et vigtigt levested for fladfisk som rødspætter, skrubber og ising, 

der lever nedgravet i sandet om dagen. Kutlinger som sandkutling og lerkutling 

begynder at optræde i store mængder i maj måned og tobis fouragerer på den lav-

vandede sandbund sommer og efterår frem til oktober. 

Sandbunden på det helt lave vand er en vigtig opvækstplads for fladfiskeyngel om 

sommeren. Fladfisk gyder deres æg på dybt vand men ynglen vokser op på det 

lave vand ved kysten.  

Yngel af skrubber og rødspætte slår sig ned på den helt lave og varme sandbund i 

april-maj, hvor de lever af små orme og krebsdyr sommeren igennem, hvorefter de 

trækker ud på dybere vand om vinteren. De opholder sig på det helt lave vand fra 

kystlinjen og ud til ca. 4 m dybde. De følgende 2-3 somre holder de til på det lave 

vand. I disse 2-3 år trækker de ud på dybere vand om vinteren og vender tilbage til 

det lave vand om sommeren. Derefter flytter de permanent ud på dybere vand. 

4.2.5 Stenrev 1170 
Stenrevene er biologisk meget produktive og meget artsrige både hvad angår alger 

og dyr. Revene er bevoksede med tangskove med et væld af forskellige arter af 

alger og en rig fauna af hvirvelløse dyr og fisk og de er vigtige som gyde- og op-

vækstpladser for en lang række fisk. 

Stendækning 

Stenrevene i Habitatområde nr. 171, har en dækning af store sten på omkring 35 

% med tæt forekomst af småsten på 2-10 cm mellem de store sten (50-60% dæk-

ningsgrad) (Naturstyrelsen 2013b). 

Algevegetation 

Stenene er tæt begroede med alger. Dækningsgraden af alger på stene er således 

omkring 90 %. Følgende algearter dominerer bevoksningen: Savtang, gaffeltang, 

fingertang, sukkertang, buskede rødalger, blodrød ribbeblad, skulpetang og kællin-

gehår. Desuden findes kalkformede rødalger på de større sten (Naturstyrelsen 

2013b). 

Epifauna 

På større sten er der registreret albueskæl sammen med svampe, søpunge og 

mosdyr (Naturstyrelsen 2013b). 
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Fisk 

Stenrevene huser en rig fiskefauna, fordi revene har et stort udbud af føde og gode 

skjulesteder. Undersøgelser har vist at der er op til ti gange flere fisk på stenrev 

end på sand-eller mudderbund. Revene er også vigtige gyde-og opvækstpladser 

for fiskeyngel, der stortrives i stenrevenes spisekammer. 

Fiskefaunaen omfatter dels arter, der er permanent tilknyttet vegetationen på reve-

ne, dels arter der udnytter revene som gyde- og opvækstplads, men som når de 

bliver voksne opholder sig uden for revene. Det gælder f.eks. hornfisk og stenbi-

der. Tabel 4-2 giver en oversigt over de arter, man kan finde på stenrevene og re-

venes funktion for de forskellige arter. 

Tabel 4-2 Oversigt over fiskearter, der specielt er tilknyttet vegetationen på stenrev på det 

lave vand. 

Stenrevets funktion for for-
skellige fiskearter 

Arter 

Permanent levested for fisk Ål, Ålekvabbe, Tangspræl, Tangnål, 
Snippe, Havkarudse, Savgylte, Berggylte, 
Toplettet kutling, Ulk 

Gydeplads for fisk Hornfisk, Stenbider, Tangspræl, Tang-
snarre, Toplettet kutling og Ulk. 

Opvækstplads for fiskeyngel Ål, Torsk, Sild, Hornfisk, Stenbider  

 

4.2.6 Marsvin 
Natura 2000 området er vigtigt for marsvin. Tætheden af marsvin er meget højt om 

sommeren. Der er især tale om kønsmodne hunner. Marsvinene tiltrækkes sand-

synligvis især af de mange fisk, der findes på stenrevene i området (Teilmann et al. 

