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1

Indledning

Den selvejende institution fonden for det naturhistoriske formidlingssted
LYCIUM ønsker at etablere et naturhistorisk formidlingssted ”Lycium” i udkanten af Fanø Vesterhavsbad på Fanøs vestkyst. Lycium vil oplyse om geologien
for området, hvor Lycium skal ligge, det vil sige om Fanøs opståen og udvikling
som barriereø for det UNESCO Verdensnaturarv udpegede vadehav.
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Lycium vil være fondsfinansieret og blive drevet af den almennyttige fond stiftet
alene til dette formål. Området hvor Lycium planlægges opført ejes af Fonden.
Advokat Steen Lassen er initiativtager.
Som et bidrag til det videre forløb af planlægningsfasen omkring byggeplanerne
samt til myndighedsbehandlingen af projektet er COWI blevet bedt om at udarbejde en detaljeret projektbeskrivelse af Lycium, der også indeholder en beskrivelse af de eksisterende natur- og miljøforhold i området.

2

Metode

Projektbeskrivelsen udgør sammen med det arkitektoniske grundlag fra BIG
grundlaget for, at der kan ansøges om tilladelse til projektet. Derudover indeholder projektbeskrivelsen oplysninger, som gør det muligt at gennemføre en væsentlighedsvurdering i medfør af Habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, dvs. at der
kan foretages en vurdering af om projektet ”kan påvirke et Natura 2000-område
væsentligt” med henblik på at kommunen kan afgøre, om der skal ske en habitatvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2.
Tilsvarende kan projektbeskrivelsen danne grundlag for gennemførelse af en
vurdering af, om projektet kan ”beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i
habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier”, jf. habitatbekendtgørelsens
§ 10, stk. 1.

2.1

Dokumentationsgrundlag

2.1.1 Eksisterende data og viden
Den viden, der ligger til grund for projektbeskrivelsen, kommer fra den nyeste
videnskabelige litteratur og artikler refereret i teksten. Yderligere er anvendt
data og information fra:

›
›
›
›
›

Danmarks Miljøportal (Naturdata)
Natura 2000-planer 2016-2021 udgivet af Miljøministeriet (MiljøGis og planer)
Natura 2000-basisanalyser 2016-2021
Naturbasen på FugleogNatur.dk
DOFBasen

2.1.2 Feltbesigtigelser
De eksisterende data er desuden blevet suppleret med resultaterne fra fire feltundersøgelser gennemført i forbindelse med nærværende projekt:

›

D. 13. feb. 2017 blev der foretaget en besigtigelse af projektområdet. Besigtigelsen blev foretaget af biolog Steffen Brøgger fra COWI.
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›

D. 16. maj 2019 blev der foretaget en besigtigelse af vegetationen på klitten for at kortlægge hvilke arter, der er til stede inden for og nær ved projektområdet. Besigtigelsen blev foretaget af biolog og tidligere rektor på
Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen.

›

D. 29. okt. 2019 blev der foretaget en besigtigelse og opmåling af projektområdet med henblik på at kortlægge forekomst og fordeling af naturtyperne grå/grøn klit og hvid klit. Samtidig blev der registreret positive og negative strukturer inden for de to naturtyper. Endvidere blev der foretaget en
botanisk registrering inkl. registrering af mosser. Besigtigelsen blev foretaget af biolog Thomas Boll Kristensen og landskabsforvalter Anna TaubyTheill fra COWI.

›

D. 25. og 26. juni 2020 blev der foretaget en kortlægning af bilag IV-arter i
nærhed til Lyciums projektområde. Kortlægningen er foregået efter de tekniske anvisninger. Resultaterne af undersøgelsen er detaljeret beskrevet i
notatet "Kortlægning af bilag IV-arter ved Lycium" (COWI, 2020). Kortlægningen blev foretaget af biolog Thomas Boll Kristensen og landskabsforvalter Anna Tauby-Theill fra COWI.

2.2

Projektbeskrivelsens struktur

Indledningsvis er der i afsnit 2.3 gennemført en afgrænsning, hvor habitat- og
fuglebeskyttelsesområder, der har betydning for vurderingerne er beskrevet.
Denne afgræsning er foretaget med udgangspunkt i projektets karakter og placering i forhold til de nærmeste Natura 2000-områder. En detaljeret beskrivelse
af projektet og dets placering er givet i kapitel 3.
I kapitel 4 og 5 er der redegjort for forekomst af habitatnaturtyperne og -arterne (inkl. fugle) indenfor eller i nærheden af projektområdet.
I kapitel 6 er der redegjort for forekomst af bilag IV-arter indenfor eller i nærheden af projektområdet.

2.3

Afgrænsning af Natura 2000

Projektområdet for Lycium er beliggende i Natura 2000-område N89 "Vadehavet". Natura 2000-område N89 omfatter i alt fire habitatområder og ni fuglebeskyttelsesområder. Af disse er projektområdet beliggende inden for habitatområde H78 "Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde" og fuglebeskyttelsesområde F53 "Fanø". Projektområdet ligger desuden ca. 620 meter
fra fuglebeskyttelsesområde F57 "Vadehavet" (Figur 1).
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Figur 1

5

Projektområdets placering i forhold til fuglebeskyttelsesområderne F53 og
F57 samt habitatområde H78, der er en del af Natura 2000-område N89
"Vadehavet".

Natura 2000- planen skal sikre gunstig bevaringsstatus for områdets udpegede
arter og naturtyper. Den kommunale Natura 2000-handleplan beskriver de konkrete mål for indsatserne. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 4 og 5.

3

Projektbeskrivelse af Lycium

3.1

Baggrund for projektet

Fanø er den nordligste af barriereøerne, som udgør forudsætningen for Vadehavet. Vadehavet strækker sig langs den dansk-tysk-hollandske kyst i et stykke
natur, der er udpeget til UNESCO Verdensarv.
Lycium vil være en port til Nationalpark Vadehavet og verdensarven. Nationalparkens øvrige store formidlingssteder Vadehavscentret, Tirpitz, og Fiskeri- og
Søfartsmuseet formidler trækfuglene, den krigshistoriske tid, og den maritime
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natur og kulturarv. Lycium fuldender billedet i beskrivelsen af barriereøernes udvikling fra istiden, og hvor den geologiske tid møder samtiden i et af verdens
mest dynamiske og produktive naturområder.
De naturhistoriske udstillinger skal give indblik i dannelsen af Vadehavet, geologi
og klima. De skal ved brug af animationer, interaktive medier og virtual reality
anskueliggøre, hvordan Fanø bliver skabt af bølger, tidevand og stormfloder,
vind og vejr.
Lycium skal ligge ved Fanø Bad umiddelbart op til den asfalterede vej fra
Nordby, busstoppested og den brede strand, som anvendes til kørsel og parkering (Figur 2). Dette er den bedste placering i forhold til natur, udsyn og infrastruktur. Se mere om Lyciums placering i afsnit 3.3.
Med denne placering bliver der fra Lycium udsigt til netop den natur, som det giver indsigt i: Havet, tidevandet og barriereøen, der rejser sig i sand, slik og
marsk, og vokser og forandrer sig fra dag til dag. Her kan man fortælle om klitternes opståen, og se de konstant nydannede klitrækker - med en ny og rigere
forståelse - lige udenfor.
Lycium vil, som Geoport til Nationalpark Vadehavet, med tiden blive anvendt af
uddannelses- og forskningsinstitutioner som udgangspunkt for iagttagelser og
registreringer af naturforandringer. Det forventes at danne rammen om nationale og internationale konferencer.
Det tilføjes, at Lyciums arkitektur medfører, at Lycium gør sig 'usynlig' i landskabet, som den samtidig synliggør og bevidstgør for os. Den går i ét med klitterne
– og den er skabt til formålet af Bjarke Ingels Group (BIG).
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Figur 2

3.2
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Den røde prik viser Lyciums placering på Fanø ved Fanø Vesterhavsbad.

Bygningens udformning og placering

Byggefeltet udgør 1419 m² og placeres på matrikel nr. 126a, Rindby By,
Nordby, umiddelbart nord for udmundingen af Strandvejen, som forbinder Fanø
Vesterhavsbad med Nordby. Vejen fortsætter ad stranden til vandet samt til
Rindby og Sønderho. I forbindelse med projekteringen af bygningen har BIG fået
arealet opmålt af en landmåler (Figur 3).
Lycium bygges ind i klitområdet. Taget udformes i et tyndt lag beton, der så vidt
muligt følger de eksisterende klitter i bløde bølgende former. Bygningen hviler
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på terræn i tre af hjørnerne. Dette ses på Figur 3. Bygningens placering og udformning er desuden vist i vedlagte bilag 1 (Vision for Lycium) og bilag 2 (Fanø
Views Obstacle Study).

Figur 3

Den foreslåede placering af Lycium i udkanten af Fanø Vesterhavsbad, ved
den asfalterede vej fra Nordby til stranden. De to figurer er udarbejdet af
BIG og viser hvordan Lycium placeres i forhold til terrænet. Den til venstre
viser placering af Lycium med en baggrund af de eksisterende terrænkoter
og den til højre viser placering af Lycium samt terrænreguleringer i forbindelse med etablering af Lycium.

Lycium forventes at rumme faciliteter som udstillingslokaler, en café, museumsbutik og tekniske arealer (Figur 4).

Figur 4

Visualisering af cafeområdet i Lycium med udsigt til klitterne og stranden.

De fleste af faciliteterne lægges ned under terræn (figur 5). Oversiden af tagfladen anvendes som en udkigsplatform og vil fungere som et offentligt rum. Her
vil blive etableret et hegn, der vil lede besøgende til og fra tagfladen uden, at de
besøgende færdes i habitatnatur (Figur 6).
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Figur 5

Visualisering af Lycium med dets placering i forhold til klitområdet.

Figur 6

Visualisering af Lycium. Det ses at der er udsigtspunkt og hegning på tagkonstruktionen.

Bygningen får gulvkote i 5 m. Højeste punkt på taget bliver i kote 13.80 m og
herfra falder tagets skalkonstruktion ned til terræn.
I tilknytning til projektområdet findes to eksisterende bygninger på i alt ca. 120
m², en kiosk og en bygning med offentlige toiletter. Disse bygninger fjernes i
forbindelse med opførelsen af Lycium (Figur 7 og Figur 8).
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Figur 7

Projektområde samt bygninger, der nedlægges med projektet.

