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Væsentlighedsvurdering 

Væsentlighedsvurdering af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel 58a og 58b Oure 

By, Oure beliggende på Fredskovvej 10 og 10A (5883). 

 

Lovkrav 

I henhold til ”bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og ud-

videlse af visse anlæg på søterritoriet”1 skal der før der gives tilladelse til et projekt eller en plan 

foretages en vurdering af, om tilladelsen i sig selv eller i forbindelse med andre planer/projekter, 

kan påvirke et Natura-2000 område eller strengt beskyttede arter væsentligt. Kan en sådan påvirk-

ning ikke afvises, skal der foretages en konsekvensvurdering.  

 

Hvis kommunen efter høring af berørte myndigheder vurderer, at projektet kan påvirke et internati-

onalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt, skal der foretages en konsekvens-

vurdering af projektet virkning. Konsekvensvurderingen skal afklare, hvorvidt der er en påvirkning 

og, om tilladelsen kan gives eller ej. 

 

Vurdering 

I det følgende er foretaget en indledende vurdering, en væsentlighedsvurdering. Udgangspunktet 

for væsentlighedsvurderingen er Natura 2000-planens målsætninger for de arter og naturtyper, der 

er udpegningsgrundlaget. 

 

Det skal vurderes, om en eventuel påvirkning er så væsentlig, at der ikke kan opretholdes gunstig 

bevaringsstatus. Naturtyperne og arterne skal vurderes være stabile eller i fremgang. 

 

Nærmeste Natura 2000 område 

Det ansøgte vil finde sted ca. 6 km fra nærmeste Natura-2000 område nr. 116, ”Centrale Storebælt 

og Vresen”. Området på ca. 63.000 ha, hvoraf godt 99 % er hav, udgør en del af Storebælt, der er 

karakteriseret ved, at der som i en stor flodudmunding foregår et møde mellem salt vand fra Katte-

gat og ferskere vand fra Østersøen. Landområderne udgør Lejsø samt øerne Sprogø og Vresen. 

 

De vigtigste naturværdier i området er stenrev med rigt plante- og dyreliv, muslingebanker som er 

vigtigt fødegrundlag for rastende andefugle og de store lavvandede havområder omkring Vresen, 

Sprogø og Halsskov Rev, som i vinterhalvåret er levested for store flokke af rastende ederfugle. 

Splitterne og dværgterne yngler på Sprogø og Lejsø, og marsvin er udbredt i Storebælt med særlig 

stor hyppighed i det centrale Storebælt og omkring Vresen.  

 

Kystbeskyttelsesanlægget vurderes, at have ingen eller kun en neutral effekt på Natura-2000 om-

rådet, idet der primært er tale om et anlæg på land og kun en lille del på søterritoriet udenfor det 

                                                
1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1062 af 21. august 2018 om administration af internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltnin-
ger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.  
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marine Natura 2000-område. Desuden er der relativt stor afstand til nærmeste afgrænsning af Na-

tura 2000-området. 

 

Det ansøgte projekt vurderes ikke at medføre væsentlig ændringer i naturtilstanden, derfor vurde-

res det at der opretholdes gunstig bevaringsstatus, og at naturtyper og arter vil være stabile eller 

upåvirket af kystbeskyttelsen.  

 

Bilag IV-arter 

Projektet ligger indenfor et område af 10x10 km, hvor der er registreret følgende bilag IV-arter: 

Marsvin, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø og Springfrø. Der er ikke registreret bilag IV-arter 

på selve projektområdet. Det ansøgte projekt vurderes ikke, at medføre ændringer i naturtilstanden 

af området. Projektet vurderes derfor ikke at have en påvirkning af de nævnte bilag IV-arters leve- 

og ynglesteder samt fouragerings- eller raste områder. 

 

§-3 beskyttet natur 

Projektområdet ligger mellem 10 - 25 m fra nærmeste beskyttede natur, som er sø. Kystbeskyttel-

sesprojektet vurderes ikke at have indvirkning på det beskyttede natur. 

 

Sammenfatning 

Væsentlighedsvurderingen viser, at det ansøgte kystbeskyttelsesprojekt med højvandsmur, sten-

kastning og høfder på en ca. 130 m lang kyststrækning ikke vil have en påvirkning på Natura 2000-

området eftersom det vurderes, at der: 

 

 Ikke vil ske ændringer i naturtilstanden 

 Ikke vil ske en påvirkning af bilag IV-arter 

 Opretholdes gunstig bevaringsstatus, og at naturtyper og arter vil være upåvirkede. 

 

Svendborg Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirk-

ning af Natura-2000 området eller bilag IV arter. Kommunen vurderer således, at der ikke vil ske 

en væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder eller at projektet i øvrigt vil medfører forstyrrel-

ser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Kommunen vurderer 

derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.  
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