2008, Støttrup et al 2013). 

4.3 Trusler, målsætninger og indsats 

4.3.1 Trusler 
Der er angivet følgende potentielle trusler mod Natura-2000 området (Naturstyrel-

sen 2014c): 

› Tidligere sten fiskeri, der har påvirket revet 

› Indvandring af Invasive arter, der udkonkurrerer de arter der er karakteristiske 

for naturtyperne 
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› Udledning af miljøfremmede stoffer og næringssalte, der potentielt kan påvirke 

naturtypernes flora-og faunasammensætning 

› Bifangst af marsvin i garnfiskeriet 

4.3.2 Målsætninger og indsats 
For hvert Natura 2000 område udarbejder SVANA (tidligere Naturstyrelsen) en så-

kaldt Natura 2000-plan, der fastsætter de langsigtede mål og prioriterer den nød-

vendige indsats i hvert af de 252 udpegede områder. Natura 2000-planen revide-

res hvert 6. år. De langsigtede mål gælder for flere planperioder, mens retningslin-

jerne for indsats revideres i hver planperiode (Naturstyrelsen 2014b). 

I Natura 2000-plan 2016-2021 for Gilleleje Flak og Tragten Natura 2000-område 

nr. 195 er der opstillet følgende overordnede mål: 

" Områdets naturtyper sikres artsrigt plante- og dyreliv med forekomst af udpeg-

ningsgrundlagets karakteristiske arter. Området sikres som et godt levested for 

marsvin. Naturtyperne og arten skal sikres gunstig bevaringsstatus. Den økologi-

ske integritet sikres derudover af god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af 

næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, hvilket reguleres gennem vandområdepla-

nerne " 

For at bringe kystvandene i god tilstand, fokuseres indsatsen i vandområdeplan 

2015-2021 for vandområdedistrikt Sjælland på at nedbringe kvælstoftilførslen til 

kystvandene (SVANA 2016a). 

Der er i Natura 2000 planen endvidere opstillet følgende konkrete målsætninger for 

naturtyper og arter: 

› " Det samlede areal af naturtyperne stenrev og sandbanker samt arealet af 

levestedet for marsvin skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene 

tillader det. 

› For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gun-

stig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af leve-

stederne for marsvin stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for til-

strækkelige egnede yngle- og fourageringsområde" 

Der er opstillet følgende områdespecifikke retningslinjer: 

› " Der planlægges genetablering af et stenrev i området. Projektet skal bidrage 

til mål om opnåelse af gunstig bevaringsstatus for områdets rev 

› NaturErhvervstyrelsen udarbejder en strategi for beskyttelse af marsvin i dan-

ske farvande" 

Det skal godtgøres at et projekt, der potentielt kan påvirke et Natura-2000 område 

ikke modvirker de opstillede målsætninger og indsatser. 
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5 Vurdering af effekter af ændret udledning af 
spildevand til Natura 2000 område nr.195. 

5.1 Metode 

Spildevandsomlægningen medfører at udledningen af næringssalte, organisk stof 

(målt som BI5) og miljøfremmede stoffer til natura 2000-området vil ændres.  

Vurderingen af effekter af ændret udledning af spildevand til Natura 2000 området 

er gennemført i tre trin: 

› Først beskrives generelt potentielle effekter på udpegningsgrundlagene for 

Natura 2000 området af spildevandsomlægningerne (Afsnit 5.2) 

› Dernæst vurderes effekterne af ændret udledning af næringssalte og BI5 samt 

effekterne af udledning af miljøfremmede stoffer til Natura 2000 området som 

helhed (Afsnit 5.3) 

› Endelig vurderes effekterne af ændret udledning af kvælstof og BI5 i nærfel-

terne omkring udledningerne i Natura 2000-området (Afsnit 5.4) 

Vurderingerne er baseret på: 

› Opgørelser af ændringer i mængderne af kvælstof, fosfor og BI5 der udledes 

til Natura 2000 området 

› Vurdering af udledning af miljøfremmede stoffer til Natura 2000- området ba-

seret på nøgletal for indhold af EU prioriterede miljøfremmede stoffer i renset 

spildevand, sammenholdt med miljøkvalitetskrav for stofferne i det marine mil-

jø 

› Modellering af den fremtidige spredning af kvælstof fra udledningen ved Uds-

holdt, udledningen ved Gilleleje Havn (herunder tre alternativer nemlig forsat 

udledning til havnen og udledning via en 400 m eller 800 m land havledning) 

samt overløbs vand fra Gilleleje Havn vha. CORMIX og MIKE 3 modellerne. 