Figur 8

De eksisterende bygninger i projektområdet, en kiosk og offentlige toiletter, ligger ud mod Strandvejen, markeret på Figur 7.
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Lycium kommer til at ligge i klitten, hvor der i dag er et udsigtspunkt. Besøgende vandrer op i klitten her for at se solnedgang og generelt for at nyde udsigten (Figur 9). På dette sted er klitten præget af slid.

Figur 9

Foto taget fra projektområdets midte (udsigtspunkt) mod vest. Her kommer Lycium til at ligge. Det sydvestlige hjørne af bygningen er markeret
med afsætningspind på billedet (rød pil). På fotoet ses også at klitten her
er udsat for slid fra de mange besøgende.

Figur 10

Foto taget fra projektområdets midte (udsigtspunkt) mod syd. Lyciums afgrænsning er vist med to afsætningspinde (røde pile).
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Besøgende til formidlingsstedet kan ankomme til fods og på cykel, eller med offentlig transport med busstop umiddelbart ud for Lycium.
I dag køres, spadseres og parkeres på stranden. Stranden anvendes som vej i
fortsættelse af den asfalterede vej fra Nordby mellem Fanø Vesterhavsbad,
Rindby og Sønderho. På vejen er der intensiv bilkørsel, herunder med busser.
Desuden er stranden hovedattraktionen for turisterne, og de søger derfor mod
stranden. Nedkørslen til stranden er derfor et trafikknudepunkt på øen. Indenfor
en afstand af 150 meter fra Lycium kan der parkere 200 biler (Therkelsen,
2019). Fanøs turistchef Poul Therkelsen har bidraget med viden omkring turisme
på Fanø. Den fulde korrespondance findes i bilag 6.
Der kommer ca. 810.000 turister til Fanø om året. Heraf er de 25.000 endagsturister. Hvert år i juni måned er der en international dragefestival på tre dage
med 3.000-5.000 deltagere, hvortil kommer ca. 10.000 tilskuere over en uge.
Drageflyvningen foregår på stranden lige vest for Lycium (Figur 11), hvor der
kan være 300-400 drageflyvere i gang på samme tid (Therkelsen, 2019).

Figur 11

Udklip som viser drageflyvning på stranden ud for projektområdet.

Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange yderligere besøgende, der vil komme
til Fanø pga. Lycium. Fanøs turistchef vurderer at der vil komme 10.000-15.000
yderligere endagsgæster pr år. I dag er der 30.000 årlige besøgende til Fanøs
museer (Therkelsen, 2019).
Brugen af stranden som parkeringsplads har og har haft den meget store fordel
for naturen, at det ikke er nødvendigt at etablere parkeringspladser og veje i
klitområdet, som man ser andre steder. Dette er også baggrund for, at der ikke
er parkeringsmuligheder i baglandet.
På baggrund af besigtigelserne er det tydeligt, at der i projektområdet er stor
færdsel og dermed slid. Dette skyldes de gode adgangsforhold fra Strandvejen
og tilstedeværelsen af toiletbygningen og kiosken samt færdsel fra det bagvedliggende turistområde. Lige bagved Lycium ligger Feriecenter Vesterhavet/Fanø
- Danland med en kapacitet på 600 overnattende gæster pr. døgn. I hele Fanø
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Bad-området kan der overnatte omkring 4000 personer pr. døgn (Therkelsen,
2019).
Mange af lejlighederne har direkte adgang til klitområdet, så beboerne går over
klitterne ned til stranden. På stranden nedenfor projektområdet er der rekreative
muligheder med bl.a. strandvolley, fodbold og yoga (Figur 12).

Figur 12

Stranden nedenfor projektområdet. Tv. ses enden af Feriecenter Vesterhavet/Fanø - Danland. Stranden benyttes til mange forskellige formål, herunder parkering, strandvolley og fodbold som ses centralt i fotoet.

3.3

Arbejdsarealer og påvirkningszonen for Lycium

Anlægget af Lycium vil ske ved benyttelse af tilgængelige arealer omkring projektområdet (påvirkningszonen), beliggende uden for Natura 2000-områdets
grænser, samt med et arbejdsareal i og omkring selve byggefeltet (Figur 13).
Arbejdsarealet vil omfatte det område, der for nærværende optages af de to eksisterende bygninger samt arealer omkring Lycium. Arbejdsarealet er samlet på
2.947 m² heraf udgør selve projektområdet de 1.419 m². Påvirkningszonen omkring Lycium vil have en bredde på mellem ca. 5 og 15 m. Med projektet vil der
ske en terrænregulering på op til +/- 2.5 m omkring bygningen (Figur 3). Arbejdskørsel vil så vidt muligt foregå via den asfalterede vej, Strandvejen.
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Figur 13

3.4

Projektområde og arbejdsarealer (påvirkningszone)

Afværgeforanstaltninger bilag IV-arter

Som en del af projektet vil der som en effektiv afværgeforanstaltning blive opsat
paddehegn omkring byggepladsen i anlægsperioden. Paddehegnet skal sikre at
padder (strandtudse) ikke kan komme ind på byggepladsen og risikere at gå til.
Strandtudsens forekomst ved Lycium samt andre bilag IV-arters forekomst er
nærmere beskrevet i kapitel 6.
Paddehegnet opsættes på ydersiden af byggepladshegnet ca. 0.5-1 m fra byggepladshegnet så der er plads til at slå vegetationen langs paddehegnet. Vegetationen må ikke hænge ind over paddehegnet, da padder da kan hoppe op på
vegetationen og komme over hegnet. Paddehegnet skal være mindst 30 cm i
højden. Der skal være en kant på toppen af hegnet der hindre padder i at forcere hegnet. Paddehegnet skal trykkes godt ned i sandet så der ikke er revner
under hegnet hvor padder kan klemme sig igennem. Figur 14 og Figur 15 viser
eksempler på et paddehegn.
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Figur 14

Eksempel på paddehegn opsat på byggeplads

Figur 15

Eksempel på paddehegnstype. Det ses at paddehegnet har en bukket kant
på toppen der sikre at padder der hopper op falder tilbage på ydersiden af
hegnet.
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Efter opsætning af paddehegnet vil byggepladsen skulle tømmes for eventuelle
padder. Der skal søges dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet
vildt nr. 1466 af 06/12/2018.) og indhentes tilladelse fra Miljøstyrelsen til indsamling og genudsætning af padderne.
Indsamling af padderne foregår ved følgende procedure. Forud for paddeindsamlingen opsættes spande langs paddehegnets inderside. Spandende nedgraves spande for hver ca. 20 meter. Ligeledes for hver ca. 20 meter placeres skjul
i form af en plade/gulvmåtte eller lignende. Disse etableres til opsamling af de
padder, der vandrer rundt på arealet, således at disse kan indsamles og flyttes
til strandengen 50 m fra Lyciums byggeplads.
Spandene vil have grønt i bunden til at give fugt og skygge samt en pind, så
små pattedyr kan klatre op. Jorden omkring spanden slutter helt tæt. Desuden
vil der være et skjul i spanden i form af f.eks. en sten.
For at medvirke til at hele området så vidt muligt bliver tømt for padder, opsættes der i midten af området desuden et paddehegn som et X med opsamlingsspande og skjul langs paddehegnet. Figur 16 viser en sådan opsætning.

Figur 16

Eksempel på opsætning af kryds med paddehegn under paddeindsamling.

Spandene henstår med låg indtil hele hegnet er opsat og alle spande installeret.
Herefter fjernes lågene og indsamlingen starter.
Fra indsamlingen begynder, vil spande og skjul blive gennemset hver morgen,
og padder opsamlet i en spand vil blive flyttet til strandengen uden for hegnet.
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Når der ikke findes padder i spandene fem dage i træk, og der ved en nærmere
gennemgang af arealet ikke findes padder, betragtes arealet som tømt for padder og byggeriet kan gå i gang.
Gennemførsel af ovenstående afværgetiltag sikre at der ikke sker forsættelig
skade på bestanden af bilag IV-arten strandtudse under opførsel af Lycium.

3.5

Alternative placeringer

Den selvejende institution fonden for det naturhistoriske formidlingssted LYCIUM
har som bygherre alene rådighed over det areal, som er anført i projektbeskrivelsen ovenfor, hvorfor der ikke er alternative placeringer, hvis fonden skal
være projektherre for projektet. I relation til andre placeringer af et lignende
projekt med en anden bygherre er det dog fundet relevant at gøre nogle bemærkninger om hensigtsmæssigheden af den valgte placering i forhold til natur
og infrastruktur. Placering af Lycium ved Fanø Bad er ved en eksisterende vejforbindelse, hvor der er gode parkeringsmuligheder, og hvor der ikke skal etableres ny infrastruktur. Fanø Bad er i kommuneplanen udpeget som centerområde, og der er i forvejen mange turister ved Fanø Bad. Placering af Lycium ved
Fanø Bad vil derfor ikke trække turister og besøgende til nye uberørte steder,
men bidrage til, at presset fra turister på natur sker på en kontrolleret måde.
Placeringen nord for strandvejen er i et område, hvor der som følge af et betydeligt antal besøgende fra Feriecenter Vesterhavet/Fanø – Danland i forvejen er
sket en betydelig nedslidningen af den grå/grønne klit. Lyciums formål, der
kombinerer naturbevaring med naturoplevelse og naturforståelse vil således
med den ansøgte placering være så nænsom over for den beskyttede natur som
mulig.

4

Eksisterende forhold - Habitatområde H78

Fanø rummer en rig natur. På bilag 3a og 3b (Habitatnaturtyper på Fanø) ses, at
der på øen findes mange forskellige habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget
for Natura 2000-området. Bilag 3a og 3b viser også udviklingen i den geografiske udstrækning af habitatområderne fra 2016 til i dag. Ca. 50% af øen er dækket af lysåbne habitatnaturtyper, især klittyper og strandenge. Størstedelen af
Fanø er omfattet af habitatområde H78 "Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og
Varde Å vest for Varde". På Figur 17 ses Lyciums beliggenhed i forhold til de omkringliggende habitatnaturtyper og Natura 2000-grænsen.

18

PROJEKTBESKRIVELSE LYCIUM

Figur 17

Lyciums placering i forhold til omkringliggende habitatnaturtyper og Natura-2000 området.

I de overordnede målsætninger for Natura 2000-planen beskrives, at de lysåbne
naturtyper skal sikres en god naturtilstand og forekomsterne gøres mere sammenhængende. Derudover beskrives det, at naturtypen grå/grøn klit sammen
med fire andre naturtyper prioriteres højt, da naturtyperne udgør mere end 5 %
af det samlede kortlagte areal i den atlantiske region (Naturstyrelsen, 2016a).
Den konkrete målsætning for naturtypen er, at udviklingen i naturtilstanden er i
fremgang, således at der opnås høj eller god naturtilstand og en gunstig bevaringsstatus. I de konkrete målsætninger angives endvidere, at det samlede areal
af naturtypen skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tillader det
(Naturstyrelsen, 2016a).

