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Forsidekort:  

Figur 1: Den planlagte Havfrue kabellinje med ilandføring ved Nymindegab på den jyske vestkyst er markeret med rød 

farve (kort udformet i Mapinfo Pro 15.2; tabfil med linjeføring er leveret af bygherres repræsentant: Subcom). 
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Abstract 
Strandingsmuseum St George (STM) har for konsortiet America Europe Connect 2 Denmark ApS 

(AEC2D) udført en screening af geofysiske havbundsdata indsamlet i forbindelse med, at AEC2D i 

2018 har ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til etablering af et transatlantisk fiberkabel i 

Nordsøen, med ilandføring ved Nymindegab. STM udpeger 2 potentielle fortidsminder, 

eksponeret på havbunden. Sikkerhedszoner med en radius på 100 meter omkring hver af de to 

anomalier anbefales, således at de potentielle kulturhistoriske objekter sikres mod overlast i den 

danske del af Nordsøen, som er beskyttet af Museumslovens §29. Marinarkæologi Jylland (MAJ) 

anbefaler Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) at frigive området til anlægsarbejde langs den ansøgte 

kabelrute på de vilkår, som fremgår af denne rapport. 

English summary 
On behalf of a consortium, America Europe Connect 2 Denmark ApS (AEC2D), the 

Strandingsmuseum St George (STM) has carried out an archaeological screening of geophysical 

data collected in 2018 for the application to the Danish Coastal Authority for laying a transatlantic 

fiber cable in the North Sea, connected to the Danish shore at Nymindegab. STM identifies two 

potential archaeological objects on the seabed. Safety distances of a 100 meter radius around 

each of the two identified anomalies are recommended in order to secure that no archaeological 

objects are damaged during the construction of the transatlantic cable route in the Danish part of 

the North Sea which is protected by the Museum Act §29. Maritime Archaeology Jutland (MAJ) 

recommends the Danish Agency for Culture and Palaces to release the cable route for construction 

work on the conditions stated in this report. 
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Figurliste 
 

Figur 1 Den planlagte Havfrue kabellinje med ilandføring ved Nymindegab er markeret med 
rød farve (kort udformet i Mapinfo Pro 15.2; tabfil med linjeføring er leveret af 
bygherres repræsentant: Subcom). 
 

Figur 2 Lokalitet nummer 122 er markeret med grøn stjerne og omkranset af et hvidt kvadrat 
på i alt 1400 x 1400 meter (dækkende sikkerhedsafstanden på 700 meters radius 
rundt om lokalitet 122). Bygherres planlagte anlægslinje for havfruekablet vises som 
en gråblå, buet linje, der dels skærer igennem det hvide kvadrat, og dels er den gråblå 
anlægslinje omkranset af parallelt liggende røde surveylinjer, der viser sejllinjerne for, 
hvor kvadratets side scan sonardata er indhentet. Det er således kun en del af 
lokalitet 122s – cirkelformede - sikkerhedsradius, som kan undersøges ud fra det 
indhentede sonardata. Den grønne linje i kvadratet nærmest lokalitet 122 markerer 
surveylinjens minimumsrækkevidde på 80 meter, hvilken således markerer et område, 
som ligeledes er scannet ned mod lokalitet 122. 
 

Figur 3 To udpegede anomalier, som vurderes at have potentiel kulturhistorisk betydning, er 
markeret med røde stjerner. Lokalitet 122 er markeret med en gul stjerne. 
 