Metoder og resultater af modelleringen er rapporteret i COWI (2017). 

5.2 Potentielle effekter af udledning af spildevand til 
Natura 2000-området 

Potentielle effekter på habitatnaturtypen 1170 Rev 

Udledning af næringssalte over et stenrev vil potentielt kunne påvirke algesam-

mensætningen på revet på følgende måde: 

› Produktionen af planteplanton stiger, hvilket bevirker at vandgennemsigtighe-

den falder. Dette kan forårsage skygningseffekter på de flerårige makroalger, 

med nedsat vækst og nedsat tæthed til følge 
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› Forekomsten af enårige trådformede makroalger stiger, hvilket kan medføre at 

de flerårige makroalger udkonkurreres  

Ændringer i algesammensætningen kan have negative effekter på sammensæt-

ningen og forekomsten af bunddyr og fisk på revet. Hvis forekomsten af fisk på 

revet påvirkes kan det potentielt påvirke fourageringsmulighederne for marsvin. 

Potentielle effekter på habitatnaturtypen 1110 Sandbanker 

Udledning af næringssalte i områder med sandbund kan typisk medføre opblom-

string af eutrofieringstolerante enårige alger, der vokser løst liggende på bunden 

som f.eks. søsalat, rørhinde og krølhårstang. Et tæt algedække kan forårsage et 

lavt indhold af ilt i vandet under algerne på grund af øget bakteriel aktivitet og alge 

respiration specielt om natten når der ikke foregår fotosyntese (Hull 1987). 

Vokser der ålegræs på sandbunden, kan udledningen medføre at den øgede plan-

ton produktion kan skygge for planterne med nedsat vækst tilfølge og/eller bevirke 

øget vækst af epifytter på planternes blade, hvilket også kan forårsage skygning og 

nedsat vækst. 

Ved høje belastninger kan der i løbet af sommeren eller sensommeren forekomme 

længere perioder med lav iltindhold i vandet eller egentlig iltsvind med ledsaget 

svovlbrinteproduktion og med død af bunddyr og fisk til følge. 

Sandbankerne på lavt vand er vigtige opvækstområder for fladfisk som rødspætte 

og skrubbe. Undersøgelser har vist, at fladfiskeyngel foretrækker ren sandbund 

frem for en bund dækket af måtter af enårige eutrofieringstolerante alger (Wenn-

hage & Pihl 1994). Mulige årsager til dette er:  

› Mindre fødemængde. Det er påvist flere steder at måtter af enårige alger har 

en effekt på sammensætningen af bundfaunaen under algerne, og dermed på 

fødegrundlaget for fisk, idet algemåtter kan hæmme nedslaget af pelagiske 

larver fra bunddyr og idet de dårlige iltforhold under algerne gør at bunddyre-

ne ikke kan leve der (Wennhage og Pihl 1994 og Rafaelli et al. 1991). 

› Flugt. Dårlige iltforhold kan forårsage at ynglen (og voksne individer) flygter fra 

området) (Deubler & Posner 1963) 

Øget udbredelse af matter af enårige alger på lavt vand kan således reducere stør-

relsen af opvækstområder for fladfisk og påvirke rekrutteringen til bestandene af 

fladfisk. 

