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1. INDLEDNING 

Havvind Århus Bugt A/S (HÅB) ønsker at opstille 20 havvindmøller med en samlet kapacitet på 
ca. 60-120 MW i Århus Bugt syd for Mejlflak. Elproduktionen fra disse havvindmøller vil erstatte 
elproduktion fra traditionelle produktionsformer, der anvender fossile brændstoffer. 
 
Projektet falder godt i tråd med Danmarks nye energiforlig som sætter rammerne for klima- og 
energipolitikken frem til 2020, hvor det forventes, at der er etableret yderligere 500 MW kystnæ-
re havmøller, og hvor 50 % af det danske elforbrug skal dækkes af vindenergi. 
 
HÅB ansøgte, efter åben dør princippet, den 18. november 2010 Energistyrelsen om tilladelse til 
at gennemføre forundersøgelser for etablering af Mejlflak Havmøllepark i Århus Bugt.  
 
Energistyrelsen gav den 1. juni 2011 HÅB tilladelse til at gennemføre forundersøgelser med hen-
blik på at opstille ovennævnte vindmøller som beskrevet i ansøgningen /1/. Tilladelsen er givet 
med hjemmel i Lov nr. 1392 af 27. december 2008 (VE-loven) § 22 og 23 stk. 4. Tilladelsen blev 
givet på grundlag af den fremsendte ansøgning og svar fra centrale myndigheder samt Århus-, 
Odder- og Samsø Kommune.  
 
Energistyrelsen er godkendende myndighed for elproduktionsanlæg på havet og koordinerer 
myndighedsbehandlingen af dette projekt.  
 
Nærværende VVM-redegørelse er en del af godkendelsesprocessen og er udarbejdet i henhold til 
Bekendtgørelse nr. 815 af 28. august 2000 om vurderinger af virkninger på miljøet af elproduk-
tionsanlæg på havet. 
 
Forud for VVM-redegørelsen er der gennemført en række undersøgelser med henblik på at belyse 
potentielle virkninger på det marine miljø, på kysterne, på fuglene i området og på såvel rekrea-
tive som kommercielle aktiviteter i nærområdet. VVM-redegørelsen er en summering af de fagli-
ge undersøgelser og resultater. 
 
VVM-redegørelsen omfatter havmølleparken inklusiv det interne kabelnet samt ilandføringskabler 
frem til ilandføringspunktet ved den jyske østkyst. Forhold tilknyttet nettilslutningen varetages af 
netejeren og vil blive behandlet i en separat miljøredegørelse, når landprojektet er endeligt ud-
viklet. 

Efter lov om fremme af vedvarende energi skal der udarbejdes en konsekvensvurdering for an-
lægsprojektets virkning på udpegede internationale beskyttelsesområder, såfremt projektet kan 
påvirke sådanne områder væsentligt. For Mejlflak Havmøllepark er der udarbejdet en separat Na-
tura 2000 konsekvensvurdering, jf. /2/. 

Herudover er der udarbejdet en særskilt rapport, der beskriver og vurderer de visuelle påvirknin-
ger (landskabsoplevelsen) som følge af Mejlflak Havmøllepark. Konklusioner fra visualiserings-
rapporten er inddraget i denne VVM-redegørelse. 

VVM-redegørelsen består således af en hovedrapport (dette dokument), et særskilt ikke-teknisk 
resumé, en Natura 2000 konsekvensvurdering og en visualiseringsrapport.  
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2. HISTORISK BAGGRUND FOR PROJEKTET 

2.1 Folkeligt initiativ til etablering af havmøllepark ved Mejlflak  
 
En kreds af enkeltpersoner primært med baggrund i Danmarks Naturfredningsforenings lokal-
komité i Syddjurs Kommune har i en årrække drøftet mulighederne for at etablere en havmølle-
park i Århus Bugt-området, bl.a. på baggrund af de positive erfaringer fra Samsø havvindmøl-
leprojekt. Det overordnede udgangspunkt var ønsket om at etablere en havmøllepark, som gav 
mulighed for, at borgere, virksomheder, kommuner m.fl. omkring Århus Bugt kunne tage del i og 
være medejere af. 
 
Med henblik på at danne en mere fast organisatorisk ramme dannedes i oktober 2009 Vindmølle-
laug Aarhus Bugt I/S (VAAB) med en bestyrelse bestående af personer fra Syddjurs, Århus, 
Samsø og Faurvskov Kommuner og med formand for Danmark Naturfredningsforenings lokalko-
mité i Syddjurs Kommune, Christian Bundgaard, som formand.  
 
På baggrund af lånegaranti fra Energinet.dk iværksattes i regi af VAAB gennemførelsen af indle-
dende forundersøgelser vedrørende mulighederne for at etablere en havmøllepark ved Mejlflak, 
som med hensyn til vanddybder mv. syntes at være en potentiel velegnet lokalitet for etablering 
af en havmøllepark i Århus Bugt. Selve Mejlflak er udpeget som Natura-2000 område, og VAAB 
ønskede at friholde Natura 2000-området for placering havmølleparken. 
 
De indledende forundersøgelser omfattede på baggrund af ”skrivebordsundersøgelser” en beskri-
velse af de væsentligste miljømæssige forhold, herunder sejladssikkerhed, samt havbundsmæs-
sige forhold med hensyn til egnethed til placering af havmøller.  
 
På baggrund af ovennævnte forhold udvalgtes et område, som ud fra en samlet afvejning syntes 
mest velegnet for placering af vindmøller i havområdet omkring Mejlflak. I den sammenhæng var 
et væsentligt forhold, at ud fra havbundsforholdene syntes kun et område nordvest for nordspid-
sen af Samsø at være velegnet, idet øvrige havområder omkring Mejlflak har aflejringer af 
slam/blød bund, som kan udgøre en væsentlig barriere for på økonomisk bæredygtigt grundlag 
at etablere en havmøllepark.  
 
VAAB vurderede, at 20 havmøller var et passende antal at placere i et havområde som Århus 
Bugten, hvorfor de 20 havmøller dannede grundlag for de indledende forundersøgelser, herunder 
udarbejdelse af forslag til placering og beskrivelse af visuel effekt samt projektøkonomi-
beregninger, herunder vurdering af vindforhold.  
 
Som grundlag for beskrivelsen af den visuelle effekt anvendtes en havmølle med totalhøjde på 
150 meter, som umiddelbart vurderes at være dækkende for de havmøller, der er etableret og 
etableres i nærmere fremtid i danske farvande. 
 
De indledende forundersøgelser resulterede i udarbejdelse af en række rapporter:  
 
 Vindmøllepark ved Mejlflak i Århus Bugt, PlanEnergi, maj 2010 (visuel effekt); 
 Fugle og vindmøller ved Mejlflak, PlanEnergi, maj 2010; 
 Mejl Flak, Havbund/Fundamentsløsninger, Grontmij Carl Bro, maj 2010; 
 Wind-pro-beregninger ved Grontmij Carl Bro, april 2010; 
 Vurdering af marinbiologiske aspekter ved etablering af havvindmøllepark ved Mejl Flak, År-

hus Bugt, Orbicon A/S, april 2010. 
 
Den overordnede konklusion af gennemførelsen af de indledende forundersøgelser var, at 
Mejlflak-lokaliteten ud fra miljø-, vind- og havbundsmæssige forhold er potentielt velegnet til 
etablering af en havmøllepark med 20 havmøller med totalhøjde på 150 meter.  
 
De økonomiske analyser viste, at med baggrund i de valgte forudsætninger og en elafregnings-
pris på 85 øre/kWh for 50.000 fuldlasttimer og med Energinet.dk-betaling af eltranmissionsudgif-
ter fra fælles offshore elopsamlingspunkt, så kan der opnås en 10 % intern projektforrentning.  
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VAAB indsendte til Energistyrelsen en foreløbig ansøgning om tilladelse til gennemførelse af for-
undersøgelser for etablering af en havmøllepark ved Mejlflak med henblik på at sikre sig rettig-
hederne til at gå videre med at undersøge mulighederne for at etablere en havmøllepark ved 
Mejlflak.  
 
 

2.2 Involvering af lokale energiselskaber i initiativet 
 
En forudsætning for at opnå myndighedstilladelse til gennemførelse af konkrete fysiske forunder-
søgelser for etablering af en havmøllepark ved Mejlflak kræver, at ansøgeren har tilstrækkelig 
teknisk-økonomisk kapacitet til at gennemføre forundersøgelser, som erfaringsmæssigt er en in-
vestering og udgift i flere million kr.-klassen. VAAB har ikke denne kapacitet, og endvidere priori-
terede VAAB at skabe en bredere organisatorisk basis for etableringen og driften af en havmølle-
park ved Mejlflak. 
 
På den baggrund tog VAAB kontakt til kredsen af lokale energiselskaber, der står for elforsynin-
gen i Århus Bugt-området: NRGI amba., Østjysk Energi S/I, Viby El-Værk amba, Brabrand Net 
A/S og Galten Elværk A/S. Energiselskaberne forsyner i alt 300.000 husstande i Århus Bugt-
området med el. Disse selskaber viste positiv interesse for at involvere sig i udviklingen af etab-
lering af en havmøllepark ved Mejlflak. 
 
I samarbejde med kredsen af lokale energiselskaber orienterede VAAB i sommeren 2010 kom-
munerne omkring Århus Bugt om planerne om at etablere en havmøllepark ved Mejlflak. Kom-
munerne, omfattende Århus, Odder, Samsø, Syd- og Norddjurs Kommuner, gav alle deres positi-
ve opbakning til initiativet. Samsø Kommune var med den foreslåede placering relativt tæt på 
Nordsamsø optaget af de visuelle aspektre. 
 
Endvidere udtrykte Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer i Århus og Syddjurs deres 
positive opbakning til projektet. Dette er fulgt op med et forventeligt fremtidigt samarbejde med 
lokalkomiteen i Århus om at videreudvikle de positive miljømæssige muligheder ved etablering af 
en havmøllepark, fx ved at forbedre vilkårene for faunaen omkring havmøllerne.  
 
Med henblik på at etablere en mere fast organisatorisk ramme for forberedelsesaktiviteterne 
etableredes i november 2011 Havvind Århus Bugt A/S (HÅB) med følgende aktiefordeling:   
 
NRGI amba. – 40%; 
Vindmøllelaug Aarhus Bugt I/S – 20%; 
Brabrand Net A/S – 10%; 
Galten Elværk A/S – 10%; 
Viby El-Værk amba – 10%; 
Østjysk Energi S/I – 10%. 
 
I fortsættelse heraf ansattes den hidtidige VAAB-projektleder, Hans Bjerregård, som HÅB-
direktør. 
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3. ALTERNATIVER TIL PROJEKTET 

I dette kapitel redegøres for alternativer til Mejlflak Havmøllepark, inklusiv det alternativ at 
Mejlflak Havmøllepark ikke opføres (0-alternativet).  
 
 

3.1 0-alternativet 
 
0-alternativet indebærer en fremtidig situation, hvor Mejlflak Havmøllepark ikke bliver opført.  
På lang sigt er det målsætningen, at Danmark helt skal frigøre sig fra fossile brændsler som kul, 
olie og naturgas og derved reducere klimapåvirkningen. Havmøller forventes at levere en stor del 
af denne energimængde.  
 
Hvis ikke Mejlflak Havmøllepark opføres, skal den energi, som havmølleparken ellers ville have 
produceret, erstattes af anden vedvarende energi, hvis Danmark skal nå de energipolitiske mål-
sætninger. Denne vedvarende energi kunne komme fra udbygning med vindmøller på andre loka-
liteter eller fra alternative vedvarende energikilder.  
 
Mange af de alternative kilder til vedvarende energi har gennem de seneste år gennemgået en 
stor udvikling. Sammenlignet med havmøller har de dog endnu ikke opnået et effektivitetsniveau, 
der gør dem til reelle alternativer. 
 
Det vurderes derfor, at det eneste reelle alternativ, der kan erstatte energiproduktionen fra 
Mejlflak Havmøllepark med anden vedvarende energi, er at finde en anden placering til havmøl-
leparken. Denne mulighed er nærmere vurderet i de følgende afsnit. 
 
 

3.2 Alternative placeringsmuligheder 
 
HÅB er et selskab med lokal forankring i området omkring Århus Bugt.  
 
Bag HÅB står de fem elselskaber omkring Århus Bugt – Brabrand Elselskab, Galten Elværk, NRGi, 
Viby Elværk og Østjysk Energi – samt vindmøllelaug Århus Bugt. Ud over at producere vedvaren-
de energi er et af de overordnedede mål for HÅB at etablere en havmøllepark, som borgere, virk-
somheder, kommuner m.fl. omkring Århus Bugten kan tage del i og være medejere af. En forud-
sætning for Mejlflak Havmøllepark er derfor en placering i Århus Bugt, hvorfor eventuelle place-
ringsmuligheder uden for Århus Bugt ikke ses som et reelt alternativ. 
 
Som beskrevet i afsnit 2.1, blev der allerede i 2010, i forbindelse med de første planer for hav-
mølleparken, gennemført indledende forundersøgelser i Århus Bugt. De indledende forundersø-
gelser indeholdte en beskrivelse af væsentlige forhold i relation til egnethed til placering af hav-
møller, herunder sejladssikkerhed og havbundsmæssige forhold. Formålet med disse undersøgel-
ser var at udvælge en lokalitet i Århus Bugt som ud fra en samlet afvejning syntes mest velegnet 
for placering af en havmøllepark. Den overordnede konklusion på dette arbejde var, at Mejlflak 
lokaliteten er velegnet til etablering af en havmøllepark. I forlængelse af de indledende undersø-
gelser valgtes derfor et forundersøgelsesområde for hvilket der blev søgt tilladelse til forundersø-
gelser. 
 
Som led i etableringen af en havmøllepark, skal der indhentes detaljeret viden om den aktuelle 
geologi i det konkrete område. Informationer om styrken i havbunden og dens generelle beskaf-
fenhed er således essentielt i relation til, om der kan funderes havmøller. For at sikre denne in-
formation blev der indledningsvis i VVM-processen gennemført både geofysiske og geotekniske 
undersøgelser i hele forundersøgelsesområdet. Disse undersøgelser viste, at området var væ-
sentlig mere komplekst end først antaget. Store dele af forundersøgelsesområdet består af ”blød 
bund” som vil vanskeliggøre stabil fundering af de planlagte havmøller. 
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Ud over de geofysiske/geotekniske undersøgelser blev der også indledningsvis gennemført en 
screening af hele forundersøgelsesområdet. Screeningen havde til formål at kortlægge arealinte-
resser indenfor området som eventuelt ville begrænse mulighederne for placeringen af projektet. 
I forbindelse med screeningen blev der indsamlet eksisterende oplysninger om vrag, el- og tele-
kabler, klapningsområder, marin råstofindvinding, områder med militære interesser, skibstrafik, 
sejlruter mm. 
 
På baggrund af de geofysiske/geotekniske undersøgelser og den indledende screening blev det 
konstateret, at der inden for forundersøgelsesområdet var flere af de undersøgte forhold, som 
kunne influere på mulighederne for placering af en havmøllepark. Det drejer sig især om følgende 
forhold: 
 

3.2.1 Geologiske forhold 
Som nævnt ovenfor blev der i dele af forundersøgelsesområdet truffet gasforekomster, som gjor-
de tolkningen af de seismiske målinger usikker. Gasforekomster hindrer nedtrængning af seismi-
ske stråler, hvilket kan lede til tolkede blødbundsmægtigheder og dybder til faste aflejringer, der 
er mindre end de faktiske forhold. 
 
I en stor del af forundersøgelsesområdet var det imidlertid muligt ved ekstrapolation ud fra an-
den geologisk viden at estimere blødbundsmægtigheder og dybder til fast bund under gasfore-
komsterne. Men særligt i den vestligste del af forundersøgelsesområdet (de vestligste 2 km), 
hvor ekstrapolation ikke har været mulig, vurderes usikkerheden at være signifikant. Gasfore-
komsterne i de vestligste 2 km af forundersøgelsesområdet er angivet på Figur 3-1 og Figur 3-2. 
 
 
 

 

Figur 3-1 Kort over geologiske blødbundsmægtigheder i forundersøgelsesområdet. 
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Figur 3-2 Kort der viser dybde til overside af fast bund. 

 
Uden for det egentlige flakområde er der truffet endog meget bløde aflejringer direkte under 
havbunden. Mægtigheden varierer meget hen over området, og når enkelte steder en tykkelse på 
op til 15 m. De bløde aflejringer overlejer faste formentlig moræneprægede aflejringer. Generelt 
viser undersøgelsen meget varierende jordbundsforhold hen over området.  
 
På Figur 3-1 er angivet mægtigheder af de bløde aflejringer under havbunden. Ligeledes er på Fi-
gur 3-2 angivet forventet dybde under havoverfladen til faste aflejringer. Som beskrevet ovenfor 
medfører forekomsten af gashorisonter, at der er usikkerhed omkring såvel blødbundsmæg-
tigherne samt dybder til fast bund. De på kortene angivne størrelser kan derfor vise underesti-
merede blødbundsmægtigheder/dybder til fast bund. Områder med størst usikkerhed er angivet 
på kortene. 
 
De bløde aflejringer er generelt uegnede til direkte fundering, og vil for et gravitationsfundament 
skulle bortgraves og erstattes med egnede materialer. Der vil således blive tale om endog store 
mængder, der i givet fald skal bortgraves i de dybere områder. Ved en pælefundering (monopæle 
eller jacket) vil de bløde aflejringer kunne bibeholdes, idet pælene får deres nødvendige bæreev-
ne ved ramning ned i de faste aflejringer, og det er her mere pælenes længde, der vil være afgø-
rende. Omkostninger og anlægsarbejde vil dog være omfattende. 
 

3.2.2 Skibstrafik 
Placeringen af en havmølleparken er begrænset af skibstrafikken i Århus Bugten. Søfartsstyrelsen 
fastsætter krav til den nødvendige afstand mellem møllerne og skibsruterne i og omkring forun-
dersøgelsesområdet. Afstandskravene baseres på en konkret risikoanalyse, der belyser potentiel-
le farer for skibstrafikken. Skibstrafikken i området er til dels styret af havbundens dybdeforhold, 
herunder forekomst af lavvandede områder omkring flakket, hvilket har indflydelse på risikoana-
lysen og dermed afstandskravene til møllerne. 
 
Søfartsstyrelsen bemærkede tidligt i forløbet, at det ikke kan lade sig gøre at placere møller 
nærmere end 1,5 sømil fra de hvide fyrvinkler på Tunø, hvilket har en betydning, hvis havmøller-
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ne skulle placeres i den sydlige del af forundersøgelsesområdet. De hvide fyrvinkler fremgår af 
Figur 3-3. 
 
 

 

Figur 3-3 Skibstrafik densitetsplot baseret på AIS data fra 2009 

 
I det ovenstående kort er skibstrafikken i nærheden eller gennem forundersøgelsesområdet præ-
senteret.  
 
Der er identificeret 5 ruter, der passerer tæt på eller gennem området. Disse ruter er markeret i 
Figur 3-3. Den primære hovedrute (rute 1) til/fra Århus følger den nordlige afgrænsning af for-
undersøgelsesområdet. Rute 2 går gennem forundersøgelsesområdet og går sammen med rute 4 
til en rute vest for Samsø. Rute 3 løber tæt på den vestlige afgrænsning af området og øst om 
Norsminde Flak. Rute 4 er placeret mellem Mejl Flak og Issehoved Flak. Skibstrafikken på rute 5 
går gennem forundersøgelsesområdet sydfra mellem Tunø og Tunø Knob.   
 
Ud fra ovenstående beskrivelse af skibstrafikken vurderes det fra et maritimt sikkerhedssyns-
punkt, at det er ruterne 1, 2 og 4, der vil have betydning for havmølleparkens placering. 
 
En placering af havmøller i den nordlige del af forundersøgelsesområdet mellem rute 1 og 2 må 
således forventes at være forbundet med den højeste kollisionsrisko, da flest skibe sejler ad disse 
ruter, herunder primært ad rute 1. En placering af havmøller i den sydvestlige del mellem rute 2 
og 4 må forventes at medføre et reduceret risikobillede, idet trafikken på disse ruter er mindre 
end på rute 1. Det må formodes, at en placering af havmøller i den sydvestlige del af forunder-
søgelsesområdet vil være forbundet med den mindste kollisionsrisiko, da risikobidraget her pri-
mært vil komme fra rute 2. 
 

3.2.3 Råstofindvinding 
De eksisterende råstofinteresser i forundersøgelsesområdet blev kortlagt og er afbildet i Figur 
3-4. Det fremgår, at der findes to råstofområder i den nordvestlige del af området, hvor der alle-
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rede er givet tilladelse til råstofindvinding af Naturstyrelsen. I disse områder vil der iht. myndig-
hedernes udmeldinger ikke kunne anlægges havmøller.  
 

 

Figur 3-4 Eksisterende råstofinteresser i forundersøgelsesområdet 

 
Med udgangspunkt i ovenstående Figur 3-4 kan det således konkluderes, at forundersøgelsesom-
rådet indskrænkes i forhold til områderne, hvor der er givet tilladelse til råstofindvinding, idet der 
ikke kan etableres havmøller i disse områder. 
 

3.2.4 Konklusion 
Alle ovennævnte forhold og overvejelser førte frem til en indskrænkning af forundersøgelsesom-
rådet til et mindre projektområde som er vist i Figur 4-1. I projektområdet har HÅB udvalgt 20 
lokaliteter, som har en minimumsafstand til kystområder på 3,4 km til Tunø og 4,4 km til Samsø 
og med placeringer, hvor lagtykkelsen af bløde bundaflejringer ift. fast bund vurderes at være 
acceptable i en teknisk-økonomisk sammenhæng. Dette har resulteret i det foreslåede opstil-
lingsmønster - se Figur 4-1. Det har ikke været muligt at udpege et eller flere alternative opstil-
lingsmønstre for de 20 møller med 200 meters totalhøjde, herunder at opstille de 20 møller i et 
samlet område. 
 
Ud over den valgte placering og opstilling er der ud fra et visuelt perspektiv vurderet flere alter-
native placeringer og varianter i opstillingsmønstre. Konklusionerne på disse overvejelser er op-
summeret i rapporten vedrørende de visuelle forhold /180/. 
 
Sammenfattende vurderes det, at den bedste placering af Mejlflak Havmøllepark er den valgte 
løsning umiddelbart syd for Natura 2000-området Mejl Flak. Vurderingen er foretaget på bag-
grund af ovenstående forhold samt et samlet hensyn til miljø, landskab, socioøkonomi og den 
generel anvendelse af havområdet. 

De detaljerede undersøgelser, analyser og vurderinger af virkninger på miljøet i de følgende af-
snit vedrører alene det udvalgte projektområde syd for Mejlflak.  
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4. PROJEKTBESKRIVELSE 

4.1 Generelt 
 
Med udgangspunkt i forundersøgelsestilladelsen /1/ omfatter projektbeskrivelsen et sandsynligt 
“worst case scenarie” omfattende op til 20 havmøller med totalhøjder på op til 200 meter. Worst 
case scenariet er for andre forhold baseret på vurderinger vedrørende vægt, fundamentstørrelse 
og -type, afgravningsmængder mv., som vil gælde for en vindmølle med 200 meters totalhøjde. 
 
Der er ikke foretaget endeligt valg af mølletype (herunder størrelse), men med det anvendte 
worst case scenarie åbnes der mulighed for i en senere projekteringsfase at vælge relevante 
havmølletyper som fx en 5 MW Repower, en 6 MW Siemens (endnu ikke opstillet som havmølle) 
eller en 7 MW Vestas (endnu ikke opstillet som havmølle). 
 
Det endelige valg af mølletype og -antal vil ske i forbindelse med udbud for etablering af havmøl-
leparken. Det vil være op til HÅB, i en fremtidig dialog med myndighederne, at sikre, at valget af 
havmølletype og -antal er dækket af worst case scenariet og effektvurderingerne beskrevet i 
denne rapport. 
 
VVM-metodikken er anvendt med henblik på at fremtidssikre projektgrundlaget, således at rede-
gørelsens beskrivelser og vurderinger omfatter fremtidige potentielle havmølletyper. Der foregår 
aktuelt en hurtig udvikling af havmøller, hvorfor et projektgrundlag baseret på en specifik an-
vendt/opstillet havmølletype potentielt kan betyde, at VVM-redegørelsen hurtigt bliver uaktuel i 
forhold til nye mølletyper.  
 
 

4.2 Projektområde og placering af møller 
 
Havmøllerne planlægges etableret inden for et projektområde afgrænset af koordinaterne i Tabel 
4-1. Projektområdet er beliggende i Århus Bugt umiddelbart syd og sydvest for Mejlflak, jf. Figur 
4-1, og har et areal på ca. 55 km2. Møllernes forventede placering er ligeledes skitseret på Figur 
4-1 og koordinaterne fremgår af Tabel 4-2.  
 
Placeringen omfatter 3 møllerækker med henholdsvis 5, 6 og 9 havmøller placeret  nordøst og 
sydvest for en skibstrafikrute til og fra Århus Havn. Den indbyrdes afstand mellem havmøllerne i 
de to rækker, der ligger syd for skibsruten er ca. 0,7 km mens afstanden mellem havmøllerne i 
rækken nord for skibsruten er ca. 0,6 km. Rækken med 9 havmøller er placeret langs grænsen til 
Natura 2000 området Mejlflak.  
 
 

Tabel 4-1 Afgrænsende koordinater for projektområdet. 

Hjørne Projektion UTM32N 
Referencesystem Euref89 (WGS84) 

Geografiske koordinater 
Referencesystem Euref89 (WGS84) 

 Easting 

(m) 

Northing 

(m) 

Længdegrad 

(grader decimal-minutter) 

Breddegrad 

(grader decimal-mnutter) 

1 584454,63 6205728,10 10° 21' 13,734" 55° 59' 21,876" 

2 584266,53 6214847,83 10° 21' 13,194" 56° 4' 16,896" 

3 594421,24 6208386,83 10° 30' 52,038" 56° 0' 41,1588" 

4 592828,09 6205900,27 10° 29' 16,9908" 55° 59' 21,876" 
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Figur 4-1 Projektområde med opstilling af 20 havmøller og principskitse af kabelføring. 

 
 

4.3 Havmøllen 
 
Forundersøgelsestilladelsen giver mulighed for etablering af op til 20 havmøller med totalhøjder 
på mellem 150 og 200 meter (det vil sige højden målt til vingespids, når vingespidsen er højst 
over havoverfladen) og med kapaciteter på mellem 3 og 6 MW per mølle. Der er mulighed for, at 
mere end en type vindmølle opstilles, herunder fx med hensyn til totalhøjde eller fabrikat. 
 
Generelt vil havmøllerne bestå af et rørformet tårn med 3 vinger placeret på en nacelle, som in-
deholder relevant udstyr, herunder generator, gear mv. Bladene drejer med uret set fra vindret-
ningen. Generatoren placeres i det rørformede tårn. Havmøllerne vil i øvrigt være designet i 
overensstemmelse med internationale og nationale normer og standarder og i henhold til gæl-
dende danske myndighedskrav, herunder sikkerhedskrav. 
 
I Figur 4-2 og Tabel 4-3 fremgår overordnede dimensioner for to forskellige havmølletyper med 
totalhøjder på henholdsvis 150 meter og 200 meter. Som den "mindre" havmølle er valgt en møl-
le med et relativt stort vingefang for derved at have taget højde for en potentiel fremtidig situati-
on med længere vinger. 
 
Mølletårnet og vingerne vil være lysgrå (RAL 1035, RAL 7035 eller lignende). De nederste 15 me-
ter af vindmøllen skal iht. bestemmelser fra Søfartstyrelsen være farvet gult oven over isko-
nus/platform. 



 
VVM-REDEGØRELSE  
 
 
 
 
 
 

 

11

Tabel 4-2 Koordinater for de planlagte mølleplaceringer. 

Mølle Projektion UTM32N 
Referencesystem Euref89 (WGS84) 

Geografiske koordinater 
Referencesystem Euref89 (WGS84) 

 Easting 

(m) 

Northing 

(m) 

Længdegrad 

(grader decimal-minutter) 

Breddegrad 

(grader decimal-minutter) 

1 587.866 6.205.884 10° 24' 30,7152" 55° 59' 24,7128" 

2 587.544 6.206.508 10° 24' 12,87" 55° 59' 45,1032" 

3 587.222 6.207.132 10° 23' 55,0212" 56° 0' 5,49" 

4 586.900 6.207.756 10° 23' 37,1652" 56° 0' 25,8804" 

5 586.578 6.208.380 10° 23' 19,3056" 56° 0' 46,2672" 

6 588.900 6.205.885 10° 25' 30,3672" 55° 59' 24,0612" 

7 588.571 6.206.519 10° 25' 12,1404" 55° 59' 44,7792" 

8 588.241 6.207.154 10° 24' 53,8488" 56° 0' 5,5332" 

9 587.912 6.207.788 10° 24' 35,6112" 56° 0' 26,2512" 

10 587.582 6.208.422 10° 24' 17,3088" 56° 0' 46,9692" 

11 587.253 6.209.057 10° 23' 59,0604" 56° 1' 7,7196" 

12 593.286 6.208.810 10° 29' 47,04" 56° 0' 55,6416" 

13 592.803 6.209.130 10° 29' 19,5576" 56° 1' 6,3264" 

14 592.320 6.209.450 10° 28' 52,0716" 56° 1' 17,0076" 

15 591.837 6.209.771 10° 28' 24,5784" 56° 1' 27,7212" 

16 591.354 6.210.091 10° 27' 57,0852" 56° 1' 38,4024" 

17 590.871 6.210.411 10° 27' 29,5848" 56° 1' 49,08" 

18 590.389 6.210.732 10° 27' 2,1384" 56° 1' 59,7864" 

19 589.906 6.211.052 10° 26' 34,6308" 56° 2' 10,4604" 

20 589.423 6.211.373 10° 26' 7,116" 56° 2' 21,1668" 

 
 

 

Figur 4-2 Havmøllernes dimensioner. 
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Tabel 4-3 Dimensioner for henholdsvis 150 m og 200 m havmølle. 

Reference 
 

Totalhøjde Rotor-diameter Navhøjde Højde over hav-
overflade (MSL) 

Siemens 3,6 MW 

 

150 m 123 m 88,4 m 27 m 

Vestas 7 MW 

 

200 m 164 m 118 m 36 m 

 
 
Vindmøllerne indeholder hydraulikolie og andre væsker. Vindmøllerne er designet således, at ud-
sivende væsker fra en komponent opsamles i selve møllen. Nedenfor angivelse af væskemængde 
for hver mølle: 
 
 Gear-olie: Op til 1.500 liter 
 Hydraulisk olie: 450 liter 
 Krøjemotoroile: 150 liter 
 Tranformeroile 4.500 liter  
 
 
 

4.4 Fundamenter 
 
Fundamenterne forventes at være enten monopæl- eller gravitationsfundament i form af et bal-
last-gravitationsfundament eller et kegle-gravitationsfundament. 
 

4.4.1 Gravitationsfundament 
Et gravitationsfundament opføres oftest som en betonkonstruktion, der placeres direkte på hav-
bunden. Gravitationsfundamentet omfatter et rør, som vindmøllen placeres oven på. Ved ballast-
gravitationsfundamenter er der rundt om røret en række åbne kamre, hvor ballastmaterialet fyl-
des i. Ved kegle-gravitationsfundamenter påfyldes ballastmateriale igennem et centralt rør til sel-
ve fundamentet, der består af en lukket betonkegle. Som ballastmateriale anvendes typisk sand 
eller sten. 
 
Ballast gravitationsfundamenter vurderes fortrinsvis anvendeligt ved havdybder på op til ca. 20 
m, mens kegle gravitationsfundamenter kan anvendes på større dybder. 
 
I Figur 4-3 og Tabel 4-4 fremgår overordnede fundamentdimensioner og estimerede ballast-
mængder for havmøller med en totalhøjde på 200 meter (worst case scenarie). 
 

Tabel 4-4 Estimerede dimensioner og ballastmængder for gravitationsfundamenter. 

 

 

200 m havmølle 
(op til 20 m til fast bund) 

Diameter af skaft 

 

Op til 8 m 

Diameter af fundamentbunden 

 

Op til 30 m 

Vægt af selve fundamentet (1/20 havmøller) 

 

Op til 5.000/100.000 t  

Vægt af ballast, ballast-gravitationsfundament 

Vægt af ballast, kegle-gravitationsfundament 

Op til 10.000/200.000 t 

Op til 7.500/150.000 t 

 
 
I de fleste tilfælde er det nødvendigt at bortgrave overflade-/blødbundsmateriale på havbunden 
og/eller nivellere havbunden med henblik på at etablere et sten/gruslag, som gravitationsfunda-
mentet kan placeres på. Et stålskørt kan eventuelt monteres rundt om fundamentet med henblik 
på at stabilisere havbunden omkring fundamentet.  
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Mængder af havbundsmateriale, der skal fjernes afhænger af bundmaterialets beskaffenhed. Ne-
denfor er som eksempel angivet afgravningsmængder for et gennemsnit på 6 meter som et gen-
nemsnit af afgravning af 3-8 meters havbundsmateriale. 
 
 Havbundsafgravningsreal for 1/20 vindmøller: Op til 2.260/45.200 m2 
 Gennemsnitsdybde for afgravning: 6 m 
 Mængde afgravningsmateriale per 1/20 vindmøller: Op til 8.800/176.000 m3 
 Spil, max. 5% af afgravningsmaterialet, per 1/20 vindmøller: 440/8.800 m3 
 Grus/sten-erstatningsmateriale per 1/20 vindmøller: Op til 1.800/36.000 m3 
 
 

      
 

Figur 4-3 Principskitse af gravitationsfundament (kegle). 

 
4.4.2 Monopæl 

Monopælen udgøres af et hult rør, som installeres ved at banke røret ned i havbunden. Hvis der 
optræder store sten i havbunden, hvor monopælen skal placeres, kan disse sten fjernes ved en 
udboring. Mellem selve vindmøllen og monopælen indsættes et stål-overgangsstykke med an-
vendelse af groutings-materiale mellem de 2 dele.  
 
Det forventes ikke, at der skal foretages noget med selve havbundsoverfladen i forbindelse med 
nedbankning af monopælen. 
 
I Figur 4-4 og Tabel 4-5 er angivet de forventede dimensioner for monopæle til henholdsvis 200 
og 150 meters havmøller. 
 

Tabel 4-5 Estimerede dimensioner for monopælfundamenter. 

 
 

200 m havmølle 
(op til 25 m til fast bund) 

150 m havmølle 
(op til 35 m til fast bund) 

Ydre diameter 

 

Op til 7 m Op til 5,5 m 

Pællængde 

 

Op til 55 m Op til 60 m 

Total vægt (1/20 havmøller) 

 

Op til 600/12.000 t Op til 550/11.000 t (< 25 m til fast bund) 

Op til 750/15.000 t (< 35 m til fast bund) 

Grout mængde per mølle 

 

Op til 55 t Op til 50 t 
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Figur 4-4 Principskitse af monopæl. 

 
 
 

4.5 Erosionsbeskyttelse 
 
Der kan ske bortvaskning (erosion) af sedimenter omkring fundamenterne. Med henblik på at 
forhindre dette kan der nedlægges erosionsbeskyttelse i form af sten eller polypropylen madras-
ser omkring fundamenterne. 
 
Mængden af erosionsbeskyttelse afhænger af de lokale hydrodynamiske forhold og bundmateria-
lernes beskaffenhed. En principskitse af, hvorledes erosionsbeskyttelse kan etableres omkring 
henholdsvis et gravitationsfundament eller en monopæl fremgår af Figur 4-5. Typen og størrelsen 
af erosionsbeskyttelsen fastlægges i en senere designfase. 
 
Området med erosionsbeskyttelse omkring en monopæl er dog erfaringsmæssigt 5 x monopæl-
diameteren med en tykkelse på 1-1,5 meter. Et beskyttende underlag etableres almindeligvis i en 
tykkelse på 0,8 meter og udstrækker sig ca. 2,5 meter udover området med sten. 
 
 
 
 

   

Figur 4-5 Principskitse af erosionsbeskyttelse omkring et gravitationsfundament (t.v.) og en monopæl 
(t.h.). 
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Mængden af erosionsbeskyttelse vurderes at være i samme størrelsesorden omkring gravitati-
onsfundamenter og monopæle, henholdsvis: 
 
 700 m3 per havmølle (150 meter mølle) svarende til 14.000 m3 for 20 møller  
 1.000 m3 per havmølle (200 meter mølle) svarende til 20.000 m3 for 20 møller 
 
Stenene forventes at have en d50 på 30-50 cm. Typen og størrelsen af erosionsbeskyttelsen 
fastlægges i en senere designfase. 
 
 

4.6 Internt ledningsnet 
 
Fra hver enkelt havmølle føres et 30 kV søkabel ud til et internt net af 30 kV kabler som skitseret 
på Figur 4-1. De fælles kabler samles i et fælles offshore opsamlingspunkt i den nordlige del af 
projektområdet. Alle kabler placeres minimum 1 meter nede i havbunden. Der etableres ingen 
offshore transformer. 
 
Det endelige design og den endelige placering af det interne kabelnet vil blive fastlagt i en senere 
designfase. Til vurderingerne i denne VVM-redegørelse er linjeføringen angivet på Figur 4-1 ble-
vet anvendt. 
 
Kabler vil blive ført ind i havmøllerne via “J-rør” (Ø250 mm), der er monteret på møllefundamen-
tet/overgangsstykket fra over højvandslinjen ned til havbunden. 
 