Figur 4 Koordinater på to de udpegede anomalier med potentiel kulturhistorisk betydning i 
Euref 89 UTM zone 32N. 
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Forkortelser 
AEC2D America Europe Connect 2 Denmark ApS (Konsortium) 

EEZ Exclusive Economic Zone Eksklusiv økonomisk zone (havretsligt) 

FF  Fund og fortidsminder (database) 

HFK Havfrue Cable System Havfruekablet 

MAG Magnetometer Magnetometer 

MAJ Maritime Archaeology Jutland Marinarkæologi Jylland 

MBES Multibeam echo sounder Flerstråleekkolod 

SLKS / ACP Danish Agency for Culture and Palaces Slots- og Kulturstyrelsen 

sm / mm Nautical miles Nautiske sømil 

SSS Side scan sonar (Akustisk sonar) 

STM  Strandingsmuseum St George 

UTM Universal transverse mercator (Kortprojektion) 
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Undersøgelsens forhistorie 
Et transatlantisk fiberkabel, Havfruekablet (HFK), med ilandføring ved Nymindegab på den jyske 

vestkyst planlægges anlagt i den danske del af Nordsøen i første kvartal af 2019. SLKS har på 

baggrund af STMs arkivalske kontrolrapport stillet vilkår om en arkæologisk screening af dele af de 

geofysiske havbundsdata, som bygherre, AEC2D, har indhentet i 2018 til den igangværende 

ansøgning om tilladelse til etablering af fiberkablet.  

Havfruekablet planlægges at udgøre en mere end 55 km linje indenfor den danske 24-

sømilegrænsen og således indenfor Museumslovens beskyttelse.  

De indledende arkæologiske faser forud for en mulig besigtigelse sigter mod at kortlægge 

potentielle fortidsminder, således at efterfølgende fasers eventuelle arkæologiske feltarbejde kan 

målrettes, minimeres eller undgås. I samspil med bygherres detailprojektering udføres en række 

arkæologiske delprojekter, hvoraf arkivalsk kontrol udgør det første. 

Arkivalsk kontrol 
Som en del af STMs sagsbehandling af AEC2Ds ansøgning til Kystdirektoratet om 

etableringstilladelse til HFK, som munder ud i MAJs anmodning til SLKS om at stille vilkår i sagen, 

udarbejder STM i 2018 en arkivalsk kontrolrapport (Karlsen, 2018). Rapporten tager udgangspunkt 

i en sammenholdelse af den planlagte kabellinje og SLKS’ database, Fund og Fortidsminder (FF). 

Den arkivalske kontrol skal udover at skabe et forhåndsbillede af, hvad der kan forventes af den 

videre sagsbehandling og potentielle besigtigelser, ligeledes anvendes i forbindelse med potentiel 

identificering og datering af objekter, der måtte blive fundet med andre metoder. 

I den arkivalske kontrol defineres en sikkerhedsafstand til potentielle fortidsminder. Der er blandt 

andet en række usikkerhedsmomenter forbundet med en del lokaliteter, som er registreret i FF, idet 

det ofte er usikkert, hvorvidt de pågældende positioner eksempelvis er afsat med GPS. Hovedparten 

er afsat af fiskere, hvis hovedformål ikke har været at præcisere disse lokaliteters beliggenhed, men 

derimod at fiske. Hvis der er anvendt GPS, er det endvidere usikkert, hvorvidt koordinaterne er afsat 

i eksempelvis WGS84 eller ED50, hvilket kan bevirke en betragtelig forskydning. For at opveje for 

disse usikkerhedsmomenter anføres en databasemæssig usikkerhedsafstand på 500 meter til de 

registrerede lokaliteter.   
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Til den 500 meters usikkerhedsafstand tilføjes endvidere en anlægsafstand på 200 meter, idet 

bygherre ikke har defineret en korridor i ansøgningsmaterialet, hvor indenfor anlægsarbejdet 

planlægges udført. Af den årsag følger STM Kystdirektoratets vejledning i november 2018 om at 

indsætte en sikkerhedsafstand på 200 meter på hver side af den ansøgte kabellinje, hvilket 

resulterer i en anbefalet afstand til linjeføringen på i alt 700 meter.  

FF indeholder otte lokaliteter indenfor den 700 meters sikkerhedsafstand på hver side af 

kabellinjen, der alle befinder sig på udsatte positioner i forhold til det planlagte anlægsarbejde. 