4.1

Habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å
og Varde Å vest for Varde

Habitatområdet udgør et stort areal på godt 135.000 ha og omfatter Vadehavet
samt de nedre dele af fire store å-systemer (Varde Å, Sneum Å, Kongeå og Ribe
Å) med udløb i Vadehavet. Derudover indgår arealer omkring Vidå-systemet,
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Brede Å og Varde Å. Strandenge langs fastlandet samt klit- og marsklandskaber
på Skallingen og øerne Rømø, Mandø, Fanø og Langli omfattes også af habitatområdet. Habitatområdet er specielt udpeget grundet en væsentlig tilstedeværelse af bl.a. strandeng (1330), klithede (2140), vadeflader (1140) og grå/grøn
klit (2130) (Naturstyrelsen, 2016a).
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet omfatter 34 habitatnaturtyper og 10
arter. I Tabel 1 angives de pågældende naturtyper og arter samt deres bevaringsprognose som angivet i naturplanerne.
Tabel 1

Screening af udpegningsgrundlaget for habitatområde H78 Vadehavet med
Ribe Å. Naturtyper og arter markeret med en stjerne (*) er særligt prioriterede i EU.

Habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å
Naturtyper

Prognose

1110 Sandbanke

Ugunstig

1130 Flodmunding

Ugunstig

1140 Vadeflade

Ugunstig

1150 Lagune*

Ukendt

1160 Bugt

Ugunstig

1170 Rev

Ugunstig

1310 Enårig strandengsvegetation

Ukendt

1320 Vadegræssamfund

Ukendt

1330 Strandeng

Ugunstig

2110 Forklit

Ukendt

2120 Hvid Klit

Ugunstig

2130 Grå/grøn klit*

Ugunstig

2140 Klithede*

Ugunstig

2160 Havtornklit

-

2170 Grårisklit

-

2180 Skovklit

Ugunstig

2190 Klitlavning

Ugunstig

2310 Visse-indlandsklit

Ugunstig

2330 Græs-indlandsklit

Ugunstig

3130 Søbred med småurter

Ukendt

3140 Kransnålalge-sø

Ukendt

3150 Næringsrig sø

Ukendt

3160 Brunvandet sø

Ukendt

3260 Vandløb

Ukendt

4010 Våd hede

Ugunstig

4030 Tør hede

Ugunstig

6210 Kalkoverdrev*

-

6230 Surt overdrev*

Ugunstig

6410 Tidvis våd eng

Ugunstig

7150 Tørvelavning

Ugunstig

7230 Rigkær

Ugunstig

9190 Stilkege-krat

Ukendt

91D0 Skovbevokset tørvemose*

Ukendt

91E0 Elle- og askeskov*

-
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Arter

Prognose

1095 Havlampret

Ukendt

1096 Bæklampret

Gunstig

1099 Flodlampret

Ukendt

1103 Stavsild

Ukendt

1106 Laks

Ugunstig

1113 Snæbel*

Ugunstig

1351 Marsvin

Ukendt

1355 Odder

Gunstig

1364 Gråsæl

Ukendt

1365 Spættet sæl

Gunstig

De listede naturtyper er fundet inden for habitatområdet, men langt størstedelen
af dem findes ikke indenfor eller nær projektområdet. De naturtyper, der er fundet inden for projektområdets afgrænsning er grå/grøn klit (2130*) og hvid klit
(2120). *angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Den hvide klit fremgår ikke af Miljøstyrelsens kortlægning, men under feltbesigtigelserne er det
vurderet, at en stor del af projektområdet er hvid klit snarere end grøn klit, og
den er derfor kortlagt som sådan. I nærheden af projektområdet findes strandeng (1330) og forklit (2110), hvorfor disse naturtyper også er beskrevet i nærværende notat. De resterende naturtyper på udpegningsgrundlaget findes i stor
afstand til projektområdet.
I forhold til habitatområdets udpegningsarter er alle habitatarterne vandlevende,
og med evt. rasteområder på land (sæler og odder) i stor afstand fra projektområdet.

4.2

Habitatnaturtyper i eller i nærheden af
projektområdet

De habitatnaturtyper, der ligger i eller i nærhed til projektområdet, er grå/grøn
klit 2130, hvid klit 2120, strandeng 1330 og forklit 2110. På Figur 18 ses de
kortlagte habitatnaturtyper i eller nær projektområdet. Mosaiknaturen, som projektområdet ligger i, indeholder 95% grå/grøn 2130 klit og 5% havtornklit 2160.
Ved besigtigelserne i området er der dog ikke fundet havtornklit i eller nær projektområdet.
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Udpegede habitatnaturtyper i nærhed til projektområdet

Naturtypen hvid klit 2120 er ikke tidligere kortlagt i nærhed til projektområdet,
men ved besigtigelserne blev det konstateret, at projektområdet ligger delvist i
hvid klit. Derfor redegøres der også for denne naturtype.
Inden for habitatområde H78 er kortlagt 2130 grå/grøn klit med et samlet areal
på 909 ha. Fanø rummer størstedelen af habitatområdets grå/grøn klit, nemlig
666 ha. Projektområdet optager 1419 m² og heraf er i alt 1339 m² udpeget som
grå/grøn klit. Dvs. at projektområdet inddrager ca. 0,02 % af det samlede areal
med kortlagt grå/grøn klit på Fanø og ca. 0,01 % af naturtypens samlede areal i
hele habitatområdet. Tages der højde for, at ca. halvdelen af projektområdet er
hvid klit snarere end grå/grøn klit, så udgør det inddragede areal grå/grøn klit
ca. 0,01 % af naturtypens samlede areal på Fanø.
Historisk set er der tilvækst af klit på Fanø. Bilag 5 (Klitudvikling på Fanø´s
vestkyst) viser ortofotos af Fanø i 2002 og 2019. Her ses tydeligt at klitnaturen
udvikler sig mod vest. Dette ses bl.a. lige syd for projektområdet hvor der er opstået ny forklit (se Figur 18 og Figur 19 samt Bilag 2 der indeholder "Situationsplan, Luftfoto"). Mod vest ses udviklingen af både forklit, grå/grønne klitter og
strandeng. Klitterne vokser hurtigt og konstant, og der dannes hele tiden nye
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klitrækker, hvilket vidner om, at klitnaturen er dynamisk. Fanø vokser generelt
– især vest og sydvest for projektområdet med dannelse af nye klitrækker.

Figur 19

Historisk udvikling i klitterne nær projektområdet. Syd for projektområdet
er udviklet en ny forklit, der ses på ortofotoet fra 2017 og 2019. Vest for
projektområdet er udviklet både forklit, grå/grøn klit og strandeng, hvilket
ses på ortofotos fra 2002 og frem. Områderne med klitudvikling er markeret med blå. Udviklingen fra 2002 til 2019 for hele Fanø fremgår af bilag 5

Ved COWIs feltbesigtigelse i oktober 2019 blev der foretaget en opmåling af
hvor meget af projektområdet, der er hvid klit, og hvor meget der er grå/grøn
klit. Denne fordeling ses på Figur 20. Fordelingen er opmålt til:

›

Grå/grøn klit ca. 800 m²
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›
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Hvid klit ca. 619 m²

Figur 20

Fordeling af grå/grøn klit og hvid klit

Grå/grøn klit, der stort set er udpeget i hele projektområdet (se Figur 18) fylder
reelt 56 % af projektområdet. De 56 % grå/grøn klit består udelukkende af
grønsværklit (grøn klit) indenfor projektområdet og altså ikke grå klit (Figur 21).
Det er helt normalt, at der inden for en udpeget habitatnaturtype findes overgange til beslægtede naturtyper eller beslægtede naturtyper i mosaik. 44% af
projektarealet henføres ifølge COWIs feltarbejde i oktober 2019 til naturtypen
hvid klit. Indenfor den del af arealet, der er hvid klit, er der store flader uden
vegetation pga. slid (Figur 22 og Figur 23).
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Figur 21

Grønsværklit (grøn klit) indenfor projektområdet.

Figur 22

Fotoet er taget i midten af projektområdet, her er forstyrrelsen meget udbredt.
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Figur 23
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Foto af projektområdet, hvor der forekommer slid.

COWIs feltbesigtigelse i oktober 2019 viser, at der er tale om grøn klit, der indeholder fire arter af mosser, som er typiske for grå/grøn klit. Der blev ikke fundet
rensdyrlav inden for projektområdet, men nord for projektområdet indenfor projektets påvirkningszone var der partier med rensdyrlav som vidner om mere stabilitet i klitten. De første stadier i klitdannelsen, forklitten og den hvide klit, har
et sparsomt, spredt plantedække af særligt modstandsdygtige græsser (hovedsageligt sandhjælme og marehalm) og lave urter. I den grønne klit er vegetationen mere frodig, artsrig og tæt, deraf også navnet 'grønsværklit'.
Tabel 2 viser en planteliste fra projektområdet. Listen er opdelt på arter fra den
hvide klit og arter fra den grå/grønne klit. Det ses, at en del arter går igen på
begge naturtyper. Dette vidner om, at naturtyperne er dynamiske med glidende
overgange. I begge naturtyper er fundet naturtypekarakteristiske arter og nogle
stjernearter. Stjernearter er arter der er positive for naturtypen og som er følsomme over for kulturpåvirkning f.eks. i form af næringspåvirkning, afvanding,
omlægning eller tilgroning. Stjernearterne er i Tabel 2 markeret med en stjerne.
Det er helt naturligt, at der er fundet stjernearter i naturtypen. Ingen af planterne er derimod på udpegningsgrundlaget, og der er ingen af planterne, der er
rødlistede eller sjældne.
På plantelisten indgår planten Klit-natlys. På den nye danske rødliste fra 2019 er
planten markeret som LC hvilket betyder livskraftig (ikke truet), og den findes
mange steder på Fanø (Aarhus Universitet, 2020).
Artslisten viser, at den grå/grønne klit ikke har lige så mange karakteristiske arter her, som i den dokumentationscirkel, der er lavet ved Kortlægningen af Miljøstyrelsen (Miljøportalen, 2019). Ved en sammenligning af de naturtypekarak-
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teristiske strukturer er strukturerne vurderet ens ved Miljøstyrelsens kortlægning (hele det kortlagte areal) og ved COWIs besigtigelse i oktober 2019 (projektområdet). Projektarealet adskiller sig således ikke væsentligt fra den resterende del af den kortlagte grønne klit. Det lavere artsantal skyldes formentlig
forstyrrelse/slid.
Tabel 2

Planteliste fra projektområdet fra besigtigelser i februar 2017 af Biolog
Steffen Brøgger fra COWI samt besigtigelser i maj og okt. 2019 udarbejdet
af henholdsvis Biolog og tidligere rektor på Aarhus Universitet Lauritz B.
Holm-Nielsen og Biolog hos COWI Thomas Boll Kristensen samt Lanskabsforvalter hos COWI Anna Tauby-Theill.