 

4.7 Ilandføring 
 
Ilandføring af elproduktionen vil ske i op til 4 stk. 30 kV kabler, der føres fra det fælles offshore 
opsamlingspunkt til et ilandføringspunkt på kystlinjen syd for Århus. Ilandføringspunktet er defi-
neret ved koordinaterne N:6213111, E:578639 (UMT32 Heuref 89). 
 
Det forventes, at ilandføringskablerne placeres med en indbyrdes afstand på 50 meter inden for 
en korridor som skitseret på Figur 4-1. Den endelige placering af ilandføringskablerne vil dog 
først blive fastlagt i en senere designfase. Til vurderingerne i denne VVM-redegørelse er linjefø-
ringen angivet på Figur 4-1 blevet anvendt. 
 
Kablerne vil være isolerede med PEX eller lignende armeringsmateriale og ligesom for det interne 
ledningsnet mellem møllerne placeres ilandføringskablerne minimum 1 meter nede i havbunden.  
 
Fra ilandføringspunktet, hvor 33 kV søkablerne kommer i land, vil kablerne skulle føres videre til 
Malling 150/400 kV transformerstation, hvor elektriciteten fra Mejlflak Havmøllepark transforme-
res til 150 kV. Hvis der videreføres fire parallelle 33 kV kabelsystemer lægges de som regel i 80-
120 cm dybde med op mod 50 cm afstand. Med 25 cm afstand til siderne giver det et kabeltracé 
som er minimum 2 metere bredt. I etableringsfasen skal der bruges plads til opgravningsjord og 
kørevej til entreprenørmaskiner og udlægning af kabler. Det er Østjysk Energi S/I der står for 
etablering af landkabel-anlægget.  
 
Kabelføringen på land og etablering af transformerenheden på Malling transformerstation er dog 
ikke fastlagt på nuværende tidspunkt og er ikke indarbejdet i denne projektbeskrivelse. En sand-
synlig kabelføring på i alt ca. 4,5 km er imidlertid skitseret på nedenstående kort, jf. Figur 4-6. 
Der forventes ikke at blive synlige anlæg ved ilandføringspunktet. 
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Figur 4-6 Område for placering af kabler på land. Kortet er udleveret af Østjysk Energi. Kortet er ikke 
målfast. 

 
 

4.8 Øvrige forhold 
 

4.8.1 Adgangsfaciliteter 
Monopælen eller gravitationsfundamentet etableres med en stålstige, som gør det muligt at få 
adgang til havmøllerne uanset vandhøjden. Herudover etableres af sikkerhedshensyn en mindre 
stålplatform ved toppen af stigen. Endelig monteres nødvendigt sikkerhedsudstyr i henhold til 
gældende myndighedskrav. 
 

4.8.2 Korrosionsbeskyttelse 
Korrosionsbeskyttelse af møllefundamenter sker ved en kombination af beskyttende maling og 
installation af anoder på den del af stålstrukturen, der er placeret under havoverfladen. Antal og 
størrelse af anoder fastlægges i forbindelse med designfasen. 
 
 

4.9 Anlægsfasen 
 

4.9.1 Adgang og sikkerhedszoner 
Detailplanlægningen af konstruktionsarbejderne sker på et senere stade, når projektets størrelse, 
valg af funderingsmetode, mølletype mv. er fastlagt. 
 
Der vil blive etableret en 500 meters sikkerhedszone omkring opstillingsstedet, hvor tredjepart vil 
blive nægtet adgang. Udbredelsen af sikkerhedszonen vil afhænge af de konkrete opstillingsste-
ders lokalisering.  
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Markering af sikkerhedszonen vil ske via bøjer med lysegult lys med en rækkevidde på 2 sømil. 
Bøjerne vil endvidere blive markeret med et gult kryds, radar-reflektor og reflektor-bånd. Over-
ordnet vil lysafmærkning ske i henhold til regler fastlagt af Statens Luftfartsvæsen (Trafikstyrel-
sen) for fly og Søfartsstyrelsen for skibe.  
 
Meddelelser til søfarende vil blive annonceret minimum 6 uger forud for udlægning af sikkerheds-
zone-afmærkning, eller konstruktionsarbejder går i gang.  Denne procedure vil også blive an-
vendt ift. kabelarbejdet.  
 
Søfartsstyrelsen ansøges om tilladelse til etablering af sikkerhedszoner, og Søfartsstyrelsen fast-
lægger krav til sikkerhedsafmærkningen. 
 

4.9.2 Fartøjer 
Fastlæggelse af type og antal af fartøjer, der medvirker i opførelsen af Mejlflak Havmøllepark vil 
ske senere og besluttes af den udvalgte part, der skal står for denne aktivitet. Valg af funda-
mentstype har betydning for, hvilke fartøjer der medvirker. Følgende typer fartøjer forventes 
imidlertid at kunne indgå i etableringen af havmølleparken: 
 
 Jack-up pram til installation af potentielle monopæle 
 Flydepram med løftekran til installation af potentielle gravitationsfundamenter 
 Pramme til transport af fundamenter 
 Jack-up pram til opstilling af vindmøller 
 Pram med udstyr til at placere/udlægge erosionsbeskyttelse (sten/klippestykker) 
 Kabelnedlægningsfartøj 
 Ankerhåndteringsfartøjer 
 Persontransportfartøjer 
 

4.9.3 Installation af gravitationsfundament 
Afgravning af blødbundsmaterialer vurderes overordnet at tage ca. 4 dage per gravitationsfun-
dament og placering af grus-/sten-/afretningslag før placering af gravitationsfundamentet vurde-
res ligeledes at tage ca. 4 dage per fundament. 
 
Det bortgarvede materiale fyldes på pramme og bortskaffes. Det vurderes i den konkrete sam-
menhæng, i hvilket omfang afgravningsmaterialet kan anvendes som ballastmateriale i gravitati-
onsfundamenterne på Mejlflak eller som beskyttelsesmateriale rundt om fundamenterne. I det 
omfang afgravningsmaterialet ikke kan genanvendes vil det blive anbragt på et myndighedsgod-
kendt klapningsområde, i henhold til myndighedsregler herfor.  
 
Gravitationsfundamenter transporteres på en pram eller flådes ud til opstillingsstedet. Opstilling 
af gravitationsfundamenter forventes at ske ved anvendelse af en kran placeret på en jack-up-
pram, hvor kranen løfter fundamenterne på plads eventuelt kombineret med, at transportpram-
men nedsænkes i havet. Ballastmaterialet fyldes i gravitationsfundamentet efterfølgende. 
 
Støj hidrørende fra skibene og arbejdsmaskiner i forbindelse med installationen vurderes at være 
lav. 
 

4.9.4 Installation af monopæl 
Det forventes ikke, at havbundsoverfladen skal klargøres før etablering af monopæle. Det kan 
dog blive nødvendigt at fjerne forhindringer, såsom større sten.  
 
Monopælene transporteres på en pram eller flådes ud til opstillingsstedet ved hjælp af flydere. 
Selve nedramningen vil ske fra en jack-up pram, der står på havbunden, eller fra et flydende far-
tøj med kraner og evt. boreudstyr til at fjerne sten i havbunden. Supplerende kan der være an-
dre fartøjer i form af pramme, ankerhåndteringsfartøjer, persontransportfartøjer mv. Nedramning 
af en monopæl forventes at kunne ske inden for 10-14 timer 
 
Efter nedramning af monopælen installeres et overgangsstykke til senere montering af selve møl-
len. Overgangsstykket fastgøres med mørtel (grout), jf. afsnit 4.9.5. 
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Erfaringsmæssigt vil undervandsstøj fra nedramning af monopæle bl.a. afhænge af pæl-
diameteren. Indikativt vurderes undervandsstøjen ved kilden at udgøre 200 to 250dB re 1Pa @ 1 
meter, som er den værdi, der er anvendt for Anholt Havmølleparken /3/. 
 

4.9.5 Grouting 
Grout-materialet er et cementbaseret produkt, som opfylder relevante miljømæssige krav. Grout-
materialet blandes enten ombord på jack-up prammen eller blandes på land og transporteres ud 
til opstillingslokaliteten. Grout-materialet pumpes ind i hulrummet mellem monopæl og over-
gangsstyke gennem installerede rør, således at spild minimeres (se Figur 4-7). I værste fald kan 
der blive tale om spild på op til 5 %, i alt op til 55 tons som worst case for det samlede projekt. 
 

4.9.6 Installation af erosionsbeskyttelse 
Materiale til erosionsbeskyttelse sejles ud til opstillingslokaliteterne, hvorefter de anbringes på 
havbunden med grabkran eller via rør. Eventuelle madrasser monteres ved dykkeropperationer. 
 

4.9.7 Installation af vindmøllerne 
Vindmøllerne vil enten blive samlet i en nærliggende havn og transporteret på skibe eller pram-
me ud til opstillingsstederne. Alternativt vil vindmøllerne blive transporteret fra producenten di-
rekte ud til opstillingsstederne. 
 
Selve installationen af vindmøllen vil typisk ske ved flere kranløft af enkeltdele af vindmøllen. Der 
vil typisk indgå flere fartøjer, herunder jack-up pramme. Støttebenene vil typisk dække et hav-
bundsareal på 350 m2 og trænge 2-15 meter ned i havbunden. En vindmølle vil typisk kunne in-
stalleres på 1-2 dage i 24-timers skift. 
 
 
 

 

Figur 4-7 Principskitse af overgangsstykke mellem monopæl og havmølle. 

 
 

4.9.8 Installation af søkabler 
Søkablerne vil blive placeret minimum 1 meter nede i havbunden. Den nøjagtige nedlægnings-
dybde vil blive besluttet senere og afhænger af de specifikke havbundsforhold. 
 
Et kabelnedlægningsfartøj med udstyr til at sørge for korrekt positionering og registrering af po-
sitionerne for det nedlagte søkabel forventes at stå for nedlægning af søkabel i havbunden.  
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Selve nedlægningen af kabler forventes udført ved én af følgende to metoder. Nedlægning kan 
enten ske ved anvendelse af en undervands-kabelplov, der trækkes efter et skib, og hvor ned-
lægning og tildækning sker i én operation og med et meget begrænset sedimentspild. Alternativt 
anvendes et fjernstyret mobilt køretøj, der spuler en kabelrende i havbunden ved anvendelse af 
havvand, hvori kablet placeres. Det opspulede materiale vil i vid udstrækning falde tilbage (sedi-
mentere) i kabelrenden. 
 
Tæt ved kysten monteres flydeanordninger på kablerne, som trækkes i land. Søkablerne samles 
med landkablerne tæt ved kystlinjen og kablerne nedgraves såvel på sø- som landsiden. Der kan 
potentielt blive tale om op til 4 stk. 33 kV kabler på såvel sø- som landsiden. 
 

4.9.9 Miljøforhold i etableringsfasen 
De medvirkende fartøjer udsender luftemissioner. Risikoen for at der sker udslip eller lignende fra 
fartøjer eller havmøller under etableringsfasen vurderes at være minimal. Det forventes, at der 
ikke sker tab af fast affald ud i havet under etableringsfasen. 
 
Det forventes, at der implementeres et miljøstyringsprogram for etableringsaktiviteterne i sam-
råd med miljømyndighederne, og at dette program indgår som en del af kontraktgrundlaget med 
entreprenøren. 
 
 
 

4.10 Driftsfasen 
 

4.10.1 Sikkerhed og kontrol 
Der er behov for adgang til havmølleparken i forbindelse med drift og vedligeholdelse. 
 
Der ingen faste regler vedrørende udlægning af sikkerhedszoner i driftsfasen, idet behovet varie-
rer fra projekt til projekt. Det forventes, at der etableres en 50 meters forbudszone omkring 
havmøllerne for ikke Mejlflakprojekt-tilhørende fartøjer og en 200 meters sikkerhedszone til hver 
side af alle søkabler. Det er Søfartsstyrelsen, der fastlægger sikkerhedszoner og afmærknings-
krav. 
 
Relevante data vedrørende klima, vindmøllens drift mv. registreres for hver havvindmølle via et 
SCADA-system, som er koblet op på hver havmølles micro-processorsystem, og SCADA-systemet 
fjernkontrolleres via et overvågningscenter, fx i regi af vindmølleleverandøren. Via micro-
processorer installeret i vindmøllerne kan hver enkelt vindmølle fjernbetjent/automatisk lukkes 
ned, hvis der opstår tekniske fejl e.l. 
 

4.10.2 Lysafmærkning ift. fly og skibe 
Lysafmærkning i forhold til fly og skibe vil ske i henhold til regler fra Statens Luftfartsvæsen (Tra-
fikstyrelsen) og Søfartsstyrelsen. 
 
Lysene på vindmøllerne vil have en styrke på 2.000 candela om natten i den mørke tid, 20.000 
candela i skumringen og 200.000 candela i dagslys. Lysene vil blinke cirka 40 gange i minuttet, 
og det er især blinket, der gør lyset tydeligt. 
 
Lyset vil blive placeret ovenpå vindmøllehuset. Der vil være to lamper, der sidder på hver sin side 
af huset modsat rotoren. Lyset vil være afskærmet nedad, således at det ikke lyser direkte ned 
mod land, men lyser opad mod flytrafikken. Det gør det lidt mindre tydeligt fra landjorden end 
det man oplever på Søsterhøjsenderen, hvor lyset sidder i tre forskellige højder udenpå masten 
og sender lys ud i alle retninger. 
 
Der er ingen generel praksis for sikkerhedszoner for danske havvindmølleparker. Det kan blive 
aktuelt at etablere sikkerhedszoner omkring Mejlflak Havmøllepark med en “adgang forbudt zo-
ne” for fartøjer, der ikke er tilknyttet Mejlflak-projektet, på 50 meter i radius omkring hver enkelt 
havvindmølle. Søfartsstyrelsen er myndighed for etablering af sikkerhedszoner og for afmærk-
ningen. 
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4.10.3 Støjforhold 
Vindmøller udsender støj fra vingernes bevægelse gennem luften og fra gearkasse og generator. 
Styrken af den udsendte støj afhænger af møllens konstruktion, og den stiger med stigende 
vindhastighed. Støjen spredes i omgivelserne og kan give anledning til gener for mennesker og 
miljø, hvis møllerne står nær støjfølsomme områder.   
 
Støjniveauet i omgivelserne afhænger først og fremmest af afstanden til vindmøllerne. Men vind-
retningen sammen med en række andre meteorologiske forhold har også stor betydning, og kan 
medføre store variationer i det støjniveau, man oplever i omgivelserne. 
 
Støjpåvirkningen fra Mejlflak Havmøllepark er undersøgt ved brug af den beregningsmetode, der 
er beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1284 af 15/12 2011, Bekendtgørelse om støj 
fra vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen). Metoden forudsætter, at der er medvind og dermed 
høj lydudbredelse i alle retninger omkring møllerne. Beregningsresultaterne beskriver derfor altid 
en situation med maksimal støjudsendelse overalt i møllernes omgivelser.  
 

Tabel 4-6 Grænseværdier for støj fra vindmøller jævnfør Vindmøllebekendtgørelsen. 

 Vindhastighed* 
6 m/s 

Vindhastighed* 
8 m/s 

Beboelse i det åbne land 
(grænseværdien skal være overholdt i det mest støjbelastede punkt 

ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra boligen) 

 

42 dB(A) 44 dB(A) 

Områder til støjfølsom arealanvendelse 
(områder, der anvendes til eller er udlagt til bolig-, 

institutions-, sommerhus-, camping- eller kolonihaveformål eller om-

råder udlagt til støjfølsom rekreativ aktivitet) 

37 dB(A) 39 dB(A) 

* Der er fastsat grænseværdier, som skal være overholdt udendørs ved 6 m/s og 8 m/s. Grænseværdierne gælder for den 

samlede støj fra eksisterende og nye vindmøller. Kumulative effekter er dermed indarbejdet. 
 
 
Støjberegningerne er udført med en forudsætning om, at de 20 møller hver har en effekt på 7 
MW. Beregningerne er dermed baseret på den største og mest støjende mølletype, der er vurde-
ret i denne VVM. Det er forudsat, at en 7 MW mølle vil have støjkildestyrke på 109 dB(A) (LWA = 
109 dB) ved vindhastigheden 8 m/s og 2 dB lavere ved 6 m/s. Beregningerne omfatter endvidere 
støjbidraget fra de eksisterende 10 havvindmøller på Tunø Flak af typen Vestas V39-500 kW.   
 
Grænseværdier for støj fra vindmøller er fastsat i Vindmøllebekendtgørelsen. Grænseværdierne 
fremgår af Tabel 4-6. 
 
Figur 4-8 viser resultaterne af de udførte støjberegninger. De er udført ved brug af beregnings-
programmet WindPro ver. 2.8 og viser støjen ved vindhastigheden 8 m/s. 
 
Det fremgår, at ingen landområder ligger indenfor kurven for grænseværdierne på 44 dB(A) og 
39 dB(A). En beregning ved 6 m/s vil have et tilsvarende resultat, fordi vindmøllerne ved denne 
vindhastighed giver anledning til mindre støj, svarende til den lavere grænseværdi. Hvis det viser 
sig, at 7 MW-vindmøllen i praksis giver anledning til mere støj end forudsat ved disse beregnin-
ger, fremgår det af figuren, at støjen kan være i hvert fald 5 dB højere uden overskridelse af 
grænseværdierne. I det tilfælde vil støjkurven for 34 dB(A) i stedet repræsentere et støjniveau 
på 39 dB(A). Heller ikke i denne situation vil landområder være berørt. 
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Figur 4-8 Støj fra 20 nye vindmøller plus støjen fra de 10 eksisterende vindmøller på Tunø Flak. Støjen er 
beregnet ved 8 m/s og med forudsætning om, at de nye vindmøller har en effekt på hver 7 MW. 

 
 
Alle støjkilder udsender lavfrekvent støj, der er den dybe del af den samlede støj (frekvensområ-
det mellem 10 Hz og 160 Hz). Der er ikke noget, der tyder på, at denne del af støjen er mere 
farlig end andre former for støj, og støj fra vindmøller indeholder ikke forholdsvis mere lavfre-
kvent støj end støj fra fx vejtrafik (jævnfør Miljøstyrelsen, www.mst.dk). Alligevel har lavfrekvent 
støj givet anledning til debat og bekymring. Danmark har derfor fra 1. januar 2012 indført en fast 
grænseværdi for lavfrekvent støj fra vindmøller.  
 
Infralyd er lyd ved særligt lave frekvenser (lavere end 20 Hz). Hvis infralyd er så kraftig, at den 
kan opfattes, vil den være generende. Infralyd svagere end høre- og føletærsklen er ikke skade-
lig for helbredet. De vindmøller, der anvendes i Danmark, udsender så svag infralyd, at den selv 
tæt ved møllen er svagere end høretærsklen /4/. 
 
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1284 af 15/12 2011, Bekendtgørelse om støj fra 
vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen), må den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller ikke 
overstige 20 dB ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Grænseværdien gælder indendørs i boli-
ger i det åbne land og indendørs i områder til støjfølsom arealanvendelse. Ved beregning af de 
indendørs støjniveauer anvendes faste, standardiserede værdier for bygningsfacadernes evne til 
at dæmpe støj. 
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Figur 4-9 Lokaliteter for beregning af indendørs lavfrekvent støj fra eksisterende og nye vindmøller. 

 
Der er for en række udvalgte lokaliteter (se Figur 4-9) beregnet den lavfrekvente støj fra de 20 
fremtidige møller plus støjen fra de 10 eksisterende møller på Tunø Flak. Beregningerne er udført 
som beskrevet i Vindmøllebekendtgørelsen. Det er forudsat, at vindmøllestøjens frekvensforde-
ling i området 10 Hz – 160 Hz svarer til de generelle data, der er oplyst i Miljøstyrelsens udkast 
til vejledning om støj fra vindmøller udsendt 5. december 2011. For de nye møller er anvendte 
vejledningens frekvensfordeling for en 2 MW-mølle og for de eksisterende er anvendt frekvens-
fordelingen for en 300 – 600 kW mølle. De anvendte data er parallelforskudt svarende til en sam-
let kildestyrke for vindmøllestøjen (10 – 10.000 Hz) ved 8 m/s på 109 dB(A) for de nye møller og 
103 dB(A) for de eksisterende møller. Ved 6 m/s er de anvendte kildestyrker henholdsvis 107 
dB(A) og 100 dB(A). Kildestyrken er LWA i dB. 
 
De beregnede niveauer for indendørs lavfrekvent støj er samlet i Tabel 4-7. Det fremgår, at de 
beregnede niveauer er væsentligt lavere end grænseværdien på 20 dB. Hvis det viser sig, at de 
nye vindmøller i praksis giver anledning til mere støj end forudsat ved disse beregninger, fremgår 
det af tabellen, at støjen kan være indtil 9 dB højere uden overskridelse af grænseværdien. 
 

Tabel 4-7 Beregnede niveauer for indendørs lavfrekvent støj ved udvalgte lokaliteter. Støjen må ikke 
overstige 20 dB. 

Lokalitet Vindhastighed, 6 m/s 
Lavfrekvent støj LpALF i dB 

Vindhastighed, 8 m/s 
Lavfrekvent støj LpALF i dB 

Helgenæs Fyr 2 5 

Sandballe, Samsø 5 8 

Alminderne, Tunø 9 11 

Dyngby Lyng 2 4 

Kysing Næs 3 5 
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I henhold til Vindmøllebekendtgørelsen kan kommunen kræve, at vindmølleejere for egen reg-
ning udfører støjmålinger og -beregninger, der dokumentere, at grænseværdierne for støj er 
overholdt. Støjmålinger kan kræves, når: 
 
 Nye møller sættes i drift 
 Ved almindeligt miljøtilsyn, dog højest 1 gang årligt 
 Ved behandling af naboklager over støj. 
 

4.10.4 Inspektion og vedligeholdelse 
Efter indkøring af havmølleparken vil der forekomme løbende vedligeholdelse. Vedligeholdelsen 
forventes at bestå af periodisk inspektion/kontrol, planlagt vedligehold og opståede behov for 
vedligehold. 
 
Den periodiske inspektion/kontrol udføres i henhold til garantiaftale med vindmølleleverandøren, 
men sker almindeligvis i sommerperioden med de bedste vejrforhold hertil. Inspektionerne om-
fatter typisk sikkerhedstest, analyse af olieprøver, visuel kontrol, udskiftning af filtre, kontrol af 
bolte, udskiftning af bremseklodser, udskiftning af olie i gearkasse, hydrauliksystem mv.  
 
De planlagte vedligeholdelsesaktiviteter omfatter primært inspektion og vedligeholdelsesaktivite-
ter på sliddele, der potentielt kan blive defekte mellem de planlagte inspektioner. Opgaverne vil 
typisk være udskiftning af slidte komponenter. Der anvendes typisk persontransportfartøjer. 
 
Søkablerne og undervandskonstruktionen inspiceres regelmæssigt.  
 
Skibstrafikken i forbindelse med inspektions- og vedligeholdelsesaktiviteter vil afhænge af, hvor 
mange arbejdshold (af typisk 2-3 pesoner) skibet kan betjene. De 20 møller vil forventeligt kun-
ne betjenes af et skib med 4 arbejdshold. Årligt service vil kunne gennemføres i løbet af en må-
ned med 20-22 arbejdsdage, typisk i juni måned med færrest mulige vejrligsdage og relativ ringe 
vind. 
 
De uplanlagte vedligeholdelsesaktiviteter kan omfatte aktiviteter som udskiftning af mindre kom-
ponenter med fejl til udskiftning af store vindmøllekomponentdele. I sidstnævnte tilfælde vil der 
ofte være brug for at inddrage samme type konstruktionsfartøjer, som har været i etableringsfa-
sen. 
 
Der kan også blive behov for uplanlagt inspektion og reparation af søkablerne. 
 

4.10.5 Materialeforbrug 
Ved driften og vedligeholdelsen er der et forventet materialeforbrug. Der forventes ikke at ske 
emissioner til luften fra vindmøllerne. Alle forbrugte eller udskiftede materialer vil blive opsamlet 
og håndteret i henhold til gældende myndighedsregler. 
 
Et estimat for materialeforbrug per vindmølle følger nedenfor: 
 
 Krøjegear-olie, halv-syntetisk, 50-100 liter, der udskiftes hver 60-240. måned; 
 Gear-olie, halv-syntetisk, 500-700 liter, der udskiftes ca. hver 60. måned; 
 Hydraulik-olie, syntetisk eller mineralsk olie; 
 Vand-kølevæske, 100 liter med 50 % glycol, der udskiftes hver 36-60. måned; 
 Silikone-kølemiddel, 1.800 liter; 
 Smøremiddel-hovedbæreringe, 6-10 liter per år; 
 Smøremiddel-krøjekrans, 3 liter per år; 
 Smøremiddel-vingebæringer, 6-9 liter per år; 
 Smøremiddel-generator-bæreringe, 1-4 liter per år; 
 Bremseklodser, sinter-metal, 1-2 stk. per år; 
 Glide-ringe, 12 styk, 80 % kobber, der nedslides med 2-4 kg per år. 
 Filtre til hydraulik-oliesystemer, 1-3 stk., der udskiftes hver 12.-60. måned; 
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Generelt 
 
I dette afsnit beskrives de eksisterende forhold i relation til relevante fysiske, kemiske og biologi-
ske parametre i projektområdet for Mejlflak Havmøllepark. Endvidere beskrives naturbeskyttel-
sesforhold og relevant kommerciel aktivitet i området. 
 
Projektområdet er nærmere defineret i afsnit 0 og er afbildet i Figur 4-1. 
 
Afsnittet omfatter følgende forhold, der er vurderet potentielt at kunne blive påvirket som følge 
af etableringen af Mejlflak Havmøllepark: 
 
 Hydrografi, bundtopografi og vandkvalitet 
 Bølger og kystmorfologi 
 Bentisk flora og fauna 
 Fisk 
 Fugle 
 Havpattedyr 
 Landskabsforhold (visualisering) 
 Råstoffer 
 Marinarkæologi 
 Rekreative forhold 
 Beskyttede og fredede områder 
 Skibstrafik 
 Luftfart 
 Kommercielt fiskeri 
 Øvrige forhold 
 
Beskrivelsen er foretaget på baggrund af eksisterende data suppleret med data fra en række for-
undersøgelser udført i projektområdet i 2011. I hvert afsnit redegøres indledningsvist for den 
metode, der er anvendt til beskrivelsen af de pågældende eksisterende forhold. 
 
Beskrivelsen af de eksisterende forhold udgør grundlaget for den efterfølgende vurdering af virk-
ninger på miljøet i afsnit 6. 
 
 
 

5.2 Hydrografi, bundtopografi og vandkvalitet 
 

5.2.1 Metode 
Beskrivelsen af hydrografiske forhold (vandstandsvariationer, havstrømme og lagdeling) samt 
bundtopografi og vandkvalitet i projektområdet af er baseret på litteratur og eksisterende data. 
 

5.2.2 Vandstandsvariation 
I Århus Bugt forekommer en halvdaglig (2 gange pr. døgn) tidevandsamplitude på ca. 20 cm, 
hvilket betyder, at forskellen mellem højvande og lavvande er ca. 40 cm /5/. Tidevandet overlej-
res dog af den vindgenererede vandstandsvariation i området. Denne variation er angivet til at 
kunne blive i størrelsesordnen 2 m fra middelvandstanden /5/. 
 
På Figur 5-1 ses en tidsserie af observeret tidevand ved Juelsminde sydvest for projektområdet. 
Data omfatter 10-minutteres værdier for en 19 måneders periode startende 1. januar 2006. Det 
fremgår, at tidevandet varierer i størrelsesordenen 40 cm. Laveste vandstand er -0,87 m mens 
højeste vandstand er 1,53 m fra middelvandstanden. 
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Figur 5-1 Tidsserie af målt tidevand ved Juelsminde /6/. 

 
5.2.3 Strømning 

Havstrømme i Århus Bugt er domineret af ind- og udstrømning genereret af tidevand og meteo-
rologiske hændelser. Disse havstrømme er koncentreret i de dybe render, hvor strømningsmod-
standen er mindst, herunder særligt i åbningen mellem Sletterhage og Samsø /5/. Bundtopogra-
fien i og omkring projektområdet fremgår af nedenstående afsnit 5.2.5. Herudover forekommer 
der til en vis grad vindgenereret intern strømning. 
 
På Figur 5-2 ses strømroser, der illustrerer de generelle strømforhold (strømningshastigheder og 
-retninger) i 5 meters dybde ved henholdsvis havmøllerne 3 og 16, jf. Figur 4-1, samt i de store 
render i Århus Bugt ved Slettehage og Samsø. Strømroserne er baseret på strømdata fra januar 
2005 til december 2009 (5 år) og er indhentet fra /7/. Svag strøm er her defineret som mindre 
end 10 cm/s. Retningen af svag strøm kan ikke defineres klart og er derfor repræsenteret ved 
den centrale del af strømroserne. 
 

 
 

 
 

Figur 5-2 Strømroser i 5 m dybde på 4 positioner i Århus Bugt /7/. 

 

Svag strøm
78,88 % Mølle 3 

Over 0,3
0,2 - 0,3
0,1 - 0,2

Under 0,1

Svag strøm
46,40 %

Slettehage

Svag strøm
60,78 % Mølle 16 Svag strøm

49,06 %
Samsø V
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Det fremgår af Figur 5-2, at strømhastighederne på det lave vand ved de potentielle møller er la-
vere end i de dybere render. Det fremgår yderligere, at strømhastigheder over 30 cm/s fore-
kommer væsentlig sjældnere ved møllerne end i renderne. Endelig fremgår det, at retningen for-
deler sig mere på forskellige retninger ved møllerne end tilfældet er i renderne. 
 

5.2.4 Lagdeling 
Århus bugt er beliggende i overgangszonen mellem den højsaline Nordsø (33-35 psu) og ud-
strømmende vand fra den vestlige Østersø 10-15 psu). Denne beliggenhed medfører hyppig lag-
deling i form at et salt tungt bundlag og et lag af lettere ferskere overfladevand. Der er i en re-
degørelse vedrørende hydrografi og stoftransport i Århus Bugt /5/ identificeret flere perioder med 
lagdeling, hvor lavsalint vand i overfladen henføres til indstrømmende vand fra Kattegat. 
 
Overfladesalintet i Århus bugt er desuden påvirket af ferskvandsafstrømning fra land.  
 
Der forekommer desuden en temperaturlagdeling om sommeren som følge af sol indstråling.  
 
Der er indsamlet CTD oplysninger (Salinitet (Conductivity), Temperatur, Dybde) fra den nationale 
database for marine data (MADS) /13/. På denne baggrund er densitet som funktion af både sali-
nitet og temperatur blevet beregnet. Styrken af en lagdeling kan udtrykkes som en Brunt-Väisälä 
frekvens, der beskriver kraften hvormed en et vandvolumen påvirkes hvis det flyttes op eller ned 
i vandsøjlen. Hvis Brunt-Väisälä frekvenser er positive, er der tale om en stabil lagdeling, hvilket 
vil sige, at overliggende vand er lettere og underliggende vand er tungere. Værdien ”0” udtrykker 
homogene forhold. Der er på grundlag af densitets data beregnet Brunt-Väisälä frekvens, som 
ses i Figur 5-3. 
 
Det ses, at de højeste værdier og dermed den kraftigste lagdeling forekommer i 7-12 m dybde. 
Saliniteten er i overfalden 12-26 psu. I niveauer dybere end 20 m er saliniteten observeret til 24-
33 psu. 
 
 
 

 

Figur 5-3 Lagdelingens styrke udtrykt ved Brunt-Väisälä frekvenser som funktion af vanddybden.  
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5.2.5 Bundtopografi/bathymetri 
Århus Bugt er et delvist lukket farvand. Den er mod nord og vest afgrænset af land (Jylland og 
Mols). Desuden er Århus Bugt afgrænset af Samsø samt mod syd af Tunø samt en tærskel mel-
lem Tunø og Jylland omfattende Tunø Knob. 
 
Århus bugt står i forbindelse med Kattegat og Storebælt via dybe render mellem Sletterhage og 
Samsø samt langs Samsø vestlige kyst. Disse render omslutter den centrale grund i Århus Bugt – 
Mejlflak. I renden mellem Sletterhage og Samsø er vanddybden på steder mere en 60 m. 
 
Selve projektområdet gennemskæres af en SØ-NV til N-S gående submarin kanal på op til 34 
meters dybder, der deler projektområdet op i en sydvestlig del og en sydøstlig del. Den sydvest-
lige del er karakteriseret ved en relativt jævn havbund med 14 til 16 meters vanddybder. Den 
sydøstlige del karakteriseres ved et højt relief og flere mindre morænebakker, med vanddybder 
fra 24 til 8 meter op mod den sydvestlige kant af Mejl Flak, Natura 2000 området. 
 
Et kort over dybdeforholdene ses på Figur 5-4. Vindmøllerne i placeret på 9-17 m. Vanddybden 
er på møllelokaliteterne i gennemsnit 14 m. 
 
 
 

 
 

Figur 5-4 Bundtopografi/bathymetri og placering af vindmøller (vist med røde udfyldte cirkler). 
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5.2.6 Geologi 
Området er karakteriseret ved en underliggende glacial moræneoverflade med højt relief, over-
lejret af generelt bløde postglaciale aflejringer i lavtliggende områder. Morænen er blottet flere 
steder i området. Her optræder morænen som isolerede moræne bakker, hvor havbunden har en 
høj grus og sten dækning. En recent submarin kanal gennemskærer området fra syd mod nord. 
 

5.2.7 Suspenderet stof og sedimentation 
I normale situationer er koncentrationen af suspenderet stof 2-4 mg/l i Århus bugt /5/. I perio-
der, hvor Århus Bugt er domineret af vand fra Østersøen, er der målt lave koncentrationer af su-
spenderet stof i vandet, 1-2 mg/l. Kattegatvand indeholder større koncentrationer af suspenderet 
stof (10 mg/l), hvilket kan indvirke på bundvandet ved indstrømning af højsalint vand fra Katte-
gat. 
 
Sedimentation og sedimentflux er blevet undersøgt på to lokaliteter i Århus Bugten i forbindelse 
med Hav90 forskningsprogrammet. Sedimentationsraterne blev bestemt både ved Pb-210 date-
ring og sedimentfælder. Det blev fundet at sedimentationsraten var ca. 1 kg/m2/år /10/. Ved an-
vendelse af samme omsætning mellem masse og tykkelse af sedimentation som anvendes ved 
fortolkning af modelresultater (500 kg tørstof per m3 sedimenteret materiale) svarer dette til en 
naturlig baggrundssedimentation på ca. 2 mm/år. Det skal dog pointeres, at der vil være regio-
nale forskelle over Århus Bugt. 
 

5.2.8 Næringsstoffer 
Kystvandene i Århus Bugt har gennem årene været meget belastet med næringsstofferne kvæl-
stof og fosfor fra land, og for det åbne farvand har belastningen fra atmosfæren også væsentlig 
betydning.  
 
En reduktion i næringsstoftilførslerne i perioden 1989-1998 medførte markante forbedringer i 
miljøtilstanden i form af formindsket produktion af planteplankton, øget sigtdybde, øget dybde-
grænse for ålegræs (fra 4-5 m til ca 6 m) og relativt kortvarige iltsvind – specielt i årene 1996-
98. Øget næringssalttilførsel i flere af de efterfølgende år kombineret med flere varme somre 
medførte igen forringelser af miljøtilstanden med blandt andet meget langvarige og kraftige ilt-
svind /11/. 
 
I Figur 5-5 er vist kvælstof-, fosfor- og klorofylkoncentrationer fra 1989 til 2010 for st. 170006, 
der ligger i den centrale del af Århus Bugt ud for Molshoved. 
 
Koncentrationerne af fosfor faldt i årene 1989-98, men i den efterfølgende periode har der igen 
været flere år med høje fosforkoncentrationer. I perioden 2007 til 2010 er koncentrationerne af 
fosfor igen faldet jævnt, og årsmidlen for fosfor i 2010 var blandt de laveste, der er registreret i 
undersøgelsesperioden.  
 
Koncentrationerne af kvælstof faldt i de tørre år 1996-97, men steg igen i flere af de efterfølgen-
de nedbørsrige år. I de seneste år er der igen registreret et fald i kvælstofkoncentrationen, og 
årsmidlen for kvælstof i 2010 er den laveste, der er registreret i undersøgelsesperioden.  
 
Koncentrationen af klorofyl faldt i første halvdel af 1990’erne, men er efterfølgende steget og lig-
ger fortsat på et niveau, der er højere end i midten af 1990’erne /11/. 
 
Generelt har næringsstofbelastningen betydet opblomstringer af planteplankton og hurtigtvok-
sende makroalger i kystvandene og mange steder en tilbagegang i udbredelsen af ålegræs. In-
tensive iltsvind har haft en negativ indflydelse på bundfaunaen i store dele af kystområderne. De 
år, hvor det har været værst, har iltsvindet foranlediget en omfattende bunddyrsdød.  
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Figur 5-5 Koncentrationer af kvælstof (total-N), fosfor (total-P) og klorofyl opgjort som årsmiddel vær-
dier fra 1989 til 2007 for station 170006 i Århus Bugt ud for Molshoved /11/. 

 
 

5.3 Bølgeforhold og kystmorfologi 
 

5.3.1 Metode 
De eksisterende vind- og bølgeforhold er beskrevet på baggrund af henholdsvis indhentning af 
eksisterende vinddata fra DMI og modellering af bølgeforhold. 
 