5.3 Vurdering af effekter af spildvandsomlægningen i 
Natura 2000-området nr. 195 som helhed 

5.3.1 Kvælstof og fosfor 
Spildevandsomlægningen medfører en betydelig reduktion af udledningen af kvæl-

stof til Natura 2000-området i forhold til i dag. Der er således tale om en halvering 

af udledningen fra 18 tons til 8,9 tons pr år, hvilket vil bevirke en betydelig redukti-

on i planktonproduktionen i Natura 2000- området. 
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Spildevandomlægningen opfylder således, målsætningerne i naturplanen for Natu-

ra 2000- området og vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Sjælland 

om at forbedre vandkvaliteten ved at nedbringe kvælstoftilførslen til kystvandene. 

Reduktionen i kvælstofudledningen og plankton produktionen vil forbedre forholde-

ne for habitatnaturtyperne 1110 sandbund og 1170 Rev og vil således ikke forhin-

dre at disse naturtyper opnår gunstig bevaringsstatus. Der vil således være: 

› Væsentlig nedsat risiko for skygningseffekter på flerårige makroalger på sten-

revene og ålegræs på sandbunden; 

› Væsentlig nedsat risiko for forekomst af enårige trådformede makroalger, der 

kan udkonkurrere flerårige makroalger på stenrevene og dermed ændre 

sammensætningen af bunddyr og fisk på revet 

› Væsentlig nedsat risiko for forekomst af eutrofieringstolerante enårige alger 

(fedtmøg), der vokser løst liggende på sandbunden, som kan forværre iltfor-

holdene ved bunden og f.eks. påvirke bundfaunaen og sandbundens funktion 

som opvækstplads for fladfiskeyngel 

Spildevandsomlægningen vil medføre en stigning i udledningen af Tot P på 400 

kg/år (Tabel 2-3). Det vurderes, at denne stigning ikke vil forårsage øget plankton-

produktion, da kvælstof generelt er begrænsende for produktionen i de åbne dan-

ske farvande. 

5.3.2 Miljøfarlige stoffer 
Koncentrationerne af Kviksølv, Benz(a)pyren, Fluoranthen, Dioxiner, BDE (Brome-

rede diphenylethere), PFOS, Hexachlorbenzen i muslinger og/eller fisk anvendes 

som indikatorer for den kemiske kvalitet af kystvandene i Vandområde Sjælland 

(SVANA 2016a). 

Der foreligger ikke analyser af disse stoffer i spildevand fra Udsholt eller Gilleleje. 

Derfor anvendes typiske indhold af disse stoffer i urenset og renset spildevand ba-

seret på data fra andre renseanlæg herunder især data fra det nationale overvåg-

ningsprogram for punktkilder. Der er i dette program analyseret for miljøfremmede 

stoffer i 56 forskellige renseanlæg fordelt over helle landet (Naturstyrelsen 2014d). 

Af  Tabel 5-1 fremgår, at de fleste stoffer, der anvendes som indikatorer for den 

kemiske kvalitet af kystvandene i Vandområde Sjælland ikke udledes med renset 

spildevand, men op koncentreres i spildevandsslammet fra renseanlæggene. Af de 

relevante stoffer er det kun kviksølv der ikke tilbageholdes fuldstændigt. Koncen-

trationen af kviksølv i recipienten overholder imidlertid miljøkvalitetskravene efter 

initialfortynding. 

Tabel 5-2 viser typiske koncentrationer i urenset og renset spildevand, af andre 

miljøfarlige stoffer end ovenstående, der er på EU's liste over prioriterede stoffer og 

som indgår i det nationale overvågningsprogram for punktkilder. Det fremgår at alle 

stofferne efter initialfortynding i recipienten overholder EU's miljøkvalitetskrav og er 

generelt flere størrelsesordener lavere end miljøkravene. 
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Det vurderes derfor, at spildevandsomlægningen ikke vil modvirke vandområde-

planens mål om opnåelse af god kemisk tilstand i området. 

Det vurderes desuden at spildevandomlægningen ikke vil påvirke forekomsten af 

marsvin i området, da marsvinenes fødegrundlag ikke vil blive påvirket. Desuden 

vurderes at der ikke vil være risiko for akkumulering af miljøfremmede stoffer i 

marsvinenes væv som følge af udledninger fra renseanlæggene. 