Observerede plantearter
Hvidklit
Sand Hjælme, Amophila arenaria

Vår brandbæger, Senecio vernalis

Rød svingel, Festuca rubra

Ager svinemælk, Sonchus arvensis

* Sandskæg, Corynephorus cane-

* Femhannet hønsetarm, Cerastium

scens

semidecandrum

* Sandstar, Carex arenaria

Bidende stenurt, Sedum acre

Almindelig Kongepen, Hypocoeris radicata

Klit natlys, Oenothera ammophila

Marehalm, Leymus arenarius
Grøn klit
* Bidende stenurt, Sedum acre

Almindelig stedmoderblomst, Viola
tricolor

Sand Hjælme, Amophila arenaria

Marehalm, Leymus arenarius

Rød svingel, Festuca rubra

Ager svinemælk, Sonchus arvensis

Hejrenæb, Erodium circutarium

* Blåmunke, Jasione montana

Blød storkenæb, Geranium molle

Bakke-forglemmigej, Myosótis ramossísima

* Læge ærenpris, Veronica officinalis

Flipkrave, Teesdalia nudicaulis

Almindelig kongepen, Hypocoeris radicata

Vår-gæslingeblomst, Erophila verna

* Håret høgeurt, Hieraceum pilosella

Almindelig gåsemad, Arabidopsis thaliana

Mælkebøtte, Taraxacum vulgaris

Storblomstret hønsetarm, Cerastium
arvense

Klit-fladbælg, Lathyrus japonicus

* Engelsød, Polypodium vulgare

Vår-vikke, Vicia lathyroides

Torskemund, Linaria vulgaris

Høstborst, Leontodon autumnalis

Klit natlys, Oenothera ammophila

Glat borst, Leontodon autumnalis var.

Femhannet hønsetarm, Cerastium semidecandrum

Almindelig hundegræs, Dactylis glomerata

Rynket rose, Rosa rogusa

Lancet vejbred, Plantago lanceoláta

Hyld, Sambucus nigra

Hare kløver, Trifolium arvense

Bleg fuglegræs, Stellaria pallida

almindelig cypresmos, Hypnum
cupressiforme

stor kransemos, Rhytidiadelphus
triquetrus

Taghårstjerne, Syntrichia ruraliformis

hvidlig kortkapsel, Brachythecium albicans
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*) Stjerneart
I det følgende beskrives generelle karakteristika for de naturtyper, der er fundet
inden for og i nærheden af projektområdet.

4.2.1 Forklit 2110
Forklitten rummer de første stadier i dannelsen af klitter. Naturtypen består typisk af vindribber, strandvolde, hævede sandflader på den øvre strand eller forklitter ved foden af de høje klitter. Tykkelsen af flyvesandslaget er ligesom for
de øvrige klittyper ikke afgørende. Selv et få cm tykt lag flyvesand er nok til at
henføre et areal til klittyperne. Sandet er ret næringsrigt, da det blandes med
opskyl fra havet og tanglinier mv. Karakteristiske arter er: strand-kvik, marehalm, strand-arve og strandmandstro. Derudover kan bl.a. strand- sennep, sodaurt, rød svingel og krybhvene, men især sand-hjælme og østersø-hjælme
være vigtige for den startende klitdannelse. Generelt er der meget sparsom eller
ingen plantevækst på store dele af naturtypen, men der kan ud over ovennævnte være indslag af enårige planter fra tanglinier (Skov- og Naturstyrelsen &
DMU, 2016).

4.2.2 Hvid klit 2120
De yderste rækker af klitter langs kysterne er de hvide klitter. De hvide klitter
danner ofte rækker langs kysten med en typisk bevoksning af hjælme eller marehalm. Fra toppen af klitterne sker der en mindre, konstant sandflugt, og i læsiden aflejres der sandtunger, som gør klitten lys at se på og giver den navnet
den hvide klit. Tykkelsen af flyvesandslaget er ligesom for de øvrige klittyper
ikke afgørende. Selv et få cm tykt lag flyvesand er nok til at henføre et areal til
klittyperne. Karakteristiske arter er: sand-hjælme, strand-mandstro, strandsnerle og marehalm. Især hjælme og marehalm præger typens vegetation, men
der er ofte en række ledsagearter som fx havtorn, strand-fladbælg, klit-stedmoderblomst, firhannet hønsetarm, femhannet hønsetarm, muse-vikke eller
østersø-hjælme (Skov- og Naturstyrelsen & DMU, 2016).
Den hvide klit afgrænses mod grå/grøn klit (2130), ved fravær af arter, der indikerer mere stabilitet, f.eks. laver, mosser, blåmunke, sand-rottehale, rødknæ,
gul snerre, smalbladet timian og hunde-viol. Den afgrænses mod forklit (2110)
ved fraværet af strand-kvik, strandarve, strandsennep, sodaurt og tanglinieplanter samt ved morfologien, idet hvid klit i modsætning til forklit består af egentlige og relativt høje klitter (Skov- og Naturstyrelsen & DMU, 2016).

4.2.3 Grå/grøn klit 2130*
Naturtypen grå/grøn klit er stabile klitter med et mere eller mindre lukket vegetationsdække af urteagtige planter - græsser, urter, mosser eller laver, ofte i
mosaik. Kalkindholdet i jorden kan variere meget, alt efter alder og udvaskning
af klitterne. Naturtypen omfatter både grå klit og grønsværklit, samt andre undertyper domineret af urteagtige planter; typisk bag den hvide klit. Da klitter i
Danmark deles i ni forskellige habitatnaturtyper, som ofte forekommer i mosaik
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på et konkret areal, kan et areal være præget af naturtypens plantesamfund allerede ved en dækningsgrad på over 11 % af arealet, hvis ingen af de øvrige naturtyper har større dækning.
Grønsværklit, som vi har i projektområdet, er mere kalk- og næringsrig end grå
klit og huser det højeste antal arter. Gråklitten har sit navn efter dominansen af
laver. Grøn klit kan indgå i mosaik med hvid klit (2120) havtornkrat (2160), grårisklit (2170), skovbevokset klit (2180), fugtige klitlavninger (2190) og enebærklit (2250*). I Danmark langs vestkysten er disse klittyper meget udbredte, men
på europæisk plan er de mere sjældne og truede (Skov- og Naturstyrelsen &
DMU, 2016).
Floraen i grøn klit rummer ofte en eller flere af følgende karakteristiske arter:
Tidlig- og udspærret dværgbunke, blød hejre, sand-star, arter af hønsetarm,
sandskæg, hejrenæb, gul snerre, bredbægret ensian, klit-kambunke, bakkeforglemmigej, mark-krageklo, sand-rottehale, klit-limurt, klit-stedmoderblomst,
mosset Syntrichia ruraliformis samt arter af bægerlav og rensdyrlav (Skov- og
Naturstyrelsen & DMU, 2016).
Stjernen (*) betyder, at der er tale om en prioriteret naturtype, dvs. en naturtype, der vurderes som særligt truet i Europa. Der er imidlertid ikke tale om en
konkret vurdering af forholdene på Fanø, hvor naturtypen er udbredt.

4.2.4 Strandeng 1330
Naturtypen omfatter plantesamfund som jævnligt oversvømmes af havet, f.eks
ved vinterstorme, samt tilsvarende vegetation af salttålende græsser og urter
ved kysten selvom der ikke forekommer oversvømmelse. Naturtypen omfatter
både den klassiske græssede salteng ved kysten, den ugræssede strandsump og
vegetation på opskyllede tanglinier i strandenge. Naturtypen findes langs kyster,
der er beskyttet mod væsentlig bølgepåvirkning og deraf følgende erosion
(Skov- og Naturstyrelsen & DMU, 2016).
Karakteristiske arter er: harril, kryb-hvene, rød svingel, strand-annelgræs,
strand-malurt, alm. kvik, stiv kvik, engelskgræs, kødet hindeknæ, rødbrun kogleaks, slap annelgræs, spyd-mælde, kilebæger-arter, strand-asters, strandbede, gåse-potentil, strand-kamille, strand-mælde, sandkryb, strandtrehage,
strand-vejbred, sumpstrå-arter, udspilet star og udspærret annelgræs (Skov- og
Naturstyrelsen & DMU, 2016).

4.3

Tilstandsvurdering af habitatnaturtyperne

Tilstandsvurderingssystemet omsætter dokumenteret viden og eksperterfaring
om strukturelle og biologiske forhold i naturtyper og levesteder til målbare og
objektive indikatorer, der kan bruges i karakteriseringen og forvaltningen af
danske naturtyper. Naturtilstanden beskrives ved en række strukturelle indikatorer og ved forekomsten af karplanter i et cirkelformet dokumentationsfelt med
radius 5 m. Naturtilstanden vurderes på en skala fra 0 til 1, opdelt i fem tilstandsklasser fra dårlig til høj naturtilstand, Figur 24.
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Skalaen for naturtilstand

En naturtypes naturtilstandsindeks er et indeks, der er beregnet ud fra naturtypens artsindeks og strukturindeks. Alle indeks benytter referenceskalaen fra 0 til
1, hvor 1 er den bedst opnåelige tilstand. Derved bliver det muligt at skelne højere naturtilstande fra lavere naturtilstande i forhold til struktur- og artsindhold.
Struktur- og artsindeks bærer hver især på værdifuld information om arealets
naturtilstand og dets forventede udvikling. Strukturindekset karakteriserer de
aktuelle påvirkninger af naturgrundlaget, så en forbedring heraf over tid giver
muligheder for en forbedring af artsindholdet, hvorimod en forværring ofte vil
medføre forværrede muligheder for artsindholdet. Artsindekset giver en indikation på, om naturtypens tilknyttede arter har formået at kolonisere området og
overleve. Det afspejler derfor også den historiske udvikling.
Strukturindekset beregnes som et gennemsnit af point for de vægtede strukturindikatorer. Her kigges på vegetationsstruktur, hydrologi og kystsikring, afgræsning/pleje, påvirkning fra landbrugsdrift og naturtypekarakteristiske strukturer.
For grå/grøn klit vurderes følgende naturtypekarakteristiske, positive strukturer:

›

Vindbrud

›

Dækning af rensdyrlaver o.a. laver

›

Artsrig karplantevegetation

For grå/grøn klit vurderes følgende naturtypekarakteristiske negativ strukturer:

›

Kystsikret med plantet hjælme og gran/fyrkviste

›

Kraftigt slid fra kørsel eller færdsel

›

Dækning af indførte nåletræer (ikke skovfyr, rødgran, taks og ene) eller
rynket rose

›

Bund dækket af stjerne-bredribbe (invasiv art)

Indenfor Lyciums projektområde som stort set kun består af udpeget grå/grøn
klit findes de positive strukturer vindbrud og artsrig karplantevegetation, mens
der ikke findes rensdyrlav. Af negative strukturer findes kun kraftigt slid fra
færdsel.
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Artsindekset beregnes som et vægtet gennemsnit af to indeks nemlig; artsscoreindekset og artsdiversitetsindekset. Begge indeks beregnes på grundlag af vegetationens artssammensætning i en dokumentationscirkel med radius 5 m,
hvor centrum placeres i et homogent område, der er karakteristisk for naturtypen1.