Det er udelukkende de to østligste lokaliteter, der befinder sig indenfor 24 sømilegrænsen og 

dermed indenfor Museumslovens geografiske beskyttelsesareal. Af de to lokaliteter, som begge er 

skibsvrag, er det udelukkende sted- og lokalitetsnummer 400110c-122, der er forlist for mere end 

100 år siden og som derfor er beskyttet af museumsloven. Lokalitetsnummer 122 er markeret med 

en grøn stjerne i figur. 

Administrative data 
Bygherre er konsortiet America Europe Connect 2 Denmark ApS. Konsortiets repræsentanter og 

kontaktpersoner er i denne sammenhæng: 1) Repræsentant fra det amerikanske firma Subcom, 

Eoghan Kieran, 2) Den London-baserede repræsentant fra ERM, Roy Carryer, 3) Det Aarhus-

baserede advokatfirma Bech-Bruun v/Advokat Jakob Kristensen. 

De geofysiske og geotekniske undersøgelsesresultater er leveret af Fugro, via Subcom. 

Topografi, terræn og undergrund 
Som det fremgår af figur 2 nedenfor, så udgør arealet af den del af kabellinjen og dens 

medfølgende anlægsarbejde indenfor en 700 meters radius af lokalitet 122 knap halvdelen af et 

kvadrat på 1400 meter x 1400 meter: 
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Figur 2: Lokalitet nummer 122 er markeret med en grøn stjerne og omkranset af et hvidt kvadrat på i alt 1400 x 1400 
meter (dækkende sikkerhedsafstanden på 700 meters radius rundt om lokalitet 122). Bygherres planlagte anlægslinje 
for havfruekablet vises som en gråblå, buet linje, der dels skærer igennem det hvide kvadrat, og dels er den gråblå 
anlægslinje omkranset af parallelt liggende røde surveylinjer, der viser sejllinjerne for, hvor kvadratets sonardata er 
indhentet. Det er således kun en del af lokalitet 122s – cirkelformede - sikkerhedsradius, som kan undersøges ud fra 
det indhentede sonardata. Den grønne linje i kvadratet nærmest lokalitet 122 markerer surveylinjens 
minimumsrækkevidde på 80 meter, hvilken således markerer et område, som ligeledes er scannet ned mod lokalitet 
122 (Surveylinjer er udleveret af Subcom og georefereret af Claus Skriver, kort er udformet i Mapinfo Pro 15.2). 

 

Det berørte områdes vanddybde er 21-25 meter. Området er relativt fladt og havbundsoverfladen 

består overvejende af holocænt sand, nogle steder med ribber, sten og/eller skaller. 

Målesystem 
De geofysiske havbundsdata er leveret i WGS84 UTM 32N. 

Alle positioner i det følgende opgives i UTM zone 32 Euref89.  

Der er ifølge Subcom og Fugro under to centimeters forskel mellem de to geografiske systemer, 

hvorfor der i denne rapport ikke er opvejet yderligere for denne forskel. 
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Metode  
I denne rapport gennemgås de af bygherres entreprenører indsamlede, geofysiske havbundsdata 

fra 2018 for mulige antropogene objekter. En redegørelse for bygherres dataindsamling og –

behandling findes i Fugro 2018. En oversigt over anvendte forkortelser findes i denne rapports 

indledning. 

Af Fugro har STM via Subcom for det berørte areal i en cirka 700 meters radius omkring lokalitet 

122 modtaget rådata i xtf-format. Filerne er indsamlet med en sejlinjeafstand på op til 90 meter og 

et range på 80 meter.  Sejllinjer og range dækker ikke lokalitet 122 (figur 2), men udelukkende det 

ansøgte anlægsareal nordøst for lokaliteten, som er indenfor en 700 meters radius af lokalitet 122. 