Bølgeforholdene er beskrevet og vurderet med udgangspunkt i computermodellering med det 
numeriske modelleringsværktøj MIKE 21 med applikationen SW (Spectral Wave module) udviklet 
af DHI. Med modellen kan bølgehøjder og bølgeretninger estimeres som funktion af bl.a. vind og 
bathymetri under hensyntagen til effekter som: 
 
 Refraktion som følge af variationer i vanddybden (det at bølgerne vil løbe tilnærmelsesvis 

vinkelret ind på kysten). 
 Bølgerejsning (det at bølgerne rejser sig og bliver højere, når de løber ind på lavt vand). 
 Energitab som følge af friktion mod havbunden. 
 Bølgebrydning. 
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Modelleringen af bølgeklimaet er foretaget for henholdsvis de eksisterende forhold (uden vind-
møller) og de fremtidige forhold (med vindmøller) med henblik på at vurdere eventuelle påvirk-
ninger af bølgeklimaet som følge af havmølleparken. 
 
Der er taget udgangspunkt i bølger genereret ved en vindhastighed på 11 m/s fra retningerne 
nord (0°), øst (90°), vest-sydvest (240°) og vest-nordvest (300°). Retningerne er valgt for at 
vurdere eventuelle påvirkninger på kysterne ved henholdsvis Tunø, Samsø, sydlige Helgenæs og 
østlige Jylland. 
 
I modellen er området inddelt i trekantelementer med netstørrelse på ca. 45.000 m2, mens om-
rådet med vindmøllerne er modelleret med et finere net med netstørrelse på ca. 10.000 m2 sva-
rende til mindste netvidde på ca. 100 m.  
 
Modelparametre anvendt i modelleringen fremgår af Tabel 5-1. For mere information om bereg-
ning af strukturer i MIKE 21 SW henvises til /9/. 
 
 

Tabel 5-1 Anvendte model parametre for MIKE21 SW modellen. 

Parameter 
 

Værdi 

Simulation mode Decoupled parametric, quasi stationary formulation 

Mesh size – triangular 

– coarsest mesh about 45.000 m2 

– finest mesh about 10.000 m2 

Boundary conditions Southwest, south and southeast boundaries are modeled as 

land. The east boundary is for the case of Wdir=90° mod-

eled by Hm0=1,7m and Tp=5,9 s and MWD=90° and direc-

tional spreading. For other cases the boundary is modeled 

as land. 

Wind formulation As described in Shore Protection Manual (1984) 

Bottom friction Nikuradse roughness, kn=0,04 m 

Wave breaking γ=0,8, α=2, steepness α=4 

Wave diffraction Smoothing factor=1, Nos. of smoothing steps=1 

Nos. of timestep 5000, in order to obtain convergence of the solution 

Water level No water level variation 

Current conditions No current variation 

Structures 20 windmill towers with diameter of 8 m (and one case of 

12m), Source term approach used 

 
 
 

5.3.2 Vind og bølgeforhold 
I Figur 5-6 er vist vindstatistik fra DMI /12/ for Tirstrup Lufthavn på Djursland, som er den vind-
station, der ligger tættest på havmølleparken. Det fremgår, at vind optræder hyppigst fra vestli-
ge retninger, og det er også fra vestlige retninger, at de kraftigste vinde optræder. Vindhastighe-
der over 11 m/s, svarende til hård vind og kraftigere, optræder med sandsynligheder som angi-
vet i Tabel 5-2. 
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Figur 5-6 Antaget vindstatistik for projektområdet /12/. 

 

Tabel 5-2 Sandsynlighed for vindhastighed >11 m/s for forskellige retninger. 

Vindretning 
 

Sandsynlighed for vindhastighed > 11 m/s 

Vind fra nord (sum af vind fra 330°, 0° og 30°) Mindre end 0,1 % af tiden, svarende til mindre end ca. 9 

timer om året 

Vind fra øst (sum af vind fra 60°, 90° og 120°) 

 

Ca. 0,2 % af tiden, svarende til ca. 18 timer om året 

Vind fra syd (sum af vind fra 150°, 180° og 210°) Mindre end 0,1 % af tiden, svarende til mindre end ca. 9 

timer om året 

Vind fra vest (sum af vind fra 240°, 270° og 300°) 

 

Ca. 1,2 % af tiden, svarende til ca. 105 timer om året 

 
 
Bølgerne i området er primært bestemt af vinden og afstanden til land. Området er afgrænset 
mod nord af Helgenæs, mod øst af Nordsjælland/Sverige, mod sydøst Samsø, mod syd Tunø og 
mod vest Jylland. 
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De højeste bølger opstår i forbindelse med kraftig vind fra vest-nordvest og øst. Resultaterne af 
modelleringen for en vindhastighed på 11 m/s fra vest-nordvest (300°) og øst (90°) er vist i Fi-
gur 5-7. 
 
 

 

Figur 5-7 Modellerede eksisterende bølgeforhold ved vind fra vest-nordvest (venstre) og ved vind fra øst 
(højre) med en vindhastighed på 11 m/s. 

 
I Tabel 5-3 er angivet bølgeforhold for området, hvor vindmølleparken påtænkes etableret. Hs er 
den signifikante bølgehøjde, svarende til middel af den højeste tredjedel af bølgerne. Den højeste 
bølge er ca. 1,8-1,9 gange Hs. 
 

Tabel 5-3 Eksisterende bølgeforhold i projektområdet. 

Vindretning 
 

Bølgehøjde for eksisterende forhold ved en vindha-
stighed på 11 m/s 

Vind fra nord (0°) 

 

Hs=0,6-0,8 m 

Vind fra øst (90°) 

 

Hs=0,7-0,9 m 

Vind fra vest-sydvest (240°) 

 

Hs=0,5-0,7 m 

Vind fra vest-nordvest (300°) 

 

Hs=0,6-0,7 m 

 
 
 

5.4 Naturtyper samt bentisk flora og fauna 
 

5.4.1 Metode 
Beskrivelserne er baseret på en kombination af data indhentet fra feltundersøgelser udført i no-
vember 2011 og data hentet fra publikationer. 
 
Overordnet er kortlægningen af substrat- og naturtyper i projektområdet og kabelkorridoren til 
land gennemført ved en tolkning af en heldækkende sidescanmosaik af området sammenholdt 
med verifikationsdata fra udvalgte lokaliteter. 
 
Ud fra heldækkende sidescanmosaik er fem distinkte substrattyper identificeret. Kriterier for sub-
strattypeinddelingen omfatter: 
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 Substrattype 1a: Silt eller siltet sand: områder bestående primært af silt og siltet sand med 
en homogen overflade.  
 
Substrattype 1b: Fast sand: områder bestående primært af fast sandbund med varierende 
bundformer (ofte dynamisk). Sand er i geologisk forstand defineret med en kornstørrelse på 
0,06 – 2,0 mm. 
 

 Substrattype 2: Sand, grus, småsten og enkelte større sten: områder domineret af sand 
men med varierende mængder af grus og småsten samt enkelte spredte store sten (<1-10 
%). Denne substrattype består af en blanding af sand og grus med en kornstørrelse på ca. 2 
– 20 mm og småsten med en størrelse på ca. 2 – 10 cm. Substrattypen indeholder også en-
kelte større sten fra ca. 10 cm og større, der dækker op til maksimalt 10 % af havbunden. 
 

 Substrattype 3: Sand, grus og småsten samt stenbestrøning med større sten dækkende 10-
25 %: områder bestående af blandede substratformer med sand, grus og småsten som do-
minerende element. Her findes også en variabel mængde spredte større sten (stenbestrø-
ning) med en samlet dækningsgrad på op til 25 % af den samlede bund. 
 

 Substrattype 4: Stenede områder og stenrev med 25-100 % af større sten: områder domi-
neret af større sten fra tæt bestrøning til egentlige stenrev med eller uden huledannende 
elementer og op til 100 % dækning af bunden. Øvrige substrater kan være sand, grus og 
småsten i varierende mængder. 

 
Substrattyperne er identificeret baseret på overfladesubstratets beskaffenhed, hvor især den 
arealmæssige andel af større og mindre sten er betydende. Ud fra denne inddeling af substratty-
per blev der fremstillet et "1. generations" substrattypekort, hvor andelen af hver substrattype 
visuelt er vurderet. 
 
Ud fra dette kort blev der udpeget 100 lokaliteter i projektområdet og kabelkorridoren, hvor vi-
suel verifikation med ROV (Remotely Operated Vehicle - undervandsrobot) og undervandsvideo 
blev gennemført. ROV’en blev styret fra survey-skibet via en kontrolenhed, hvor også optaget vi-
deo blev lagret. Til undersøgelserne blev der benyttet en LBV-150 (SeaBotix, USA). 
 
ROV undersøgelserne blev gennemført dels for, at verificere den substrattypemæssige udpegning 
og dels for at kortlægge de biologiske samfund på de forskellige substrattyper. Derudover blev 
der gennemført verifikationer på objekter og genstande, der umiddelbart ikke kunne identificeres 
via sidescanmosaikken. Disse kunne være vrag, tabte objekter eller søkabler. 
 
For hver af de 100 udpegede lokaliteter, blev ROV’en bragt til bunden hvor nærområdet blev af-
søgt. ROV piloten udvalgte herefter et område der var substratmæssigt og biologisk set repræ-
sentativt for det afsøgte område, hvorefter videoen blev startet og en 2-5 minutters sekvens op-
taget. På hver videosekvens kommenterede en erfaren marinbiolog de observerede substrat-
mæssige og biologiske elementer. Detaljer om biologiske samfund og substrattype blev nedskre-
vet i en logbog som kan ses bilag 1. Logbogen indeholder, ud over biologiske og sedimentmæssi-
ge elementer, informationer om dybdeforhold, strøm, sigt i vandet. 
 
Som understøttelse til naturtypekortlægningen, blev der udtaget HAPS bundfaunaprøver på 20 
lokaliteter i projektområde og 7 lokaliteter i kabelkorridoren til bestemmelse af de infaunale sam-
fund (fauna der lever i havbunden). Til prøveudtagningen blev der benyttet en KC HAPS bottom 
corer (KC-Denmark) med et prøveareal på i alt 145 cm2. Bundprøven blev udsorteret i en 1 mm 
sigte og større sten frasorteret direkte. Der blev efterfølgende afgivet en kort beskrivelse af do-
minerende faunagrupper samt en beskrivelse af sigteresten til indskrivning i logbogen. Prøven 
blev konserveret i 99 % ethanol og transporteret til internt laboratorium hvor artsbestemmelse 
blev gennemført til artsniveau hvor muligt. Ligeledes blev våd- og tørvægt bestemt for de regi-
strerede arter. Summering af bundfaunadata kan ses i bilag 2. 
 
HAPS bundfaunaprøverne blev brugt som en støtte til beskrivelser af naturtyper. 
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5.4.2 Substrattyper 
Med udgangspunkt i den heldækkende sidescanmosaik, de visuelle verifikationer og de udtagne 
HAPS bundprøver er et "2. generations" substrattypekort udarbejdet, jf. Figur 5-8. Den areal-
mæssige udbredelse af hver substrattype fremgår af Tabel 5-4.  
 
 

 

Figur 5-8 Substrattypekort (2. generation) af projektområdet og Mejlflak natura-2000 område. 

 
 

Tabel 5-4. Den arealmæssige udbredelse af substrattyperne i projektområdet. 

Substrattype 
 

Udbredelse (km2) % 

Type 1a 45,9 79,7 

Type 1b 1,3 2,2 

Type 2 7,7 13,4 

Type 3 2,6 4,5 

Type 4 0,1 0,2 

 

SUM 

 

57,7 

 

100 

 
 
 
Til de fem substrattyper knytter sig forskellige bentiske flora- og epifaunasamfund. Området blev 
på baggrund af de biologiske verifikationer, inddelt i fem naturtyper. De følgende afsnit omhand-
ler biologiske og substratmæssige registreringer, der blev gennemført for hver substrattype.  
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5.4.3 Biologiske elementer indeholdt i substrattype 1a (projektområdet) 
Denne naturtype er defineret som værende med fint og siltet sand med kun meget få mindre el-
ler større sten. Der blev gennemført 39 verifikationer på substrattype 1a hvor substratet primært 
var siltet sand med varierende indslag af mindre sten og tomme skaller fra muslinger og sømus. 
Registreringerne på denne substrattype blev gennemført indenfor dybdeintervallet 13,9 – 29,8 
meters dybde.  
 
Indenfor projektområdets afgrænsninger er substrattypen absolut dominerende og dækker ca. 
45,9 km2 af området hvilket svarer til ca. 79,7 % af det samlede areal. Substrattypen forefindes 
sammenhængende i projektområdet med kun få andre substratmæssige elementer.  
 
Trods det store spænd i dybdeinterval, blev der kun i ringe grad registreret dybderelaterede for-
skelle i de biologiske samfund.  
 
Da der kun blev registreret ganske få sten på denne substrattype, var de biologiske elementer 
typisk associeret med den fine og siltede sandbund. På substrattypen blev der registreret enkelte 
objekter så som vrag og tabte genstande. Disse kunne tjene som egnet substrat for hårdbunds 
fauna og flora.  
 

   

Figur 5-9 Billeder af substrattype 1a bund fra punkt MejlP26, jf. bilag 1. Venstre: en typisk type 1a bund 
med siltet materiale og spredte tomme skaller. Højre: løstliggende dyrisk svamp samt slangestjerner på 
havbunden. 

 
På den siltede sandbund blev der registreret et artsrigt blødbundssamfund bestående af en ræk-
ke epifaunale arter; blandt mobile arter blev især almindelig slangestjerne (Aphiura albida) og 
almindelig søstjerne (Asterias rubens) registreret ofte. Almindelig slangestjerne (Ophiura albida) 
blev flere steder registreret som dominerende element og desuden blev enkelte individer af pig-
get søsol (Crossaster papposus) registreret. På flere lokaliteter blev der registreret grønt søpind-
svin (strongylocentrotus droebachiensis).  
 
Der blev på mange verifikationslokaliteter registreret almindelig konksnegl (Buccinum udatum). 
På næsten alle lokaliteter blev der observeret slæbespor efter konksnegle og på enkelte lokalite-
ter blev der registreret ægmasser fra konksnegle.  
 
Af krebsdyr blev strandkrabbe (Carcinus maenas), sandkrabbe (Hyas araneus) og almindelig he-
stereje (Crangon crangon) observeret ved flere lejligheder. Almindelig eremitkrebs (Pagurus 
bernhardus) var en tilbagevendende art på de fleste verifikationslokaliteter på substrattypen. 
 
Af stationære dyr blev der på den siltede sandbund registreret rød søfjer (Pennatula phospho-
rea), grenet rørpolyp (Tubularia larynx) og blåmuslinger (Mytilus edulis). Disse blev alle registre-
ret ved få verifikationslokaliteter. Desuden blev der ved flere lejligheder registreret dyriske 
svampe (Poriphera sp.) der både blev registreret fasthæftet på mindre sten og skaller samt som 
løstliggende individer (se Figur 5-9). 
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HAPS prøverne havde generelt en lille sigterest hvilket illustrerer substrattypens substratmæssige 
beskaffenhed som finkornet. Substratet havde flere steder en markant lugt af hydrogensulfid. 
Der blev i bundfaunaprøverne registreret mange muslinger hvoraf nøddemusling (Nucula nitida) 
og hampefrømusling (Corbula gibba) blev registreret oftest. Blandt pighuderne, blev der især re-
gistreret mange individer af almindelig sømus (Echinocardium cordatum) mens der i bundfauna-
prøverne blev registreret mange forskellige arter, der dog kun blev registreret med lave individ-
antal. Blandt børsteormene blev der registreret flest scoloplos (Scoloplos armiger) og børsteor-
men Pholoe baltica. I alt blev der registreret 50 forskellige infaunale arter på substrattypen.  
 
På de enkelte registrerede større sten samt på fundne objekter (vrag, tabt gods mv.) blev der 
registreret en række arter der normalt associeres med hård bund som i substrattype 3 og sub-
strattype 4 se (se Figur 5-10).  
 
På flere verifikationslokaliteter blev der således registreret dødningehåndkoral (Alcynium digita-
tum) og sønellike (Metridium senile). Ruer (Balanus sp.) blev registreret på små og store sten 
samt på de registrerede objekter. Rød søfjer (Pennatula phosphorea) blev registreret både på 
sten og på skaller. Kalkrørsorm fra familien serpulidae blev ligeledes registreret på mange verifi-
kationslokaliteter. Disse orm sad fæstet på sten tomme skaller.  
 
Forskellige polypdyr blev registreret på verifikationerne men kan pga. den ringe størrelse ikke 
artsbestemmes. 
 

  

Figur 5-10 Billeder af substrattype 1a bund fra punkt MejlB02 og MejlP46, jf. bilag 1. Til venstre ses ag-
terenden af en observeret mindre jolle med påhæftet stor søanemone. Til Højre ses træ som muligvis 
stammer fra et nedbrudt vrag. På disse træstykker sad sønellike, polypdyr og større makroalger. På bil-
ledet kan en havkarusse endvidere ses. 

 
På substrattypen blev der registreret en række forskellige fiskearter. Den oftest registrerede fisk 
var sandkutling (Pomatoschistus minutus) der optrådte på de fleste verifikationslokaliteter. På 
enkelte andre lokaliteter blev der desuden registreret sortmundet kutling (Gobius niger).  
 
Almindelig ulk (Myoxocephalus scorpius) blev registreret ved enkelte verifikationslokaliteter. Af 
fladfisk blev ising registreret flere gange. Derudover blev der ved flere lokaliteter registret juveni-
le fladfisk.  
 
Hvor der blev registreret større objekter på substrattype 1a blev der også registreret havkarusse 
(Ctenolabrus rupestris). Her blev også set et juvenilt eksemplar af en savgylt (Symphodus me-
lops). Ved en enkel lokalitet blev en brosme (Brosme brosme) registreret.  
 
Substrattype 1a er kendetegnet ved, som udgangspunkt ikke at indeholde hård substrat. Af den 
grund og på grund af den relativt store dybde på de undersøgte lokaliteter, blev der kun registre-
ret ganske få fastfæstede makroalger. Her kan bl.a. nævnes sukkertang (Laminaria saccharina).  
 
Der blev generelt set registreret en del løstliggende makroalger, især sukkertang og savtang (Fu-
cus serratus). 
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Opsummerende kan det nævnes at substrattype 1a indeholder epifaunale og infaunale som er 
almindelige og forventelige for et blødbundssamfund i Kattegatregionen. På den bløde siltede 
sandbund dominerede søstjerner, slangestjerner, eremitkrebs ligesom der også blev registreret 
mange individer af almindelig konksnegl. På større objekter (sten og vraggods) blev der registre-
ret almindelig søanemone sammen med kalkrørsorme og dødningehåndkoral. Der blev kun regi-
streret enkelte fastsiddende makroalger, hvilket skyldes manglen på egnet substrat og dybdefor-
holdene. Der blev ikke registreret specielt følsomme eller beskyttede arter i relation til substrat-
type 1a. 
 

5.4.4 Biologiske elementer indeholdt i substrattype 1b (projektområdet) 
Denne substrattype er defineret som fast sand, evt. med lidt grus og kun enkelte sten. Der blev 
gennemført i alt 10 verifikationer på substrattype 1b i intervallet 12,1 – 14,7 meters dybde. Her 
var substratet sand og groft sand med en varierende andel af hvide skaller.  
 
Substrattypen blev kun registreret enkelte steder i projektområdet og udgjorde kun 1,3 km2 hvil-
ket svarer til 2,2 % af det samlede område. Substrattypen optrådte i to afgrænsede delområder i 
den nordøstlige del af projektområdet.  
 
Substrattype 1b er kendetegnet ved kun at indeholde ganske få spredte sten, hvorfor registrerin-
gerne i denne substrattype hovedsagligt er gennemført for samfund knyttet til sandbunden. Der 
er dog enkelte observationer af fauna og flora elementer knyttet til de få spredte sten.  
 

   

Figur 5-11 Billeder af substrattype 1b bund fra punkt MejlP41, jf. bilag 1. Til venstre ses en typisk sand-
bund med spredte tomme skaller, makroalger og kun få sten. Til højre ses et søpindsvin på en skal af en 
molboøsters sammen med buskede rødalger.  

 
På sandbunden blev der af mobil fauna registreret både søstjerner (Asterias rubens) og pigget 
søsol (Crossaster papposus). Flere forskellige arter af slangestjerner, bl.a. almindelig slange-
stjerne (Ophiura albida) blev registreret i store antal og dominerede sandbunden. Søpindsvin 
blev både registreret på sandbunden (se Figur 5-11) og på enkelte spredte større sten.  
 
Af krebsdyr blev almindelig eremitkrebs (Pagurus bernhardus) registreret oftest mens almindelig 
svømmekrabbe (Liocarcinus depurator) og strandkrabbe (Carcinus maenas) blev registreret en-
kelte gange. På sandbunden blev rødkonk (Neptunea antiqua) desuden registreret en enkel gang. 
 
Af ikke mobile dyr, blev der på sandbunden registreret rør fra børsteormen lanice (Lanice conchi-
lega).  
 
HAPS bundprøverne gav en mellemstor sigterest med fint grus og groft sand med nogle skal-
fragmenter. Enkelte muslinger og snegle blev registreret på substrattypen. I de to udtagne bund-
faunaprøver blev der i alt registreret 25 forskellige infaunale arter. De registrerede arter blev alle 
forefundet som enten ét eller to eksemplarer og der var som sådan ingen dominerende infaunale 
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elementer. Dog blev der registreret flest arter af børsteorme på substrattypen. Her kan nævnes 
børsteormene scoloplus (Scoloplus armiger) og Lanice (Lanice conchilega). 
 
På de enkelte større sten, der blev registreret på substrattype 1b, blev der observeret et flot og 
artsrigt hårdbundssamfund. Således blev der på stenene registreret flere arter af slangestjerner 
(bl.a. Ophiura albida), søstjerner, brødkrummesvamp (Halichondria panicea) og trompetsvamp 
(Haliclona urceolus). Enkelte individer af stor søanemone (Tealia felina) og almindelig sønellike 
(Metridium senile) blev observeret som illustreret på Figur 5-12. Derudover blev dødningehånd-
koral (Alcyonium digitatum) observeret, rurer (Balanus sp.), forskellige arter af hydroider og 
kalkrørsorme fra familien Serpulidae på de spredte sten. Der blev desuden registreret to arter af 
søpunge; Stikkelsbærsøpung (Denrodoa grossularia) og almindelig søpung (Ciona intestinalis). 
 
Af muslinger blev der på stenene registret blåmuslinger (Mytilus edulis) og lille saddeløsters (He-
teranomia squamula).  
  
 

    

Figur 5-12 Billeder af substrattype 1b bund fra punkt MejlP41, jf. bilag 1. Til venstre ses en af de større 
sten der blev registeret på substrattypen. Stenen blev registreret på en hård sandbund. I forgrunden kan 
man se en eremitkrebs og på stenen bl.a. trompetsvamp og stor søanemone. Til højere kan man ses et 
udvalg af de registrerede dyr på stenen, heriblandt trompetsvampe og almindelig søanemone.   

 
På substrattype 1b var de oftest registrerede fisk toplettet kutling (Gobiusculus flavescens) og 
sandkutling (Pomatoschistus minutus). Ved enkelte verifikationslokaliteter blev der registreret 
almindelig ulk (Myoxocephalus scorpius) og på sandbunden blev der observeret juvenile fladfisk. 
Havkarusse (Ctenolabrus rupestris) blev registreret ved de større sten.  
 
På naturtypen blev der registeret ganske få arter af makroalger. På sandbunden, blev der regi-
strerede buskede rødalger der sad hæftet på molboøstersskaller. På de større sten blev der regi-
streret buskede rødalger og enkelte henfaldne større rødalger heriblandt Kødblad (Dilsea carosa). 
På de observerede sten blev der ligeledes registreret kalkinkrusterede rødalger.  
 
Opsummerende kan det nævnes, at de registrerede biologiske samfund på substrattype 1b kan 
opdeles i den del der blev registreret på sandbunden og den del der blev registeret i relation til 
de få spredte sten på substrattypen. På sandbunden blev der registreret et samfund der bestod 
af få arter og som var domineret af slangestjerner. På stenene dominerede nældecelledyr som 
polypdyr, søanemoner og dødningehåndkoral. Der blev ikke registreret sårbare arter på naturty-
pen.  
 

5.4.5 Biologiske elementer indeholdt i substrattype 2 (projektområdet) 
Substrattypen er defineret som sandet og gruset med få mindre sten og større sten med op til 10 
% dækning af sandbunden. Der blev ved feltundersøgelserne gennemført 15 visuelle verifikatio-
ner på substrattypen. Pga. det mere grusede og stenede substrat, blev der kun udtaget HAPS 
bundprøver på fire stationer. Registreringerne med substrattype 2 lå indenfor dybdeintervallet 
8,6-33,8 meter. Der blev ikke registreret væsentlige dybderelaterede ændringer af fanua- og flo-
rasamfund på substrattypen. 
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Substrattypen blev registreret i den centrale del af projektområdet med en udbredelse på 7,7 m2 
hvilket svarer til 13,4 % af områdets samlede areal. 
 
Substratet på de gennemførte verifikationslokaliteter varierede mellem siltet og sandet bund med 
varierende dække af grus samt spredte mindre og større sten. Der blev generelt registreret en 
del tomme skaller på substrattypen som illustreret på Figur 5-13.  
 
 

  

Figur 5-13 Billeder af substrattype 2 bund fra punkt MejlP28, jf. bilag 1. Til venstre ses en typisk siltet 
sandet bund med tomme muslingeskaller. På billedet ses bl.a. dødningehåndkoral og slangestjerne. Til 
højre ses en enkeltliggende sten over 10 cm med sønelliker og dødningehåndkoral.  

 
På sandbunden blev en række mobile dyr registreret. Her skal bl.a. nævnes almindelig søstjerne 
(Astarias rubens) og almindelig slangestjerne (Ophiura albida). Som for substrattype 1a og 1b, 
dominerede slangestjernerne på sandbunden. Pigget søsol (Crossaster papposus) blev registreret 
på sandbunden men oftest i nærheden af større sten. 
 
Sandkrabbe (Hyas araneus) blev observeret flere gange, både på sandbunden og på sten. Af an-
dre krebsdyr blev almindelig eremitkrebs (Pagarus bernhardus) registreret ved mange af verifika-
tionslokaliteterne. På sandbunden blev der ofte registreret hobe fra sandorme (Arenicula marina). 
 
I de fire udtagne bundfaunaprøver blev der registreret en mellemstor sigterest bestående af skal-
ler og fint grus. I prøverne dominerede børsteorme med flere registreringer af bl.a. lanice (Lanice 
conchilega), scoloplos (Scoloplos armiger) og Scalibregma (Scalibregma inflatum). Derudover 
blev der registreret f.eks. pighuden almindelig sømus (Echinocardium cordatum) og muslingen 
brakvandshjertemuslingen (Cerastoderma ovale).  
 
På de større sten observeret på substrattypen, blev et udviklet samfund af fastsiddende faunale 
elementer registreret, sammen med en række mobile dyr der typisk associeres med sten og 
stenrev. Fasthæftet på stenene blev der observeret almindelig søpung (Ciona intestinalis), trum-
petsvamp (Haliclona urceolus), brødkrummesvamp (Halichondria panicea), forskellige arter af 
mosdyr samt hydroider. Som illustreret på Figur 5-13 blev der registreret almindelig sønellike 
(Metridium senile). Fasthæftet blev der desuden registreret dødningehåndkoral (Alcyonium digi-
tatum) og almindelig hestemusling (Modiolus modiolus). Af mobile dyr blev der i umiddelbar 
nærhed af større sten registreret rødkonk (Neptunea antiqua), eremitkrebs (Pagurus bernhardus) 
og sandkrabbe (Hyas araneus). Der blev ved enkelte lejligheder registreret æg fra konksnegl.  
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Figur 5-14 Billeder af en substrattype 2 bund fra punkt MejlB04, jf. bilag 1. Til venstre ses en sten på en 
fast sandbund. Stenen har en 100 % dækning af større brunalger som sukkertang og forskellige rødal-
ger. Til højre ses sukkertang og bugtet ribbeblad der vokser på en større sten på substrattype 2. 

  
Toplettet Kutling (Gobiusculus flavescens) var sammen med havkarusse (Ctenolabrus rupestris) 
de oftest registrerede fisk. Kutlingen blev oftest registreret på sandbunden mens havkarussen 
var associeret med stenene. Sortkutling (Gobius niger) blev registreret enkelte gange på sand-
bunden hvor også både voksne og juvenile fladfisk blev observeret. Ved en enkel verifikationslo-
kalitet blev der set en torsk (Gadus morhua). 
  
På de større sten, blev der, ud over hårdbundsfaunaen, registreret flere arter af makroalger end 
på de foregående substrattyper. Dette skal ses som et udtryk for dels lavere vanddybde på en-
kelte af de undersøgte lokaliteter på substrattype 2 og dels som et udtryk for en større grad af 
egnet substrat. På Figur 5-14 er nogle af de registrerede makroalger illustreret. På stenene do-
minerede sukkertang (Laminaria saccharina) og forskellige buskede rødalger. På flere lokaliteter 
blev der registreret bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens) og blodrød ribbeblad (Delesseria san-
guinea) der dog på tidspunktet for feltundersøgelserne var noget henfaldne. Almindeligt kællin-
gehår (Desmerestria aculeata) og kødblad (Dilsea carnosa). Koralskorpealge (Litothamnion glaci-
ale) blev registreret på en sten ved en enkel verifikationslokalitet.  
 
Overordnet set, kan det nævnes at flora og fauna på substrattype 2 er typisk for et område der 
indeholder både større sten og sand. På sandbunden dominerede slangestjerner og eremitkrebs 
mens almindelig sønellike og dødningehåndkoral dominerede på stenene. Der blev ikke registre-
ret sårbare arter eller beskyttede naturtyper under substrattype 2. 
 

5.4.6 Biologiske elementer indeholdt i substrattype 3 (projektområdet) 
Substrattype 3 er karakteriseret ved en dækningsgrad af større sten mellem 10 og 25 % af hav-
bunden. Derudover kan substrattypen indeholde sand, grus og mindre sten i varierende grad. På 
substrattype 3 blev der gennemført ni verifikationer af substrat og biologiske forhold. På grund af 
det stenede substrat blev der kun udtaget én HAPS bundprøve. Registreringerne på substratty-
pen blev gennemført i dybdeintervallet 9,1 – 14,2. Der blev ikke registreret dybderelaterede æn-
dringer af fauna- eller florasamfund på substrattypen. 
 
Substrattypen dækker ca. 2,5 km2 af det samlede projektområde hvilket svarer til ca. 4,4 % af 
det samlede areal. Substrattypen er oftest forekommende i den østlige del af projektområdet, 
hvor den som regel forekommer i sammenhæng med substrattype 2.  
 
Substratet på de ni verificerede lokaliteter er overvejende sandet, gruset og stenet med en dæk-
ningsgrad af større sten på 10-25 % af bunden. Der blev kun registreret skaller på enkelte verifi-
kationslokaliteter.  
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Figur 5-15 Billeder af en substrattype 3 bund fra punkt MejlB06 og MEJLB03, jf. bilag 1. Til venstre ses 
en samling sten på en bund med brolægning af mindre sten. Til højre ses en enkel sten på en bund af 
groft sand med mange mindre sten. På stenen sidder trumpetsvamp og enkelte makroalger. Endvidere 
ses enkelte tomme skaller af hestemusling. 

 
På substrattypen, blev der ud over stenene registreret noget sandbund, der varierede fra siltet til 
fast groft sand. På denne sandbund, blev eremitkrebs (Pagurus bernhardus) og sandorm (Areni-
cola marina) ofte registreret.  Der blev, ligeledes på sandbunden, flere steder set løse dyriske 
svampe (Porifera sp.). På tomme skaller fra hestemusling blev der stedvist registreret små indi-
vider af sønelliker (Metridium senile) og dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum). Almindelig 
søstjerne (Astarias rubens) blev registreret ved de fleste verifikationslokaliteter. Søsol (Cros-
saster papposus) blev sammen med en strandkrabbe (Carcinus maenas) registreret ved en en-
kelt verifikationslokalitet.  
 
Den udtagne bundfaunaprøve indeholdt en mellemstor sigterest med få skaller. I bundfaunaprø-
ven blev der i alt registreret 30 arter, hvoraf muslinger blev registreret oftest. Her kan bl.a. 
nævnes nøddemusling (Nucula nitida), (Cerastoderma ovale) og almindelig sandmusling (Mya 
arenia). Af pighuder blev der registreret almindelig sømus (Echinocardium cordatum) samt juve-
nile individer af almindelig søstjerne (Astarias rubens). Af børsteorme blev der bl.a. registreret 
scoloplus (Scoloplus armiger) og nephtys (nephtys caeca). 
 
På større sten blev et veludviklet samfund af fastsiddende fauna registreret sammen med en 
række mobile dyr. Derudover blev der registreret forskellige makroalger. På stenene blev der ob-
serveret almindelig søpung (Ciona intestinalis), trumpetsvamp (Haliclona urceolus) og brød-
krummesvamp (Halichondria panicea). Desuden blev der registreret forskellige arter af mosdyr 
samt hydroider. Kalkrørsorme af familien Serpulidae, stor rur (Balanus balanus) og skallus (Po-
lyplacophora sp.) blev registreret ved de fleste stenregistreringer.  
 
Der blev registreret almindelig sønellike (Metridium senile) og dødningehåndkoral (Alcyonium di-
gitatum) ved samtlige større stensamlinger. Hestemusling (Modiolus modiolus) og blåmusling 
(Mytilus edulis) blev observeret ved flere verifikationslokaliteter. I nærheden af stensamlingerne 
blev der registreret rødkonk (Neptunea antiqua), eremitkrebs (Pagurus bernhardus). På større 
sten blev der ved enkelte lokaliteter registreret æg fra konksnegl. Grønt søpindsvin blev registre-
ret på både sandbund, på mindre sten og på større sten (se Figur 5-16). 
 
Hummer (Homarus gammarus) blev registeret ved to verifikationslokaliteter i gravede huler un-
der større sten (illustreret på Figur 5-16, til højre). 
 
Af fisk blev der ved sten registreret havkarusse (Ctenolabrus rupestris), berggylt (Labrus bergyl-
ta), almindelig ulk (Myoxocephalus scorpius) og tangstræl (Pholis gunnellus).  
 
Toplettet kutling (Gobiusculus flavescens) blev registreret både på sandbunden og ved de større 
sten.  
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Figur 5-16 Billeder af en substrattype 3 bund fra punkt MejlP51 og MEJLP04, jf. bilag 1. Til venstre ses 
en sten med dødningehåndkoral, hydroider og søpindsvin. Til højre ses en hummer der har gravet en hu-
le under en større sten.  

Verifikationerne på substrattype 3 lå indenfor den fotiske zone, hvorfor der flere steder var et 
udviklet makroalgedække. De registrerede makroalger på substrattype 3 var primært associeret 
med de store sten. Her blev en række flerårige rødalger registreret, herunder blodrød ribbeblad 
(Delesseria sanguinea), Kødblad (Dilsea carnosa) og sukkertang (Laminaria saccharina).  Koral-
skorpealge (Lithothamnion glaciale) blev registreret med høje dækningsgrader ved flere lokalite-
ter. Hvor der blev registreret søpindsvin, var der generelt ikke mange makroalger grundet ned-
gnavning fra disse søpindsvin.  
 
Overordnet set, kan det nævnes at flora- og faunasamfundene på substrattype 3 var typiske for 
et område, der indeholder både større sten og sand. På sandbunden dominerede slangestjerner 
og eremitkrebs mens almindelig sønellike og dødningehåndkoral dominerede på stenene sammen 
med flere arter af makroalger. Der blev ikke registreret sårbare arter eller beskyttede naturtyper 
på substrattypen.  
 

5.4.7 Biologiske elementer indeholdt i substrattype 4 (projektområdet) 
Substrattype 4 er substratmæssigt kendetegnet ved flere større sten over 10 cm end ved de an-
dre substrattyper. På substrattype 4 findes der således 25 - 100 % større sten. Sand, grus og 
mindre sten kan forekomme i varierende mængder. Der blev gennemført 14 visuelle verifikatio-
ner på substrattypen. Disse blev gennemført i dybdeintervallet 8,6 – 27,9 meter. Registreringer 
af flora og fauna dækkede således over et spænd på næsten 20 meter hvorfor afrapporteringen 
af de registrerede makroalger kun dækker den fotiske zone (registreringer i intervallet 8,6 – 14,5 
meters dybde). Generelt set blev der ikke registreret dybderelaterede forskelle på fauna sam-
fund. Pga. det stenede substrat, blev der ikke udtaget bundfaunaprøver på substrattypen.  
 
Arealmæssigt er substrattypen meget begrænset i projektområdet og dækkede 0,1km2 hvilket 
svarer til 0,2 % af det det samlede område.  Substrattype 4 blev registreret spredt i projektom-
rådet, men der blev dog ikke registreret egentlige sammenhængende stenrev i området.  
 
De registrerede samlinger af større sten havde flere steder form af stenrev med huledannende 
strukturer. Udenom disse større sten, blev der registreret både blødt siltet sand (typisk på dybt 
vand) og groft sand (typisk på lavt vand).  
 
Kun ganske lidt af det registrerede substrat bestod af fint eller groft sand og de biologiske ele-
menter der specifikt associeres til sandbunden var derfor fåtallige. Dog kan nævnes almindelig 
slangestjerne (Ophiura albida) og almindelig søstjerne (Astarias rubens). Løse dyriske svampe 
blev registreret stedvist, men kun hvor større sten lå i umiddelbar nærhed. På tomme skaller fra 
hestemusling var der ofte mindre individer af sønelliker (Metridium senile) fasthæftet. Eremit-
krebs (Pagurus bernhardus) blev registreret på både sandbund og på større sten.  
 
Søsol (Crossaster papposus) blev registreret ved enkelte verifikationslokaliteter.  
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Figur 5-17 Billeder af en substrattype 4 bund fra punkt MEJLP10 og MEJLP11, jf. bilag 1. Til venstre ses 
en samling sten beliggende i den fotiske zone der er bevokset med rød- og brunalger. Derudover ses 
mange trompet- og brødkrummesvampe. Til højre ses en sten beliggende uden for den fotiske zone hvor 
sønellike, stor søanemone og mosdyr er fæstet til stenen.  