Tabel 5-1 Typisk indhold af miljøfarlige stoffer i urenset og renset spildevand, der indgår i 

Vadområdedistrikt Sjællands vurdering af kystvandes kemiske tilstand. Initialfor-

tynding i recipienten og miljøkvalitetskravene.  

Stof, der indgår i vurderin-

gen af den kemiske til-

stand i kystfarvande i 

Vandområdedistrikt Sjæl-

land  

Typisk koncen-

tration i indløb 

til renseanlæg  

(µg/l) 

Typisk koncen-

tration i udløb 

fra renseanlæg 

(µg/l) 

Koncentration i 

recipient efter 

initialfortynding 

(µg/l) 

 

EU Miljøkvali-

tetskrav for 

kystvande 

(µg/l)5 

Kviksølv1 0,4 0,074 0,0074 Max 0,07 

Benz(a)pyren1 0,052 0 0 0,00017 

(Max. 0,05) 

Fluoranthen1 0,12 0 0 0,0063 

(Max 0,12) 

Hexachlorbenzen2 - Ikke påvist i  

124 analysere-

de prøver 

0 Max. 0,05 

Dioxiner Ingen data Ingen data - Ingen 

BDE (Bromerede dipheny-

lethere)1 

0 0 0 0,014 

PFOS (Perflourookta-

nylsulfat)3 

 PFOS opkon-

centreres i 

spildevand-

slam4 

0 0,0013 

(Max 9.1)6 

1 Data fra Naturstyrelsen 2014d 
2 Data fra Danmarks Miljøundersøgelser 2006 
3 PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk bruges til imprægnering og andre specielle anvendelser, 

hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt. Det er generelt forbudt at importere eller sælge 

PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS. 
4) Miljøstyrelsen 2013. 
5) Bek nr. 439 af 19/05 2016. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, over-

gangsvande, kystvande og grundvand 
6) Gælder fra 22.december 2018 
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Tabel 5-2  Typisk indhold af miljøfarlige stoffer i urenset og renset spildevand, der er på 

EU's liste over prioriterede stoffer og som indgår i  det nationale overvågnings-

program for punktkilde 

Stoffer på EU's liste over 

prioriterede stoffer som er 

målt i spildevand i forbin-

delse med det nationale 

overvågningsprogram for 

punktkilder 

Typisk koncen-

tration i indløb 

til renseanlæg  

(µg/l) 

Typisk koncen-

tration i udløb 

fra renseanlæg 

(µg/l) 

Koncentration i 

recipient efter 

initialfortynding 

(µg/l) 

 

EU Miljøkvali-

tetskrav for 

kystvande 

(µg/l) 

Antracen 

 

0,04 0 0 0,1 

Benzen 0,28 0 0 8  

(Max 50) 

Cadmium 

 

0,45 0,07 0,007 0,2 

Dichlormethan 

 

0 0  20 

Di(2-ethylhexyl)ftalat 

(DEHP) 

21 3 0,3 1,3 

Bly 13 1,8 0,18 1,3 

(Max 14) 

Naftalen 0,25 0,036 0,0036 2 

(Max 130) 

Nikkel 13 7,4 0,74 8,6 

(Max.34) 

Nonylphenoler  

(4-nonylphenol) 

2,5 0,27 0,027 0,3 

(Max. 2,0) 

Benz(k)flouranthen 0,11 0 0 Max 0,017 

Tetrachlorethylen 0,11 0,025 0,0025 10 

 

 

5.4 Vurdering af effekter i nærfelterne omkring 
udledningerne i Natura 2000-området 

5.5 Udledningen ved Dronningmølle 

Dronningmølle rensningsanlæg leder i øjeblikket næringssalte ud i et område med 

habitattypen 1110 sandbanker, som indgår i udpegningsgrundlaget. 