Side scan sonardata er analyseret af Museumsinspektør og Cand.mag, Tine Verner Karlsen. Alle 

højfrekvente filer (samt enkelte stikprøver af lavfrekvente filer) er analyseret i softwareprogrammet 

SonarWiz 5. Filerne blev leveret med bottom track, som er benyttet efter sporadisk kvalitetskontrol. 

Der er af tidshensyn alene udpeget potentielle antropogene objekter, hvorfor sten eksempelvis er 

udeladt.  

De udpegede objekter er navngivet Contact [fortløbende nummerering]. Anomalierne er 

efterfølgende sammenholdt med de af Fugro udpegede magnetiske anomalier, samt de af Fugro 

udpegede side scan sonaranomalier (bilag 1). Dette arbejde er udført i GIS-programmet MapInfo 

(version 15.2).  

Kategorisering af de udpegede anomalier er overordnet baseret på en opdeling i fem klasser og 

således en vurdering af, hvorvidt de pågældende anomalier anses for at være geologiske (CONF 5) 

og moderne (CONF 4) eller ikke (CONF 1-3). I sidstnævnte underkategori relateres CONF 1 til 

skibsvrag, CONF 2 til ukendt karakter, CONF 3 til lineære objekter. De udpegede SSS-anomalier 

opdeles i følgende kategorier: 

 Kategori 1 / CONF 1: Anomalien skal besigtiges og / eller en sikkerhedszone skal etableres 

omkring, således at projektet ikke kommer i konflikt med anomalien. Størrelsen på denne 

zone vil afhænge af en individuel vurdering af den enkelte anomali. 

 Kategori 2 / CONF 2-3: Anomalien bør besigtiges og / eller undgås. 

 Kategori 3 / CONF 4-5: Anomalien vurderes ikke at være af kulturhistorisk interesse. 
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Resultater 
Med afsæt i resultaterne fra den arkivalske kontrol gennemgår denne geoarkæologiske analyse 

udsatte lokaliteter i og nær havfruekablets anlægsområde i en 700 meters radius omkring lokalitet 

122.  

Der er udpeget to SSS-anomalier i korridoren (fig. 3; bilag 1), som vurderes at have potentiel 

kulturhistorisk betydning 

 

 

Figur 3. To udpegede anomalier, som vurderes at have potentiel kulturhistorisk betydning, er markeret med røde 
stjerner. Lokalitet 122 er markeret med en gul stjerne (kort udformet i Mapinfo Pro 15.2; tabfil med linjeføring er 
leveret af bygherres repræsentant: Subcom). 
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Navn Northing Easting 

Contact0001 6.196.465,81 420.753,81 

Contact0004 6.196.930,28 420.537,80 
 

Figur 4. Koordinater på to de udpegede anomalier med en potentiel kulturhistorisk betydning i Euref89 UTM zone 32N. 

 

Detaljer omkring de to anomalier beskrives og visualiseres i bilag 1. Begge vurderes at have potentiel 

kulturhistorisk betydning og begge placeres indenfor den anden kategori: 

 Kategori 1 anomalier: Ingen 

 Kategori 2 anomalier: Contact0001 fremstår som en vinkelformet anomali. I dette tilfælde 

tolker Fugro anomalien som en sten, hvorimod museet vurderer anomalien med en skygge 

på knap 1 meter som et potentielt menneskeskabt objekt. Contact0004 kaster ligeledes en 

skygge på cirka 1 meter, og anomalien har en bemærkelsesværdig form. I dette tilfælde 

tolker Fugro anomalien som murbrokker. Museet anser anomalien for at være et potentielt 

menneskeskabt objekt. 

 Kategori 3 anomalier: er efter nærmere analyse vurderet til ikke at være af kulturhistorisk 

interesse.  
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Fremtidigt arbejde 
Museets ovenstående analyse danner grundlag for, hvilke vilkår Marinarkæologi Jylland vil anbefale 

Slots- og Kulturstyrelsen at stille, førend anlægsarbejdet igangsættes.  