 
På verifikationslokaliteterne med substrattype 4 var der mellem 25 og 100 % dækning af større 
sten. Disse sten var egnede som substrat for både makroalger (i den fotiske zone) og for fast-
hæftede dyr i hele dybdespektret. Se Figur 5-17. 
 
For fasthæftede dyr, blev der ved samtlige verifikationslokaliteter registreret sønellike (Metridium 
senile) og dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum) uanset dybde. Det samme var gældende for 
almindelig søpung (Ciona intestinalis), trumpetsvamp (Haliclona urceolus) og brødkrummesvamp 
(Halichondria panicea) der både blev fundet i og udenfor den fotiske zone. De tre sidstnævnte ar-
ter blev hver især registreret med høje dækningsgrader og var stedvist dominerende.  
 
Kalkrørsorm af familien Serpulidae, stor rur (Balanus balanus) og skallus (Polyplacophora sp.) 
blev registreret sammen med Hestemusling (Modiolus modiolus) og blåmusling (Mytilus edulis) 
på adskillige lokaliteter. 
 
Af krebsdyr blev der registreret sandkrabbe (Hyas araneus) og eremitkrebs (Pagurus bernhardus) 
på både sten og på sandbunden. Hummer (Homarus gammarus) blev observeret på flere verifi-
kationslokaliteter i gravede huler under større sten eller under vragfragmenter. Her blev også 
rødkonk (Neptunea antiqua) og grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis) registreret. 
Æg fra rødkonk blev registreret på flere større sten. 
 
På sten under den fotiske zone var forskellige arter af bladmosdyr absolut dominerende sammen 
med hydroider. De to dyregrupper dannede tilsammen et tæt dække der også blev benyttet som 
substrat for bl.a. almindelig søpung.  
 
Af fisk blev der observeret havkarusse (Ctenolabrus rupestris), Panserulk (Agonus cataphractus), 
torsk (Gadus mohua) og hvilling (Merlangius merlangus). På sandbunden blev der set en enkelt 
fladfisk der ikke kunne artsbestemmes. Toplettet kutling (Gobiusculus flavescens) blev registreret 
både på sandbunden og ved de større sten.  
 
Den del af verifikationslokaliteterne der lå i den fotiske zone indeholdt et flot og udviklet alge-
dække med en flerlaget struktur. På verifikationslokaliteter under eller på grænsen til den fotiske 
zone, blev der typisk registreret løsrevne alger og Koralskorpealge (Litothamnion glaciale). 
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Figur 5-18 Billeder af en substrattype 4 bund fra punkt MejlP10, jf. bilag 1. Til venstre ses et flot dække 
af større brune makroalger, bl.a. fingertang. Til højre ses skulpetang med forskellige fasthæftede buske-
de rødalger.  

 
På de store sten i den fotiske zone, blev en række flerårige rødalger registreret. Den flerlagede 
flora bestod af et topdække af store brunalger som fingertang (Laminaria digitata), sukkertang 
(Laminaria saccharina) og skulpetang (Halidrys siliquosa). Algerne der voksede under dette dæk-
ke var oftest rødalger og var en blanding af en- og flerårige arter. Af flerårige arter kan nævnes 
blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), savtang (Fucus 
serratus) og Kødblad (Dilsea carnosa) mens der blandt de enårige arte blev registreret flest bu-
skede rødalger. Desuden blev der registreret pudderkvastalge (Spermothamnion repens) og al-
mindelig kællingehår (Desmarestia aculeata) der voksede epifytisk på de større makroalger. Ved 
enkelte verifikationslokaliteter blev der desuden registreret tandtang (Odonthalia dentata). 
 
Opsummerende kan det nævnes, at der i tilknytning til substrattype 4 blev registreret arter der 
er almindelige for substrattypen og mange af arterne også blev da også registreret på substrat-
type 3. Hver art optrådte dog typisk med en væsentlig højere dækningsgrad på denne naturtype. 
På sandbunden var almindelig slangestjerne og almindelig søstjerne de oftest registrerede arter 
sammen med toplettet kutling. Ved de større sten blev der oftest registreret sønellike, dødninge-
håndkoral, eremitkrebs og søpung.  
 
På verifikationslokaliteter indenfor den fotiske zone (dybder indtil 14,5 meter) var makroalgerne 
dominerende elementer og dannede en flerlaget bevoksning af både rød- og brunalger. Der blev 
ikke registreret følsomme eller beskyttede arter på naturtypen.  
 

5.4.8 Biologiske elementer indeholdt i substrattype 1a (kabelkorridoren) 
Substrattypen er defineret som værende med fint og siltet sand med få mindre og større sten. 18 
af de 20 gennemførte visuelle verifikationer blev gennemført i substrattype 1a, hvor substratet 
primært var siltet sand med varierende indslag af mindre sten. Derudover blev der registreret 
flere forskellige objekter (vraggods, tabt gods) som tjente som substrat for fasthæftede arter. På 
naturtypen blev der gennemført visuelle verifikationer i dybdeintervallet 9,9 – 21,7 meter og der 
blev udtaget seks HAPS bundfauna prøver.  
 
På den fine og siltede bund, blev der registreret en række dyr der var karakteristiske for den blø-
de og siltede bund. Der blev på flere verifikationslokaliteter registreret blåmuslinger (Mytilus edu-
lis) der lå på havbunden i store banker. Associeret til disse blåmuslingebanker, blev der fundet 
store mængder af almindelig søstjerne (Astarias rubens) som præderede på muslingerne. Der 
blev i disse områder endvidere registreret eremitkrebs, almindelig hestereje (Crangon crangon) 
og strandkrabbe (Carcinus maenas).  
 
Ved flere lokaliteter blev der registreret almindelig slangestjerne (Aphiura albida) og konksnegl 
(Buccinum udatum). Disse arter blev også registreret i nærheden og på større sten/objekter hvor 
der også blev registreret fastsiddende æg fra konksnegle.  
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På substrattypen blev der registreret i alt 15 infaunale arter hvoraf der blev fundet flest individer 
af muslinger. Her kan specielt nævnes almindelig trugmusling (Spisula subtruncata) og ham-
pefrømusling (Corbula gibba) som begge blev registreret ved mange individer. Af børsteorme 
blev der fundet flest scoloplos (Scoloplos armiger) og Nephtys ciliata. Enkelte individer af almin-
delig slangestjerne (Ophiura albida) blev ligeledes registreret.  
  
På de enkelte sten og større objekter der blev observeret på denne naturtype var de oftest regi-
strerede biologiske elementer sønellike (Metridium senile) og dødningehånd (Alcynium digitatum) 
sammen med kalkrørsorme fra familien Serpulidae. Enkelte gange blev saddeløsters observeret 
fasthæftet på de større sten.  
 
Almindelig stankelbenskrabbe (Macropodia rostrata) blev set ved en enkel verifikationslokalitet.   
 
Flere forskellige fisk blev observeret på substrattypen. Af disse blev toplettet kutling (Gobiusculus 
flavescens) registreret oftest. Desuden blev torsk (Gadus morhua), Sortkutling (Gobius niger), 
panserulk (Agonus cataphractus) og havkarusse (Ctenolabrus rupestris) registreret på substrat-
typen. 
 
Der blev kun observeret ganske få fasthæftede makroalgearter på denne naturtype. Blandt disse, 
var sukkertang (Laminaria saccharina) den oftest registrerede. Desuden blev der set mange løse 
makroalger på verifikationslokaliteterne.  
 
Sammenfattende kan det nævnes, at den fundne fauna og flora på substrattype 1a er typisk for 
Århus bugt og at de biologiske elementer ikke adskilte sig fra dem der blev registreret i projekt-
området i substrattype 1a. Der blev registreret blåmuslingebanker med relativ høj dækningsgrad 
på flere verifikationslokaliteter.  
 

5.4.9 Biologiske elementer indeholdt i substrattype 1b (kabelkorridoren) 
Denne substrattype er defineret som værende med fast sand med lidt grus og kun enkelte sten. 
Der blev gennemført én verifikation på substrattype 1b i kabeltraceet med en vanddybde på 16,4 
meter, hvor der også blev udtaget en HAPS bundfaunaprøve. Substratet bestod af fint sand med 
mindre strømribber og indeholdt desuden tomme skaller og mindre sten. Da der ikke blev obser-
veret større sten på verifikationslokaliteten blev der kun registreret faunasamfund associeret med 
sandbunden.  
 
De verificerede biologiske samfund på substrattype 1b indehold kun få arter og disse arter blev 
kun registreret enkelte gange. Således blev der kun set strandkrabbe (Carcinus maenas) og 
sandorm (Arenicula marina).  
 
Af fisk blev der kun registreret toplettet kutling (Gobiusculus flavescens). 
 
Grundet mangel på egnet substrat blev der alene registreret løse makroalger på substrattypen. 
Således blev løse individer af bl.a. savtang (Fucus serratus) og sukkertang (Laminaria sacchari-
na) observeret.  
 
Bundfaunaprøven var langt mere artsrig end de epifaunale registreringer , der blev således regi-
streret i alt 15 arter fra den ene udtagne bundfaunaprøve. Børsteormene var den dominerende 
artsgruppe og her var især scoloplos (Scoloplos armiger) og Poecilochaetus serpens talrigt re-
præsenteret. Den individhyppigste art i bundprøven var krebsdyret Dexamine spinosa.  
 
Det biologiske samfund på substrattype 1b i kabeltraceet indeholdt få arter, der optrådte med la-
ve individantal. Grundet mangel på egnet substrat blev der ikke registreret fastsiddende makro-
alger, ligesom der heller ikke blev registreret beskyttede eller følsomme arter på substrattypen 
 

5.4.10 Biologiske elementer indeholdt i substrattype 2 (kabelkorridoren) 
Substrattypen er defineret som en sandet og gruset bund med få mindre sten og større sten med 
op til 10 % dække af havbunden. Der blev ved feltundersøgelserne gennemført én visuel verifika-
tion på substrattype 2 i kabelkorridoren. Pga. det mere grusede og stenede substrat, blev der ik-
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ke udtaget HAPS bundprøve på denne lokalitet. Verifikationslokaliteten lå på en dybde af 8,4 me-
ter og var den mest kystnære af registreringerne.  
 
Substratet bestod af en fast jævn sandbund med enkelte spredte større sten og enkelte tomme 
skaller. De enkelte større sten gør, at der er registreret fauna både i relation til sandbunden og til 
de større sten. 
 
Direkte på sandbunden blev der observeret almindelig søstjerne (Asterias rubens), almindelig he-
stereje (Cragon cragon), sandorme (Arenicoloa marina) og strandkrabbe (Carcinus maenas). 
Derudover blev der registreret en enkelt stor søanemone (Metridium senile). Eremitkrebs (Pagu-
rus bernhardus) blev både registreret i nærheden af de større sten og på sandbunden.  
 
På substrattypen blev der kun registreret få fasthæftede dyr bl.a. hyrdroider.   
 
Flere fiskearter blev registreret på substrattype 2 i kabeltraceet. I nærområdet til de større sten 
blev der registreret havkarusse (Ctenolabrus rupestris) mens der spredt i hele området blev ob-
serveret toplettet kutling (Gobiusculus flavescens). 
 
De enkelte større sten tjente som egnet substrat for enkelte arter af en- og flerårige makroalger 
såsom buskede rødalger og sukkertang (Laminaria saccharina). Kun få løse makroalger blev regi-
streret på substrattypen.  
 
Overordnet set, blev der på substrattype 2 i kabelkorridoren kun registreret få arter der optrådte 
fåtalligt. De identificerede biologiske elementer adskilte sig ikke væsentligt fra dem der blev regi-
streret i substrattype 2 i projektområdet. Der blev ikke observeret følsomme eller beskyttede ar-
ter på substrattypen. 
 

5.4.11 Sammenfatning af biologiske resultater (projektområdet) 
Ud fra de gennemførte visuelle verifikationer af de fem substrattyper, kunne der verificeres fem 
naturtyper i projektområdet. Disse blev udpeget på baggrund af artssammensætningen på de ve-
rificere lokaliteter. 
 
Det resulterende naturtypekort kan ses på Figur 5-19, hvor også mølleplaceringerne er indtegnet 
som grønne krydser.  
 
Både hvad angår antal verifikationer og arealmæssig udbredelse i projektområdet, var naturtype 
1a absolut dominerende. Naturtype 2 blev registreret spredt i området mens naturtype 1a, 3 og 
4 kun stedvist blev observeret.  
 
Overordnet set blev der registreret en flora og fauna som man ville forvente for området i Århus 
Bugt hvor substratet veksler mellem sandbund og sten i varierende udstrækning.  
 
I projektområdet blev en række objekter registreret via sidescanmosaikken og to af disse blev 
verificeret som værende vrag. Verifikationspunkt MEJLP02 blev verificeret som værende en sun-
ket jolle, der ligger på hovedet. Der blev søgt i Kulturarvsstyrelsens database, men der var ingen 
registreringer på pågældende position. Ved verifikationspunkt MEJLP77 blev der registreret rester 
af et ældre træskib. Ved søgning på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside kan det konstateres, at der 
er registreret et sunket træskib med stenlast tæt på pågældende position /27/. Yderligere kon-
takt til Claus Skriver fra Moesgård Museum gav ikke yderligere informationer om det fundne 
vrag. 
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Figur 5-19 Naturtypekort af projektområdet, og undersøgelsesområde inkl. Mejlflak natura-2000 områ-
det. 

 
5.4.12 Sammenfatning af biologiske resultater (kabelkorridor) 

Ud fra udpegede substrattyper i kabel korridoren blev der identificeret tre naturtyper. Der blev 
gennemført visuelle verifikationer på i alt 20 lokaliteter med ROV i dybdeintervallet 8,4 – 21,7 
meters dybde. På syv af disse lokaliteter blev der udtaget HAPS bundfaunaprøver. 
 
Ud fra disse visuelle verifikationer af de tre substrattyper, kunne der verificeres tre naturtyper. 
Disse blev udpeget på baggrund af artssammensætningen på de verificere lokaliteter. Det resul-
terende naturtypekort kan ligeledes ses på Figur 5-19. Der blev ikke registreret biologiske for-
skelle mellem ens naturtyper i kabel korridoren og i projektområdet. 
 
Der blev ikke registreret vrag i kabelkorridoren. 
 

5.4.13 Infauna i projektområde og kabelkoridor 
Det samlede antal arter (artsrigdom for infaunale organismer fra projektområde), er opgjort til 
venstre i Figur 5-20 mens det gennemsnitlige antal arter for hver prøve er illustreret til højre i fi-
guren. I figuren til højre er der differentieret mellem arterne registreret i nærheden af det fore-
slåede kabeltrace og de arter der er registreret i projektområdet. 
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Figur 5-20 Opsummering af infaunale data; Tv. ses antal arter registreret i projektområdet opdelt på 
funktionelle grupper og naturtype. Th. ses det gennemsnitlige antal arter per prøve for hver naturtype.  

 
Der blev registreret flest infaunale arter på substrattype 2 hvor det især var antal arter af bør-
steorme (polychaeta) der var talrige. Blandt bløddyr (molluska) blev der registreret flest arter i 
naturtype 1a. Antallet af pighuder (echinodermata) imellem de forskellige naturtyperne adskilte 
sig ikke fra hinanden mens der var flest registrerede arter krebsdyr (crustacea) i substrattype 2. 
 
I Figur 5-20 er antal arter i naturtype 3 angivet. Naturtype 3 er substratmæssigt kendetegnet 
ved 10-25 % større sten og på disse lokaliteter kan der ikke udtages HAPS prøver. De prøver der 
alligevel er udtaget på nærværende naturtype, er udtaget på områder med sand og grusbund og 
skal således ikke relateres direkte til de hårdbundssamfund der ellers kendetegner naturtypen.  
 
I Tabel 5-5 er antal arter fra HAPS bundprøverne listet.   
 

Tabel 5-5 Antal udtagne HAPS prøver, gennemsnitlig antal arter per udtaget prøve samt standardafvigel-
se for gennemsnittet i hhv. projektområde og kabeltrace. 

 

 

Projektområde Kabeltrace 

Naturtype Antal 
prøver 

Samlet arts 
antal  

Gens. Antal 
arter per 
prøve 

Standard 
afvigelse 

Antal 
prøver 

Samlet 
arts antal 

Gens. antal 
arter per 
prøve 

Stan-
dard af-
vigelse 

1a 12  46  10,5  4,2  6  26  4,3  2,8 

1b 2  25  15  1  1  15  15  ‐ 

2 4  65  26,8  5,2  ‐  ‐  ‐  ‐ 

3 2  30  15,5  14,5  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
 
Overordnet set, blev der på naturtype 2 i projektområdet registreret et arts- og individrigt infau-
nalt samfund med i gennemsnit 26,8 arter per HAPS prøve og det største samlede antal arter 
blandt naturtyperne (65 arter). I projektområdet havde naturtype 1a det laveste gennemsnitlige 
antal arter (10,5) mens der blev registreret i alt 25 arter på naturtypen.  
 
I forhold til det samlede antal arter i hver naturtype, samt gennemsnittet pr. prøver i de forskel-
lige naturtyper, skal det dog pointeres, at der ikke er indsamlet mange prøver i hver naturtype. 
Set i lyset af, at bundfaunaundersøgelser ofte viser, at bundfaunaen kan være meget heterogent 
fordelt, bør ovenstående resultat tolkes med forsigtighed. Bundfaunaprøverne var da også alene 
tænkt som et supplement til de visuelle verifikationer. 
 
 
 
 
 
 
 



 
VVM-REDEGØRELSE  
 
 
 
 
 
 

 

49

5.5 Fisk 
 

5.5.1 Metode 
Beskrivelsen af fiskebestanden er baseret på litteratur, tidligere undersøgelser i området, infor-
mation fra den lokale fiskeriforening i Ebeltoft samt oplysninger fra Danmarks Fiskeriforening. 
 

5.5.2 Fisk i projektområdet 
Den primære kilde til beskrivelsen af fiskebestanden i og omkring projektområdet er en undersø-
gelse udført i forbindelse med en VVM-redegørelse for råstofindvinding ved Mejlflak /58/. Under-
søgelsen havde til formål at vurdere området som gyde- og yngelopvækstområde. Undersøgelsen 
blev foretaget ved fiskeri på 10 udvalgte stationer fordelt udover Mejlflak, jf. Figur 5-21. De un-
dersøgte stationer ligger i et dybdeinterval på 2-10 meter fordelt på repræsentative bundtyper 
(sand, sandrevler, blandet bund med sand og enkelte større sten, skrænter med hårdbund be-
stående af ralsten samt regulære stenrev). Fiskeriet blev udført med biologisk oversigtsgarn og 
yngelruser samt yngeltrawl. 
 
Desuden er der i forbindelse med substrattypekortlægningen gennemført 80 visuelle verifikatio-
ner med ROV i projektområdet. Verifikationspunkterne fremgår af Figur 5-21. Stationerne for dis-
se verifikationer ligger alle indenfor dybdeintervallet 8,6 – 33,8 meter. Registrerede fiskearter på 
disse verifikationspunkter er også beskrevet. 
 
 

 

Figur 5-21 Beliggenhed af de 10 undersøgte lokaliteter, hvor der er foretaget fiskeri /58/ samt de 80 lo-
kaliteter for ROV verifikationer foretaget i forbindelse med substrattypekortlægningen. 
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Fiskefaunaen i området på og omkring Mejlflak har en stor artsdiversitet indenfor et relativt lille 
afgrænset geografisk område. Den store artsdiversitet er sandsynligvis et resultat af, at der i om-
rådet er flere habitattyper: sandflader, blandingsbund og stenrev. 
 
Områdets karakter, som et mere eller mindre typisk stenrev, har ikke alene betydning for tilste-
deværelsen af de egentlige stenrevsarter, men også for de andre fiskearter. Det har vist sig, at 
bl.a. rødspætte, skrubbe og slethvarre søger hen til revområder, hvor de opholder sig i løbet af 
dagen for at tage på ”fourageringstogter” på den nærliggende blødbund om natten /59/. Desu-
den fungerer de lavvandede områder på Mejlflak som tilflugtssteder for fisk i de omkringliggende 
områder i perioder med iltsvind. 
 
Mejlflak fungerer som opvækstområde for fiskeyngel af forskellig art. Af kommercielt interessante 
arter, hvoraf der er fanget yngel, findes torsk, ising, rødspætte og tunge, hvorimod der kun er 
fanget større skrubber /58/. Dette behøver dog ikke at være ensbetydende med, at der ikke kan 
forekomme skrubbeyngel på flakket. Tidligere undersøgelser viser, at det ikke er usædvanligt, at 
der forekommer år, hvor der ikke registreres skrubbeyngel /60/. Desuden kan det konstateres, at 
området endvidere har betydning som yngelopvækstområde for øvrige arter som ålekvabbe, fjæ-
sing, havkarusse, tangspræl samt langtornet ulk og almindelig ulk /58/. 
 
Stenbider blev ikke registreret, hvilket formentlig skyldes, at den voksne stenbider uden for yng-
leperioden, som er februar-maj, befinder sig på større dybder, samt at ynglen, der som regel op-
holder sig i tangbæltet, er meget stationær og derfor i mindre grad vil fanges i faststående red-
skaber. Ynglen ville formentlig have været registreret, såfremt det havde været muligt at foreta-
ge yngeltrawling i det stenede tangbælte. Det må derfor antages, at stenbider gyder ved 
Mejlflak, da bundforholdene i området er velegnede både som gyde- og yngelopvækstområde 
/58/. 
 
Udover at fungere som opvækstområde for de nævnte arter rummer Mejlflak en relativ stor og 
artsrig bestand af voksne fisk. Der er således konstateret en rimelig bestand af henholdsvis snip-
pe, ulk, langtornet ulk, panserulk, ålekvabbe, tangspræl, fjæsing og ising /58/. 
 
I forbindelse med substrattypeinddelingen i projektområdet er følgende fiskearter registreret: 
Almindelig ulk, berggylt, på en enkel lokalitet blev en brosme registreret, havkarusse, hvilling, 
ising, panserulk, sandkutling, savgylte, sortkutling, tangspræl, toplettet kutling, torsk samt både 
voksne og juvenile fladfisk. 
 
I kabeltraceet blev følgende fisk registreret: toplettet kutling, torsk, sortkutling, panserulk og 
havkarusse. Desuden må det forventes, at de kystnære områder fungere som opvækstområder 
for diverse fladfiskearter. 
 
Ål, der er på den danske Rødliste over truede arter, findes formodentligt ligeledes i kabeltraceet. 
Ålen lever typisk i nærheden af kysten og følger kystlinjen, når de migrerer. De hviler om dagen 
og svømmer om natten. De svømmer i nærheden af overfladen, typisk inden for 0,5 meter fra 
overfladen, men de dykker dybere ned adskillige gange i løbet af natten /61/. 
 
Alle registrerede fiskearter i projektområdet er listet i Tabel 5-6. 
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Tabel 5-6 Registrerede fiskearter på og omkring Mejlflak baseret på fiskeri på 10 udvalgte stationer samt 
ROV undersøgelser i forbindelse med substrattypeinddelingen i projektområdet (se Figur 5-21). 

Arter 
 

Almindelig ulk (Myoxocephalus scorpius) Sild (Clupea harengus) 

Berggylt (Labrus bergylta) Skrubbe (Platichthys flesus) 

Brisling (Sprattus sprattus) Slethvarre (Scophthalmus rhombus) 

Brosme (Brosme brosme) Snippe (Entelurus aequoreus) 

Finnebræmmet ringbug (Liparis liparis) Sort kutling (Gobius niger) 

Fjæsing (Trachinus draco) Spættet kutling (Pomatoschistus pictus) 

Havkarusse (Ctenolabrus rupestris) Stor tangnål (Syngnathus acus) 

Hestemakrel (Trachurus trachurus) Stribet fløjfisk (Callionymus lyra) 

Hvilling (Merlangius merlangus) Tangsnarre (Spinachia spinachia) 

Ising (Limanda limanda) Tangspræl (Pholis gunnellus) 

Kysttobis (Ammodytes tobianus) Tangnål (Syngnathus typhle) 

Langtornet ulk (Taurulus bubalis) Tobiser (Ammodytes sp.) 

Lille tangnål (Syngnathus rostellatus) Toplettet kutling (Gobiusculus flavescens) 

Panserulk (Agonus cataphractus) Torsk (Gadus morhua) 

Plettet Tobiskonge (Hyperoplus lanceolatus) Tunge (Solea solea) 

Rødspætte (Pleuronectes platessa) Ulk (Myoxocephalus scorpius) 

Sandkutling (Pomatoschistus minutus) Ål (Anguilla anguilla) 

Savgylte (Symphodus melops) Ålekvabbe (Zoarces viviparus) 

 
 

5.5.3 Kommercielt vigtige fisk 
Der forekommer et beskedent garn- og trawlfiskeri indenfor projektområdet (se mere om fiskeri-
et i og omkring projektområdet i afsnit 5.16 og 6.20). De kommercielt vigtige fisk i projektområ-
det udgøres primært af brisling samt af fladfiskearter såsom pighvarre, slethvarre, rødspætte og 
skrubbe. Disse arter er kort beskrevet herunder. 
 
 

 
 
 
Brisling (Sprattus sprattus) kan blive op til 16 cm lang. Det er en pelagisk stimefisk, der holder til 
i fjorde og kystnære farvande. Om sommeren står stimerne på 10-50 meters dybde, mens de om 
vinteren står på op til 150 meters dybde. Om dagen står stimerne tæt over bunden, mens de om 
natten stiger de op. Brisling gyder i januar til juli (især i maj til juni) 6-10.000 pelagiske æg, ger-
ne på 10-20 m dybde. 
 

 
 
Pighvarre (Psetta Maxima) hannerne bliver sjældent over 50 cm, mens hunnerne sjældent bliver 
over 70 cm. De lever på 20-70 meters dybde på sandet, stenet eller blandet bund. Føden består 
især af bundfisk, men også større krebsdyr og muslinger. 
 
Pighvarren gyder i april til august på 10-40 meters dybde i det meste af sit udbredelsesområde. 
De ca. 1 mm store pelagiske æg klækkes på 7-9 dage, og ynglen er pelagisk til den ved ca. 25 
mm’s længde søger bunden på lavt vand langs kysten. Eftersom de vokser, flytter de ud på dy-
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bere vand, som de holder sig til.  Pighvarren er ingen steder særlig talrig, men udgør, som højt 
betalt spisefisk, en værdifuld bifangst i trawl, snurrevod og ved linefiskeri. 
 
 

 
 
Slethvarren (Scophthalmus rhombus) bliver sjældent over 60 cm med en vægt på op til 5 kg. De 
lever på blandet til sandet bund i dybder fra 5 til 50 meter. De yngste individer på lavest vand. 
Føden består af hovedsageligt af bundfisk og krebsdyr. 
 
Slethvarren gyder i marts til august på 10-50 meters dybde. Den pelagiske yngel går over i 
bundstadiet ved 12-25 mm’s længde og lever 1-2 år på lavt vand. 
 
 

 
 
 
Rødspætten (Pleuronectes platessa) bliver i Kattegat sjældent over 50 cm med en vægt på 3 kg. 
Den lever på sandet eller blandet bund fra kysten til 200 meters dybde. De fleste voksne rød-
spætter findes på 10-50 m dybde. Yngre fisk findes gennemgående på lavere vand. Rødspætten 
lever af forskellige bunddyr, såsom små muslinger og orme samt af småfisk. 
 
Rødspætten gyder i januar til april. Gydningen foregår ved bunden på 30-200 meters dybde ved 
temperaturer på ca. 6 ºC. Gydningen er meget afhængig af saliniteten, som optimalt skal være 
omkring 10-12 ‰ for at opnå en succesfuld fertilisering. Ved saltholdigheder under 15 ‰ syn-
ker æggene til bunden, og dør enten ved kontakt med bunden eller pga. iltmangel. De pelagiske 
æg klækkes på ca. 10-20 dage. Larverne måler 5 mm og lever først af en blommesæk, hvorefter 
den ernærer sig ved mikroskopiske planktonorganismer. Ved 12-14 mm’s længde opgiver ynglen 
den fritsvømmende levevis og slår sig ned på ganske lavt vand langs kysten 
 
 

 
 
 
Skrubben (Platichthys flesus) bliver sjældent over 40 cm lang med en vægt på op til 1 kg. Den 
lever fra tidevandszonen ud til ca. 100 meters dybde, de yngste på lavest vand. Den foretrækker 
steder, hvor den kan grave sig ned, fra rent sand til løst sort mudder. Føden består af børsteor-
me, slikkrebs, tang-lopper, hesterejer og muslinger. 
 
Skrubben gyder i februar til maj på 20-50 meters dybde. Ligesom rødspætten er overlevelsen af 
æggene afhængig af saliniteten. Ved ca. 10 ºC klækkes æggene på en uge til 3 mm lange fiske-
larver. De lever pelagisk af mikroskopiske planktondyr i nogle uger, hvorefter de søger ind på 
ganske lavt vand. 
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5.5.4 Gydeperioder 
Hvad angår gydeadfærd findes der to hovedformer – den demersale og den pelagiske.  
 
Demersale gydere lægger deres æg på bunden, hvor de som oftest bindes til algevækst eller fin-
kornet bundsediment. Demersale gydere er kendt for at lægge få og relativt store æg i forhold til 
pelagiske gydere, der lægger mange små æg. Pga. krav til bundforholdene er de demersale gy-
deområder ofte velafgrænsede. Især de demersale gydere er følsomme overfor indgreb, der æn-
drer bundtype eller miljø, fx gravearbejde eller bundfiskeri med trawl. Blandt vores almindelige 
kommercielle fiskearter er det kun sild og tobis, som er demersale gydere. 
 
Pelagiske gydere har fritflydende æg, som befrugtes i den frie vandmasse. For pelagiske gydere 
gælder, at gydeområderne er store og ofte kan flytte sig fra år til år. Det er i høj grad de hydro-
grafiske forhold som er afgørende for den pelagiske gydning. Gydningen foregår som oftest på 
større dybder fra 20-100 m. 
 
For alle larvestadier gælder, at de er pelagiske. Pelagiske æg og larver driver rundt med hav-
strømmene. En del driver via faste strømretninger til egentlige opvækstområder, andre driver frit 
rundt i vandmasserne. Larvevæksten og transporten af larverne samt æg er reguleret af mange 
forskellige miljøfaktorer fx strøm, vind og temperatur.  
 
Gydeperioder for de kommercielt vigtige fiskearter i projektområdet er vist i Tabel 2 2. 
 

Tabel 5-7 Gydeperioder for de kommercielt vigtig fiskearter i projektområdet /62/. 

 
 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Brisling             

Pighvarre             

Slethvarre             

Rødspætte             

Skrubbe              

 
5.5.5 Fødegrundlag 

Resultaterne fra feltundersøgelserne af bunddyr i området (se afsnit 5.4) viser, at den forholdsvis 
moderat udviklede bundfauna i blødbundsområdet ved Mejlflak svarer til den øvrige del af Katte-
gatregionen. Blandt de mobile epifaunale arter er især almindelig søstjerne (Asterias rubens) og 
almindelig slangestjerne (Ophiura albida) dominerende. Af krebsdyr er strandkrabbe (Carcinus 
maenas), sandkrabbe (Hyas araneus), almindelig hestereje (Crangon crangon) samt almindelig 
eremitkrebs (Pagurus bernhardus) registreret. Muslinger i områder udgøres primært af blåmus-
ling (Mytilus edulis), lille sadeløsters (Heteranomia squamula) samt hestemusling (Modiolus mo-
diolus). Det infaunale samfund er domineret af forskellige børsteorme, slangestjerner og sømus. 
 
Hårdbundslokaliteterne rummer en meget art- og individrig fauna med forekomst af mange hav-
børsteorme, muslinger og krebsdyr, som udgør et udmærket fødegrundlag for fiskene i området. 
 
Slangestjerner er et eftertragtet fødeemne for specielt ising. Desuden indgår især muslinger også 
i isingernes fødevalg. Som følge af, at rødspætte og tunge i deres fødevalg har størst præference 
for muslinger, krebsdyr samt børsteorme, har disse arter formodentlig svært ved at finde til-
strækkeligt føde på den bløde bund i området ved Mejlflak, og de vil nok hovedsageligt fouragere 
på den meget mere arts- og individrige hårdbundsfauna. Torsken er nærmest altædende, og vil 
på blødbunden kunne ernære sig af slangestjerner, strandkrabber, hesterejer eller af andre fisk 
så som kutling og tobis.  
 
I fødevalget for mange af de ikke kommercielt betydende fiskearter, der er med til at opretholde 
en høj artsdiversitet i området ved Mejlflak, indgår især mindre dyr, specielt krebsdyr og orme, 
men også fiskeyngel. Kutlinger udgør ofte hovedparten af fødegrundlaget for nogle af de piscivo-
re fisk, bl.a. slethvarre, hvilling, torsk, alm. fjæsing og lejlighedsvis også skrubbe. 
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5.6 Fugle 
 

5.6.1 Metode 
Rastende fugle 
Forekomsten af rastende vandfugle i området er belyst ud fra Danmarks Miljøundersøgelsers 
(DMU’s) optællinger fra fly i 2004, 2006 og 2008. Der er dels anvendt publicerede resultater 
/97//98/, dels rekvireret specialudtræk fra DMU’s database over registreringer og modellerede 
tætheder. 
 
Rastende fugle i området er optalt ved de såkaldte midvintertællinger, senest d. 3. januar 2004 
og 7. februar 2008. En del fugle, primært ederfugle og sortænder, opholder sig også i området i 
sensommeren, hvor de fælder svingfjerene og derfor ikke er i stand til at flyve i en periode på op 
til 4 uger. Disse fugle er optalt d. 27. juli 2006. 
 
DMU’s flytællinger er foretaget som linjetransekter med 5 km mellem transekterne. Der er an-
vendt en fast optællingshøjde på 250 fod (76 m) og en flyvehastighed på ca. 100 knob (ca. 180 
km/t). Alle observationer af rastende fugle er registreret med angivelse af art, antal og afstand 
fra transekten (målt i 4 bånd), hvorimod observationer af flyvende fugle ikke medtages. På bag-
grund af disse registreringer et der for hver art beregnet absolutte tætheder af rastefugle på 
baggrund af en estimeret registreringschance (med inddragelse af variabler som observatør og 
bølgehøjde) og modelberegninger af fuglenes fordeling i relation til vanddybde og kystnærhed. 
En nærmere beskrivelse af disse beregninger er givet i /97/. 
 
På baggrund af de data, der er modtaget fra DMU, er der fremstillet kort over arternes antal og 
fordeling i projektområdet og en 2 km bred zone rundt om dette. Endvidere er det samlede antal 
individer i projektområdet estimeret. 
 
Trækkende vandfugle 
Der er ikke foretaget registreringer af trækkende vandfugle i projektområdet. Trækket af vand-
fugle i og omkring området er derfor belyst ud fra litteraturen (/103//104//105/) og ved udtræk 
af data fra DOFbasen (Dansk Ornitologisk Forenings landsdækkende database over fugleobserva-
tioner, som indeholder over 10 millioner enkelt-observationer /93/). DOFbasen er dårligt dæk-
kende for marine områder; men observationer fra nærliggende kyststrækninger, især fremsprin-
gende pynter, giver dog sammen med litteraturgennemgangen en overordnet billede af vandfug-
lenes trækbevægelser i området. 
 
I lyset af gennemgangen af arterne på udpegningsgrundlaget for de nærliggende fuglebeskyttel-
sesområder (afsnit 5.6.2) er dataindsamling og vurdering for trækkende vandfugle begrænset til 
arterne skarv, bjergand, ederfugl, sortand og fløjlsand. For disse fem arter er der foretaget ud-
træk fra DOFbasen af alle registreringer af trækkende fugle fra området omkring Århus Bugt 
(Odder, Århus, Syddjurs og Samsø kommuner) i de seneste 10 år (2002-2011). De vigtigste ob-
servationspunkter for registreringer af trækkende fugle fremgår af Figur 5-33 og Figur 5-34. Da-
taudtrækket er begrænset til observationer (dagstotaler) på mindst 50 (ederfugl, sortand), 25 
(skarv) eller 5 (bjergand, fløjlsand) trækkende individer. Disse afskæringsværdier er fastsat un-
der hensyn til de enkelte arters talrighed; dels for at sikre et minimum af overskuelighed, dels 
fordi indberetninger af mindre antal formodes at være af ret tilfældig karakter. 
 
Trækkende landfugle 
Med hensyn til trækkende landfugle i området omkring den planlagte havmøllepark er der i data-
indsamlingen og den efterfølgende vurdering fokuseret på rovfugle og traner, mens de øvrige 
grupper er behandlet på et mere generelt plan. Dette skyldes flere forhold: 
 
 Erfaringer fra eksisterende mølleparker viser, at det især er store, svævetrækkende arter (fx 

mange rovfugle), der kan afstedkomme konflikter i form af kollisioner, hvis vindmøller place-
res i områder, hvor fuglene koncentreres under trækket (fx /107//108/). Dette formodes 
bl.a. at skyldes disse fugles flugtform, herunder at flyvehøjden under trækket ofte overlapper 
med rotorhøjden, og at rovfugle ikke synes at blive afskrækket af vindmøller i samme om-
fang som mange andre grupper /109/. 
 