4.3.1 Tilstandsvurdering for det område (polygon), som
projektområdet ligger i yderkanten af
Grøn klit, 2130, er kortlagt og beregnet til naturtilstandsklasse 3 (moderat) i perioden 2010-2011 og 2 (god naturtilstand) i perioden 2016-2019 (Miljøstyrelsen,
2019b). Hvid klit er ikke kortlagt og derfor heller ikke tilstandsvurderet
(Miljøstyrelsen, 2019b). Vurderingerne gælder for de hele polygoner og er gældende til den næste kortlægning foretages. Figur 25 viser naturtilstanden i
2010-2011 og Figur 26 viser naturtilstanden i 2016-2019.

Figur 25

Naturtilstand 2010-2011

BEK nr. 945 af 27/06/2016 - Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse
af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
1
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Vurderingen bygger på en gennemgang af hele polygonet og der kan derfor ikke
sluttes fra denne vurdering, at naturtilstanden på den aktuelle lokalitet hvor Lycium placeres rent faktisk svarer helt til kortlægningens vurdering.
Ved den fornyede naturtilstandsvurdering i perioden 2016-2019 har den
grå/grønne klit, hvor Lycium placeres fået tilstandsvurderingen god (Figur 26).
Naturtilstandsvurderingen foretages på baggrund af en vurdering af den
grå/grønne klits generelle tilstand i det område, for hvilket naturtypen er udpeget. Naturtypen har således undergået en positiv udvikling og opnået gunstig
bevaringsstatus. Både strukturindekset og artsindekset er 0.65 og således er
naturtilstandsindekset også 0.65 (Miljøportalen, 2019). Her er fundet 13 stjerne
arter/positiv-arter, hvilket er meget. Projektområdet er beliggende i udkanten af
det vurderede område og har ikke været genstand for en selvstændig tilstandsvurdering.
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Figur 26

4.4

Naturtilstand 2016-2019

Forstyrrelse i klit-plantesamfund

I Danmark har forstyrrelsen i klitter været for nedadgående de sidste 100 år.
Klitterne stabiliseres og gror til blandt andet pga. næringsstoftilførsel og dræning
og fravær af græsning og brand. Dermed udjævnes den karakteristiske mosaikstruktur med forskellige habitatnaturtyper, der afløser hinanden, og de mest forstyrrelsestilpassede og langsomvoksende arter forsvinder (Ejrnæs et al., 2011).
Planter konkurrerer ofte om blandt andet lys og næring, men i de fleste plantesamfund er det faktisk forstyrrelse, mere end det er konkurrence, der er den
vigtigste faktor for strukturen. De to faktorer er dog ikke helt uafhængige, da
planter jo generelt også konkurrerer om plads. Forstyrrelse skaber netop plads
til at frø kan spire, og plads til at små spirer kan vokse sig store, uden de bliver
skygget væk af større arter og individer (Brunbjerg, Eiserhardt, & Svenning,
2016).
Bortset fra at forstyrrelse er vigtigst under dannelse af plantesamfund i klitterne,
peger forskningsresultater også i retning af, at der er forskel på den relative betydning af konkurrence, knaphed og forstyrrelse i forskellige habitattyper (klitheder, klitlavninger, og grå/grønne klitter). Dette stemmer overens med de forskellige miljøforhold i klithabitattyperne, hvor ressourceknapheden er størst i
klitheden, forstyrrelsen størst i klitterne tættest på havet (grå/grøn klit) og konkurrencen størst i de mere næringsrige klitlavninger (Maun, 2009).
I mangel på tilstrækkelige naturlige forstyrrelser, gavner det sandsynligvis naturen, at der er en anden form for forstyrrelse f.eks. i form af menneskelig brug af
klitterrænet (Brunbjerg, et al., 2015). Dog ses der også eksempler på for megen
forstyrrelse og slitage som følge heraf. Klitforvaltning skal derfor hele tiden evalueres og tilpasses de aktuelle forstyrrelsesniveauer, så ligevægten mellem forstyrrelse og stabilitet opretholdes.

5

Eksisterende forhold – Fuglebeskyttelsesområderne
F53 og F57

5.1

Fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø

Projektområdet er beliggende i fuglebeskyttelsesområde F53 "Fanø". Lyciums
placering i fuglebeskyttelsesområde F53 samt afstanden til det nærliggende fuglebeskyttelsesområde F57 fremgår af Figur 27, hvor de nærmeste kortlagte levesteder for ynglefugle også er indtegnet.
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Placeringen af Lycium i forhold til fuglebeskyttelsesområderne F53
(afstand 0 m) og F57 (afstand ~620 m) samt de nærmeste kortlagte
levesteder for ynglefugle (havterne, dværgterne og hvidbrystet
præstekrave).

F53 har et samlet areal på ca. 4.500 ha og omfatter størstedelen af Fanø med
undtagelse af byerne Nordby og Sønderho. Fuglebeskyttelsesområdet er også
udpeget som Ramsarområde. Fuglebeskyttelsesområdet er specielt udpeget
grundet en væsentlig tilstedeværelse af en række yngle- og trækfugle angivet i
Tabel 3.
Fanø rummer mange forskellige habitater og levesteder for fugle bl.a. klitter,
klitlavninger, klitheder, kær og strandenge samt flere tagrørsumpe og nåletræsbevoksninger langs østkysten og midt på øen (Naturstyrelsen, 2016b). For de
fuglearter, som er på udpegningsgrundlaget for F53, består levestederne især af
strande, strandenge og rørskove/rørsump.
I udpegningsgrundlaget indgår således sjældne og truede ynglefugle med tilknytning til øens vådområder og kystzone. Især øens nordlige og nordvestlige
strandenge og strande kan fremhæves som vigtige yngleområder
(Naturstyrelsen, 2015). De fleste ynglefugle på udpegningsgrundlaget har en
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ugunstig bevaringsstatus med faldende bestande, hvilket bl.a. kan skyldes forstyrrelse fra menneskelig færdsel nær fuglenes yngleområder (Naturstyrelsen,
2014a).
I Tabel 3 angives de pågældende arter samt deres bevaringsprognose som angivet i naturplanerne. De efterfølgende beskrivelserne af fuglearterne baseres
bl.a. på informationer fra "Danmarks Fugle" på dof.dk og fra "Beskyttede arter
og naturtyper" på mst.dk.
Tabel 3

Screening af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø.
I "kategori" angives, hvorvidt arten er ynglende (Y), trækfugl, der opholder
sig i området i internationalt betydende antal (T), eller trækfugl, der opholder sig i området i nationalt betydende antal (Tn).

Fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø
Arter

Kategori

Prognose

Rørdrum

Y

Gunstig

Lysbuget knortegås

T

Ugunstig

Rørhøg

Y

Gunstig

Vandrefalk

Tn

-

Klyde

Y

Ugunstig

Hvidbrystet præstekrave

Y

Ugunstig

Sandløber

T

-

Almindelig ryle

Y

Ugunstig

Sandterne

Y

Ugunstig

Havterne

Y

Ugunstig

Dværgterne

Y

Ugunstig

I beskrivelsen af de enkelte fuglearters forekomst nær projektområdet anvendes
bl.a. data fra Dansk Ornitologisk Forenings database, DOFbasen. Data i DOFbasen er typisk indrapporteret på lokalitetsniveau. Placeringen af de DOFlokaliteter, som ligger nærmeste Lycium, fremgår af Figur 28. Figur 29 viser de
store DOF-lokaliteter Fanø Vesterstrand, Søren Jessens Sand og Keldsand i hele
deres geografiske udstrækning. Større DOF-lokaliteter kan indeholde mindre
DOF-lokaliteter. Fanø Vesterstrand indeholder f.eks. også en del af lokaliteten
Fanø Strand, Nord.
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DOF-lokaliteter (Dansk Ornitologisk Forening) nær Lycium: A: Søren Jessens Sand; B: Fanø Nordveststrand; C: Nordby Klitter; D: Fanø Strand,
Nord; E: Fanø Bad Sommerhusområde; F: Vest for Fanø, maritim; G:
Rindby Strand; H: Rindby Klit Sommerhusområde.
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Figur 29

DOF-lokaliteterne Fanø Vesterstrand, Søren Jessens sand og Keldsand

5.1.1 Fuglearter på udpegningsgrundlaget for F53
Rørdrum
Rørdrum er på udpegningsgrundlaget for F53 som ynglefugl. Denne art er tilknyttet store rørskove og -sumpe, hvor den placerer sin rede mellem tagrørene.
Rørdrummen lever fortrinsvis af fisk, padder og andre smådyr, som fanges i rørskoven eller de tilstødende vandområder. De danske rørdrummer er overvejende standfugle, dvs. de bliver i Danmark om vinteren, hvis ikke vinteren er alt
for hård.
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Nærmeste kortlagte levested for rørdrum ligger ca. 7 km sydsydøst for projektområdet, og er vurderet til at have moderat tilstand. Projektområdet omfatter
ikke rørskove, der er egnede som levested for rørdrum, men jf. DOFBasen er der
indenfor de seneste fem år registreret paukende rørdrum på DOF-lokaliteterne
"Fanø Strand, Nord" og "Fanø Nordveststrand", der ligger henholdsvis ca. 80 m
og ca. 1.000 m fra projektområdet (Figur 28, Figur 30). Efterhånden som rørskoven udvikles i sumpområderne indenfor disse to lokaliteter, kan rørdrummen
potentielt etablere sig som ynglefugl, hvis ikke områderne bliver for tørre.