Slots- og Kulturstyrelsen anbefales at stille vilkår vedrørende de to anomalier i kategori 2. Der er 

tale om Contact0001 og Contact0004. Der anmodes om, at SLKS stiller vilkår om, at de to anomalier 

besigtiges, dels for at kunne tage yderligere stilling til den arkæologiske tolkning af anomalien, dels 

for at kunne præcisere en sikkerhedszone. 

Alternativt anmodes der om, at der omkring anomalier fra kategori 2 etableres en sikkerhedszone 

med en radius på 100 meter. 

En besigtigelse vil kunne præcisere størrelsen eller helt fjerne sikkerhedszonen, såfremt anomalien 

ikke er af kulturhistorisk interesse.  

Sikkerhedszoner defineres som zoner, hvor der ikke må opankres eller opereres under 

anlægsarbejdet eller efter ibrugtagning af anlægget.  

  



 14 

Litteratur 
Fugro, 2018-04-26. Havfrue Cable System – Route Survey Report. Part l: Survey Operations. 

Segment 7 [client report for AEC2D]. 

Karlsen, T. V, 2018. Anmodning om vilkår ved ansøgning om tilladelse til etablering af transatlantisk 

fiberkabel, Havfrue, Nymindegab, Nordsøen. (Arkivalsk kontrolrapport).  

  



 15 

Bilag 1 
 

Target Image Target Info User Entered Info 

 

Contact0001 

● Sonar Time at Target: 3/9/2018 8:58:45 PM 

● Click Position 

    55° 54.42581'' N 007° 43.94246'' E (WGS84) 

      (NAD27LL) 

    55° 54.42581'' N 007° 43.94246'' E (LocalLL) 

    (X) 420753.81 (Y) 6196465.81 (Projected 

Coordinates) 

● Map Projection: UTM84-32N 

● Acoustic Source File: F:\Data\High 

Frequency\FHE_SEG7_B07_S80.005H.xtf 

● Ping Number: 56063 

● Range to target: 33.11 Meters 

● Fish Height: 10.41 Meters 

● Heading: 119.790 Degrees 

● Event Number: (-1) 

● Line Name: FHE_SEG7_B07_S80.005H 

● Water Depth: 0.00 Meters 

Dimensions and attributes 

● Target Width: 1.16 Meters 

● Target Height: 0.29 Meters 

● Target Length: 3.05 Meters 

● Target Shadow: 0.98 Meters 

● Mag Anomaly:  

● Avoidance Area:  

● Classification1:  

● Classification2: CONF 2 

● Area:  

● Block:  

● Description: (Fugro S07_FH_SC055: boulder) 

vinkelformet objekt. 

 

Contact0004 

● Sonar Time at Target: 3/10/2018 12:11:40 PM 

● Click Position 

    55° 54.67400'' N 007° 43.72700'' E (WGS84) 

      (NAD27LL) 

    55° 54.67400'' N 007° 43.72700'' E (LocalLL) 

    (X) 420537.80 (Y) 6196930.28 (Projected 

Coordinates) 

● Map Projection: UTM84-32N 

● Acoustic Source File: F:\Data\High 

Frequency\FHE_SEG7_B07_P240.006H.xtf 

● Ping Number: 67555 

● Range to target: 47.68 Meters 

● Fish Height: 9.60 Meters 

● Heading: 303.400 Degrees 

● Event Number: (-1) 

● Line Name: FHE_SEG7_B07_P240.006H 

● Water Depth: 0.00 Meters 

Dimensions and attributes 

● Target Width: 2.04 Meters 

● Target Height: 0.21 Meters 

● Target Length: 5.37 Meters 

● Target Shadow: 1.10 Meters 

● Mag Anomaly:  

● Avoidance Area:  

● Classification1:  

● Classification2: CONF 2 

● Area:  

● Block:  

● Description: (Fugro S07_FH_SC055: debris) 

Andet objekt med bemærkelsesværdig form. 

 

 