 
VVM-REDEGØRELSE  
 
 
 
 
 
 

 

55

 Rovfugle og andre svævetrækkende arter har en stærk tendens til at koncentreres på topo-
grafiske hot-spots, fx på steder, hvorfra passagen over et havområde bliver kortest muligt. 
Det kan derfor være en ganske betydelig del af en bestand, der benytter en given trækrute, 
hvilket alt andet lige øger risikoen for væsentlige bestandsmæssige konsekvenser af eventu-
elle negative påvirkninger. I modsætning hertil trækker de fleste spurvefugle over en bredere 
front; dette er særlig udpræget for nattrækkende arter. 
 

 Populationsmodeller har vist, at store, længelevende arter som rovfugle og mange vandfugle 
er blandt de grupper, hvor en øget voksendødelighed (fx pga. kollisioner med vindmøller) slår 
klarest igennem i bestandsstørrelserne /110/. I modsætning hertil er langt de fleste spurve-
fugle relativt robuste over for en øget dødelighed pga. deres høje reproduktionsevne. Det an-
befales derfor, at der i studier og vurderinger af vindmøllers konsekvenser for fugle fokuseres 
på rovfugle og vandfugle /110/. 
 

 En relativt stor del af de europæiske rovfugle, samt trane, er optaget på Fuglebeskyttelses-
direktivets bilag I og nyder derfor en særlig beskyttelse. 

 
Redegørelsen vedrørende trækkende landfugle er baseret på udtræk af data fra DOFbasen /93/. 
Registreringer af trækkende fugle indtastes som hovedregel i DOFbasen af observatøren med an-
givelse af art, antal og trækretning og er eventuelt ledsaget af en kommentar (fx med yderligere 
oplysninger om trækkets forløb den pågældende dag).  
 
Til brug for denne redegørelse er der indledningsvis foretaget udtræk fra databasen af de seneste 
10 års observationer af større antal trækkende rovfugle, traner og øvrige landfugle omkring År-
hus Bugt (Odder, Århus, Syddjurs og Samsø kommuner). På baggrund af disse data er der sam-
menstillet et overordnet billede af trækkets forløb omkring Århus Bugt og Samsø forår og efterår 
og identificeret et antal vigtige træklokaliteter (pynter og kyststrækninger) i nærheden af pro-
jektområdet. For disse lokaliteter er samtlige registreringer af trækkende rovfugle og traner og 
alle registreringer af ≥ 500 trækkende individer af andre landfugle i årene 2002-2011 gennem-
gået, med henblik på at kvantificere og karakterisere trækket forår og efterår. Materialet er søgt 
renset for dobbeltregistreringer, hvor de samme fugle er indberettet af forskellige observatører. 
 

5.6.2 Fuglebeskyttelsesområde nr. 30, 31 og 36 
Projektområdet ligger ca. 6 km øst for EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 30, Kysing Fjord, ca. 8 
km NV for EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 31, Stavns Fjord og ca. 9 km NNØ for EF-
Fuglebeskyttelsesområde nr. 36, Horsens Fjord og Endelave (Figur 5-22). 
 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 30 omfatter det lavvandede område Norsminde Fjord samt mindre, 
tilgrænsende strandengsarealer. Området er udelukkende udpeget for bilag 1 arten sangsvane 
(Tabel 5-8), men fjordområdet huser desuden en lang række ande- og vadefugle /90/. Sangsva-
nerne opholder sig udelukkende på det lavvandede fjordområde og de tilgrænsende landarealer 
og udnytter således ikke de marine områder. 
 

Tabel 5-8 Udpegningsgrundlag for EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 30, Kysing Fjord. 

Arter på bilag 1, jf. 
artikel 4, stk.1 
 

Arter, jf. artikel 4, 
stk. 2 

Ynglende iht. DMU’s 
database 

Trækkende iht. 
DMU’s database 

Kriterier 

Sangsvane  - -  T F6 
 
F6: Arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til at oprethol-
de artens udbredelsesområde i Danmark. 
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Figur 5-22 Afgrænsning af EF-Fuglebeskyttelsesområderne nr. 30, 31 og 36. 

 
 

Tabel 5-9 Udpegningsgrundlag for EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 31, Stavns Fjord. 

Arter på bilag 1, jf. 
artikel 4, stk.1 
 

Arter, jf. artikel 4, 
stk. 2 

Ynglende i.h.t. DMU’s 
database 

Trækkende i.h.t. 
DMU’s database 

Kriterier 

Sangsvane -    T F2, F4 

Klyde  - Y -  F3 

Splitterne  - Y  - F1 

Havterne  - Y  - F1 

Dværgterne  - Y  - F1 

 - Skarv Y T F4 

 - Ederfugl -  T F4 

 - Fløjlsand  - T F4,F7 

 - Sortand  - T F4 
 
F1: Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt an-
tal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand 
F2: Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig fo-
rekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt 
betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografi-
ske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand. 
F3: Arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede 
opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter. 
F4: Arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området forekom-
mer med 1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten.  
F7: Arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens over-
levelse i kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende. 
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Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 omfatter 15 km2 havområde øst for den nordlige del af Samsø, 
øer og strandarealer i Stavns Fjord, Besser Rev, Kyholm, Lindholm, Vejrø og Bosserne. Området 
er udpeget for såvel ynglefugle som trækfugle (Tabel 5-9). Stavns Fjord og øerne øst herfor er et 
kerneområde for en række ynglefugle, som er knyttet til strandengene og den kystnære del af 
havet, og rummer en af landets største ynglekolonier af skarv. Fløjlsand, sortand, ederfugl og 
sangsvane raster i området om vinteren. Dykænderne er afhængige af forekomsten af bunddyr i 
havet, mens sangsvanerne i stor udstrækning ernærer sig på tilstødende områder med agerland 
/91/. 
 
Det oprindelige udpegningsgrundlag og de konkrete målsætninger for de tre arter af havdykæn-
der samt de maksimale antal, der er registreret i EF-fuglebeskyttelsesområdet siden 1990, frem-
går af Tabel 5-10. Der er ikke fastsat nogen målsætning for antallet af rastende skarver. Det ses 
af tabellen, at såvel ederfugl som fløjlsand er gået kraftigt tilbage, mens det nyeste maksimumtal 
for sortand (januar 2011) svarer til det oprindelige udpegningsgrundlag. 

Tabel 5-10 Udpegningsgrundlag (antal rastefugle), målsætning og nyere maksimumtal for udpegning-
sarterne ederfugl, fløjlsand og sortand i EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 31. Kilder: se referencelisten. 

Art Udpegningsgrundlag 
(1983) /92/ 

Målsætning* Maksimum  
1990-1999 

Maksimum  
2000-2011 

Ederfugl 62.000 ≥ 62.000 35.000 /93/ 8.000 /94/ 

Fløjlsand - ≥ 6.000 500 /94/ 410 /94/ 

Sortand 9.000 ≥ 15.500 12.000 /94/ 9.000 /93/ 
* Målsætning ifølge Natura 2000-planen /91/. Målsætningen skal forstås sådan, at der skal være grundlag for rasten-
de/fouragerende bestande af den anførte størrelse. 
 
Det er vurderet, at tilbagegangen for havdykænderne i området er et udtryk for, at arterne gene-
relt er i tilbagegang i Danmark /94/. For alle tre arter vurderes prognosen som ugunstig på grund 
af fødemangel som følge af en for høj næringsstofbelastning af området, med tilhørende iltsvind 
og skader på bundfaunaen /91/. 
 

Tabel 5-11 Udpegningsgrundlag for EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 36, Horsens Fjord og Endelave. 

Arter på bilag 1, jf. 
artikel 4, stk.1 
 

Arter, jf. artikel 4, 
stk. 2 

Ynglende iht. DMU’s 
database 

Trækkende iht. 
DMU’s database 

Kriterier 

Klyde  - Y  - F1 

Hjejle  - -  T F2,F4 

Lille kobbersneppe  - -  T F2,F4 

Splitterne  - Y  - F3 

Havterne - Y - F1 

Dværgterne -  Y -  F3 

 - Skarv Y T F4 

- Bjergand - T F4 

 - Ederfugl  - T F4 

 - Fløjlsand  - T F4,F7 

 - Hvinand  - T F4,F5,F7 

- Stor skallesluger - T F4 
 
F1: Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt an-
tal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand. 
F2: Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig fo-
rekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt 
betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografi-
ske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand. 
F3: Arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede 
opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter. 
F4: Arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området forekom-
mer med 1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten.  
F5: Arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områder med internationalt betydende antal 
vandfugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget må-
ger. 
F7: Arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens over-
levelse i kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende. 
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Fuglebeskyttelsesområde nr. 36 (F36) omfatter store dele af havområdet mellem den sydlige del 
af Samsø og Jylland, fra Hov Røn i nord til syd for Endelave, samt de ydre dele af Horsens Fjord 
med øerne Vorsø, Alrø og Hjarnø. Områdets mange øer og holme med lav vegetation er ynglelo-
kaliteter for en række arter af havfugle, som er på udpegningsgrundlaget (Tabel 5-11). Havterne 
har en stor og stabil yngleforekomst, og splitterne er for nylig genindvandret til området. Der er 
også pæne ynglebestande af klyde og ederfugl. Vadefladerne og strandengene er i efterårsperio-
den vigtige rasteområder for et stort tal af lille kobbersneppe, hjejle og andre vadefugle, mens 
dykænderne hvinand, ederfugl, fløjlsand og bjergand udnytter de lavvandede områders fore-
komst af bunddyr. Stor skallesluger og skarv lever i området og fouragerer på en række fiskear-
ter /95/. 
 
Det oprindelige udpegningsgrundlag og de konkrete målsætninger for de to arter af havdykænder 
samt de maksimale antal, der er registreret i EF-fuglebeskyttelsesområdet siden 1990, fremgår 
af Tabel 5-12. De tilsvarende tal for sortand, der indgik i det oprindelige udpegningsgrundlag, er 
også medtaget i tabellen. Der er ikke fastsat nogen målsætning, og der findes ikke noget kvanti-
tativt udpegningsgrundlag for antallet af rastende skarver i området. 
 

Tabel 5-12 Udpegningsgrundlag (antal rastefugle), målsætning og nyere maksimumtal for ederfugl, 
fløjlsand og sortand i EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 36. Kilder: se referencelisten. 

Art Udpegningsgrund-
lag 
(1983) /92/ 

Målsætning* Maksimum  
1990-1999 /93/ 

Maksimum  
2000-2011 /93/ 

Ederfugl 80.000 80.000 25.000 12.000 

Fløjlsand 3.000 3.000 400 15 

Sortand 8.000 – 4.000 330 
* Målsætning ifølge Natura 2000-planen /95/. Målsætningen skal forstås sådan, at der skal være grundlag for rasten-
de/fouragerende bestande af den anførte størrelse. 
 
Også for F36 må tilbagegangen for havdykænderne i området tages som udtryk for, at arterne 
generelt er i tilbagegang i Danmark. For de to arter, der stadig indgår i udpegningsgrundlaget, 
vurderes prognosen som ugunstig /95/. Dette skyldes hovedsagelig fødemangel som følge af en 
for høj næringsstofbelastning af området, med tilhørende iltsvind og skader på bundfaunaen, 
men skader og forstyrrelser fra fiskeri og anden rekreativ aktivitet kan også spille ind. 
 
Af de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for ovennævnte fuglebeskyttelsesområder, er det 
kun skarv (som rastefugl), ederfugl, fløjlsand og sortand, der kan forekomme i nævneværdige 
antal inden for projektområdet. Disse arter behandles nærmere i afsnit 5.6.3 om rastende fugle. 
For de øvrige arter gives nedenfor en kort redegørelse for deres forekomst i projektområdet og 
de tre fuglebeskyttelsesområder. 
 
Skarv som ynglefugl forekommer i Stavns Fjord, på Svanegrund og på Vorsø i Horsens Fjord. Ko-
lonien i Stavns Fjord er p.t. Danmarks største med 3.049 ynglepar i 2011, mens kolonierne på 
Svanegrund og Vorsø rummer henholdsvis 721 og 533 par /96/. Den nærmeste ynglekoloni lig-
ger således ca. 15 km fra projektområdet. Ynglefuglene fouragerer på ret lavt vand, fortrinsvis i 
nærheden af kolonierne, og formodes således ikke at benytte projektområdet til fouragering. 
 
Sangsvane er primært knyttet til de lavvandede fjorde Norsminde Fjord og Stavns Fjord, hvor 
fuglene raster og overnatter. I dagtimerne fouragerer fuglene på landbrugsarealer og strandenge 
i fjordenes omgivelser. I tilfælde af, at isdække fortrænger fuglene fra fjordene til mere åbne 
kyststrækninger, opholder de sig helt kystnært. Der er ikke registreret sangsvaner i projektom-
rådet ved DMU’s midvintertællinger /97//98/. 
 
Bjergand er inden for F36 helt overvejende knyttet til selve Horsens Fjord, ca. 20 km fra projekt-
området. Fuglene må formodes at fouragere i betydeligt omfang i fjorden, men der kan dog om 
aftenen ske en vis spredning til nærliggende, lavvandede områder, hvor fuglene dykker efter 
snegle og muslinger om natten. Ved de landsdækkende tællinger af vandfugle fra fly i 2004 og 
2008 er der ikke registreret bjergænder i det åbne farvand mellem Samsø og Jylland /97//98/. I 
de kolde vintre 2009/2010 og 2010/2011, hvor fjordene i vidt omfang var tilfrossede, blev der 
dog registreret flokke af bjergænder ud for Issehoved og Ringebjerg på Samsø (maksimum hen-
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holdsvis 300 og 500 fugle) /93/. Det formodes, at disse fugle har ligget i de lavvandede områder 
ved Issehoved Flak og Ringebjerg Sand. 
 
Hvinand er knyttet til områder med relativt lavt vand og beskyttede kyststrækninger. De største 
antal er registreret i området ved Horsens Fjord, men også Stavns Fjord, Norsminde Fjord og de 
indre dele af Århus Bugt (Kalø Vig) og Ebeltoft Vig huser pæne antal. Ved midvintertællingerne i 
2007/2008 blev 90 % af hvinænderne på landsplan registreret på vanddybder mellem 0 og 6 m, 
og ingen blev fundet i områder med >12 m vanddybde /98/. Der er hverken i 2004 eller 2008 
registreret hvinænder i umiddelbar nærhed af projektområdet /97//98/. 
 
Stor skallesluger opholder sig fortrinsvis på indlandslokaliteter, men flytter ved isdække ud til 
fjorde og beskyttede kyststrækninger. Der blev i begyndelsen af 1980’erne registreret op til 1000 
fugle i området ved Horsens Fjord, men antallet er nu væsentligt lavere /99/. Arten ses kun 
yderst sjældent i åbne farvande og er ikke registreret i eller nær projektområdet ved DMU’s mid-
vintertællinger /97//98/. 
 
Klyde, hjejle og lille kobbersneppe er knyttet til vadeflader og tilgrænsende landarealer og er 
derfor ikke relevante i forhold til projektområdet. 
 
Splitterne yngler på Hjarnø i Horsens Fjord, hvor der er fundet 105 ynglepar i 2006, ca. 200 par i 
2009, 350-400 par i 2010 og 350-500 par i 2011 /93//99/. Desuden ynglede arten med 50-65 
par i Stavns Fjord-området i 2000 og 2001, men er ikke fundet ynglende i dette område siden 
/93//100/. Ynglekolonien på Hjarnø formodes at være etableret af fugle fra Odense Fjord, hvor 
kolonien på Vigelsø i samme periode er blevet forladt /99/. Splitterner fouragerer langs kysterne, 
oftest inden for få km’s afstand af kolonien /101/. Fuglene fra kolonien på Vigelsø fouragerede 
primært i farvandet nord for Fyn, ca. 10 km fra kolonien /102/. Da der er rig adgang til egnede 
fourageringsområder omkring Hjarnø og Gyllingnæs, evt. også Endelave og Svanegrund, er der 
ingen grund til at tro, at splitternerne fra Hjarnø vil udnytte undersøgelseområdet, ca. 25 km fra 
kolonien. 
 
Havterne yngler i Stavns Fjord-området med en fluktuerende bestand på mellem 5 og 200 par 
/93//94/. Arten yngler endvidere med 40-400 par i F36, hvor hovedlokaliteterne er Alrø, Hjarnø, 
Søby Rev og Hov Røn /93//99/. De nærmeste ynglelokaliteter ligger således mere end 10 km fra 
projektområdet. Arten fouragerer kystnært, normalt inden for 3 km fra ynglekolonien /101/. 
 
Dværgterne har ynglet i Stavns Fjord-området med 0-5 ynglepar i perioden 1981-2001, men der 
er ingen sikre ynglefund siden da /91//93//94/. Arten indgår også i udpegningsgrundlaget for 
F36, hvor der dog ikke er nogen kendte yngleforekomster de seneste 30 år /93//95//99/. Dværg-
terner fouragerer normalt tæt på kolonierne og aldrig mere end 1,5 km fra kysten /101/. 
 

5.6.3 Rastende fugle 
I dette afsnit beskrives kun forekomsten af udpegningsarterne skarv, ederfugl, fløjlsand og sort-
and. Ingen andre arter af svømmefugle er registreret inden for projektområdet ved de seneste 
flytællinger, og eventuelle forekomster må derfor vurderes at være ubetydelige. 
 
I den følgende gennemgang refereres til de forskellige arters fordeling i forhold til vanddybden. 
Der hentydes her til fugle, der er registreret liggende på havoverfladen i områder med den på-
gældende vanddybde – ikke fugle, der er registreret neddykket til den pågældende dybde. 
 
 
 



 
VVM-REDEGØRELSE  
 
 
 
 
 
 

 

60

 

Figur 5-23 Observationer af skarv i og nær projektområdet ved flytællingen 3. januar 2004. 

 

 

Figur 5-24 Antal og fordeling af 24.254 skarver registreret ved midvintertællingerne i 2008 /98/. 
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Skarv registreres ved midvintertællingerne fortrinsvis i fjorde og beskyttede indre farvande, og 
helt overvejende på vanddybder under 8 m /97//98/. Ved tællingerne af området i 2004 blev der 
registreret 2 individer på kanten af sejlrenden og yderligere 4 individer på 5-10 m vand ved selve 
Mejlflak, umiddelbart nord for den planlagte nordlige møllerække (Figur 5-23). Der blev ikke re-
gistreret nogen skarver i eller nær projektområdet ved tællingerne i 2008. Forekomsten af ra-
stende skarver i området må anses for ubetydelig i forhold til de kystnære forekomster af arten 
(jf. Figur 5-24). 
 
Ederfugl er langt den talrigst forekommende art i området ved midvintertællingerne, og Århus 
Bugt og farvandet omkring Samsø rummer generelt store mængder overvintrende ederfugle (jf. 
også Tabel 5-10 og Tabel 5-12). De estimerede tætheder i størstedelen af projektområdet var 
20-40 individer/km2 i januar 2004 og 10-20 individer/km2 i februar 2008 (Figur 5-25 og Figur 
5-26). 
 

 

Figur 5-25 Modelleret fordeling af ederfugle i og nær projektområdet, midvintertællingen i 2004. 

 

 

Figur 5-26 Modelleret fordeling af ederfugle i og nær projektområdet, midvintertællingen i 2008. 
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Tællinger på landsplan viser, at ederfuglene foretrækker vanddybder mellem 2 m og 10-12 m 
/97//98/. I overensstemmelse hermed findes de største ederfugletætheder i tilknytning til grun-
dene nordøst, syd og vest for projektområdet, hvor tætheder op til 80-90 fugle/km2 er estimeret. 
De største tætheder inden for projektområdet forekommer langs den planlagte, nordlige mølle-
række, hvor der er estimeret tætheder på 40-60 fugle/km2 i 2004 og 20-60/km2 i 2008; særligt 
høje tætheder er estimeret omkring de tre møller længst mod sydøst (mølle nr. 12-14). I områ-
det ved de to sydlige, planlagte møllerækker er de estimerede tætheder 20-40/km2 i 2004 og 10-
20/km2 i 2008, svarende til de gennemsnitlige tætheder i projektområdet. Tætheden er dog lidt 
højere ved de to sydligste af de planlagte møller (mølle nr. 1 og 6), hvor vanddybden er lavere. 
 
Ovenstående tætheder skal sættes i relation til de gennemsnitlige tætheder af ederfugle i de in-
dre danske farvande, hvor der generelt forekommer store antal i den vestlige del af Østersøen, 
Lillebælt, det sydvestlige Kattegat og dele af det nordlige Kattegat (Figur 5-27). De estimerede 
tætheder i projektområdet og langs de planlagte møllerækker svarer nogenlunde til den gennem-
snitlige tæthed af ederfugle i de åbne dele af Århus Bugt, hvor betydeligt højere tætheder dog er 
estimeret i mere lavvandede områder (under 10 m). 
 
 

 

Figur 5-27 Modelleret fordeling af ederfugle i indre danske farvande, midvintertællingerne i 2004 /97/. 

 
 
Antallet af ederfugle i området er betydeligt lavere om sommeren end om vinteren; men forde-
lingen er den samme, med fuglene koncentrerede i tilknytning til grundene og i den østlige del af 
projektområdet (Figur 5-28). Langs den nordlige møllerække er de estimerede tætheder 0-40 
fugle/km2, med flest mod SØ og færrest mod NV. Omkring de to sydlige møllerækker er den 
estimerede tæthed 0-10 fugle/km2, svarende til den generelle tæthed i projektområdet, men dog 
med tætheder op til 20/km2 ved de to sydligste møller. 
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Figur 5-28 Modelleret fordeling af ederfugle (fortrinsvis fældende hanner) i og nær projektområdet ved 
sommertællingen i 2006. 

 
 
Sortand foretrækker ifølge de landsdækkende flytællinger vanddybder mellem 2 og 10 m, sva-
rende til præferencen hos ederfugl /97//98/. I overensstemmelse hermed er den modellerede 
fordeling af sortænder i området om vinteren meget lig ederfuglens, men tæthederne er betyde-
ligt lavere (Figur 5-29). Den estimerede tæthed af sortænder i februar 2008 var så lav som 0-2 
fugle/km2 i størstedelen af projektområdet, men dog med tætheder på 1-6 fugle/km2 i området 
langs den nordligste møllerække, med flest fugle længst mod øst. I området ved de to sydlige 
møllerækker blev der estimeret tætheder på 2-4 fugle/km2 omkring de sydligste af de planlagte 
møller. 
 
 
 

 

Figur 5-29 Modelleret fordeling af sortænder i og nær projektområdet, midvintertællingen i 2008. 
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Der foreligger desværre ikke estimerede tætheder af rastende sortænder i januar 2004. Ved fly-
tællingen i 2004 blev der registreret langt flere sortænder i området end ved den tilsvarende tæl-
ling i 2008. Antallene af observede fugle kan ikke sammenlignes direkte, bl.a. på grund af for-
skelle i vejrforhold, men et mål for tætheden kan fås ved at sammenligne med antallet af obser-
verede ederfugle. I 2008 udgjorde antallet af observerede sortænder i området 4 % af antallet af 
ederfugle, mens antallet af sortænder i 2004 udgjorde 16 % af antallet af ederfugle. Når det ta-
ges i betragtning, at registreringschancen for de små, mørke sortænder er betydeligt mindre end 
registreringschancen for de større, mere brogede ederfugle, må tætheden af sortænder i området 
i januar 2004 have været væsentligt højere end i februar 2008 – måske i størrelsesordenen 30-
40 % af ederfugle-tætheden (sml. Figur 5-25). 
 
Der overvintrer en del sortænder i det sydvestlige Kattegat, men langt de største antal findes i 
farvandet omkring Læsø og Anholt og i Ålborg Bugt. Ved Læsø er der estimeret tætheder på over 
1000 fugle/km2, mens de estimerede tætheder på optimale dybder langs den jyske østkyst i Ål-
borg Bugt typisk er i størrelsesordenen 50-100 fugle/km2 /97/. Tætheden af overvintrende sort-
ænder i projektområdet er væsentligt lavere end disse tætheder og vurderes som gennemsnitlig, 
sammenlignet med andre områder med tilsvarende dybdeforhold i det sydvestlige Kattegat (Figur 
5-30). 
 
 
 

 

Figur 5-30 Antal og fordeling af 137.995 sortænder registreret ved midvintertællingerne i 2004 /97/. 

 
 
Antallet af sortænder i området om sommeren er noget lavere end om vinteren, og fordelingen i 
juli 2006 var markant anderledes end ved midvintertællingerne (Figur 5-31). Fuglene var kon-
centreret i den vestlige del af projektområdet, omkring Norsminde Flak, hvor de estimerede tæt-
heder nåede op mod 2 fugle/km2. I området ved de to sydlige møllerækker var de maksimale, 
estimerede tætheder omkring 1 fugl/km2, mens der ikke blev registreret fældende sortænder i 
området ved den nordlige af de planlagte møllerækker. 
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Figur 5-31 Modelleret fordeling af sortænder (fortrinsvis fældende hanner) i og nær projektområdet ved 
sommertællingen i 2006. 

 

Figur 5-32 Antal og fordeling af 601 fløjlsænder registreret ved midvintertællingerne i 2008. Fra /98/. 
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Fløjlsand synes at være gået kraftigt tilbage i området som helhed (Tabel 5-10 og Tabel 5-12), 
og der er kun registreret ganske få fløjlsænder i projektområdet ved midvintertællingerne i 2004 
og 2008. Det er derfor ikke muligt at estimere tætheden af fløjlsænder i området, men den vur-
deres som lav – måske i størrelsesordenen 5 % af tætheden af sortænder, bedømt ud fra antallet 
af observerede fugle. Fordelingen antages at svare til sortandens, som den ofte danner blandede 
flokke med. 
 
Farvandet ud for Stavns Fjord, Begtrup Vig og Ebeltoft Vig rummer mindre koncentrationer af 
fløjlsænder i vintermånederne, mens der kun forekommer yderst få fugle i den åbne del af Århus 
Bugt (Figur 5-32). Antallet af fløjlsænder, der fælder svingfjerene i Danmark, er gået kraftigt til-
bage siden 1970’erne /103/, og der forekommer formentlig yderst få fældende fløjlsænder i om-
rådet om sommeren. 
 

5.6.4 Trækkende vandfugle 
Skarv: En af Danmarks største ynglekolonier findes i Stavns Fjord, og farvandet mellem det syd-
lige Samsø og Horsens Fjord er et meget vigtigt rasteområde for arten. Der er således store fore-
komster af skarver inden for en afstand af 20 km fra projektområdet, og det må derfor forventes, 
at der foregår trækbevægelser gennem området. 
 
Hovedtrækket af skarver i Danmark foregår i februar-april, hvor vintergæsterne fra Norge træk-
ker mod nord og de danske ynglefugle ankommer fra vinterkvarteret, og i august-september, 
hvor kolonierne forlades, trækket mod vinterkvarteret indledes og de norske vintergæster be-
gynder at ankomme. Det må derfor formodes, at trækket gennem undersøgelseområdet er størst 
i disse perioder. Hele året kan der desuden ses lokale trækbevægelser, fx fugle der flytter mellem 
forskellige raste-, fouragerings- og overnatningspladser. 
 
Registreringerne i DOFbasen er domineret af lokale trækbevægelser langs kysterne; dog kan 700 
vesttrækkende skarver ved Sletterhage (Helgenæs) primo oktober være fugle på vej mod vinter-
kvarteret. Trækket ved Issehoved (Samsø) synes at være meget beskedent. Der er ingen data, 
der direkte belyser trækket af skarver gennem projektområdet. 
 
Bjergand: Arten yngler kun undtagelsevis i Danmark, men i størrelsesordenen 20.000 fugle over-
vintrer i de indre danske farvande. Ankomsten til de danske overvintringsområder sker hovedsa-
gelig i oktober-november, og fuglene trækker bort igen i marts-april. Bjergand indgår i udpeg-
ningsgrundlaget for F36, hvor forekomsten som nævnt i afsnit 5.6.2 helt overvejende er begræn-
set til selve Horsens Fjord. Uden for fuglebeskyttelsesområdet er flokke på over 100 fugle set ud 
for Århus Havn, i Kalø Vig og Ebeltoft Vig, og i isvintre også omkring Samsø. Bjergænder foura-
gerer både i dag- og nattetimerne, og især om aftenen og først på natten kan der ske en spred-
ning fra dagrastepladserne til nærliggende, lavvandede fourageringsområder. 
 
Registreringerne af trækkende bjergænder i DOFbasen er begrænset til observationer af syd- og 
sydøsttrækkende fugle langs Jyllands østkyst (især ved Kysing Næs) i månederne oktober-marts. 
Højeste dagstotal er 31 fugle. Der kan være tale om fugle, der vender tilbage til dagrasteplad-
serne i Horsens Fjord efter at have fourageret længere oppe langs kysten, eller om fugle, der 
flytter mellem de mindre rasteområder ved Århus/Kalø Vig og det store rasteområde i Horsens 
Fjord. Disse bevægelser formodes ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, at berøre projektområdet. 
Der er ingen data, der kan belyse trækket til og fra de lejlighedsvis benyttede rasteområder ved 
Samsø. 
 
Ederfugl: Forekomsten af rastende ederfugle i området er beskrevet i afsnit 5.6.3. Herudover er 
der store yngleforekomster i Stavns Fjord-området (F31) samt på øer og holme i F36 (Hov Røn, 
Søby Rev, Svanegrund, øer og holme i de ydre dele af Horsens Fjord) /106/. Trækket af fugle til 
og fra yngle- og rasteområderne foregår i flere bølger, og trækbevægelser kan ses igennem det 
meste af året. Trækket foregår i dagtimerne igennem de danske farvande i relativt lav højde, 
men undertiden kan ederfugle flyve højt over land. 
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Så snart hunnerne er gået på land for at ruge i april-maj, forlader de fleste hanner yngleområ-
derne og søger ud på føderige, lavvandede banker, hvor de ligger et par måneder, indtil fæld-
ningstiden begynder. Fra ultimo juni til medio juli sker der et tiltræk af hanner fra store dele af 
Østersø-bestanden, der fælder svingfjerene i de lavvandede, danske farvande i løbet af sensom-
meren. Frem t.o.m. primo september sker der et yderligere tiltræk af voksne hunner, der har mi-
stet deres kuld, og yngre, ikke-ynglende fugle; disse fugle fælder først på efteråret. Fra primo 
oktober til ind i december foregår det egentlige efterårstræk med ankomst af fugle, der har fæl-
det svingfjerene nærmere ynglepladserne.  
 
Bestanden af overvintrende fugle i det sydlige Kattegat, inklusive farvandet mellem Samsø og 
Jylland, formodes at udgøres af danske fugle og fugle fra Østersø-bestanden i forholdet (ca.) 1:4 
/105/. Tiltrækket til området synes at ske ad to veje: dels gennem Storebælt, hvorfra fuglene 
kan flyve både vest og øst om Samsø, dels gennem Køge Bugt over land til Isefjorden og videre 
langs Sjællands Odde mod vest /105/. 
 
I februar og 1. halvdel af marts sker der visse omgrupperinger, der berører området mellem 
Samsø og Jylland; dels kan der ske et tiltræk af fugle, der har tilbragt den første del af vinteren i 
det nordlige Kattegat, dels sker der et borttræk af fugle mod syd og sydøst. I 2. halvdel af marts 
trækker de danske ynglefugle og fugle, der yngler langs kysterne af det nordlige Kattegat og 
Skagerrak, tilbage mod ynglepladserne, mens det store træk af fugle mod ynglepladserne i 
Østersøområdet foregår ret koncentreret ultimo marts - medio april. 
 
Registreringer af ≥ 50 trækkende ederfugle i DOFbasen er stort set begrænset til månederne 
september - april; dvs. fældningstrækket ultimo juni - august er ikke bemærket i området, og 
det må derfor formodes at være af væsentligt mindre omfang end det egentlige træk.  
 
Ved Issehoved (Samsø) ses et relativt sparsomt træk af V- og SV-gående fugle i perioden medio 
september - medio november (tiltræk af vintergæster, max. 540 på en dag). Dette træk må for-
modes at berøre projektområdet. Der formodes dog også at ske et tiltræk til farvandet mellem 
Samsø og Jylland sydfra, idet vesttrækkende fugle ses langs Samsøs sydkyst. 
 
Registreringerne langs Jyllands Østkyst (fra Kysing Næs til Risskov) er domineret af lokale træk-
bevægelser blandt vintergæsterne (ultimo september - primo marts), og det samme gælder regi-
streringerne fra kysten af Mols (fra Skødshoved til Lushage, Helgenæs). 
 
Fra medio marts til medio april ses et stort og relativt koncentreret træk af Ø- og NØ-gående 
fugle ved Issehoved; især i sidste uge af marts og første uge af april er der adskillige dage med 
over 300 fugle (max. 1375 på en dag). Også dette træk formodes at berøre projektområdet. Der 
er ikke registreret nævneværdige antal af trækkende ederfugle langs Samsøs vest- og sydkyst 
om foråret. 
 
Der er ingen data, der direkte belyser ederfuglenes træk igennem selve projektområdet, flytnin-
ger mellem forskellige rasteområder (grunde) i og nær projektområdet eller lokale trækbevægel-
ser som kompensation for strømdrift. 
 
Sortand: Arten yngler ikke i Danmark; men rastende fugle kan ses året rundt, bl.a. fordi mange 
1-årige, ikke kønsmodne fugle forbliver i de danske farvande den første sommer. Langt de stør-
ste tætheder af rastefugle forekommer i det nordlige Kattegat og ud for den jyske vestkyst ved 
Blåvand, men betydelige antal kan også ses i det sydvestlige Kattegat og i bælterne. Sortand er 
på udpegningsgrundlaget for F31 ved Stavns Fjord (se Tabel 5-10), men forekom tidligere også i 
stort tal i F36. 
 
Trækgæsternes fænologi i Danmark minder om ederfuglenes, med ankomst af voksne hanner 
samt hunner uden ynglesucces til fældepladserne i juli og begyndelsen af august. Ankomsten af 
vintergæster strækker sig over en lang periode fra september til december, med kulmination i 
oktober. Trækket tilbage mod ynglepladserne i Nordrusland begynder i marts, kulminerer i april 
og slutter primo maj. 
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Til forskel fra ederfuglen foregår sortændernes træk hovedsagelig om natten og ofte højt og over 
land. Fuglene kan dog også trække lavt eller relativt lavt over havet ligesom ederfugle, især i 
morgentimerne. Trækket til og fra rasteområderne i det sydvestlige Kattegat, inklusive området 
mellem Samsø og Jylland, formodes at forløbe via Østersøen gennem bælterne og i et vist om-
fang også tværs over Sjælland.  
 
I rasteområderne ses ofte lokale trækbevægelser i de tidlige morgentimer, hvor fuglene kompen-
serer for strømdrift i løbet af natten; i områder med stærk strøm kan sådanne kompensations-
træk ses dagen igennem. Tilsvarende trækbevægelser ses hos ederfugl og fløjlsand. 
 
Der er ingen data i DOFbasen, der kan belyse trækket til og fra projektområdet, bl.a. fordi dette 
til dels foregår om natten. Fra de nærliggende kyststrækninger foreligger der registreringer af ≥ 
50 trækkende sortænder igennem de fleste af årets måneder – dog langt flest i august og (især) 
september – men uden klare tendenser hvad trækretning angår. Højeste dagstotal er 800 træk-
kende fugle ved Kysing Næs. Der synes således at foregå en del flytninger mellem fælde- og ra-
steområder, især i det tidlige efterår, men der er ingen specifik viden om trækbevægelser inden 
for selve projektområdet. 
 
Fløjlsand: Som den foregående art yngler fløjlsanden ikke i Danmark; men en del af bestanden 
overvintrer i de danske farvande, og en mindre del fælder svingfjerene her. Som tidligere nævnt 
er antallet af fældende fløjlsænder i Danmark gået meget tilbage, og de fældende fugle synes nu 
at være koncentreret i Sejerø Bugt og de lavvandede dele af det nordlige Kattegat. Antallet af 
overvintrende fugle fluktuerer, bl.a. med vinterens strenghed; men arten synes nu at optræde 
mindre talrigt end tidligere, og antallet, der registreres på midvintertællingerne, har været fal-
dende i de senere år /97//98/. I overensstemmelse hermed er antallet af fløjlsænder, der raster i 
fuglebeskyttelsesområderne F31 og F36, decimeret kraftigt siden 1980’erne. 
 
Fænologien og trækmønstrene minder om de to foregående arters. Fældningstrækket (ult. juni - 
september) er dog af relativt mindre omfang, da de fleste fløjlsænder fælder svingfjerene nær 
ynglepladserne. Hovedankomsten af overvintrende fugle sker i oktober-november, og fuglene 
trækker bort igen i april-maj /103//104/. 
 
Lige som for sortanden er langt hovedparten af registreringerne af trækkende fløjlsænder i DOF-
basen fra efterårsmånederne, især september. Registreringerne må derfor formodes at omfatte 
en blanding af hanner og 2. års ungfugle, der flytter rundt efter fældningen, hunner, der ankom-
mer fra yngleområderne, og lokale bevægelser (herunder kompensation for strømdrift). I over-
ensstemmelse hermed ses der ingen fremherskende trækretninger i registreringerne fra Jyllands 
østkyst (Kysing Næs - Risskov) og kysten af Helgenæs. Højeste dagstotal er 72 trækkende fugle 
ved Sletterhage. Ved Issehoved (Samsø) ses et sparsomt indtræk af V- og SV-gående fugle me-
dio-ultimo september (max. 22 på en dag) og et lille udtræk af østgående fugle i april. Trækket 
ved Issehoved må, som for ederfuglens vedkommende, formodes at berøre projektområdet; men 
i øvrigt er der ingen data, der belyser fløjlsændernes trækbevægelser i projektområdet. 
 

5.6.5 Trækkende landfugle (forårstræk af rovfugle og traner) 
Forårstrækkets overordnede forløb og de vigtigste lokaliteter for observation af forårstrækket 
omkring Århus Bugt er vist i Figur 5-33.  
 