Figur 30

Den sydlige del af rørsumpen i DOF-lokalitet "Fanø Strand, Nord" set fra
projektområdet.

Rørhøg
Rørhøg er på udpegningsgrundlaget for F53 som ynglefugl. Arten yngler fortrinsvis i rørskove i vådområder, moser og søer. Rørhøgen trækker sydpå om vinteren. De fleste fugle starter trækket i august-september og vender tilbage til
Danmark i april. Føden består hovedsageligt af mus og småfugle, som jages
over rørskoven samt over marker og enge.
Nærmeste kortlagte levested for rørhøg ligger ca. 7 km sydsydøst for projektområdet, og er vurderet til at have god tilstand. Projektområdet omfatter ikke
rørskove, der er egnede som levested for rørhøg, men jf. DOFBasen er der indenfor de seneste fem år registreret rørhøg på lokaliteterne "Fanø Strand, Nord"
og "Fanø Nordveststrand", der ligger henholdsvis ca. 80 m og ca. 1.000 m fra
projektområdet (Figur 28, Figur 31). Især for "Fanø Nordveststrand" er der registreret mange rørhøge inkl. ynglefugle. Udvikles rørskoven i sumpområdet indenfor "Fanø Strand, Nord", kan rørhøgen potentielt også etablere sig som ynglefugl her.
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Figur 31

Rørsumpen i DOF-lokalitet "Fanø Strand, Nord" set fra projektområdet.
Mod horisonten i højre side af fotoet grænser lokaliteten op til DOFlokalitet Fanø Nordveststrand.

Klyde
Klyde er på udpegningsgrundlaget for F53 som ynglefugl. I Danmark yngler arten i spredte kolonier, der typisk er placeret på kortgræssede strandenge eller
småøer, som ikke kan nås af ræve. Nærmeste kortlagte levested for klyde ligger
ca. 3 km sydøst for projektområdet og er vurderet til at være i moderat tilstand.
Af data fra DOFbasen fremgår det dog, at arten også er begyndt at yngle på
strandengen ved "Rindby Strand" ca. 1,2 km sydøst for projektområdet samt
ved "Søren Jessens Sand" og "Fanø Nordveststrand" ca. 1,5 km nordvest for
projektområdet.
Hovedparten af de danske og øvrige skandinaviske klyder samles i Vadehavet i
juli-september for at fælde. Efter fældningen (september-november) trækker
fuglene syd på. Klyden overvintrer langs Vesteuropas kyster, ved Middelhavet
og langs kysten af Vestafrika. Klyden vender tilbage fra overvintringsstederne i
marts-april.
Klyden lever fortrinsvis af insektlarver, små krebsdyr og bløddyr, som den finder
på lavt vand.

Hvidbrystet præstekrave
Hvidbrystet præstekrave er på udpegningsgrundlaget som ynglefugl. Som ynglelokalitet foretrækker arten store, åbne og uforstyrrede sandflader eller saltenge.
Rederne placeres forholdsvis tæt, i noget der kan minde om kolonier. Hvidbrystet præstekrave er sårbar over for forstyrrelse på ynglepladsen, og da artens
ynglepladser ofte er på strandene, så betyder badeturismen, at egnede lokaliteter herhjemme er sjældne. I dag yngler arten næsten udelukkende i indhegnede
områder med adgangsforbud på Rømø og Fanø. Nærmeste kortlagte levested for
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arten ligger ca. 1.900 m nordnordvest for projektområdet (Figur 32) og er vurderet til at være i moderat tilstand (Figur 27). Af basisanalysen fremgår det, "at
for dværgterne, havterne og hvidbrystet præstekrav gælder, at levestederne i
nogen eller større omfang er udsat for forstyrrelser fra menneskelig aktivitet.
Dette sammen med levestedernes tilgængelighed for ræv og antallet af ræve i
området bidrager til, at tilstanden for levestederne vurderes til moderat eller
ringe for disse fugle".
Hvidbrystede præstekraver fra Danmark og Sydsverige samles i sensommeren/efteråret i flokke i Vadehavet, inden de flyver til de formodede overvintringspladser i Sydvesteuropa. De hvidbrystede præstekraverne vender tilbage til
Danmark omkring april.
Hvidbrystet præstekrave lever af forskellige små krebsdyr og bløddyr, som findes langs stranden.

Figur 32

Udsigt over Søren Jessens Sand set fra syd. De kortlagte levesteder for
hvidbrystet præstekrave ligger i horisonten på strandengen mellem stranden og klitterne. Placeringen af det kortlagte levested fremgår af Figur 27.

Sandløber
Sandløberen er på udpegningsgrundlaget som trækfugl. Sandløberen lever af insekter, krebsdyr og muslinger, som den finder ved at følge bølgerne, når disse
trækker sig tilbage fra stranden.
Arten er en ret almindelig trækgæst og forholdsvis almindelig vintergæst i Danmark, men en sjælden sommergæst. Sandløberen overvintrer i Vesteuropa og
Vestafrika. Sandløberen holder til langs kysterne i Danmark, og om foråret træffes den næsten udelukkende langs Vestkysten.
Projektområdet udgør ikke et egnet habitat for sandløber, men arten træffes på
stranden ud for projektområdet. I DOFBasen er der således i perioden 2015-
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2019 foretaget 17 registreringer af sandløber på DOF-lokalitet "Fanø Strand,
Nord", der omfatter stranden ud for projektområdet. Observationerne omfatter
3-250 individer pr. registrering. For DOF-lokaliteten "Søren Jessens Sand", der
ligger ca. 800 m nordvest for projektområdet, er der 304 registreringer af sandløber i perioden 2015-2019 med 1-1.200 individer pr. registrering, mens der i
samme periode er 922 registreringer med 1-1.700 individer pr. registrering for
"Fanø Vesterstrand", der ligger sydvest for projektområdet.

Havterne og dværgterne
Havterne er på udpegningsgrundlaget som ynglefugl. Arten yngler på småøer og
holme, hvor reden er beskyttet fra rovpattedyr. Havternen yngler i kolonier, og
reden er tit placeret på den åbne sandstrand eller i sparsom og lav vegetation.
Nærmeste kortlagte levested for havterne ligger ca. 1.500 m nordvest for projektområdet (Figur 33) og er vurderet til at være i ringe tilstand (Figur 27).
Havternens føde består især af fisk samt i mindre grad større vandinsekter. Havternerne overvintrer ved Antarktis og starter trækket dertil omkring starten af
august. Fuglene kommer tilbage til Danmark sidst i april.

Figur 33

Udsigt over Søren Jessens Sand set fra syd. De kortlagte levesteder for
hav- og dværgterner ligger langs havet. Placeringen af de kortlagte levesteder fremgår af Figur 27.

Dværgterne er på udpegningsgrundlaget som ynglefugl. Arten yngler i kolonier
på sandede eller grusede strande uden vegetation. Nærmeste kortlagte levested
for dværgterne ligger ca. 1.500 m nordvest for projektområdet (Figur 33) og er
vurderet til at være i ringe tilstand (Figur 27).
Dværgternen lever af småfisk og andre små dyr, som de fanger ved dykning på
lavt vand. Dværgternerne overvintrer langs Vestafrikas kyster og starter trækket
dertil i løbet af september. Fuglene kommer tilbage til Danmark i april-maj.
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Af basisanalysen fremgår det, "at for dværgterne, havterne og hvidbrystet præstekrav gælder, at levestederne i nogen eller større omfang er udsat for forstyrrelser fra menneskelig aktivitet. Dette sammen med levestedernes tilgængelighed for ræv og antallet af ræve i området bidrager til, at tilstanden for levestederne vurderes til moderat eller ringe for disse fugle".

Sandterne
Sandterne er på udpegningsgrundlaget som ynglefugl. Sandternen er en meget
fåtallig ynglefugl i Danmark. Nærmeste kortlagte levested (potentielt egnet yngleområde) for sandterne ligger ca. 3 km sydøst for projektområdet. Området er
dog uden yngleforekomst af sandterne. I Danmark yngler arten typisk på øer og
holme, hvor vegetationen er sparsom. Projektområdet og i nærheden heraf indeholder ikke sådanne habitater.

Lysbuget knortegås
Lysbuget knortegås er på udpegningsgrundlaget som trækfugl. Lysbuget knortegås lever af planteføde. Om efteråret og vinteren er det især ålegræs og større
alger, som de finder i lavvandede fjordområder og på mudderflader, mens de
om foråret fouragerer på strandenge med lav vegetation og i nogen grad på
marker med vinterafgrøder såsom hvede og byg.
Projektområdet og de nærliggende arealer omfatter ikke habitater, der er oplagte som raste- eller fødesøgningsområder for lysbuget knortegås. I DOFBasen
er der indenfor de seneste fem år heller ikke registreret lysbuget knortegås på
de nærmest-liggende DOF-lokaliteter.

Vandrefalk
Vandrefalken er på udpegningsgrundlaget som trækfugl, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Antallet af overvintrende vandrefalke i Danmark har været stigende, og der opholder sig formodentlig 30-40 individer. Vandrefalken holder især til på kystnære lokaliteter med store samlinger af vadefugle. Arten kan potentielt observeres nær projektområdet, men projektområdet
og i nærheden heraf indeholder ikke habitater, der tiltrækker store samlinger af
vadefugle.

Almindelig ryle
Almindelig ryle er på udpegningsgrundlaget som ynglefugl. Nærmeste kortlagte
levested (potentielt egnet yngleområde) for almindelig ryle ligger ca. 3 km sydøst for projektområdet. Området er dog uden yngleforekomst af almindelig ryle.
Arten yngler i Danmark primært på fugtige, kortgræssede strandenge. Denne
habitattype findes ikke indenfor eller i umiddelbar nærhed af projektområdet.