Nedlæggelse af udledningen vil bevirke at der ikke længere på årsbasis udledes 1 

tons BI5, 0,2 tons Tot P og 7,2 tons Tot N.  Der vil således ikke være risiko for øget 
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udbredelse af måtter af enårige alger på lavt vand, der kan reducere størrelsen af 

opvækstområder for fladfisk og påvirke rekrutteringen til bestandene af fladfisk. 

5.5.1 Udledningen ved Udsholt 
Ved Udsholt udledes spildevandet til et område med stenrev. Resultaterne af 

CORMIX og MIKE 3 modelkørsler viser at den fremtidige udledning af kvælstof ved 

Udsholt vil forårsage en forhøjet koncentration af total N i forhold til det generelle 

niveau i Natura 2000-området i størrelsesordenen ≥ 20 µg/L, i en fane indenfor en 

afstand af 20 m fra udledningen (COWI (2017). Detektionsgrænsen for Tot N er 20 

µg/L (eurofins 2010). Målbare forhøjelser af Tot N som følge af udledningen er så-

ledes begrænset til afstande indenfor 20 m fra udledningen. 

Udledningen af BI5 fra Udsholt stiger fra 1,5 tons/år til 4,9 tons/år, hvilket teoretisk 

set kan øge iltforbruget over stenrevet ved udledningen (Tabel 2-4). Med et flow på 

1.617.000 m³/år (Tabel 2-1) vil koncentrationen af BI5 i den fremtidige udledning 

imidlertid være i størrelsesordenen 3 mg/l, hvilket er betydeligt lavere end krav-

værdien på 30 mg/l, der traditionelt har været opstillet for udledninger af BI5 fra 

renseanlæg. Da der samtidigt løber en kraftig strøm i området vurderes udlednin-

gen ikke at ville forårsage dårlige iltforhold over revet. 

Det vurderes derfor at Natura 2000- området ved udledningen fra Udsholt ikke vil 

blive påvirket væsentligt af spildevandsomlægningen.  

5.5.2 Udledningen at renset spildevand ved Gilleleje Havn 
Modelberegningerne viser at den fremtidige udledning af kvælstof gennem en hav-

ledning ved Gilleleje Havn, vil forårsage en "målbar" forhøjet koncentration af Tot N 

(≥ 0,20 µg/L) i forhold til det generelle niveau i Natura 2000- vil være begrænset til 

en smal fane indenfor en afstand af hhv. 70 og 80 m fra udledningen. Fortsat ud-

ledning til havnen vil forårsage en 320 m lang fane fra havnemundingen med "mål-

bar" forhøjet koncentration (≥ 0,20 µg/L) (COWI 2017). 

Udledningen af BI5 i renset spildevand ved Gilleleje Havn stiger fra 1,8 tons/år til 

4,3 tons/år, hvilket teoretisk set kan øge iltforbruget over stenrevet ved udlednin-

gen (Tabel 2-4). Med et flow på 2.127.000 m³/år vil koncentrationen af BI5 i den 

fremtidige udledning imidlertid være i størrelsesordenen 2 mg/l, hvilket er betydeligt 

lavere end kravværdien på 30 mg/l. Da der samtidigt løber en kraftig strøm i områ-

det vurderes udledningen ikke at ville forårsage dårlige iltforhold over revet. 

Det vurderes derfor at Natura 2000- området ved udledningen fra Gilleleje ikke vil 

blive påvirket væsentligt af spildevandsomlægningen.  

5.6 Udledning af overløbsvand til Gilleleje Havn 

I kraftigt regnvejr må rensningsanlægget ved Gilleleje lade en vis mængde spilde-

vand og overflade afstrømning løbe urenset uden om anlægget. Desuden blandes 

det urensede spildevand med afstrømingsvand fra befæstede arealer, der kan in-

deholde en lang række miljøfarlige stoffer. Det er planlagt at lede overløbsvandet 
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via Søborg Kanal som munder ud i Gilleleje Havn. I det følgende vurderes effek-

terne af denne udledning. 