Den overordnede trækretning er nord og nordøst, hvilket i kombination med fuglenes modvilje 
mod at trække ud over åbent vand bevirker, at de har en klar tendens til at følge østvendte (og 
nordvendte) kyster. I forhold til projektområdet illustreres dette af, at samtlige rovfugle og tra-
ner, der inden for de seneste 10 år er registreret på forårstræk ved DOFbase-lokaliteter langs 
den jyske østkyst mellem Hov i syd og Mariendal Havbakker/Fløjstrup Strand (N for Kysing Næs) 
i nord, er registreret som nord-, nordvest- eller sydtrækkende (Tabel 5-13). De sydtrækkende 
fugle er fugle, der midlertidigt har opgivet trækket og er vendt om, fx på grund af dårligt vejr. 
Det fremgår desuden af tabellen, at forårstrækket af rovfugle langs denne del af kyststrækningen 
er meget beskedent. 
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Figur 5-33 De vigtigste trækruter for rovfugle og traner omkring Århus Bugt om foråret, sammenstillet 
på grundlag af data fra DOFbasen. 

 

Tabel 5-13 Oversigt over antallet af forårstrækkende rovfugle og traner fordelt på trækretninger ved 
kystnære lokaliteter mellem Hov og Mariendal Havbakker. Data fra 24 obs.datoer februar-juni i årene 
2002-2011. Kilde: DOFbasen /93/. 

Trækretning / 
Lokalitet 
 

Artsgruppe* N NV S Uspecificeret 
trækretning 

Fløjstrup Strand Rovfugle (1) 1    

Mariendal Havbakker Rovfugle (2)    2 

Kysing Næs Rovfugle (5) 21  1  

Norsminde by/havn Rovfugle (1) 1    

Norsminde Fjord IBA Rovfugle (8) 15  1  

 Trane 22 7   

Hov/Spøttrup Strand Trane   2  

* For rovfugle er antallet af arter angivet i parentes. 
 
Lidt længere nordpå, ved Moesgård Strand syd for Århus, registreres hovedparten af de træk-
kende fugle stadig med en nord- eller nordvestlig trækretning (Tabel 5-14); men en del af fugle-
ne, fortrinsvis musvåger, viser dog tendens til at trække ud over Århus Bugt, med kurs mod den 
vestlige del af Mols. Det er uvist, hvor mange af disse udtrækkende fugle, der reelt krydser bug-
ten. Der er ikke registreret trækkende traner på lokaliteten. 
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Tabel 5-14 Oversigt over antallet af forårstrækkende rovfugle fordelt på trækretninger ved Moesgård 
Strand (inkl. lokaliteterne Moesgård park/museum, Moesgård have/skov og Skovmøllen ved Giber Å). 
Arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. Data fra 45 obs.datoer februar-juni i 
årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /93/. 

Trækretning / 
Art 
 

V NV N NNØ NØ S Uspec. 
retning 

Total 

Hvepsevåge  1     5 6 

Rød glente 1 1 5     7 

Rørhøg   5   1  6 

Spurvehøg  3 83  2   88 

Musvåge   973 358 76   1407 

Fiskeørn   1     1 

Tårnfalk  1 12     13 

Lærkefalk   1     1 

Vandrefalk   1     1 

 
Det fremgår af tabellerne, at antallet af forårstrækkende rovfugle er væsentligt højere ved Moes-
gaard Strand end ved Norsminde/Kysing Næs, også når der korrigeres for antallet af observati-
onsdage. Dette indikerer, at flertallet af de nord-/nordøst-trækkende fugle i denne del af Jylland 
først når ud til østkysten omkring Århus. 
 
Et træk af tilsvarende størrelse som ved Moesgård ses ved Risskov Strand få km nord for Århus 
Havn, hvor der på 59 obs.dage med træk igennem de seneste 10 år er registreret i alt 1793 for-
årstrækkende rovfugle og traner (data fra /93/). Trækretningen ved Risskov Strand er helt over-
vejende nord (77 % af fuglene) eller nordøst (20 %), hvor sidstnævnte fugle følger kysten ud 
mod Djursland. Fra Århus fortsætter fuglene dels mod Skagen, dels mod Djurslands NØ-hjørne, 
hvorfra der sker udtræk over Kattegat. For de fleste arters vedkommende er trækket via Skagen 
noget større end trækket via Djursland. 
 
En parallel, men mindre benyttet, trækrute mod Djursland går via Nordfyn over Samsø. På 
Samsø registreres forårstrækket primært fra Issehoved på øens nordspids, hvor 94 % af de rov-
fugle og traner, der er registreret med trækretning i årene 2002-2011, er noteret som nord- eller 
nordøst-trækkende (Tabel 5-15). Disse fugle formodes at have kurs direkte mod Mols eller 
(sjældnere) mod Ebeltoft-halvøen. I alt 95 fugle (5,6 %) er dog noteret med nordvestlig eller 
(undtagelsesvis) vestlig trækretning og kan derved berøre den østligste del af projektområdet på 
deres træk. Hovedparten af disse fugle formodes dog også at sætte kursen mod nærmeste land 
(Helgenæs), idet der formentlig blot er tale om, at udtrækretningen påvirkes af vindforholdene. 
 
Der er kun få observationer af forårstrækkende rovfugle fra den vestlige del af Nordsamsø, mel-
lem Asmindør Hage og Issehoved. 12 ud af 15 fugle, der er registreret med trækretning her, er 
registreret som nordtrækkende, og ingen som vest- eller nordvesttrækkende. Dette er en yderli-
gere indikation af, at udtrækket i retning af projektområdet er meget beskedent. 
 
Tunø besøges relativt sjældent af ornitologer (18 obs.datoer i februar-juni 2002-2011). Der er 
kun registreret én trækkende rovfugl (en V-trækkende spurvehøg) fra øen i disse måneder. 
 
På Molssiden observeres de indtrækkende fugle især ved Dragsmur ved roden af Helgenæs (109 
obs.datoer af forårstrækkende rovfugle 2002-2011; Tabel 5-16) og i mindre omfang ved Sletter-
hage (6 obs.datoer) og ved sydspidsen af Ebeltoft-halvøen (Øer/Gåsehage/Hassensør, 7 obs. 
datoer). Der registreres stort set ikke indtrækkende rovfugle på den vestligste del af Mols 
(Skødshoved - Mols Hoved), selv om der formodes at ske et vist indtræk her (Figur 5-33). 
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Tabel 5-15 Oversigt over antallet af forårstrækkende rovfugle og traner fordelt på trækretninger ved Is-
sehoved, Samsø. Arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. Data fra 158 
obs.datoer februar-juni i årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /93/. 

Trækretning 
/Art 
 

V NV N NNØ NØ ØNØ Ø S Indtræk
kende 

Uspec.  
retning 

Total 

Hvepsevåge  2 376        378 

Sort glente   1        1 

Rød glente   26        26 

Havørn   1       1 2 

Rørhøg 1 1 46  2 1  1  8 60 

Blå kærhøg   16  1    1  18 

Steppehøg   1        1 

Duehøg  2 2      1 1 6 

Spurvehøg 1 13 411  3     68 496 

Musvåge  64 542    2 1 1 141 751 

Fjeldvåge  1 16       6 23 

Fiskeørn  4 38 8      1 51 

Tårnfalk  2 35       5 42 

Dværgfalk  2 51  3     5 61 

Lærkefalk   2        2 

Eleonorafalk     1      1 

Vandrefalk  1 2        3 

Trane  1 5      1  7 

 
 

Tabel 5-16 Oversigt over antallet af forårstrækkende rovfugle og traner fordelt på trækretninger ved 
Dragsmur. Arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. Data fra 109 obs.datoer 
februar-juni i årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /93/. 

Trækretning 
/Art 

V VNV NV NNV N NNØ* NØ Ø SØ S SSV SV Uspec 
ret-
ning 

Total 

Hvepsevåge     39  516 2     9 566 

Sort glente 1**    1   1  1   1 5 

Rød glente   5  14  1   2   2 24 

Havørn           1   1 

Rørhøg  1***   28  5   3   6 43 

Blå kærhøg     8  8       16 

Spurvehøg   1  271 1 24   5   5 307 

Musvåge  1***   817 31 92 2  4  9 16 972 

Fjeldvåge    1 7  2       10 

Fiskeørn    1 23  3       27 

Tårnfalk     76  5      5 86 

Aftenfalk     2         2 

Dværgfalk     61 1 7       69 

Lærkefalk     58 5       2 65 

Vandrefalk     11 2        13 

Trane     6    2     8 

* Inkluderer 1 dværgfalk, 4 lærkefalke og 1 vandrefalk, der af én observatør er registreret som N-trækkende og af en anden 

som NØ-trækkende. ** Set trækkende over Helgenæs i syd. *** Registreret som indtrækkende fra Øer. 
 
 
Det ses af Tabel 5-16, at langt hovedparten (98 %) af fuglene med specificeret trækretning ved 
Dragsmur er registreret med trækretninger mellem nord og nordøst, svarende til den normale 
hovedtrækretning om foråret. Fugle med trækretninger mellem syd og VNV er formentlig fugle, 
der er vendt om efter trækforsøg ved Djurslands nord- og østkyst. 
 
En sammenligning af træktallene i Tabel 5-14, Tabel 5-15 og Tabel 5-16 viser relativt stor lighed 
mellem trækket ved Issehoved og Dragsmur, hvorimod dominansen af musvåger ved Moesgård 
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Strand ikke genfindes ved Dragsmur. Dette indikerer, at størstedelen af de forårstrækkende fugle 
på Helgenæs/Dragsmur kommer fra Samsø. Falkene udgør dog en undtagelse, idet der ses mar-
kant flere falke, især lærkefalke, ved Dragsmur end ved Issehoved, hvilket kunne tyde på en an-
den oprindelse for en del af fuglenes vedkommende. 
 
Falke er generelt kraftfulde flyvere, der ikke i samme grad som de mere bredvingede arter er af-
hængige af termiske opvinde under trækket. Det kan derfor tænkes, at en del af de falke (og evt. 
enkelte individer af andre arter), der trækker op langs den jyske østkyst, trækker ud over vandet 
mellem Kysing Næs og Moesgård Strand og krydser direkte over til Helgenæs. Disse fugle vil 
kunne passere igennem den nordvestlige del af projektområdet; men der er dog ingen observati-
oner, der direkte viser dette. Der er desværre ingen observationer fra Helgenæs’ vestkyst, og de 
få observationer fra Sletterhage (i alt 6 dage med trækobs. i forårene 2002-2011) bidrager ikke 
med yderligere oplysninger, bortset fra at falke også her udgør en relativt stor andel. 
 

5.6.6 Trækkende landfugle (efterårstræk af rovfugle og traner) 
Efterårstrækket i det østlige Jylland er af væsentligt mindre omfang end forårstrækket, idet fug-
lene nordfra har en tendens til at følge den svenske vestkyst mod syd, således at efterårstrækket 
i højere grad end forårstrækket går over Sjælland. Dette illustreres af, at kun 12 ud af 147 regi-
streringer af ≥ 50 trækkende rovfugle eller traner på Djursland inden for de seneste 10 år er fra 
efteråret, og i Århus kommune er kun 2 ud af 26 registreringer af ≥ 50 trækkende rovfugle fra 
efteråret /93/. Maksimumtal forår og efterår er henholdsvis 2500 (musvåger, Grenå, 18.03.2004) 
og 168 (spurvehøge, Anholt, 13.09.2008). 
 
Efterårstrækkets overordnede forløb og en række vigtige lokaliteter for observation af efterårs-
trækket omkring Århus Bugt er vist i Figur 5-34. 
 
 

 

Figur 5-34 De vigtigste trækruter for rovfugle og traner fra Djursland over Århus Bugt om efteråret, 
sammenstillet på grundlag af data fra DOFbasen. 
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Fuglene, der trækker over Kattegat til Djursland, trækker videre mod syd og sydvest via Ebeltoft-
halvøen, Helgenæs eller Mols Hoved - Skødshoved eller vest om Kalø Vig. De udtrækkende fugles 
trækretninger fremgår af Tabel 5-17,  
Tabel 5-18 og Tabel 5-19. 

Tabel 5-17 Oversigt over antallet af efterårstrækkende rovfugle og traner fordelt på trækretninger ved 
sydspidsen af Ebeltoft-halvøen (Ebeltoft Færgehavn/Øer/Gåsehage/Hassensør). Arter på Fuglebeskyt-
telsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. Data fra 71 obs.datoer fra 2. halvår i årene 2002-2011. 
Kilde: DOFbasen /93/. 

Trækretning 
/Art 

NV VNV V VSV SV SSV S SØ Ø ind-
trk. 

ud- 
trk. 

træk-
for-
søg 

uspec 
ret-
ning 

Total 

Hvepsevåge   12  15  6 1    1  35 

Rød glente   5         1  6 

Rørhøg   7  1  3      3 14 

Blå kærhøg   2  2  1       5 

Spurvehøg   43  50  12 1   2  27 135 

Musvåge 5 34* 36  7 2 7       91 

Fjeldvåge   1           1 

Fiskeørn     3  4       7 

Tårnfalk   47  31  35  1 1   65** 180 

Dværgfalk   2  13  8      5 28 

Lærkefalk   1 1*** 1  1       4 

Vandrefalk   3  2  1       6 

Trane       2       2 

* Indtrækkende fra Hjelm, fortsatte ud over Ahl Hage. ** Obs. kommentar ”mange af dem mod Samsø”. *** Noteret som 

”målbevidst mod Sletterhage”. 
 

Tabel 5-18 Oversigt over antallet af efterårstrækkende rovfugle fordelt på trækretninger ved Sletter-
hage, Helgenæs. Arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. Data fra 39 
obs.datoer fra 2. halvår i årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /93/. 

Trækretning / 
Art 
 

V VSV SV SSV S Indtræk-
kende 

Uspec.  
Retning 

Total 

Hvepsevåge     3   3 

Rød glente 2   3    5 

Rørhøg     2   2 

Blå kærhøg 1    3   4 

Spurvehøg 3  15  8  14 40 

Musvåge   75  14 1 1 91 

Tårnfalk 1  13  14  2 30 

Dværgfalk   8  3   11 

Lærkefalk  2   3   5 

Vandrefalk     1   1 

 

Tabel 5-19 Oversigt over antallet af efterårstrækkende rovfugle fordelt på trækretninger ved Mols Hoved 
(inkl. Isgård). Arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. Data fra 10 obs.datoer 
fra 2. halvår i årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /93/. 

Trækretning / 
Art 
 

V VSV SV SSV S Indtræk-
kende 

Uspec.  
retning 

Total 

Rød glente 2       2 

Rørhøg   1     1 

Blå kærhøg 1     1*  2 

Spurvehøg 2 2 14  2   20 

Musvåge 19       19 

Tårnfalk   19 1    20 

Dværgfalk 1    1  1 3 

* Fra Helgenæs. 
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Det fremgår af tabellerne, at en del af fuglene fra Ebeltoft-halvøen styrer direkte mod Samsø, 
mens andre – herunder langt de fleste musvåger – trækker via Mols og Helgenæs. Fra Helgenæs 
trækker fuglene dels syd mod Samsø, dels sydvest mod den jyske østkyst. Fra Mols Hoved træk-
ker fuglene vest og sydvest mod østkysten (Figur 5-34). 
 
Flertallet af de indtrækkende fugle fra Mols og Helgenæs rammer østkysten mellem Risskov i 
nord og Kysing Næs i syd, og de sydligste af disse fugle kan derved berøre det nordvestlige hjør-
ne af projektområdet på deres vej over bugten. En oversigt over trækket på de vigtigste lokalite-
ter mellem Århus Havn i nord og Norsminde/Kysing Næs i syd er vist i Tabel 5-20; fugle med 
trækretninger mellem NV og SV formodes at være indtrækkende fugle (vist med fed i tabellen). 
De indtrækkende fugle udgør ca. 90 % af fuglene med specificeret trækretning. De 240 trækken-
de musvåger ved Norsminde Fjord blev set på blot 3 timer på én dag (07.10.2007). Denne dato 
blev der ikke registreret trækkende musvåger nordligere i Jylland, men derimod blev der set et 
meget stort træk over Sjælland, det sydlige Fyn, Langeland og Als. Dette sandsynliggør, at fugle-
ne er kommet trækkende fra øst (se nedenfor om træk via Samsø). 
 
Der er ingen registreringer af indtrækkende fugle fra kyststrækningen mellem Kysing Næs og 
Hov de seneste 10 år. Området besøges relativt sjældent af ornitologer, og bedømt ud fra ud-
trækretningerne ved Sletterhage må nogle fugle formodes at ramme kysten mellem Kysing Næs 
og Dyngby Hoved. Disse fugle vil have passeret igennem den nordvestlige del af projektområdet. 
De manglende iagttagelser indikerer dog, at det må dreje sig om ret få fugle. 
 

Tabel 5-20 Oversigt over antallet af efterårstrækkende rovfugle fordelt på trækretninger på kyststræk-
ningen mellem Århus Havn og Kysing Næs/Norsminde. Fed markering angiver sandsynlige indtrækkende 
fugle. Data fra 2. halvår i årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /93/. 

Trækretning / 
Lokalitet 1 

 

Artsgruppe N NV V VSV SV SSV S Ø Ind-
trk. 

Uspec. 
retning 

Århus Havn (28) Musvåge  1   32  8  1 9 4 

Spurvehøg     1 6 5 1  2 3 

Falke 2    1 10  7  3 1 

Øvrige 3   1   1 5   1 

Moesgård Strand,  

Museum, Skov (9) 

Musvåge 3  40  25    3  

Spurvehøg         1  

Falke 2       1    

Øvrige 3     2  1 1  1 

Kysing Næs (13) Musvåge   68        

Spurvehøg         1  

Falke 2     1  3  4  

Øvrige 3       2  2  

Norsminde Fjord 

IBA (13) 

Musvåge   1 240       

Spurvehøg    5       

Falke 2       4 1   

Øvrige 3   2  1  1 1  2 
1 Antallet af obs.dage med træk er angivet i parentes. 
2 Omfatter bl.a. bilag I arterne dværgfalk og vandrefalk. 
3 Omfatter bl.a. bilag I arterne hvepsevåge, sort glente, rød glente, havørn, rørhøg, blå kærhøg og fiskeørn. 
4 Heraf 6 der ”kom ind fra Kattegat”. 
5 Af én observatør registreret som S-trækkende og af en anden som SV-trækkende. 
 
Indtrækket på Nordsamsø (Tabel 5-21) afspejler det relativt beskedne sydgående træk fra Ebel-
toft-halvøen og Sletterhage. Langt hovedparten af fuglene formodes at passere øst om projekt-
området. De vestgående fugle er registreret på østkysten af Nordsamsø og repræsenterer såle-
des også indtrækkende fugle. 
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Tabel 5-21 Oversigt over antallet af efterårstrækkende rovfugle fordelt på trækretninger på Nordsamsø 
(Issehoved mod syd til Mårup Skov). Arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. 
Data fra 66 obs.datoer fra 2. halvår i årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /93/. 

Trækretning / 
Art 
 

N* NV* V SV S Ø uspec.  
retning 

Total 

Hvepsevåge     1  1 2 

Rød glente     5   5 

Havørn 3 (0)    1   4 

Rørhøg     6  6 12 

Blå kærhøg 1 (1)  1    1 3 

Spurvehøg 4 (4)   3 10  5 22 

Musvåge 1 (1) 37 (9) 7 3 8 4 13 73 

Fjeldvåge    2 6   8 

Fiskeørn    2 3   5 

Tårnfalk   2  12  3 15 

Dværgfalk 1 (1)  1  7   9 

Vandrefalk 2 (2)    1   3 

* Antallet af fugle, der er set N- eller NV-trækkende ved Issehoved, er anført i parentes. 
 
Ud over det sydgående træk ses et nord- og nordvestgående træk af især musvåger. Dette træk 
formodes overvejende at bestå af fugle, der ankommer til det sydlige Samsø fra Sjælland (Røs-
næs). Bedømt ud fra data og kommentarer i DOFbasen fortsætter hovedparten af de fugle, der 
kommer til Samsø fra Sjælland, vestpå over (eller lige syd om) det sydlige Samsø og videre mod 
Endelave eller Fyn. En del af fuglene tager dog en mere nordlig eller nordvestlig kurs og trækker 
ud fra Samsøs vestkyst mod Jylland. Flertallet af disse trækker ud syd for Sælvig, men en mindre 
del fortsætter til Nordsamsø og formodes at trække ud derfra (Figur 5-35). Kun relativt få fugle 
trækker ud fra selve Issehoved. 
 

 

Figur 5-35 Det formodede forløb af det vestgående træk af rovfugle, især musvåger, over Samsø og Tunø 
om efteråret. Desuden er hovedruten for tiltrækket fra Røsnæs vist. 
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Nordvest-trækkende fugle fra Sælvig samt udtrækkende fugle fra Nordsamsø formodes i vid ud-
strækning at sigte efter Tunø. Øens betydning illustreres af, at der trods den beskedne ornitolo-
giske aktivitet på Tunø blev registreret 123 vestgående musvåger i efteråret 2011. Disse fugle 
blev set på blot 3 timer (11.30 – 14.30) på en dag, hvor der tillige blev set 162 vesttrækkende 
musvåger ved Røsnæs (kl. 9.50 – 11.30) og 18 musvåger ved Sælvig. I lighed med forholdene d. 
07.10.2007 (se ovenfor om Kysing Næs) blev der denne dag registreret en meget stort musvåge-
træk over Østdanmark, men ingen fugle længere nordpå i Jylland. 
 
Fuglene, der trækker over Tunø, må formodes at ramme Jyllands kyst et sted mellem Kysing 
Næs i nord og Hov i syd, afhængig af vindforholdene. Nogle af disse fugle vil kunne berøre den 
sydvestlige del af projektområdet. 
 
Sammenfattende er den andel af de trækkende fugle, der passerer gennem projektområdet, og 
den del af projektområdet, der berøres, større om efteråret end om foråret. Samtidig er efterårs-
trækket af rovfugle (og traner) omkring Århus Bugt dog væsentligt mindre end forårstrækket. 
Det vurderes, at højst nogle få hundrede trækkende rovfugle årligt passerer gennem projektom-
rådet, og de fleste af disse berører kun det nordvestlige hjørne af området på deres træk; om ef-
teråret kan også den sydlige og sydvestlige del af området berøres. Til sammenligning blev der i 
hvert af forårene 2009 og 2010 registreret ca. 10.000 udtrækkende rovfugle (heraf langt flest 
musvåger) på det nordøstlige Djursland /111//112/. 
 

5.6.7 Trækkende landfugle (forårstræk af øvrige landfugle) 
De største antal er registreret for ringdue, bogfinke og kvækerfinke. 
 
Ringduer trækker oftest højt og direkte. De største dagstotaler (max. 8.050 fugle) er noteret ved 
Moesgård Strand, hvor der fra de seneste 10 år foreligger data fra 14 dage med mere end 500 
trækkende ringduer. Disse fugle er alle noteret med trækretninger omkring nord eller (sjældnere) 
nordvest, og de må således formodes enten at følge kysten mod nord eller krydse tværs over År-
hus Bugt mod Mols Hoved - Skødshoved et stykke nord for projektområdet. Der foreligger ingen 
registreringer af større antal trækkende ringduer fra kyststrækningen syd for Moesgård (mod syd 
til Gylling Næs), så udtrækket over bugten fra denne del af kysten formodes enten at være be-
skedent eller at foregå meget spredt. Ved Issehoved (Samsø) er der registreret 18 dage med ≥ 
500 udtrækkende ringduer (max. 2.200 fugle). Langt de fleste af disse er noteret med trækret-
ning nord, dvs. direkte mod Helgenæs, men 5-10 % af flokkene er dog noteret udtrækkende mod 
NV eller NØ og kan således berøre de østligste dele af projektområdet. Der er ingen registrerin-
ger af ≥ 300 ringduer fra de traditionelle forårs-træklokaliteter på Mols og Ebeltoft-halvøen (se 
Figur 5-33), hvilket kunne indikere, at indtrækket sker over en bred front. 
 
Bogfinker og kvækerfinker trækker gennemgående i lavere højde end ringduer. Der er registreret 
nordtrækkende fugle ved Moesgård Strand; men trækbevægelserne kan her være vanskelige at 
skelne fra lokale bevægelser blandt de ofte meget store flokke af finker, der visse år holder til i 
skovene langs denne del af kysten. Ved Issehoved er der registreret 8 dage med ≥ 500 nord-
trækkende fugle (max. 3000 kvækerfinker og 1650 bogfinker). Dagstotaler på op til 20.000 
trækkende bogfinker er registreret ved Dragsmur (ved roden af Helgenæs). En del af disse fugle 
formodes at være kommet fra Samsø, mens andre kan have trukket ud fra den jyske østkyst på 
strækningen mellem Dyngby Hoved og Moesgård Strand og have krydset Århus Bugt i et relativt 
bredfrontet træk. Nogle af disse fugle vil kunne passere gennem projektområdet. 
 
Flere andre småfuglearter formodes at følge samme trækmønster som bog- og kvækerfinke. Ved 
Issehoved er der ved enkelte lejligheder registreret mere end 500 nordtrækkende individer af ar-
ter som engpiber, sjagger og grønsisken, og ved Dragsmur er der registreret op til 1100 nord-
trækkende mursejlere. 
 
Der er ikke inden for de seneste 10 år registreret dagstotaler på ≥ 500 forårstrækkende krage-
fugle i Syddjurs og Samsø kommuner. Alle observationer af > 500 trækkende kragefugle (alliker) 
stammer fra den jyske østkyst (Kysing Næs, Moesgård Strand, Risskov Strand) og vedrører fug-
le, der følger kysten mod nord. Der synes således ikke at foregå noget nævneværdigt træk af 
kragefugle over de åbne dele af Århus Bugt om foråret. 
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5.6.8 Trækkende landfugle (efterårstræk af øvrige landfugle) 

Antallet af observationer af ≥ 500 trækkende landfugle er væsentligt højere om efteråret end om 
foråret. Dette skyldes formentlig dels, at bestandene er større om efteråret end om foråret (pga. 
årets ungeproduktion), dels at en større andel af de trækkende fugle krydser området ved Århus 
Bugt om efteråret. De talrigste arter er også om efteråret ringdue og bog-/kvækerfinke; men fle-
re andre arter (mursejler, landsvale, engpiber, sjagger og grønsisken) optræder dog med dags-
totaler på mere end 1000 fugle. 
 
Store flokke af udtrækkende ringduer, med dagstotaler på op til 8.500 fugle, er set ved Mols Ho-
ved og Sletterhage. Fuglene er begge steder noteret med trækretninger mellem syd og vest, 
hvilket indikerer, at trækket af ringduer hovedsagelig foregår direkte (og formentlig bredfrontet) 
ud over Århus Bugt. Trækkets bredfrontede karakter understreges af, at der ikke er nogen regi-
streringer af ≥ 100 indtrækkende ringduer fra kyststrækningen mellem Århus Havn og Gylling 
Næs. En del af de trækkende fugle må formodes at passere igennem projektområdet, især den 
nordvestlige del. 
 
Langt de største antal af bogfinker og kvækerfinker (dagstotal max. 37.000) er registreret på den 
sydligste del af Ebeltoft-halvøen, hvor fuglene kommer ind fra Kattegat. De fortsætter herfra med 
trækretninger mellem vest og sydvest, dvs. mod Mols og Helgenæs. Fuglene suppleres her af in-
divider, der har ramt Djurslands kyst længere nordpå, idet der ofte registreres betydelige antal af 
SV-trækkende fugle over Mols Bjerge (dagstotal max. 4.900). Trækkets videre forløb formodes at 
ske over en relativt bred front over Århus Bugt, idet de højeste dagstotaler ved de traditionelle 
udtræksteder er forholdsvis små (max. 650 Mols Hoved, max. 1250 Sletterhage); dog er der ved 
en enkelt lejlighed registreret ca. 10.000 indtrækkende kvækerfinker ved Moesgård Strand (ene-
ste dagstotal > 500 fugle her). Kun få fugle synes at trække direkte mod Samsø, idet der kun er 
én registrering af ≥ 100 efterårstrækkende finker ved Issehoved. Det bredfrontede, fortrinsvis 
SV-rettede træk over Århus Bugt formodes at kunne berøre undersøgelseområdet, især den 
nordvestlige del. 
 
En række andre arter (fx landsvale, engpiber, grønsisken og rørspurv) synes at følge samme 
trækmønster som bog- og kvækerfinke. For alle arter er det karakteristisk, at der ikke foreligger 
observationer af større antal fra det nordlige Samsø (Issehoved m.m.) til trods for en betydelig 
ornitologisk aktivitet her. 
 
Alle registreringer af ≥ 500 efterårstrækkende kragefugle i området omkring Århus Bugt stam-
mer fra indlandslokaliteter (max. 750 SV Feldballe). Kragefuglene synes således ikke at krydse 
de åbne dele af bugten på trækket. 
 
 

5.7 Flagermus 
 
Alle danske flagermus er anført på Habitatdirektivets bilag 4 og er således omfattet af en streng 
beskyttelse, uanset om de befinder sig inden for eller uden for et Natura 2000 område. Det er 
derfor påkrævet at belyse den planlagte havmølleparks eventuelle effekter på flagermus. 
 

5.7.1 Metode 
Afsnittet er baseret på et litteraturstudie. 
 

5.7.2 Offshore forekomster af flagermus 
En række arter af flagermus trækker over betydelige afstande mellem sommer- og vinterkvarte-
rer. Blandt de arter, der er almindeligt forekommende i Danmark, gælder det især troldflager-
mus, brunflagermus og skimmelflagermus, som alle kan trække over afstande på mere end 
1.000 km /136/. Også en art som damflagermus, der er en dansk ansvarsart og rødlistet som 
sårbar /137/, kan trække over betydelige afstande. Under trækket kan de langdistancetrækkende 
arter krydse havområder som Kattegat, Østersøen og Tyske Bugt. 
 
Ahlén m.fl. har vist, at også andre flagermusarter end de kendte langdistancetrækkere kan op-
træde flere kilometer fra land /138//139/. Således var dværgflagermus blandt de hyppigst regi-



 
VVM-REDEGØRELSE  
 
 
 
 
 
 

 

78

strerede arter ved flagermusundersøgelser udført fra skibe i Øresund og Kalmarsund samt på ud-
træk¬steder langs kysten. På denne baggrund må dværgflagermus, der ellers har været betrag-
tet som en ikke-trækkende art, klassificeres som delvis trækkende /139/. 
 
Fouragerende flagermus, herunder også arter der ikke trækker, kan især på nætter med rolige 
vindforhold træffes adskillige kilometer fra land, hvor de jager insekter og edderkopper, der drif-
ter med vinden eller aktivt flyver over havet. Flyvende insekter over havet kan samles ved skibe, 
broer, fyrtårne og vindmøller, som derved også tiltrækker fouragerende flagermus /138//139/. 
 
Vand- og damflagermus, der normalt tager insekter i overfladen af søer, åer og beskyttede vige, 
kan på stille nætter også jage over havet, hvor det foretrukne bytte formentlig er krebsdyr /138/. 
 

5.7.3 Forekomst af flagermus i projektområdet 
Der er intet kendskab til trækkende eller fouragerende flagermus over Århus Bugt. De danske 
flagermus’ udbredelse er kortlagt i forbindelse med projektet ”Dansk Pattedyratlas” /140/. Fore-
komsten af flagermus i de atlaskvadrater (à 10 x 10 km), der er nærmest projektområdet, er vist 
i Tabel 5-22. 
 

Tabel 5-22 Forekomst af flagermus i atlaskvadraterne omkring Mejlflak. Kilde: /140/. 

Art / Område Østkyst omkring Ky-
sing Næs  

(2 kvadrater) 

Helgenæs  
(1 kvadrat) 

Nordsamsø  
(1 kvadrat) 

Vandflagermus x x  
Troldflagermus x   
Dværgflagermus x x  
Brunflagermus x   
Sydflagermus x x x 

Langøret flagermus x   

 
 
Projektområdet ligger lidt over 2 km fra den nærmeste kyst (Nordsamsø) og ca. 4,5 km fra Jyl-
lands østkyst. Ved de foreslåede mølleplaceringer vil de nærmeste møller være placeret knap 4 
km fra Samsø og ca. 7 km fra Jyllands østkyst og spidsen af Helgenæs.  
 
På denne baggrund må det formodes, at det fortrinsvis er de langtflyvende arter som troldfla-
germus og brunflagermus, der regelmæssigt kan forekommer inden for projektområdet. Dværg-
flagermus og måske sydflagermus må forventes at forekomme lejlighedsvis. Området vurderes at 
være for eksponeret for vind og bølger til at være attraktivt for vandflagermus, og det ligger for 
langt fra kysten til at kunne nås af en strukturbundet art som langøret flagermus. 
 
Blandt de øvrige arter vurderes skimmelflagermus lejlighedsvis at kunne passere området på 
træk, mens området ikke vurderes at ligge inden for damflagermusens udbredelsesområde og 
trækruter. 
 
Ansamlinger af flagermus træffes ofte på de samme lokaliteter langs kysterne, som opsamler ud-
trækkende fugle, mens indtrækket synes at foregå over en bred front /138//139/. Flagermusenes 
trækruter over Århus Bugt må derfor formodes at følge de samme ruter, som er beskrevet for 
landfugle (se figur Figur 5-33 og Figur 5-34). 
 
 

5.8 Havpattedyr 
 
De arter af havpattedyr, der er relevante i forbindelse med Natura 2000 lovgivningen i området 
omkring Mejl Falk havmøllepark omfatter: 
 
 Marsvin, der er omfattet af Habitatdirektivets Artikel 12 og Bilag 4. 
 Gråsæl, der indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 52 Horsens Fjord, havet øst 

for og Endelave. 
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 Spættet sæl, der indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 51 Stavns Fjord, 
Samsø Østerflak og Nordby Hede og Habitatområde nr. 52 Horsens Fjord, havet øst for og 
Endelave. 

 
5.8.1 Metode 

Beskrivelserne er baseret på eksisterende viden om de relevante havpattedyrs forekomst, udbre-
delse og krav til levestedet samt deres respons på anlæg og drift af havvindmøller. 
 
Særligt vigtige datasæt udgøres af Danmark Miljøundersøgelsers studier af sæler og marsvin i de 
danske farvande samt erfaringer vedrørende dyrenes reaktioner på de danske vindmølleparker 
ved Nysted og Horns Rev I. Andre inddragede data m.m. fremgår af referencelisten. 
 
Arternes aktuelle status beskrives for Danmark og mere specifikt i området ved Mejlflak, i det 
omfang sådanne data findes. Desuden sammenfattes for hver art kriterier for gunstig bevarings-
status med henblik på en efterfølgende vurdering af, om projektet potentielt kan påvirke Natura 
2000 områdernes integritet ved at hindre opfyldelsen af gunstig bevaringsstatus for de pågæl-
dende arter. 
 

5.8.2 Marsvin 
Marsvin Phocoena phocoena er den mest almindelige og den eneste ynglende hval i de danske 
farvande. Dyrenes vigtigste opholdssteder synes at variere noget alt efter årstiden, men særligt 
vigtige levesteder er bl.a. fundet i farvandet omkring Skagen, i Storebælt omkring Sprogø, far-
vandet syd for Gedser Odde, farvandet syd for Ebeltoft ved Djursland, det meste af Lillebælt 
samt farvandet omkring Als, Sønderborg og Flensborg Fjord. 
 
Der kendes ikke til specifikke yngleområder for arten i danske farvande, og da marsvin forekom-
mer i farvande med stor variation i dybde, bundforhold, fiskeforekomst og forureningsgrad, er 
det vanskeligt at sige noget generelt om, hvilken type levested marsvinet foretrækker /147/.  
 
Hunnerne er drægtige i 11 måneder og føder i maj-juli. Det må formodes, at marsvin er mere 
følsomme over for forstyrrelser i denne periode samt i parringssæsonen juli-august /147//148/.  
 
Undersøgelser udført af Danmarks Miljøundersøgelser har vist, at dyrene ofte dykker til bunden, 
hvor mange fisk holder til. Marsvinene er aktive hele døgnet og dykker næsten lige så ofte om 
natten som om dagen. I de danske farvande foretrækker marsvinene dyk til mindre end 40 me-
ter, men i Skagerak er der målt dykkedybder på ned til 200 m /149/. 
 
Under de ret få store optællinger af hvaler der er gennemført i de danske farvande, blev bestan-
den i Kattegat, Store- og Lille Bælt, farvandet nord for Fyn samt den vestlige Østersø i 1994 
estimeret til 22.127 dyr og i 2005 til 13.600 dyr /150/. 
 
Den største kendte trussel mod marsvin kommer fra utilsigtet bifangst ved garnfiskeri, men også 
forurening, undervandsstøj, stærk bådtrafik og nedsat fødemængde kan have en negativ indfly-
delse på marsvinene. I "Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV" /147/ nævnes 
desuden specifikt, at myndighederne skal være opmærksomme på påvirkning af marsvin ved an-
lægsarbejder på havet. 
 
Fra 1991-2007 er der indsamlet omfattende data fra satellitsporing, fly og skibsoptællinger samt 
akustiske optællinger af marsvin i danske farvande. Danmarks Miljøundersøgelser udarbejdede i 
2008 en rapport, der samler alle relevante data fra disse undersøgelser om marsvins bevægelser 
og fordeling i danske og tilstødende farvande. Formålet var at kunne udpege og med tiden be-
skytte særligt vigtige områder med særlig høj tæthed af marsvin /150/. 
 