5.2

Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet

Projektområdet er placeret ca. 620 m øst for fuglebeskyttelsesområde F57
(Figur 27). Fuglebeskyttelsesområdet dækker et areal på 115.000 ha og strækker sig fra Vadehavet umiddelbart nord for Fanø til den dansk-tyske grænse ud
for Tønder. Fuglebeskyttelsesområdet er også Ramsarområde. Vadehavet er
med sin store biologiske produktion og tidevand et værdifuldt levested for flere
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millioner vandfugle, der benytter området under trækket eller som yngle-, fældnings- eller overvintringslokalitet (Naturstyrelsen, 2014b).
Fuglebeskyttelsesområdet er specielt udpeget grundet en væsentlig tilstedeværelse af en række yngle- og trækfugle, angivet i Tabel 4. I udpegningsgrundlaget
indgår en række trækfugle, der benytter den østatlantiske trækrute mellem ynglepladser og overvintringsområder. En del ynglefugle på udpegningsgrundlaget
har en ugunstig bevaringsstatus med faldende bestande. Forstyrrelse udgør muligvis en trussel for en del af disse arter (Naturstyrelsen, 2014b).
I Tabel 4 angives de pågældende fuglearter samt deres bevaringsprognose som
angivet i naturplanerne.
Tabel 4

Screening af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet. I "kategori" angives hvorvidt arten er ynglende (Y), trækfugl, der
opholder sig i området i internationalt betydende antal (T) eller trækfugl,
der opholder sig i området i nationalt betydende antal (Tn).

Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet
Arter

Kategori

Prognose

Kortnæbbet gås

T

Gunstig

Grågås

T

-

Bramgås

T

Gunstig

Mørkbuget knortegås

T

Gunstig

Lysbuget knortegås

T

Ugunstig

Gravand

T

Gunstig

Pibeand

T

Gunstig

Krikand

T

Gunstig

Spidsand

T

Gunstig

Skeand

T

Gunstig

Edderfugl

T

Ugunstig

Sortand

T

Gunstig

Havørn

Tn

-

Blå kærhøg

Tn

-

Vandrefalk

Tn

-

Strandskade

T

Gunstig

Klyde

TY

Ugunstig

Hvidbrystet præstekrave

TY

Ugunstig

Hjejle

T

Gunstig

Strandhjejle

T

Gunstig

Islandsk ryle

T

Gunstig

Sandløber

T

Ukendt

Almindelig ryle

T

Gunstig/
ugunstig

Lille kobbersneppe

T

Gunstig

Stor regnspove

T

Gunstig

Rødben

T

Gunstig

Hvidklire

T

Gunstig

Dværgmåge

T

Ukendt

Sandterne

Y

Ugunstig
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Splitterne

Y

Ugunstig

Fjordterne

Y

Ugunstig

Havterne

Y

Ugunstig

Dværgterne

Y

Ugunstig

Mosehornugle

Y

-

Blåhals

Y

-
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5.2.1 Fuglearter på udpegningsgrundlaget for F57
Størstedelen af arterne på udpegningsgrundlaget for F57 er trækfugle. Flere af
arterne, især ynglefuglene, forekommer også på udpegningsgrundlaget for F53.
Klyde, hvidbrystet præstekrave, sandløber, havterne og dværgterne er således
beskrevet under F53, men disse arter er også på udpegningsgrundlaget for F57.
For beskrivelse af disse arter henvises til afsnit 5.1.1.

Vadefugle
Almindelig ryle er på udpegningsgrundlaget anført som ynglefugl på F53, mens
den på udpegningsgrundlaget for F57 er anført som trækfugl. Almindelig ryle,
som yngler i de arktiske egne, raster i stort antal i Vadehavsområdet i efteråret.
De fleste af disse trækfugle trækker videre i oktober-november. Almindelig ryle
lever af diverse smådyr som insekter, børsteorme, krebsdyr og muslinger, som
den finder på vadeflader og i vandkanten.
Ligesom flere af de andre vadefugle på udpegningsgrundlaget (strandskade,
klyde, strandhjejle, islandsk ryle, lille kobbersneppe, stor regnspove, rødben og
hvidklire) så fouragerer de trækkende ryler på strande og vadeflader langs kysterne i Vadehavet. Ved Fanø raster almindelig ryle og islandsk ryle i de største
antal med op til 50.000 individer ved bl.a. DOF-lokaliteterne "Keldsand" og
"Fanø Vesterstrand". I antal følger herefter lille kobbersneppe, strandskade og
stor regnspove med maksimale antal på mellem 5.000 og 10.000 individer. De
største antal af disse vadefugle er registreret ved "Keldsand", men ved "Søren
Jessens Sand" og "Fanø Vesterstrand" raster og fouragerer vadefuglene også i
stort antal. Vadefuglene findes længere ude på vade- og strandfladen og findes
derfor ikke i projektområdet.
De trækkende vadefugle opholder sig typisk i Danmark i kortere perioder forår
og efterår. Generelt forventes det, at de enkelte arter opholder sig i største antal
i Danmark i følgende perioder: almindelig ryle (marts-maj og juni-oktober),
strandskade (juli-april, nogle yngler her også), strandhjejle (maj og juli-oktober,
nogle overvintrer her også), islandsk ryle (marts-maj og juli-august), lille kobbersneppe (marts-maj og august-september), stor regnspove (marts-april og
juni-september, en del overvintrer her også), rødben (marts-maj og juni-august,
nogle yngler her også) og hvidklire (april-maj og juli-oktober).
En anden af vadefuglene er hjejlen. De trækkende hjejler træffes også nær kysten, hvor hjejlerne fouragerer fortrinsvis på enge, græsmarker og til tider marker med nysået korn. Fra marts til april raster op mod 100.000 individer i Vadehavet, Nord- og Vestjylland. Efterårstrækket foregår i juli-november, hvor hjej-
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lerne igen raster i Danmark. Arten var tidligere en almindelig ynglefugl i Danmark, men som ynglefugl er arten nu en meget sjælden. Hjejlen yngler i åbne
og tørre hedeområder med lav lyngvegetation og helt uden trævækst.

Gæs
Lysbuget knortegås er også på udpegningsgrundlaget for F53, og arten er således beskrevet i afsnit 5.1. I fuglebeskyttelsesområde F57 er både mørkbuget og
lysbuget knortegæs på udpegningsgrundlaget. Lysbuget og mørkbuget knortegås er racer af samme art, og det vurderes at beskrivelsen af lysbuget knortegås i afsnit 5.1 er dækkende for begge arter, der henvises derfor til den beskrivelse.
Kortnæbbet gås, grågås og bramgås er alle på udpegningsgrundlaget for F57
som trækfugle. Alle tre arter kan forekomme i forholdsvis store flokke, men arterne fouragerer typisk fouragerer på arealer med græs/urter eller markafgrøder. Natten tilbringer gæssene på søer eller andre større vandflader. Disse habitater forekommer ikke indenfor projektområdet.

Ænder
Gravænder fra bl.a. Vestnorge og Sydsverige trækker i juni-juli til Vadehavet for
at fælde svingfjerene. Efter fældningen spredes fuglene til flere forskellige områder langs de danske kyster for at overvintre. I marts-maj trækker de tilbage
ynglepladserne. Op mod 27.000 gravænder overvintrer i Danmark, og omkring
2500 gravandepar bliver i Danmark for at yngle.
Gravanden holder til ved kysten, hvor den søger føde både på strandenge, sandbanker og vadeflader. På Søren Jessens Sand er der registreret op til knap 500
rastende gravænder, mens der ved "Keldsand" og "Trinden" sydøst for Fanø er
registreret op til 5.500 rastende gravænder.
Blandt de øvrige ænder kan dykænderne (edderfugl og sortand) træffes på havet ud for Fanø, mens arter som pibeand, krikand, spidsand og skeand typisk
træffes i søer, laguner, strandsumpe/vådområder, fjorde og beskyttede vige,
hvor der er vandplanter. Disse habitater forekommer ikke indenfor projektområdet.

Rovfugle
Vandrefalk er på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F57 som
trækfugl i antal af national betydning, hvilket den også er for F53, og derfor
henvises til afsnit 5.1 for en beskrivelse af arten.
Tilsvarende er blå kærhøg og havørn på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F57 som trækfugle i antal af national betydning. I DOF-basen er
begge arter registreret bl.a. på lokaliteten "Fanø Vesterstrand". DOF-lokalitet
"Fanø Vesterstrand" dækker den del af Fanøs vestkyst, som strækker sig fra
Strandvejen til Sønderho Strandvej, dvs. registreringerne ligger mellem 50 og
10.600 meter fra projektområdet, se Figur 29. Havørnen lever på Fanø af døde
sæler samt fisk og fugle, mens blå kærhøg lever smågnavere og småfugle.
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Dværgmåge
Dværgmåge er på udpegningsgrundlaget for F57 som trækfugl. For DOFlokaliterne nær projektområdet er dværgmåge overvejende registeret som trækkende, dvs. den har bevæget sig fra et område til et andet (typisk i sydøstlig
retning). Dværgmågen lever af insekter (især myg og dansemyg), småfisk,
orme og krebsdyr, som den tager fra vandoverfladen. Projektområdet indeholder
ikke habitater, som er vigtige for dværgmågen.

Terner
Dværgterne, havterne og sandterne er også på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F53, og de er beskrevet i afsnit 5.1. For en beskrivelse af
arterne henvises derfor til afsnit 5.1.
Fjordterne og splitterne, som er på udpegningsgrundlaget for F57 som ynglefugle, er registeret på nærliggende DOF-lokaliteter (bl.a. "Søren Jessens Sand"
og "Fanø Vesterstrand") i forbindelse med fouragering, rast og træk, men der er
ikke yngleobservationer. Projektområdet indeholder ikke egnede yngleområder
for fjord- og splitterne, og der er ikke kortlagt levesteder for disse arter på Fanø.
Splitternen yngler på nordlige del af øen Langli, der ligger over otte kilometer
nord for projektområdet.

Mosehornugle
Mosehornugle er på udpegningsgrundlaget for F57 som ynglefugl. Der blev observeret en mosehornugle ved COWI´s feltundersøgelser i juni 2020 ca. 300 m
syd for Lyciums projektområde. Indenfor de seneste fem år er arten herudover
kun registreret seks gange ved "Fanø Vesterstrand", hvilket typisk har været i
forbindelse med træk, samt en observation af to individer ved "Fanø Bad Sommerhusområde". Projektområdet udgør ikke et vigtigt habitat for mosehornugle.

Blåhals
Blåhals er på udpegningsgrundlaget for F57 som ynglefugl. Blåhals er ikke registreret i nærheden af projektområdet, og projektområdet omfatter ikke egnede
habitater for arten. Blåhals foretrækker en kombination af åbne områder og områder med kratvegetation.

6

Eksisterende forhold – Bilag IV-arter mm.