5.6.1 Kvælstof  
Modelkørslerne viser, at "målbare" forhøjede koncentrationer af Tot N (≥ 0,20 µg/L) 

i forhold til det generelle niveau i Natura 2000- vil være begrænset til en smal fane 

på omkring 500 m i strømretningen fra havnemundingen (COWI 2017). Udledning 

af overløbsvand sker kun nogle få gange om året (i størrelsesordenen optil syv 

gange per år) og hvert overløb i gennemsnit varer 168 minutter (COWI 2017). 

Det vurderes derfor at Natura 2000- området ikke vil blive påvirket væsentligt af 

udledning af kvælstof fra overløbsvand udledt til Gilleleje Havn. 

5.6.2 Miljøfarlige stoffer 
Der foreligger ikke analyser af miljøfarlige stoffer i det overløbsvand, der udledes til 

Gilleleje Havn. I By-og landskabsstyrelsen 2010, er der imidlertid gennemført en 

vurdering af koncentrationer af miljøfarlige stoffer i overløb fra fælleskloakerede 

områder i Danmark, baseret på eksisterende målinger fra forskellige fælleskloake-

rede områder i Danmark. 

I Tabel 5-3 sammenlignes ovenstående rapports vurderinger af koncentrationen af 

stoffer på EU liste over prioriterede stoffer i overløbsvand efter initial fortynding i 

recipienten med miljøkvalitetskrav for kystvande. Det ses, at de vurderede stoffer 

overholder miljøkvalitetskravene. Hertil kommer, at overløb kun forekommer nogle 

få gange om året og at hvert overløb kun varer i forholdsvis kort tid. 

Det vurderes derfor at Natura 2000- området ikke vil blive påvirket væsentligt af 

udledning af miljøfremmede stoffer fra overløbsvand udledt til Gilleleje Havn. 
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Tabel 5-3 Koncentration i recipienten efter initialfortynding overløbsvand af miljøfarlige 

stoffer i overløbsvand. Stofferne er på EU's liste over prioriterede stoffer og ind-

går i det nationale overvågningsprogram for punktkilder. Beregnede koncentrati-

oner i recipienten efter initialfortynding er fra By-og landskabsstyrelsen 2010. 

Værdierne er sammenlignet med generelle miljøkvalietskrav (årsgennemsnit) og 

maksimumkoncentrationen og den højst tilladte koncentration (Max,) 

Stoffer på EU's liste over prioriterede 

stoffer som er målt i overløbsvand  i 

forbindelse med det nationale overvåg-

ningsprogram for punktkilder 

Koncentration i recipient 

efter initialfortynding 

(µg/l)1 

 

EU Miljøkvalitetskrav for 

kystvande 

(µg/l) 

Bly 2,9 1,3 

(Max. 14) 

Kviksølv 0,03 

 

Max 0,07 

Nikkel 0,6 8,6 

(Max.34) 

Cadmium 0,03 

 

0,2 

Benz(a)pyren 0,0038 

 

Max 0,017 

Benzen 0,0028 8 

(Max 50) 

Dichlormetan 0 

 

20 

Pentachlorphenol 0,0042 

 

0,4 

(Max. 1) 

Naftalen 0,0052 2 

(Max 130) 

Nonylphenoler  

(4-nonylphenol) 

0,029 0,3 

(Max. 2,0) 

Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 0,98 

 

1,3 

Octylphenol 0,01 

 

0,01 

6 Konklusion 

Sammenfattende vurderes at udpegningsgrundlagene for Natura 2000- område nr. 
195 Gilleleje Flak og Tragten ikke vil blive påvirket væsentligt af spildevandsom-

lægningen og at projektet ikke vil påvirke bevaringsstatus for habitater og arter i 

udpegningsgrundlaget. Projektet vil heller ikke forhindre at målsætningerne i vand-

områdeplan 2015-2021 og naturplan kan opfyldes. 
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Det er på denne baggrund antaget, at der ikke vil være behov for at gennemføre 

yderligere analyser og/eller vurderinger i form af en konsekvensvurdering af projek-

tet i forhold til Natura 2000-områders udpegningsgrundlag. 
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