Det mest betydningsfulde datasæt til udpegning af vigtige områder er fremkommet ved satellit-
sporing af 63 marsvin fra 1997-2007. I den nordlige Nordsø og i de indre danske farvande, her-
under også området ved Nordlige Samsø Bælt og dermed Mejlflak, blev desuden brugt akustiske 
registreringer som en uafhængig metode til at verificere de vigtige områder identificeret ud fra 
satellitsporingsdata (Figur 5-36). 
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Figur 5-36 Tætheden af marsvin i Skagerak og de indre danske farvande. Farverne illustrerer satellitspo-
ringsdata (rød farve og lav % = områder med høj tæthed af dyr). Prikkerne illustrerer data fra akustiske 
undersøgelser, idet prikstørrelsen svarer til antal registreringer per km beregnet for hvert 10 km /150/. 

 
Baseret på populationsstudier og bevægelser af marsvinene har Danmarks Miljøundersøgelser 
inddelt udpegningen af vigtige områder i de danske farvande i fire midlertidige forvaltningsområ-
der. I hvert forvaltningsområde er de vigtigste områder for marsvin derefter prioriteret på bag-
grund af den nuværende viden om populationer, tætheder, sæsonvariation, tilstedeværelsen af 
voksne hunner og andre relevante informationer.  
 
Inddelingen er: 1=meget vigtigt område, 2=medium vigtigt område og 3=mindre vigtigt område.  
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I alt er 16 områder udvalgt og prioriteret, heraf de 12 i de indre danske farvande. Området ved 
Mejlflak omfattes af lokaliteten ”Nordlige Samsø Bælt”, hvorom det hedder, at området synes at 
have en høj koncentration af dyr i perioden maj-august.  
 
Antagelserne er dog behæftet med usikkerhed, idet de baserer sig på blot 4 dyr, hvoraf kun den 
ene blev i området i mere end to dage. Sidstnævnte individ opholdt sig indenfor et mindre områ-
de i 91 dage. Marsvin blev desuden registreret ved alle (seks) akustiske undersøgelser i området, 
og det kan på den baggrund ikke udelukkes, at området er af en vis betydning for arten.  
 
Indtil dette bekræftes, henfører Danmarks Miljøundersøgelser Nordlige Samsø Bælt til kategorien 
3, dvs. et ”mindre vigtigt” område. I december 2011 var der ikke indkommet nye data, der giver 
anledning til at revurdere dette (J. Teilmann, pers. medd.). 
 
Økologisk funktionalitet, kriterier for gunstig bevaringsstatus m.m. for marsvin 
Marsvin indgår ikke i udpegningsgrundlaget for de aktuelle habitatområder, men arten er omfat-
tet af Habitatdirektivets Artikel 12 og Bilag 4 hvoraf det fremgår, at medlemslandene skal indføre 
en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om disse forekommer indenfor el-
ler udenfor et Natura 2000 område.  
 
For dyrearter omfattet af Bilag 4 indebærer beskyttelsen et forbud mod 1) forsætligt fangstdrab, 
2) forsætlig forstyrrelse, 3) opbevaring, 4) transport m.m. og 5) at yngle- og rasteområder be-
skadiges eller ødelægges.  
 
Ynglesteder defineres i den sammenhæng som arealer, der er af ”afgørende betydning for par-
dannelse, parringsadfærd, bygning af reder, æglægning – eller i det hele taget spiller en rolle, 
når arterne skal formere sig”. Rasteområder defineres som områder, der er ”af afgørende betyd-
ning for dyr eller grupper af dyr, når disse ikke er aktive. Rastepladser kan også omfatte struktu-
rer skabt af dyr til at fungere som rastepladser”.  
 
Når man skal vurdere, om et projekt kan påvirke en Bilag 4 arts yngle- eller rasteområde er det 
nødvendigt at se på, hvordan projektet påvirker stedets samlede ”økologiske funktionalitet” i for-
hold til artens krav. Med økologisk funktionalitet menes de samlede vilkår, som et yngle- og ra-
steområde kan tilbyde en bestand af en given art. 
 
Direktivbestemmelsen indebærer, at hvor der er en regelmæssig forekomst af Bilag 4 arter, kan 
der ikke umiddelbart gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågæl-
dende arters yngle- og rasteområder.  
 
For Natura 2000 områder, hvori marsvin indgår i udpegningsgrundlaget, vurderes projekterne i 
forhold til de kriterier for gunstig bevaringsstatus, som Danmarks Miljøundersøgelser har udar-
bejdet for arten /151/. 
 
Den nationale bevaringsstatus for marsvin er foreløbigt vurderet som usikker på grund af usik-
kerhed om bestandsafgrænsninger og bestandsudvikling sammenholdt med utilsigtet bifangst 
ved garnfiskeri /152/. 
 
I kriterier for gunstig bevaringsstatus i de Natura 2000 områder, hvor arten er en del af udpeg-
ningsgrundlaget, indgår bl.a., at den utilsigtede, årlige bifangst ikke må overstige 1,7 % af be-
standen. Desuden er uforstyrrethed, særligt i dyrenes yngletid (parring og kælvning) samt til fø-
desøgning en vigtig faktor /151/. 
 

5.8.3 Gråsæl 
Gråsæl Halichoerus grypus er relativt sjælden i Danmark men træffes regelmæssigt i Vadehavet, 
på Totten på Anholt og på Rødsand ved Gedser i et samlet antal på under 50 dyr. Arten fore-
trækker klippekyster og sandstrande og går på land for at hvile sig, skifte pels og yngle. Gråsæ-
len var tidligere almindelig herhjemme, også som ynglende, men den blev næsten udryddet i 
Danmark i begyndelsen af 1900-tallet /153/. 
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Satellitmærkninger af gråsæler på Rødsand tyder på, at gråsælerne i hvert fald i de sydlige indre 
danske farvande må regnes som en del af den baltiske bestand i Østersøen, og at gråsælerne i 
Vadehavet må regnes til den store skotske bestand /174/. 
  
Arten forekommer kun fåtalligt i farvandet ud for den jyske østkyst. I det danske pattedyratlas er 
blot medtaget ”enkelt-observationer” i et 10 x 10 km UTM kvadrat ved den jyske østkyst vest for 
Tunø ca. 10 km fra grænsen til projektområdet) og en ”regelmæssigt forekomst på land” i UTM 
kvadratet, der omfatter Bosserne øst for Samsø ca. 24 km øst for projektområdet /153/. 
 
I Natura 2000 Plan for Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, dvs. for det område, hvori arten 
indgår i udpegningsgrundlaget, anføres, at arten ikke aktuelt yngler i området /154/. 
 
Ved DMUs tællinger i juni og august 2011 registreredes den 10.og 14. juni og den 23. august 
henholdsvis 5, 2 og 3 gråsæler på Bosserne, der ligger i Habitatområdet Stavns Fjord, Samsø 
Østerflak og Nordby Hede, hvori arten aktuelt ikke indgår i udpegningsgrundlaget (Anders Gala-
tius, pers. medd.). 
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus m.m. for gråsæl 
Gråsæl indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området Horsens Fjord, havet øst for og 
Endelave. 
 
Den nationale bevaringsstatus for gråsæl i Danmark som helhed er foreløbig vurderet som usik-
ker på grund af den meget lille bestand, som er fordelt på flere geografiske lokaliteter, hvorpå 
der kun er konstateret spredte yngleforsøg /152/. 
 
Gunstig bevaringsstatus for gråsæl på nationalt niveau forudsætter, at der opretholdes gunstige 
levevilkår for bestanden på de vigtigste yngle- og hvilepladser for arten, idet de vigtigste lokalite-
ter vurderes at være Vadehavet, Rødsand, Læsø, Hesselø, Anholt og Saltholm /152/. 
  
På de enkelte lokaliteter indgår uforstyrrethed som en meget væsentlig faktor. Antallet af indivi-
der på egnede yngle- og hvilepladser skal være stabilt eller stigende, og der skal være uforstyr-
rede områder til stede i yngletiden og under pelsfældningen for at opretholde/skabe gunstige le-
vevilkår for arten/bestanden. Desuden skal arealet af nuværende og egnede hvile- og yngleloka-
liteter være stabilt eller stigende for at opretholde gunstig bevaringsstatus /151/. 
 
I Natura 2000 Planen for Horsens Fjord, havet øst for og Endelave er foretaget en vurdering af 
prognose for de enkelte naturtyper og arters udvikling. Prognosen for gråsæl er ugunstig eller 
vurderet ugunstig pga. en meget lille og svingende bestand /154/. 
 
I Natura 2000 planen er målsætningen, at tilstanden og det samlede areal af egnede yngle- og 
fourageringsområder for gråsæl skal stabiliseres eller øges, således at der er tilstrækkelige egne-
de yngle- og fourageringsområder for artens delbestande i området. 
 

5.8.4 Spættet sæl 
Spættet sæl Phoca vitulina forekommer i alle danske farvande, men er dog sjælden i det sydfyn-
ske øhav og ved Bornholm. Arten er en udpræget kystnær sæl, som er afhængig af at kunne 
komme på land hele året. Det største antal spættede sæler forekommer på land i yngleperioden i 
juni-juli måned samt under fældningen i august måned. De kan dog observeres på land året 
rundt /153/. 
 
I Danmark har man talt de spættede sæler siden 1976. Dengang var bestanden på cirka 4000 
dyr. Frem til 1987 voksede antallet af sæler med ca. 12 % om året. I 1988 skete der et drama-
tisk fald i antallet af spættede sæler, idet mere end halvdelen af den danske bestand døde under 
en epidemi af mæslingevirus. I år 2005 var den samlede bestand af spættet sæl i Danmark om-
kring 12.000 dyr, som ynglede på i alt 16 lokaliteter. Dette tal viser, at de forskellige bestande af 
spættet sæl er vokset mellem 6 og 13 % om året siden 1988.  I 2008 var den samlede bestand 
af spættet sæl i Danmark vokset til omkring 13.300 dyr /155/. 
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Bestanden i det sydvestlige Kattegat omkring Samsø med yngle- og rastelokaliteterne Bosserne, 
Møllegrund, Svanegrund og Tunø Knob er samlet set steget med 12,1 % pr. år i perioden 1988-
2000 /156//160/, Figur 5-37. 
 
I 1998 og 2000 optalte DMU på tre tællinger hvert af de to år henholdsvis 149-379 og 172-413 
individer af spættet sæl på Bosserne /157/. 
 
Den aktuelle (2011) bestand på områdets yngle- og hvilepladser er sammenfattet i Tabel 1. DMU 
har gennemført fem flyvninger i området i 2011, heraf tre i sidste halvdel af august, som er fæl-
deperioden for spættet sæl, hvor dyrene generelt ligger mest på land. Desuden er gennemført to 
tællinger i midten af juni, der er midt i fødselssæsonen, for at estimere ungeproduktionen.  
 
Når antallet af sæler i et givet område i et givent år skal estimeres, anvender DMU normalt gen-
nemsnittet af de to højeste tal for et område fra augusttællingerne, og dette ganges med 1,75 
for at korrigere for de sæler, der ikke lå på land på det pågældende tidspunkt.  
 
Tallene vist nedenfor (Tabel 5-23) er imidlertid det faktiske antal optalte sæler, hvorfor den reelle 
bestand er større end tallene umiddelbart antyder (A. Galatius, pers. medd.). 
 
En tidligere benyttet hvileplads ved Tunø knob anvendes nu ikke længere af områdets spættede 
sæler (Anders Galatius, pers. medd.). 

Tabel 5-23 Antal optalte individer af spættet sæl på de tre vigtigste lokaliteter for arten i Habitatområ-
derne Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (Møllegrunden og Svanegrunden) og Stavns Fjord (Bos-
serne). Foruden på Bosserne ses arten også ofte rastende andre steder i Stavns Fjord–området, blandt 
andet på Besser Rev 7,5 km sydvest for Bosserne (Data fra Anders Galatius, pers. medd.) 

 

 

Møllegrunden Svanegrunden Bosserne Sum 

23-08-2011 312 407 481 1200 

26-08-2011 453 335 611 1399 

31-08-2011 395 99 508 1002 

 Voksne Unger Voksne Unger Voksne Unger Voksne Unger 

10-06-2011 231 1 571 215 257 5 1059 221 

14-06-2011 292 3 902 434 385 25 1579 462 

 
 
 
 

 

Figur 5-37 Bestandsudvikling for spættet sæl på hvilepladser i Kattegat og Bælt området 1979-2008. Fly-
tællinger af sæler på land i august og korrigeret for sæler i vandet /160/. 
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Den danske bestand af spættet sæl kan inddeles i 7 forskellige områder, idet Kattegat og områ-
det omkring Samsø udgør en mere eller mindre isoleret enhed, der kun har begrænset udveks-
ling af individer fra andre delbestande. I dag omfatter bestanden i Kattegat og området omkring 
Samsø 9.500 dyr, hvoraf de 5000 alene lever i Kattegat (Figur 5-37). 
 
Fra de eksisterende kendte yngle- eller hvilepladser for spættet sæl til mølleområdet er der: Bos-
serne: 24 km, Besser Rev: 20 km, Møllegrunden: 27 km og Svanegrunden: 18 km (Figur 5-38). 
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus m.m. for spættet sæl 
Forvaltningsmæssigt er den danske bestand af spættet sæl blevet delt op i følgende fem bestan-
de, som fungerer som forvaltningsenheder: Limfjorden, Kattegat, Samsø Bælt, Østersø-
en/Øresund og Vadehavet.  
 
Den nationale bevaringsstatus for spættet sæl er foreløbigt vurderet som gunstig, da hovedpar-
ten af forekomsterne er i fremgang kombineret med stabile forhold på de naturlige levesteder 
/152/. 
 
Gunstig bevaringsstatus for arten på nationalt niveau forudsætter, at der opretholdes gunstige 
levevilkår for bestanden nationalt og i hovedparten af de fem forvaltningsenheder samt på de 
vigtigste yngle- og hvilepladser for arten i Danmark /151/. 
 
På de enkelte lokaliteter indgår uforstyrrethed som en meget væsentlig faktor, idet uforstyrrede 
områder i yngletiden og under pelsfældningen er en forudsætning for at opretholde/skabe gun-
stige levevilkår for arten/bestanden. Desuden skal antallet af individer på egnede yngle- og hvi-
lepladser være stabilt eller stigende, og arealet af nuværende ynglelokaliteter og andre egnede 
ynglelokaliteter inden for hvert af forvaltningsområderne skal være stabilt eller stigende /151/. 
 
 

 

Figur 5-38 Yngle- og hvilepladser for spættet sæl: Møllegrund og Svanegrund ved Endelave samt Bosser-
ne ved Samsø. En tidligere anvendt hvileplads ved Tunø Knob (ikke vist) er nu ikke længere i brug (An-
ders Galatius, pers. medd.). Prikker: yngle- og hvilepladser for sæler. Polygoner: Habitatområder. Kryd-
ser: foreslåede mølleplaceringer. 
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I Natura 2000 Planerne for de to Natura 2000 områder er foretaget en vurdering af prognose for 
de enkelte naturtyper og arters udvikling. I begge områder er prognosen for spættet sæl gunstig 
eller vurderet gunstig, da bestandene i begge områder er i fremgang /154//161/. 
 
Med hensyn til den overordnede målsætning for arten hedder det for begge Natura 2000 områ-
der, at tilstanden og det samlede areal af egnede yngle- og fourageringsområder skal stabiliseres 
eller øges, således at der er tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder for arternes 
delbestande i området. 
 
 
 

5.9 Landskabsforhold (visualisering) 
 

5.9.1 Metode 
Afsnittet er baseret på informationer fra Miljøportalen /175/, Århus Kommune /176/, Odder 
Kommune /177/, Samsø Kommune /178/ og Syddjurs Kommune /179/. 
 
Der er herudover gennemført en omfattende visualisering af den potentielle havmøllepark i og 
omkring Århus Bugt. Visualiseringsundersøgelsen er afrapporteret særskilt /180/ og kun delresul-
tater vil blive inddraget i denne VVM-redegørelse.  
 

5.9.2 Landskabet 
Århus Bugt er omgivet af morænelandskaber fra sidste istid. Morænen er gennemskåret af tun-
neldale, der mange steder giver et dramatisk landskab. Bakkerne er ofte randmoræner, der rej-
ser sig stejlt fra havet med kystklinter såvel på Mols som syd for Århus og på Nordsamsø. På 
randmorænerne finder man de højeste punkter, hvorfra der ofte er vidt udsyn, som fra Mols 
Bjerge, Jelshøj syd for Århus og Nordby Bakker på Samsø. 
 
Syd for Århus er landskabet mindre dramatisk med bløde bakker øst for Odder ådal, men vest for 
ådalen findes også randmoræner med højdepunkter, hvorfra man kan skue ud over det foranlig-
gende landskab frem til Århus Bugt og Samsø. Det gælder såvel nord for Odder som i Sondrup 
Bakker, hvor der enkelte steder er udsigt mod øst og sydøst syd for Åkjær. 
 
Den lerede jord og de mange tunneldale har efterladt en kringlet kyst med mange bugte og vige, 
specielt omkring Kalø Vig og ved Stavnsfjord på Samsø. Samsø er delt i tre dele med nordøen, 
der rejser sig op til 64 m med randmoræner gennemskåret af flere stejle erosionsdale, med Mø-
gelskår, som den mest markante. Nordøen fortsætter i en flad hals dannet af marint forland om-
kring en del småmoræner i og omkring Stavns Fjord. Syd for Stavnsfjord er landskabet blødt 
bakket med mange små randmoræner, der danner den store sydø. 
 
Moræneplateauerne på fastlandet er generelt bølgede og meget varierede terrænmæssigt, dels 
på grund af randmorænerne, dels på grund af mange dødishuller. Det åbne bakkede landskab gi-
ver mange steder mulighed for et kig ud over vandet inde bag kysten. 
 
Landskabet omkring Århus Bugt bærer præg af den fede muld, der har givet et velstående land-
brug med mange store gårde med skovtilliggender med gamle høje bøgeskove. Langs kysten syd 
for Århus findes en lang strækning med bøgeskov, og i Mols Bjerge er der også store skovområ-
der. Her er det dog ofte nåletræer, idet jorden er meget sandet i selve bjergene. 
 
Samsø deles mellem øens to større bakkedrag af Mosen som er en mindre skovbeplantning. I 
Nordby Bakker er der desuden en del mindre skovbevoksninger, specielt omkring Ballebjerg. På 
Tunø findes en enkelt relativ stor skov i forhold til øens størrelse. Skoven ligger nordvest for by-
en, midt på nordkysten. 
 
Det åbne land er generelt præget af spredte hegn og høj tæt bevoksning omkring bebyggelserne. 
Landskabet er oftest halvåbent, når bortses fra skovområderne. 
 
Mange landskaber omkring Århus Bugt, herunder områderne omkring Århus, det sydlige Djurs-
land samt på Samsø og Tunø er af særlig landskabelige interesse, jf. Figur 5-39. 
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Figur 5-39 Landskabsforhold omkring Århus Bugt 

 
Områder af særlig landskabelig interesse består af: 
 
 Særprægede eller sjældne landskaber  
 Særligt varierede landskaber eller landskaber der bryder et ellers monotont område  
 Landskaber hvor der er et samspil med bevaringsværdige kulturmiljøer  
 Kystlandskaber der visuelt har en sammenhæng med havet 
 
Inden for disse områder skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt ved planlægning og 
etablering af fx tekniske anlæg som vindmøller. Dette gælder også selvom møllerne ikke placeres 
direkte i et område af særlig landskabelig interesse, da vindmøller i de seneste år er blevet så 
store, at de er synlige på meget lang afstand. 
 
En del af det sydlige Djursland er tillige udlagt til nationalpark (Mols Bjerge), med udgangspunkt i 
en koncentration af større arealer, som består af enestående landskaber samt unikke og værdi-
fulde naturområder både til lands og til vands. Nationalparken omfatter et område på ca. 180 
km2 som overvejende er privat ejet. 
 
Nationalparken indeholder ud over selve Mols Bjerge med sin karakteristisk overdrevs- og hede-
natur store skovområder, flere søer, kyst- og havområder, samt en tidligere søkøbstad og flere 
steder med et unikt bevaringsværdigt kulturmiljø. 
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Nationalparkens internationale kvalitet er endvidere kendetegnet af områdets markante geologi-
ske værdier og det unikke landskab, som omfatter alle istidens landskabsformer. 
 

5.9.3 Byerne 
Tunø By 
Det meste af Tunø By ligger på sydsiden af en mindre bakke, der ud over at være øens højeste 
punkt 18 meter over havet også rummer Tunø Kirke og fyrtårn. De nordligste huse i byen ligger 
øverst på bakkken med udsigt mod nord, ud over havet. Nordvest for byen skærmer skoven for 
udsigten mod nordvest. 
 
Lidt øst for byen ligger lystbåde- og færgehavnen og lige nord herfor en mindre sommerhusbe-
byggelse med udsyn over havet mod nord. På øens vestlige spids ligger yderligere en sommer-
husbebyggelse ved navnet Alminderne omkredser af skovbeplantning. Øens øvrige bebyggelse er 
enkelthuse jævnt spredt langs vejene der løber langs den nordlige side af bakken Bjerget. 
 
Norsminde 
Norsminde ligger ved udløbet af Kysing Fjord, med havnen ved fjordudløbet og selve byen nord 
og syd for udløbet langs landevejen. Mellem byen og kysten ligger sommerhusområder både nord 
og syd for åen. Byen rummer først og fremmest rekreative erhverv i tilknytning til lystbådehav-
nen og kroen på sydsiden af havnen. Mod sydøst stiger terrænet op til Kysing Næs med sommer-
husområde. 
 
Hov 
Byen var tidligere stationsby med jernbane til Odder. Byen er idag primært en bosætningsby med 
enkelte havneaktiviteter og en efterskole og højskole, samt dagligvarehandel for byen og det 
omgivende landbrugsland. Ud over færgehavnen er der en stor lystbådehavn sydvest for havnen. 
Nord for havnen er der en del sommerhuse og helårshuse langs kysten. Foran husene er der ba-
destrand. 
 
Århus 
Århus er hovedbyen i området og ligger med stor erhvervshavn for enden af Århus Å. Byen er 
vokset op omkring åhavnen og har spredt sig op over bakkerne i den stejle ådal og videre ud 
over landskabet til Egå og Skødstrup mod nord og Skåde i syd langs kysten. Bakkerne omkring 
centrum af byen forhindrer udsigt mod sydøst, men fra bakketoppene og fra nye højhusbyggerier 
på havnen vil der være udsigt til vindmøllerne. Ligeledes vil der fra boligområderne langs kysten i 
Risskov, Egå og Skødstrup være udsigt i retning mod vindmøllerne, specielt fra forreste husræk-
ke. Boligerne mod syd ligger næsten udelukkende vest for skovene og nord for bakkerne og vil 
således ikke have udsigt mod vindmøllerne. 
 
Byer på Mols og Helgenæs 
På Mols ligger byerne ved kysten på østsiden af Kalø Vig uden udsigt mod vindmølleområdet. På 
Helgenæs ligger den lille Kongsgårde på sydøstsiden af Begtrup Vig uden udsigt mod vindmølle-
området. 
 
Byer bag kysten 
Byerne Odder, Malling, Beder, Onsbjerg og Tranebjerg ligger bag kysten. Fra byerne er der ikke 
direkte udsigt til projektområdet, men der kan være det fra højdedrag i nærheden af byerne. Ved 
Tranebjerg på Samsø er der umiddelbart nordvest for byen udsigt over det bølgede landskab og 
vindmøllerne vil kunne ses stå bag Onsbjerg og det blødt bølgede landskab. 
 
Sommerhusområder 
Langs kysterne ligger en del sommerhusområder fra Hov over Dyngby, Saksild, Rude Strand, Ky-
sing Næs til Ajstrup syd for Århus samt ved Skødstrup Strand nord for Århus. Endvidere ved 
Skødshoved Strand på Mols Hoved og ved Begtrup Vig på Mols samt langs vestkysten af Helge-
næs samt sluttelig et mindre område øst for Sælvig Havn på Samsø. Alle disse sommerhusområ-
der har potentielt udsigt mod vindmølleområdet. På Samsø ligger sommerhusområderne oftest 
orienteret mod østkysten uden udsigt mod Århus Bugt. 
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5.10 Råstoffer 

 
5.10.1 Metode 

Kortlægningen af marine råstoffer i projektområdet er baseret på eksisterende information til-
gængeligt på Naturstyrelsens hjemmeside /181/. 
 

5.10.2 Marine råstoffer 
Af den seneste tilladelse til indvinding af råstoffer fremgår det, at der findes flere områder med 
råstofinteresser i Århus Bugt. Alle områder ligger imidlertid uden for projektområdet for Mejlflak 
Havmøllepark. 
 
 
 
 
 

 

Figur 5-40 Eksisterende råstofinteresser i og omkring projektområdet 
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5.11 Marinarkæologi 
 

5.11.1 Metode 
Den marine kulturarv i projektområdet er beskrevet på baggrund af data fra feltundersøgelser 
samt databasesøgninger og litteratur-studier.  
 
Feltundersøgelserne består i maringeofysiske opmålinger (herunder sidescan sonar, magnetome-
ter og seismik) samt visuelle inspektioner af udvalgte objekter med ROV. De geofysiske undersø-
gelser blev udført med flere forskellige formål for øje. I forhold til kulturarv var formålet at lokali-
sere objekter på havbunden ved hjælp af sidescan sonar data, lokalisere magnetiske anomalier 
ved hjælp af magnetometer, samt at kortlægge nuværende havbund og underliggende geologi 
med multibeam ekkolod og seismiske instrumenter. Anomalier indenfor projektområdet er blevet 
udpeget af GEO i forbindelse med deres databehandling og rapportering. Omfanget (linjetæthed 
og undersøgelsesmetoder) af de maringeofysiske undersøgelser er inden iværksættelse blevet af-
talt med Moesgaard Museum samt Kulturarvsstyrelsen forud for undersøgelsernes iværksættelse. 
For mere detaljeret information vedrørende de geofysiske undersøgelser henvises til /185/.  
 
Data vedrørende marinarkæologiske registreringer er indhentet fra Kulturstyrelsens funddatabase 
'Fund og Fortidsminder' /186/. Derudover er det ansvarlige museum (Moesgaard Museum) blevet 
forespurgt om supplerende oplysninger. 'Fund og Fortidsminde'-databasen er bygget op ved en 
samkøring af flere tidligere databaser fra f.eks. Nationalmuseet og de tidligere Fredningsstyrelsen 
samt Skov- og Naturstyrelsen. Vedrørende lokaliteter til vands er databasen derudover suppleret 
med information fra Farvandsvæsenets arkiver, forlisoplysninger fra øvrige kilder samt oplysnin-
ger meldt ind fra fiskere om f.eks. opfiskede objekter samt hold på havbunden. Registreringerne i 
databasen er således af meget varierende detaljeringsgrad, idet nogle registreringer er nøjagtigt 
lokaliseret, undersøgt og beskrevet, mens andre blot beror på en upræcis lokalisering af f.eks. 
hold i havbunden under fiskeri. 
 

5.11.2 Marinarkæologiske forekomster indenfor projektområdet 
Den marine kulturarv i området omkring Mejl Flak ligger primært indenfor to kategorier, nemlig 
vrag/objekter samt oversvømmede landskaber og bopladser fra stenalderen.  
 
Alle fortidsminder, herunder vrag, der er gået tabt for mere end 100 år siden, er beskyttet af Mu-
seumsloven /187/. I særlige tilfælde kan alderskriteriet fraviges således at også yngre genstande 
er beskyttet. 
 
Vrag 
Vragene i de danske farvande udgøres af en bred gruppe af fartøjer, der varierer i alder, størrel-
se, typer og bevaringsgrad. Nogle vrag er ikke af arkæologisk interesse, mens andre vrag har 
unikke egenskaber, der gør dem arkæologisk eller historisk interessante. Et vrags bevaringsgrad 
afhænger af mange forskellige faktorer, herunder hvordan det er forlist, forholdene på havbun-
den samt efterfølgende forstyrrelser såsom trawling og anlægsarbejder. Et vrags behøver ikke at 
være intakt for at være af arkæologisk interesse. Ved grundige analyser af skrogdele, udstyr, last 
og andre objekter fra vraget kan der udledes vigtige informationer fra selv kraftigt nedbrudte 
vrag. I mange tilfælde vil vragdele og udstyr være spredt i en zone omkring vraget, hvorfor inte-
resseområdet omkring et vrag er væsentligt større end selve skroget. 
 
I forbindelse med de maringeofysiske undersøgelser med sidescan sonar, magnetometer og mul-
tibeam ekkolod blev der indenfor projektområdet udpeget i alt 38 anormale objekter /185/. Af 
disse blev 9 objekter udvalgt til nærmere inspektion med ROV. De anormale objekter er i mange 
tilfælde ikke af arkæologisk interesse, da de ved nærmere inspektion ofte viser sig at være f.eks. 
store sten eller moderne antropogene objekter, såsom fiskenet, wire, bøjer, etc. En oversigt over 
placeringen af de udpegede anormale objekter ses af Figur 5-41 senere i dette afsnit.  
 
I Kulturstyrelsens funddatabase findes der i alt syv vragregistreringer indenfor projektområdet 
/186/. Lokalitetsrapporterne er vedlagt som bilag 1 og placeringen af registreringerne er illustre-
ret i nedenstående Figur 5-41. 
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Figur 5-41 Oversigt over anormale objekter samt registreringer fra Kulturstyrelsen 

 
 
I den nordlige del af projektområdet findes tre registreringer (systemnr. 184.186; 182.524 og 
181.806), der ligger med en indbyrdes afstand på ca. 1 km af hinanden. Der er i alle tre tilfælde 
tale om 'luftfartøjer', som i to af registreringerne er angivet som værende fra 2. Verdenskrig. I en 
af registreringerne (systemnr. 182.524) er det angivet at 'dele af vrag opfisket', men en anden 
registrering (systemnr. 181.806) er noteret som 'vraget fjernet'. Forlisoplysninger fra 2. Ver-
denskrig kan være temmelig unøjagtige i forhold til positioner. Det er derfor sandsynligt, at i 
hvert fald to, hvis ikke alle tre, af ovenstående registreringer dækker over det samme fly eller 
dele herfra. Der er ved de geofysiske undersøgelser ikke påvist objekter, der er direkte sammen-
faldende med ovenstående tre registreringer. I en zone omkring registreringerne (> 400 meter) 
er der dog i de geofysiske undersøgelser udpeget et større antal anomalier, som ikke er inspice-
ret visuelt.  
 
I projektområdets sydvestlige hjørne findes Kulturstyrelsens systemnr. 182259, der beskrives 
som et vrag dateret uspecifikt til 1900-tallet. Se evt. lokalitetsrapport i bilag 3. Registreringen er 
næsten sammenfaldende med de geofysiske undersøgelsers target MMO_52 (sidescan sonar) og 
MejlP77 (ROV-inspektion) /185/. Det formodes således, at der er tale om samme vrag. Vraget er 
med stor sandsynlighed sunket for mere end 100 år siden og antages derfor at være beskyttet i 
henhold til Museumsloven /187/. 
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Figur 5-42 Undervandsoptagelser fra systemnr. 182259 

 
Ligeledes i projektområdets sydvestlige hjørne findes yderligere en lokalitet (Kulturstyrelsens 
systemnr. 181777), som dækker over et luftfartøj og er registreret på baggrund af oplysninger 
fra en fisker. Registreringen ligger henholdsvis 400 m og 700 m fra de nærmeste udpegede ano-
malier fra de maringeofysiske undersøgelser. Anomalien (target MMO_51 / MejlP46) beliggende 
ca. 700 m nord for systemnr. 181777 er inspiceret med ROV. Optagelserne viser vragrester, her-
under metaldele /185/. 
 
 

   

Figur 5-43 Undervandsoptagelser fra anomali MMO_51/MejlP46 

 
Centralt i projektområdet findes en registrering med systemnr. 178870. Lokaliteten omfatter et 
dansk luftfartøj, der er sunket i 1963. Omtrent 2 km nordøst for positionen findes systemnr. 
178873, der beskrives som opfiskede vragrester fra et luftfartøj, der er sunket i 1963. De to regi-
streringer må forventes at referere til samme fly. Ved de geofysiske undersøgelser er der ikke 
udpeget anomalier i områderne omkring de to registreringer.  
 
De udpegede anomalier samt Kulturstyrelsens registreringer er alle beliggende i en afstand af fle-
re hundrede meter fra de planlagte vindmøller. Der findes enkelte udpegede anomalier langs de 
planlagte kabelruter. Se evt. Figur 5-41. 
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Oversvømmede landskaber og bopladser fra stenalderen 
 

 

Siden den sidste istid har Kattegat gennemgået en række 
ændringer i forhold til det relative havspejlsniveau. Disse 
ændringer betyder, at store arealer af stenalderlandskabets 
tidligere landområder i dag er oversvømmede og at kystlin-
jen i dag har ændret forløb. Maringeologiske undersøgelser 
af Århus Bugt og Mejl Flak har vist, at ændringerne var 
hverken ensartede eller konstante, idet f.eks. tilstedeværel-
sen af veludviklede strandvoldskomplekser i kote -20 m in-
dikerer, at der i en periode har været stilstand i havspejls-
stigningen /188/. Derudover er der i andre niveauer på og 
omkring Mejl Flak (f.eks. kote – 30 m og -6 til -10 m) ob-
serveret abra-sionsflader samt spor af strandvolde og kyst-
klinter, som yderligere indikerer variationer i havspejlsstig-
ningens hastighed /188/. Det tidligere stenalderlandskab er 
således blevet oversvømmet i forskellige tempi. I nogle pe-
rioder har der således været mulighed for bosættelse ved 
kysten i samme område over længere tid, mens bosættelser 
i andre perioder vil være presset til kontinuerligt at flytte 
placering længere ind i landet i takt med havspejlsstignin-
gen. 
 
Ved Grenå (nord for projektområdet) er et havspejlsniveau 
på -16 m dateret til omkring 6500 f.Kr. /188/. Såfremt 
strandvoldskomplekserne i kote – 20 m indenfor projektom-
rådet kan dateres til omtrent samme alder svarer dette til 
overgangen mellem Maglemose- og Kongemosekulturen. 
 
 

Figur 5-44 Generaliseret skitse af formationsprocesser i forbindelse med oversvømmede bopladser 
/192/ 

 
De maringeofysiske undersøgelser i forbindelse med Mejl Flak Havvindmøllepark viser, at der in-
denfor selve projektområdet findes en moræneoverflade med højt relief og som flere steder i om-
rådet er blotlagt. Sen- og postglaciale sedimenter er aflejret i og opad moræneoverfladens lav-
ninger og flanker. Flere steder indenfor projektområdet er der observeret oversvømmede kyst-
klinter og strandvoldskomplekser. Derudover er der observeret ferske organiske aflejringer i form 
af tørv /185/. 
 
De maringeofysiske undersøgelser har dog også vist, at der flere steder indenfor projektområdet 
er spor efter marin råstofindvinding (sugespor og depressioner i overfladen) /185/. I disse områ-
der må det forventes at eventuelle fortidsminder til en vis grad er påvirket af denne aktivitet.   
 
Det oversvømmede landskabs arkæologiske potentiale afhænger af flere forskellige faktorer, her-
under om området i tidligere tider var attraktivt for mennesker (i forhold til bosættelse, fiskeri, 
jagt, etc.) samt hvorvidt forholdene efter oversvømmelsen har været gunstige i forhold til beva-
ringstilstand.  
 
Objekter af organisk materiale (f.eks. træ- og benredskaber) fra oversvømmede arkæologiske lo-
kaliteter er i mange tilfælde bedre bevarede end tilsvarende objekter fra lokaliteter på land. De 
oversvømmede stenalderbopladser samt tilhørende spor efter aktiviteter (f.eks. fiskegærder, be-
gravelsespladser, etc.) kan derfor erfaringsmæssigt udgøre vigtige arkæologiske fundsteder. Ob-
jekter, der ligger begravet i havbundssedimenterne, har bedre bevaringspotentiale end objekter, 
der er eksponeret på havbunden, hvor de fysiske, biologiske og kemiske nedbrydningsprocesser 
hurtigt vil gå i gang.  
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I Danmark har man i de senere årtier med godt resultat anvendt den såkaldte "fiskepladsmodel" 
til at anslå sandsynlige placeringer af oversvømmede stenalderbopladser. Modellen er baseret på 
antagelsen, at stenalderbefolkningen i høj grad var afhængig af føde fra havet /189/. Erfaringen 
fra fund og udgravninger har vist, at stenalderbefolkningen foretrak at etablere bopladser i be-
stemte områder med gunstige fiskeribetingelser /190/. Teorien bag "fiskepladsmodellen" er kort 
følgende: "Bopladser var beliggende på kysten umiddelbart ud for steder, der var velegnet til ru-
sefiskeri. Det var fx ved udmundinger af vandløb, i indsnævringer i fjorde og på små øer og klip-
pefremspring tæt på fjordenes skrånende bund" /189/. Det er således muligt at udpege de mest 
sandsynlige placeringer af oversvømmede bopladser ved at kombinere principperne bag fiske-
pladsmodellen med grundlæggende viden om kvartærgeologi, kystmorfologi og sedimentforhol-
dene i det undersøgte område.  
 
I Kulturstyrelsens funddatabase findes der indenfor projektområdet ingen registreringer af kultur-
lag eller løsfund fra stenalderen. Umiddelbart nord for kabelkorridoren findes dog flere registre-
ringer dateret til stenalderen (se system nr. 171460, 171461 og 171462 i bilag 3). Registrerin-
gerne er baseret på observationer i forbindelse med marinarkæologiske forundersøgelser fra 
1999 forud for råstofindvinding i området. Der blev ved undersøgelserne bl.a. påvist tilstedevæ-
relse af bearbejdet flint, der vurderes at være udvasket fra mindst to bosættelser i området. 
Fundene blev gjort i 8-10 meters dybde og dateres bredt til 9000-5400 f.Kr, svarende til Magle-
mose eller Kongemose-kulturen.  
 