COWI har i juni 2020 gennemført en kortlægning af bilag IV-arter ved Lycium.
Kortlægningen er foregået efter de tekniske anvisninger. Resultaterne af undersøgelsen er detaljeret beskrevet i notatet "Kortlægning af bilag IV-arter ved Lycium" (COWI, 2020). Ved undersøgelsen er der samtidig registreret øvrige paddearter der ikke er på bilag IV, idet alle padder er fredede jævnfør artsfredningsbekendtgørelsen.
Der er redegjort for de enkelte arters forekomst de nedenstående afsnit 6.1 og
6.2.
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6.1

Bilag IV-arter

Ifølge "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" (Søgaard & Asferg,
2007) og "Arter 2015" (Søgaard, et al., 2016) kan følgende bilag IV-arter potentielt forekomme nær projektområdet: vandflagermus, sydflagermus, markfirben,
spidssnudet frø og strandtudse. Derforuden er der kendskab til en registrering af
odder på Fanø.

Strandtudse
Arten findes spredt i hele landet, dog kun få forekomster på Sjælland og helt
manglende på Bornholm og Læsø (Søgaard, et al., 2013). De fleste forekomster
af strandtudse findes langs kysterne. Bevaringsstatus for tudsen i Danmark vurderes som værende stærkt ugunstig i hele dens udbredelsesområde (Fredshavn,
et al., 2014).
Strandtudsen yngler bl.a. i temporære, lysåbne vandsamlinger, som bl.a. findes
ved fugtige klitlavninger. Æglægning foregår fra april til midt i juli (ca. 3000 –
4000 æg). De første haletudser forvandles (efter ca. otte uger) til voksne tudser
fra midten af juni, hvorefter de begynder at gå på land. Udenfor parringssæsonen lever de voksne tudser på land, hvor de om dagen ligger nedgravet et par
cm under jorden, og om natten går på jagt. Til fouragering kræver strandtudsen
åbne arealer med ingen eller meget lav bevoksning. Ofte ligger disse arealer
nær yngleområdet. De voksne tudser spiser hovedsageligt myrer og biller, som
de finder på jorden. Overvintring foregår nedgravet (60-120 cm) i tørre, sandede eller grusede områder (Adrados, 2015). Arten er nataktiv og kan i foråret
vandre op til flere km for at finde egnede ynglelokaliteter.
Ved COWIs feltundersøgelse i juni 2020 (COWI, 2020) blev der kortlagt en
større bestand af strandtudser nær Lyciums projektområde. I strandengsområdet ca. 50 m fra Lyciums projektområde findes temporære vandhuller som er
egnede for strandtudsen at yngle i. Figur 34 viser hvor strandtudserne er registreret og om det er voksne tudser eller nyforvandlede tudser.
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Registreringer af strandtudser ved COWIs feltundersøgelse i juni 2020

Der blev registreret enkelte kvækkende hanstrandtudser ved vandhul 1 og 9
samt over 50 nyforvandlede strandtudser ved hvert af vandhullerne 1, 13 og 14.
Vandhul 1 ligger 50 meter fra Lyciums projektområde. Ved vandhul 9, ca. 200 m
fra Lyciums projektområde, var der størst aktivitet med over 100 nyforvandlede
strandtudser. Vandhul 9 er også det vandhul, der bedst lever op til strandtudsens krav til ynglehabitat. Vandhullet er meget lysåbent og lavvandet hvilket giver de optimale betingelse for strandtudsen. Strandtudsen klarer sig dårligt i
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konkurrence med andre padder f.eks. salamandre, der spiser haletudser. I vandhul 9 var det kun strandtudse, der blev registreret hvilket forklarer tudsens store
ynglesucces. De nyforvandlede strandtudser er ikke nataktive som voksne tudser. Derfor registreres de lettere om dagen, hvor de fouragerer ved bredden af
vandhullet. De nyforvandlede strandtudser er kun ca. 7-11 mm lange, Figur 35.

Figur 35

Nyforvandlet strandtudse registreret ved vandhul 9

COWIs kortlægning af strandtudse omfattede også en undersøgelse om natten
hvor der med lommelygte blev identificeret over 100 voksne individer af strandtudse spredt over et areal på 185.700 m². Arealet er vist med orange skravering
på Figur 34. De fleste individer af strandtudse blev på besigtigelsen registreret
på den åbne og bare sandflade mellem strandengen, havet, forklitten i syd og
klitrækken foran Danland, Lyciums projektområde og sommerhusene. Dette
stemmer overens med at strandtudser er meget tilbøjelige til at søge ud på bare
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overflader for at fouragere. Figur 36 viser den bare sandflade mellem Lyciums
projektområde og havet.

Figur 36

Den bare sandflade mellem Lyciums projektområde og havet på undersøgelsesdagen

Lyciums afgrænsede projektområde blev gennemgået grundigt på natbesigtigelsen, og her var to individer af strandtudse ude og fouragere. Figur 37 viser en
strandtudse registreret for foden af klitten inden for projektområdet.

Figur 37

Strandtudse registreret for foden af klitten indenfor Lyciums projektområde

Strandtudsen er også tidligere gentagende gange registreret i området nær Lycium. Bestanden af strandtudse ved Fanø Vesterhavsbad vurderes på baggrund
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af de nye og de tidligere registreringer at være stor. Arten har et stort sammenhængende levested med både yngle- og fourageringsområder hvilket yder god
økologisk funktionalitet for arten.

Spidssnudet frø
Spidssnudet frø er i 2002 registreret nær Fanø Vesterhavsbads Golfklub ca. 900
m nordøst for projektområdet (Naturdata på Miljøportalen), mens der på i Naturbasen (fugleognatur.dk) kun findes registreringer af spidssnudet frø fra den
sydlige halvdel af Fanø.
Der blev ved COWIs nye kortlægning (COWI, 2020) ikke registreret spidssnudet
frø i de tre vandhuller på golfbanen. Spidssnudet frø blev registreret i 2 vandhuller i strandengen henholdsvis ca. 300 m og ca. 700 meter fra Lyciums projektområde. Der blev registreret mellem 10-20 nyforvandlede individer af spidssnudet frø ved hvert vandhul. Figur 38 viser et foto fra kortlægningen hvor spidssnudet frø ses sammen med butsnudet frø.

Figur 38

Spidssnudet frø tv. og butsnudet frø th. fotograferet ved kortlægningen i
2020

Det er lidt overraskende at spidssnudet frø har ynglesucces i vandhullerne i
strandengen hvor vandet er relativt saltrigt. Dog kan spidssnudet frø yngle i
mange slags vådområder. Alle vandhuller i strandengen er ikke undersøgt ved
kortlægningen og det må forventes at spidssnudet frø yngler flere steder i vandhuller i strandengen. Spidssnudet frø er i høj grad afhængig af, at der nær ynglestederne findes gode levesteder på land. Det gælder især de juvenile frøer, der
opholder sig forholdsvis længe ved det vandhul, hvor de har udviklet sig, og som
derfor er afhængige af gode terrestriske levesteder nær ynglestedet. Strandengen ved Lyciums projektområde indeholder netop denne kvalitet med mere eller
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mindre temporære vandhuller med fugtig strandeng med høj vegetation omkring. Her trives spidssnudet frø og de udstrakte strandengsarealer omkring
ynglevandhullerne giver gode fourageringsmuligheder for ungerne.
Det store strandengsområde må som helhed anses som både yngle- og rastehabitat for spidssnudet frø (Figur 39). Strandengen rummer mange mere eller
mindre temporære vandhuller, af samme kvalitet som de vandhuller der er undersøgt, og hvor det må forventes at spidssnudet frø også har ynglesucces.
Spidssnudet frø har ud fra den betragtning et større sammenhængende yngleog rasteområde, som yder god økologisk funktionalitet for arten.
Da strandengen er stor og relativt ensartet med gode yngle og fourageringsmuligheder, må det forventes, at her kan leve en større bestand af spidssnudet frø.
Der er ikke registreret spidssnudet frø indenfor projektområdet eller i umiddelbar nærhed af projektområdet, og projektområdet indeholder ikke egnede habitater for spidssnudet frø.

52

PROJEKTBESKRIVELSE LYCIUM

Figur 39

Spidssnudet frø er registreret i de to vandhuller markeret med blå. Artenhar et større sammenhængende yngle- og rasteområde i strandengen nord
for Lyciums projektområde
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Stor vandsalamander
Der er ved COWIs feltundersøgelse i 2020 i ikke registreret stor vandsalamander
i nogen af de undersøgte vandhuller nær Lyciums projektområde. Stor vandsalamander lever fortrinsvist i lysåbne, vegetationsrige og rene vandhuller. De fleste
af disse vandhuller passer dette habitatkrav. Stor vandsalamander er dog heller
ikke tidligere registreret i området. I Naturdata på Miljøportalen er der én registrering fra 2002 af stor vandsalamander ved Fanø Klitplantage ca. 6,5 km sydøst for projektområdet, men derudover er der ikke registreringer af stor vandsalamander i de aktuelle databaser. Projektområdet omfatter ikke et egnet habitat
for stor vandsalamander.

Markfirben
Der er ved COWIs feltundersøgelse i 2020 i ikke registreret individer af markfirben hverken inden for projektområdet eller på den anden side af Strandvejen. I
Naturbasen (fugleognatur.dk) er der én registrering fra 2019 af markfirben ca.
7,5 km sydøst for projektområdet, men derudover er der ikke fundet registreringer af markfirben. Arten vurderes på baggrund af den nye undersøgelse ikke at
forekomme indenfor projektområdet eller i umiddelbar nærhed til projektområdet.

Flagermus
Vandflagermus og sydflagermus kan potentielt forekomme på Fanø. Men bortset
fra to registreringer af flagermus (sydflagermus og flagermus sp.) fra henholdsvis 2009 og 2013 ved Sønderho (DOFBasen), så er der ikke fundet registreringer
af arterne i de aktuelle databaser. Derforuden indeholder projektområdet ikke
egnede yngle- eller rastehabitater for flagermus.

Odder
På DOFBasen er der én registrering af odder på lokaliteten "Fanø Strand, Nord"
fra den 1. august 2013, men derudover er der ikke kendskab til forekomst af arten på Fanø og projektområdet omfatter ikke et egnet habitat for odder.

6.2

Øvrige padder

Butsnudet frø
Der blev registreret nyforvandlede butsnudede frøer i 11 ud af 18 undersøgte
vandhuller ved COWIs kortlægning i 2020. I 6 af vandhullerne blev der også registreret voksne individer af butsnudet frø. De mange registreringer vidner om
at butsnudet frø har gode yngle- og fouragerings muligheder særligt på strandengen men også på golfbanen.

Lille vandsalamander
Der blev registreret larver af lille vandsalamander i 6 vandhuller ved COWIs
kortlægning i 2020. I et af vandhullerne på golfbanen blev der også registreret
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en voksen lille vandsalamander. De mange registreringer vidner om at lille vandsalamander har gode yngle- og fourageringsmuligheder både på strandengen og
på golfbanen.
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