Kendskabet til stenalderbosættelser i umiddelbar nærhed af projektområdet samt det tidligere 
landskabs karakter indikerer, at der indenfor projektområdet er stor sandsynlighed for forekomst 
af fortidsminder fra stenalderen.  
 
 
 

5.12 Rekreative forhold 
 

5.12.1 Metode 
Informationer vedrørende rekreative forhold er primært indsamlet fra Danmarks Miljøportal 
/175/. Herudover er der indhentet information om rekreative aktiviteter fra andre relevante 
hjemmesider /193//194//195//196//197/. 
 
Der er taget udgangspunkt i et område, der strækker sig ud over selve projektområdet for hav-
mølleparken, idet rekreative værdier på kyststrækningerne omkring Århus Bugt, herunder syd for 
Århus, på Samsø og Tunø samt på det sydlige Djursland (fx Mols Bjerge og Helgenæs), potentielt 
kan blive påvirket af projektet. 
 

5.12.2 Generelt 
En stor del af de kystnære områder omkring Århus Bugt har rekreativ værdi og er af betydning 
for turismen. De rekreative værdier er bl.a. knyttet til de kystnære områder, hvor strande og 
skovområder er blandt de mest populære besøgsmål. Af populære rekreative aktiviteter kan 
nævnes vandreture, lystsejlads, lystfiskeri, dykning og jagt. 
 

5.12.3 Landskabet 
Landskabet og naturen i de kystnære områder omkring Århus Bugt er meget alsidig med byom-
råder, landbrugsarealer, skov- og naturområder med rig flora samt klitområder og sandstrande. 
Mange steder er der mulighed for lange kig igennem landskabet og over havet. Dette gør områ-
derne til populære udflugtsmål. Størstedelen af kystområderne omkring Århus Bugt er udpeget 
som ”område af særlig landskabelig interesse” og flere områder er ligeledes udpeget som ”beva-
ringsværdige kulturmiljøer”, jf. afsnit 5.9. 
 

5.12.4 Kystlinje og strande 
Der findes både kyststrækninger med lange sandstrande og sandklitter og kyststrækninger med 
klinter af særlig geologisk interesse omkring Århus Bugt. Strandenes karakter varierer således, at 
nogle strande er børnevenlige badestrande som anvendes til svømning og solbadning, mens an-
dre strande er mere velegnede til vandreture langs kysten og i de uopdyrkede områder nær ky-
sten. Som resultat af strandenes høje kvalitet er flere strande blevet tildelt EU’s blå flag. 



 
VVM-REDEGØRELSE  
 
 
 
 
 
 

 

94

 
5.12.5 Tunø 

I sommerhalvåret er Tunø lystbådehavn flittigt besøgt af lystsejlere især fra Østjylland men også 
fra andre lande i norden. Den årligt tilbagevendende Tunø Jazzfestival træk ker foruden øens 
særlige naturoplevelser også en del turister til øen. 
 

5.12.6 Samsø 
På Nordsamsø ligger de fredede Nordby Bakker, der har stor rekreativ værdi. Landskabet er ene-
stående, med de høje randmoræner ud mod kysten, der har flere markante skår, hvoraf Mø-
gelskår er det mest markante. Længst mod nord omkring Issehoved er bakkerne runde og man 
kan opleve landskabets former, som isen og efterfølgende erosion har formet landskabet. Hele 
området er velbesøgt af turister og har stor herlighedsværdi. 
 

5.12.7 Turisme 
Turismen i områderne omkring Århus Bugt er tæt knyttet til områdernes mange attraktioner, 
herunder Århus by, sommerhusområder, landskaberne og naturen samt udbuddet af hoteller og 
andre overnatningsmuligheder. 
 
Turismen beskrives her i en økonomisk kontekst, hvilket vil sige med udgangspunkt i turismens 
økonomiske betydning for kommunerne omkring Århus Bugt. 
 
Det er estimeret, at turisters samlede forbrug til overnatninger, restauranter, transport, detail-
handel mv. var 12,1 mia. kr. i Midtjylland i 2008, svarende til ca. 16 % af turisters samlede for-
brug i Danmark. 
 
I relation til betydningen for regionen svarer forbruget til 1,1 % af det samlede udbud i regionen, 
hvilket vil sige at 1,1 % af udbuddet i Midtjylland købes af turister.  
 
I Tabel 5-24 fremgår turismeforbruget i Danmark, Midtjylland og Kommunerne omkrig Århus 
bugt sammen med turismeforbrugets andel af udbuddet (turismeandel). 
 

Tabel 5-24 Turismeforbrug og turismeandel 

Region Turismeforbrug 
(mio. kr) 

Turismeandel 
(%) 

Danmark 75.418  1,6 

Midtjylland 12.144  1,1 

Samsø 135  2,6 

Syddjurs 1.078  4,5 

Odder 299  2,5 

Århus 2.374  1,0 

 
 
Det fremgår af Tabel 5-24, at turismeforbrugets andels af udbuddet er relativt stor i kommuner-
ne Samsø, Syddjurs og Odder sammenlignet med landsgennemsnittet, Midtjylland og Århus by. I 
disse kommuner er den relative afhængigheden af turismen således størst. 
 

5.12.8 Lystsejlads 
Århus Bugt er populært blandt lystsejlere, og der forekommer lystsejlads i stort omfang i og om-
kring projektområdet. De mest benyttede lystsejladsruter løber langs kysten fra det sydlige Jyl-
land og Tyskland til kysterne omkring Djursland og det øvrige Kattegat. De nærmeste lystbåde-
havne omfatter Tunø Havn samt Mårup og Langør Havn på henholdsvis Tunø og Samsø, Hou 
Havn og Norsminde Lystbådehavn i Odder Kommune, Marselisborg og Århus Lystbådehavn samt 
Egå Marina og Kaløvig Lystbådehavn i Århus Kommune og endelig Øer Maritime Havn, Ebeltoft 
Lystbådehavn og Knebelvig Jolle- og Bådehavn i Syddjurs Kommune. I lystbådehavnene er der 
både faciliteter for gennemsejlende og fastliggende både samt diverse foreningsfaciliteter, her-
under lystfisker-, lystsejlads-, dykkerforeninger mv. /196/. 
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5.12.9 Lystfiskeri 
Der er rige muligheder for lystfiskeri på kyststrækningerne omkring Århus Bugt, der rummer ad-
skillige gode fiskepladser /194/. Det er således både muligt at fiske fra kysten og fra båd. Der er 
flere lystfiskerklubber med forbindelse til havnene omkring bugten, og der foregår udbredt lystfi-
skeri. 
 

5.12.10 Dykning 
De primære dykkerinteresser i området relaterer sig til vragdykning samt naturdyk langs kyster-
ne og ved Mejlflak /195/. 
 
 
 

5.13 Beskyttede og fredede områder 
 

5.13.1 Metode 
Der er indhentet data fra Danmarks Miljøportal, By- og Landskabstyrelsen og Dansk Ornitologisk 
Forening vedrørende placering af beskyttede og fredede områder i nærheden af projektområdet. 
 

5.13.2 Internationale konventioner 
Danmark har tiltrådt, og er dermed underkastet, en række internationale aftaler om beskyttelse 
af havmiljøet i danske farvande. Forholdene i projektområdet er således reguleret af en række 
internationale konventioner, der kortfattet beskrives nedenfor. 
 
OSPAR: Oslo-Paris (OSPAR) konventionen blev vedtaget den 22. september 1992 med det formål 
at beskytte havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav (Nordsøen). Konventionen er en samling og 
opdatering af Oslo-konventionen fra 1972 og Paris-konventionen fra 1974, der omhandlede hhv. 
forurening fra landbaserede kilder og dumpning fra skibe og fly. I danske farvande dækker 
OSPAR konventionen et område, der strækker sig fra Nordsøen ind i Skagerrak og Kattegat med 
en sydlig afgrænsning ved Lillebælt, Storebælt og Øresund /182/. Der er udgivet OSPAR ret-
ningslinier for miljømæssige vurderinger i relation til etablering af offshore vindmølleparker 
/184/. 
 
Helsinki-konventionen: Helsinki-konventionen er indgået af Østersølandende den 22. marts 1974 
med det formål at beskytte havmiljøet i østersøområdet. Konventionens forvaltning varetages af 
Helsinki Kommissionen (HELCOM). Konventionen pålægger medlemslandene at samarbejde med 
henblik på at undgå eller formindske forurening af Østersøen med olie eller andre skadelige stof-
fer. Konventionen forpligter endvidere medlemslandene til at have et passende beredskab bestå-
ende af udstyr, skibe og mandskab som er egnet til brug i østersøområdet. I danske farvande 
dækker Helsinki-konventionen et område, der strækker sig fra Østersøen igennem Bælthavet, 
Øresund og Kattegat med en nordlig afgrænsning ved Skagerrak /183/. 
 
København-aftalen og SWEDENGER: København-aftalen og SWEDENGER er aftaler indgået i hen-
holdsvis 1993 og 2002 om samarbejde vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie 
eller andre skadelige stoffer. København-aftalen er indgået mellem Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige mens SWEDENGER er indgået mellem Sverige, Danmark og Tyskland. 
 
Bonn- og Bern-konventionen: Bonn- og Bern-konventionen er indgået (begge i 1979) med hen-
blik på at beskytte henholdsvis dyr, der trækker over landegrænser¬ne, og truede arter i Europa. 
Danmark har bl.a. indgået aftale om beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle 
(AEWA) og aftale om beskyttelse af småhvaler i Østersøen og Nordsøen (ASCOBANS) i henhold til 
Bonn-konventionen. Aftalerne rummer dog ikke konkrete bestemmelser om, hvordan arterne skal 
beskyttes. 
 

5.13.3 Internationale beskyttelsesområder 
Omkring projektområdet forekommer flere Natura 2000-områder, jf. Figur 5-45 samt Tabel 5-25 
og Tabel 5-26, der dels omfatter områder udpeget på baggrund af arter og naturtyper i medfør af 
EF-Habitatdirektivet og dels fuglearter i medfør af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. 
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I forbindelse med Mejlflak projektet er der gennemført en detaljeret Natura 2000 konsekvens-
vurdering som er rapporteret separat. For detaljerede informationer henvises til denne /2/.  
 
 

 

Figur 5-45 Natura 2000 områder i nærheden af projektområdet 

 
 

Tabel 5-25 EF-Habitatområder samt udpegningsgrundlag omkring projektområdet. * indikerer priorite-
rede naturtyper 

EF-Habitatområde 
 

Udpegningsgrundlag 

Tved Kær (H46) 1903 Mygblomst (Liparis loeselii) 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo-

kaliteter) 

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230 Rigkær 

Begstrup Vig og kystområder ved Hel-

genæs (H47) 

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

1150 * Kystlaguner og strandsøer 

1160 Større lavvandede bugter og vige 

1170 Rev 

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 
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EF-Habitatområde 
 

Udpegningsgrundlag 

1220 Flerårig vegetation på stenede strande 

1230 Klinter eller klipper ved kysten 

1330 Strandenge 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 

2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo-

kaliteter) 

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

7230 Rigkær 

Nordby Hede (H51) 1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 

1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

1150 * Kystlaguner og strandsøer 

1160 Større lavvandede bugter og vige 

1170 Rev 

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 

1220 Flerårig vegetation på stenede strande 

1230 Klinter eller klipper ved kysten 

1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer 

mudder og sand 

1330 Strandenge 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 

2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

3160 Brunvandede søer og vandhuller 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 

6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo-

kaliteter) 

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

7230 Rigkær 

Horsens Fjord, Havet øst for og Ende-

lave (H52) 

1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) 

1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 

1150 * Kystlaguner og strandsøer 

1160 Større lavvandede bugter og vige 

1170 Rev 

1220 Flerårig vegetation på stenede strande 

1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer 

mudder og sand 

1330 Strandenge 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

3160 Brunvandede søer og vandhuller 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo-

kaliteter) 

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 

7230 Rigkær 

9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn 

9130 Bøgeskove på muldbund 
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EF-Habitatområde 
 

Udpegningsgrundlag 

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 

9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

Mejl Flak (H170) 1170 Rev 

Hatter Barn (H174) 1170 Rev 

Nordby Bakker (H182) 1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 

1220 Flerårig vegetation på stenede strande 

1230 Klinter eller klipper ved kysten 

1330 Strandenge 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo-

kaliteter) 

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

7230 Rigkær 

Mols Bjerg med kystvande (H186) 1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 

1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

1160 Større lavvandede bugter og vige 

1170 Rev 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 

2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 

2190 Fugtige klitlavninger 

2330 Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene 

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

3160 Brunvandede søer og vandhuller 

3260 Vandløb med vandplanter 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 

5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 

6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo-

kaliteter) 

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230 Rigkær 

9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 

9130 Bøgeskove på muldbund 

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 

9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

Munke grunde (H205) 1170 Rev 

Kobberhage kystarealer (H231) 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

1170 Rev 

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 

1220 Flerårig vegetation på stenede strande 

1230 Klinter eller klipper ved kysten 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 

6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo-

kaliteter) 
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EF-Habitatområde 
 

Udpegningsgrundlag 

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø 

og Tåstrup Mose (H232) 

1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 

1355 Odder (Lutra lutra) 

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo-

kaliteter) 

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230 Rigkær 

9130 Bøgeskove på muldbund 

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

Brabrand Sø med omgivelser (H233) 1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 

1355 Odder (Lutra lutra) 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

7230 Rigkær 

9130 Bøgeskove på muldbund 

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

Giber Å, Enemærket og Skåde Hav-

bakker (H234) 

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 

1220 Flerårig vegetation på stenede strande 

1230 Klinter eller klipper ved kysten 

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

3160 Brunvandede søer og vandhuller 

3260 Vandløb med vandplanter 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo-

kaliteter) 

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230 Rigkær 

9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 

9130 Bøgeskove på muldbund 

9150 Bøgeskove på kalkbund 

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

 
 
 

Tabel 5-26 EF-Fuglebeskyttelsesområder samt udpegningsgrundlag omkring projektområdet. 

EF-Fuglebeskyttelsesområde 
 

Udpegningsgrundlag 

Kysing Fjord (F30) Sangsvane 

Stavns Fjord (F31) Sangsvane, Klyde, Splitterne, Havterne, Dværgterne, Skarv, Ederfugl, Fløjlsand, 

Sortand 

Horsens Fjord og Endelave (F36) Klyde, Hjejle, Lille kobbersneppe, Splitterne, Havterne, Dværgterne, Skarv, 

Bjergand, Ederfugl, Fløjlsand, Hvinand, Sort skallesluger 

 
 
 
 



 
VVM-REDEGØRELSE  
 
 
 
 
 
 

 

100

5.14 Skibstrafik 
 
Afsnittet er baseret på /198/. 
 

5.14.1 Metode 
Beskrivelsen af den nuværende skibstrafik i og omkring projektområdet er foretaget på baggrund 
af AIS-data (Automatic Identification System) dækkende perioden fra 1. oktober 2010 til 31. 
september 2011. Alle skibe over 300 BT (bruttoton) skal have installeret en AIS-sender, der lø-
bende sender informationer om bl.a. hastighed, størrelse, placering, skibstype mv. til modtagere 
placeret på land. Disse data opsamles og opbevares hos Farvandsvæsenet. 
 
 

5.14.2 Skibstrafikruter 
På Figur 5-46 er trafikruter i nærheden af projektområdet afbildet som et densitetsplot på bag-
grund af de indhentede AIS-data. Antallet af skibe på de forskellige ruter fremgår også. Det 
fremgår, at der forekommer skibstrafik på projektområdets sider såvel som igennem projektom-
rådet. 
 
På Figur 5-46 er trafikruter i nærheden af projektområdet afbildet som et densitetsplot på bag-
grund af de indhentede AIS-data. Antallet af skibe på de forskellige ruter fremgår også. Det 
fremgår, at der forekommer skibstrafik på projektområdets sider såvel som igennem projektom-
rådet. 
 
Den tungeste andel af skibstrafikken forekommer nord for projektområdet langs en nordvest-
sydøst gående rute (rute 1). Havmølleparken udgør ikke en trussel for skibstrafikken på rute 1, 
da Mejlflaks lave vandstand agerer som en naturlig beskyttelsesbarriere, som skibe ikke kan pas-
sere. 
 
En trafikrute (rute 2) krydser i nordvest-sydøst retning ind imellem de to grupper af vindmøller. 
Den korteste distance fra midten af ruten til vindmøllerne er ca. 1,5km. Der er en risiko for at 
skibe på rute 2 taber fremdrift og begynder at drive mod vindmøllerne samt for direkte påsejling 
som følge af menneskelig fejl. 
 
En trafikrute (rute 3) ligger øst for projektområdet. Den korteste distance fra midten af ruten til 
vindmøllerne er ca. 2 km. Mejlflak fungerer delvist som en vindmølle barriere på denne rute. Der 
er en risiko for at skibe på rute 3 taber fremdrift og begynder at drive mod vindmøllerne. 
 
Rute 4 går mod nord-syd og splittes op i rute 2 og 3. Der er en risiko for at opsplitningen af rute 
4 til rute 2 og 3 ikke bemærkes af skibspersonalet og at skibet derfor fortsætter ligeud med kurs 
mod vindmøllerne og kolliderer med dem som følge af menneskelig fejl. 
 

5.14.3 Skibstyper 
Skibstyperne kan inddeles i grupper efter skibenes dimensioner. På ruterne 2, 3 og 4 har de fle-
ste skibe længder mellem 25 og 200 m. Skibstrafikken på de beskrevne ruter domineres af fragt- 
og tankskibe, og kun et meget begrænset antal passagerskibe anvender ruterne. På rute 1 er 
trafikbelastningen tungere både hvad angår antal som tidligere nævnt, og med hensyn til dimen-
sioner af skibene. På denne rute er de fleste skibe længere end 75 m. Passagerfærgerne Mai, Mie 
og Max Mols udgør en stor del af skibstrafikken på rute 1. Udover de identificerede ruter er Århus 
bugt et populært rekreativt område med mange sejlbåde. 
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Figur 5-46 Densitetsplot af skibstrafik med angivelse af trafikruter i og omkring projektområdet. Mørke-
re områder indikerer større densitet af skibe 

 
 
 

5.15 Luftfart 
 

5.15.1 Metode 
Der er indhentet data fra trafikstyrelsens hjemmeside (tidligere Statens Luftfartsvæsen) samt 
Århus lufthavns hjemmeside og www.flykort.dk for detaljer vedrørende nærliggende lufthavne og 
flyvepladser. 
 

5.15.2 Trafikflyvning 
Den nærmeste internationale lufthavn er Århus Lufthavn (EKAH), der er beliggende mellem Århus 
og Grenå ca. 30 km nord for projektområdet. Århus Lufthavn er Østjyllands primære lufthavn, 
der betjener såvel rutefly som forretnings- og charterfly. Fra Århus Lufthavn forekommer fast ru-
tetrafik til internationale destinationer som fx Göteborg og Stockholm. Herudover betjener luft-
havnen regelmæssige fragtflyvninger. 
 
Der skelnes mellem regler for IFR-flyvning (Instrumentflyveregler) og VFR-flyvning (Visuelflyve-
regler). Bortset fra under start og landing gælder følgende i henhold til luftfartsreglerne: 
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 Instrumentflyvning skal ske med en mindstehøjde på 300 m over den højeste hindring belig-
gende inden for en radius af 8 km fra luftfartøjets beregnede position. 

 
 Visuel flyvning skal ske med en mindste højde på 150 m over jorden og vandet. Ved passage 

hen over tæt bebyggelse skal visuel flyvning ske ved en højde på 300 m over den højeste 
hindring inden for en radius af 600 m fra luftfartøjet. 

 
 
 

 

Figur 5-47 Lufthavne og flyvepladser omkring projektområdet 

 
 

5.15.3 Fritidsflyvning 
De nærmeste mindre flyvepladser er True Flyveplads, Solbjerg Flyveplads, Tunø Flyveplads og 
Samsø Flyveplads (EKSS). Flyvning til og fra disse pladser foregår generelt ved visuel flyvning 
(VFR), se regler ovenfor. 
 
True Flyveplads er beliggende ved Tilst umiddelbart vest for Århus i en afstand af ca. 20 km fra 
projektområdet. Der er tale om en privatejet men offentlig tilgængelig flyveplads, der anvendes 
til svæveflyvning under forvaltning af Århus Svæveflyverklub. Det er en betingelse for brugen af 
flyvepladsen, at svæveflyene udelukkende trækkes i luften ved motorspil. Der må altså ikke lan-
de og lette motorfly på banen. Den græsbelagte start- og landingsbane er orienteret vestnord-
vest-østsydøst og måler ca. 810 x 50 m. 
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Solbjerg Flyveplads er beliggende sydvest for Århus i en afstand af ca. 17 km fra projektområdet. 
Der er tale om en privatejet flyveplads med en græsbelagt start- og landingsbane, der måler ca. 
410 x 14 m. Banen er orienteret vestsydvest-østnordøst.  
 
Tunø Flyveplads er beliggende på Tunø i en afstand af ca. 4 km syd for fra projektområdet. Der 
er tale om en privatejet flyveplads med en græsbelagt start- og landingsbane, der måler ca. 305 
x 14 m. Banen er orienteret vestsydvest-østnordøst. Ind- og udflyvning er restriktiv og banen 
benyttes primært af nogle få sommerhusejere på øen. 
 
Samsø Flyveplads er beliggende ud til Stavns Fjord på Samsø i en afstand af ca. 14 km sydøst for 
projektområdet. Der er tale om en offentlig flyveplads med en græsbelagt start- og landingsba-
ne, der måler ca. 695 x 30 m. Banen er orienteret øst-vest. 
 
Endelig arbejder Samsoe Seaplanes på at få tilladelse til at starte regelmæssige taxiflyvninger 
mellem havnene i henholdsvis Århus, København og på Samsø. Københavns Havn, Århus Havn 
og Samsø Havne har således givet tilsagn om at de vil tillade Samsoe Seaplanes at anløbe hav-
nene, og Trafikstyrelsen arbejder på at få godkendt de områder Samsø Seaplanes ønsker at an-
vende som søflyvepladser. 
 
 
 

5.16 Kommercielt fiskeri 
 

5.16.1 Metode 
Beskrivelserne af det kommercielle fiskeri i og omkring projektområdet er baseret på data fra Er-
hvervstyrelsen samt oplysninger fra Danmarks Fiskeriforening, Ebeltoft Fiskeriforening og en lo-
kal garnfisker, der har fisket i området. Omfang og kvalitet af modtaget information vurderes at 
være fuldt ud tilstrækkeligt til en fyldestgørende beskrivelse af fiskeriet i projektområdet. 
 

5.16.2 Fangster i området 
Den officielle fiskeristatistik er ikke designet til at kunne give et mål for fiskeriets omfang inden 
for et så relativt lille areal, som projektområdet for Mejlflak Havmøllepark udgør, eftersom fang-
sterne kun opgøres på såkaldte ICES kvadratniveau (30x30 sømil). Fangsterne på ICES kvadrat-
niveau dækker kun fartøjer over 10 meter, idet mindre fartøjer kun opgiver deres fangster på he-
le farvandsområder, i dette tilfælde Kattegat. Det skal dog bemærkes, at eftersom langt største-
delen af fangsterne gøres af fartøjer over 10 meter, er betydningen af en præcis viden om de 
mindre fartøjers fangster relativ begrænset. 
 
Officielle fiskeridata kan således umiddelbart kun anvendes til at give et overordnet indblik i fi-
skeriets omfang og karakter i farvandsområder, der er langt større end havmølleparkens areal.  
 
For at identificere fiskeriets målarter i projektområdet er der indhentet data om landinger samt 
antal fartøjer i ICES kvadrat 41G0 i perioden 2006-2010 (se Figur 5-48). Det skal bemærkes, at 
projektområdet for den planlagte møllepark ved Mejlflak kun optager et areal på 58 km² svaren-
de til omkring 5 % af vandarealet i det pågældende ICES kvadrat. 
 
I ICES 41G0 kvadratet har fiskeriet siden 2006 været kraftigt nedadgående, både mht. antallet af 
fartøjer samt landet vægt (se Figur 5-49). I de senere år er der primært blevet landet brisling og 
sild suppleret af mindre og varierende mængder af rødspætte, skrubbe, tunge, torsk, ising, pig-
hvarre, slethvarre og jomfruhummer. Desuden har der været et fiskeri efter blåmuslinger i 2007 
og 2008. 
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Figur 5-48 ICES kvadrat 41G0 hvorfra der er indhentet fangstdata i perioden 2006-2010. 

 

 

Figur 5-49 Landinger fra fiskerbåde over 10 meter i ICES kvadrat 41G0 i perioden 2006-2010. Kun lan-
dinger over 0,5 ton per år er medtaget /200/. 
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5.16.3 Fiskesæsoner 

Den sæsonmæssige udvikling i fiskeriet indenfor ICES kvadrat 41G0 opsummeret for perioden 
2006-2010 er vist i Figur 5-50. Som figuren viser, er de største landinger registreret i årets første 
måneder frem til maj samt i august til november. De mindste landinger er registreret i sommer-
månederne juni og juli samt i december. De største variationer skyldes primært den varierende 
mængde af brisling. 
 
 

 

Figur 5-50 Samlede landinger fordelt på måneder fra fiskerbåde over 10 meter i ICES kvadrat 41G0 i pe-
rioden 2006-2010. Kun landinger med en total vægt over 0,5 ton for hele perioden er medtaget /200/. 

 
 

5.16.4 Typer af fisk i området 
Typen af fiskeriet indenfor ICES kvadrat 41GO, opsummeret for perioden 2006-2010 er vist i Fi-
gur 5-51. Som figuren viser, udføres hovedparten af fiskeriet med trawl. Landede arter udgøres 
hovedsagligt af brisling med bifangst af sild, samt i mindre omfang bl.a. rødspætte, stor fjæsing, 
torsk, skrubbe, tunge, ising, pighvarre, slethvarre samt jomfruhummer. Et mindre fiskeri udføres 
med garn og snurrevod med fangster af bl.a. rødspætte, skrubbe, torsk og tunge. Blåmuslinger 
landes med skrabevod – der er ikke registreret muslingefiskeri indenfor projektområdet i perio-
den 2006-2010. 
 
Ved fiskeri efter brisling anvendes flydetrawl, som kun berører havbunden ganske let - fiskeriet 
er derfor afhængigt af, at der ikke er større sten og andre genstande på havbunden, som trawlet 
kan få hold i. Endvidere er fiskeriet karakteriseret ved relativt lange slæbetider på 3½-7 timer. 
Med en fart på omkring 3 knob betyder det, at et slæb kan strække sig over 20-40 km. Fiskeriet 
kan foregå med en enkelt båd eller med to både (par-trawl). 
 
Ved trawl med en enkelt båd - uanset om der fiskes med flydetrawl eller bundtrawl - anvendes 
der såkaldte trawlskovle til at spile trawlet. Trawlskovle er stålplader med forskellig form og 
vægt, vægten afhænger af fartøjets størrelse (500 – 1000 kg). Fiskerne tilstræber at få en så lille 
slæbemodstand som overhovedet muligt, og det er derfor vigtigt, at trawlskovlene ikke går hårdt 
i bunden. Under normale forhold vil således kun de øverste få centimeter af havbunden blive be-
rørt. Afstanden mellem trawlskovlene er typisk omkring 100 meter. 
 
Ved par-trawl anvendes ikke trawlskovle, men fiskedybden og den vertikale åbning af trawlen re-
guleres ved brug af kædeklumper (200-300 kg) på underspidsen/wirerne af trawlet. Disse vægte 
slæbes hen over havbunden, men fiskerne forsøger at reducere slæbemodstanden mest muligt 
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og samtidig bevare den nødvendige fiskedybde og vertikale åbning af trawlet. Ved par-trawl er 
afstanden mellem bådene typiske et par hundrede meter. 
 
 

 

Figur 5-51 Type af fiskeredskaber anvendt i ICES kvadrat 41G0 i perioden 2006-2010. Trawl omfatter: 
bundtrawl, flydetrawl, parbundtrawl og parflydetrawl. Garn omfatter: garnredskaber, sættegarn, togge-
garn, bundgarn og tejner /200/. 

 
5.16.5 Vigtige fiskeområder 

Fartøjer med en længde på mere end 15 meter har siden 2002 været underlagt et krav om elek-
tronisk registrering af deres færden på havet via et såkaldt Vessel Monitoring System (VMS). Far-
tøjer med VMS sender som udgangspunkt en position samt hastighed hver time. Det er dog lov-
ligt at have en lavere frekvens, når de ligger i havn. Ud fra en antagelse om, at der typisk trawles 
i hastigheder på mellem 1-4 knob /201/ er det, på baggrund af VMS data, muligt at kortlægge 
områder, hvor der trawles (se Figur 5-52). 
 
Figur 5-52 indikerer således, at det primært er i den sydvestlige og vestlige del af projektområ-
det der trawles. VMS-data dækker dog som beskrevet kun fiskerbåde over 15 meter, hvilket vil 
sige, at lokale både fra Ebeltoft Fiskeriforening ikke er repræsenteret på kortet, da alle fartøjer 
her (5 styk) er under 15 meter. 
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Figur 5-52 Positioner hvor der er registreret trawl i perioden 2006-2010. Positionerne er baseret på VMS 
data og viser hvor hastigheder mellem 1-4 knob er registreret, da det er vurderet, at der sandsynligvis 
trawles ved disse hastigheder. Data dækker kun fiskefartøjer over 15 meter /200/. 

 
5.16.6 Informationer fra lokale fiskere 

Lokale fiskere bekræfter, at det vigtigste fiskeri indenfor projektområdet udgøres af brisling med 
bifangster af sild. Brisling fanges med trawl både pelagisk og ved bunden. Brislingefiskeriet i pro-
jektområdet er varierende og kan i enkelte år være vigtigt for fiskerne. Der kan i perioder fore-
komme en længere årrække, hvor der ikke drives fiskeri efter brisling i området. Antallet af både, 
der fanger brisling, varierer fra 0 til 10 /202/. Bådene kommer bl.a. fra Kerteminde, Åbenrå, 
Sønderborg og Hvidesande. I projektområdet kan brislingefiskeriet forekomme på dybder ned til 
10 meter, men de dybe render rundt om Mejlflak er specielt vigtige /201/. 
 
Herudover er der indenfor projektområdet et mindre fiskeri med bundtrawl efter fladfisk såsom 
tunger og skrubber på kanterne af Mejlflak samt i de dybde render rundt om flakket. Lokale fi-
skere håber, at torsken på et tidspunkt vil vende tilbage til området. Torsken vil i givet fald fan-
ges med bundtrawl i de dybe render rundt om flakket /201/. 
 
Inden for projektområdet og i nærheden heraf er der endvidere et mindre fiskeri med garn pri-
mært efter fladfisk såsom rødspætte, skrubbe, ising, pighvarre, slethvarre samt den europæiske 
hummer (Homarus gammarus). Garnene sættes typisk på kanterne rundt om Mejl Flak i dybder 
på 4-10 meter, specielt den nordlige del af flakket - mod Helgenæs anses for vigtigt i forbindelse 
med garnfiskeri. Hummerfiskeriet foregår på stenrevene /203/. 
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Der er ingen bundgarn i projektområdet, hvilket ellers potentielt kunne være et problem i forhold 
til den interne kabelføring og kablerne til land /204/. 
 
Figur 2 6 er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra lokale fiskere /201//203/. Kortet skitserer 
i store træk fiskeriet i projektområdet og heromkring. 
 
 

 

Figur 5-53 Områder hvor der principielt kan forekomme fiskeri – baseret på dybder samt oplysninger fra 
lokale fiskere. Desuden er placering af bundgarn vist /201//203//204/. 

 
 
 

5.17 Øvrige forhold 
 

5.17.1 Metode 
Data er udtrukket fra gældende søkort. Informationer om radar-, radiokæde- og navigationsan-
læg er søgt ved personlig henvendelse til Søværnets Operative Kommando (SOK), IT- & Telesty-
relsen og Lyngby Radio. Desuden er der søgt oplysninger om søkabler hos DKCPC (Danish Cable 
Protection Committee). 
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Figur 5-54 Placering af områder med forbud mod ankring mv., andre havmøller, radiokædelinks, hvide 
fyrvinkler samt søkabler og rørledninger 

 
5.17.2 Radar-, radiokæde- og navigationsanlæg 

Søværnets Operative Kommando (SOK) og Forsvarskommandoen (FKO), der bl.a. varetager 
overvågning af danske farvande, kan have opstillet radarer på lokaliteter i nærheden af projekt-
området. Erfaringer fra andre havmølleparker viser, at radarer kan blive påvirket af havmøller 
ved skyggeeffekt og/eller refektioner /205/. 
 
Radiokæder benyttes i Danmark til telekommunikation og datatransmission af fx radio- og TV-
signaler på samme måde som kabelnettet. Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokædes 
sigtelinje, forringe signalet. Ifølge IT- & Telestyrelsen har TDC en link, hvor der muligvis kan bli-
ve en konflikt (se Figur 5-54). Det drejer sig om en 7 GHz TDC-link. 
 
TDC Lyngby Radio oplyser, at de ikke forventer, at opstilling af havmøller, som angivet i projekt-
beskrivelsen, vil give anledning til problemer for vores maritime VHF tjeneste. 
 

5.17.3 Områder med forbud mod ankring mv. 
Det fremgår af Figur 5-54, at der ikke forekommer områder i umiddelbar nærhed af projektom-
rådet for Mejlflak Havmøllepark, hvor ankring, fiskeri med bundtrawl, bundgarn mv. samt arbej-
der på havbunden er forbudt.  
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5.17.4 Kabler og rørledninger 
Eksisterende kabler i og omkring projektområdet fremgår af Figur 5-54. NRGI Net A/S ejer tre 
power kabler, hvoraf de to løber fra det nordlige Samsø til Jyllands østkyst (igennem den sydlige 
del af projektområdet), mens det sidste løber fra det nordlige Samsø til Helgenæs på Djursland 
(øst for projektområdet). Herudover har TDC en teleforbindelse, der ligeledes løber fra det nord-
lige Samsø til Helgenæs. 
 

5.17.5 Fyrvinkler 
Det fremgår af Figur 5-54, at den nordvest rettede hvide fyrvinkel fra fyret på Tunø skærer ind i 
projektområdet. Den hvide fyrvinkel anvendes af skibe til at navigere efter og Søfartsstyrelsen 
har bemærket, at det formentlig ikke kan lade sig gøre at placere møller nærmere end 1,5 sømil 
fra de hvide fyrvinkler på Tunø /206/. 
 

5.17.6 Andre havmøller 
Cirka 4 km sydvest for projektområdet står ti eksisterende 60 meter høje vindmøller på Tunø 
Knob opstillet i to parallelle rækker. Vindmøllerne står cirka seks km fra østkysten. Vindmøllerne 
er fra 1995 og er således cirka 16 år gamle. Hvor længe de vil blive stående er uvist, ligesom det 
er uvist om de kan udskiftes til større vindmøller. Det samlede visuelle indtryk af de to havmølle-
parker er analyseret i visualiseringsrapporten /180/. 
 
Syd for Samsø står ti 127 meter høje vindmøller i to parallelle rækker. De vil kun sjældent blive 
oplevet sammen med nye vindmøller i projektområdet, og er derfor ikke nærmere behandlet i de 
visuelle vurderinger. 
 
På østkysten står enkelte spredte vindmøller, der alle er relativt små og ikke vil blive oplevet 
sammen med potentielle havmøller i projektområdet. På Samsø står flere 80 høje vindmøller i 
bakkerne på sydøen, og de kan fra flere vinkler inde på Samsø blive oplevet sammen med de nye 
havmøller. 
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6. POTENTIELLE MILJØKONSEKVENSER 

6.1 Generelt 
I dette afsnit beskrives vurderinger af mulige miljøkonsekvenser i anlægsfasen og driftsfasen af 
Mejlflak Havmøllepark. Afvikling af havmølleparken beskrives kort i afsnit 8, men indgår pga. 
manglende beslutning om, hvorledes havmølleparken skal afvikles, ikke i de videre vurderinger af 
mulige miljøkonsekvenser. 
 
Indledningsvis beskrives i afsnit 6.2 den overordnede metode, som er anvendt i vurderingen af 
mulige virkninger på miljøet. Derefter gives i afsnit 6.4 en oversigt over de generelle forhold (kil-
der), som kan give anledning til virkninger på miljøet i henholdsvis anlægsfasen og driftsfasen. 
 
Endelig følger i afsnittene 6.5 til 6.21 vurderinger af mulige miljøkonsekvenser. Vurderingerne 
omfatter det fysiske/kemiske miljø (geologi, luft, vand osv.), biologiske miljø (flora og fauna) 
samt det socioøkonomiske miljø (fiskeri, turisme, kulturarv, osv.) for både anlægsfasen og drifts-
fasen. 
 
 

6.2 Projekttekniske rammer 
 
Som nævnt i afsnit 0 vil det endelige design af havmølleparken først blive udarbejdet i en senere 
fase af projektet. Vurderingen af virkningerne på miljøet er derfor baseret på de tekniske ram-
mer, der er defineret i forundersøgelsestilladelsen fra Energistyrelsen /1/. Disse rammer define-
rer antal møller samt størrelse og kapacitet af hver enkelt mølle. 
 
Forundersøgelsestilladelsen giver mulighed for etablering af op til 20 havmøller med totalhøjder 
på mellem 150 og 200 meter (det vil sige højden målt til vingespids, når vingespidsen er højst 
over havoverfladen) og med kapaciteter på mellem 3 og 6 MW per mølle. Der er mulighed for, at 
mere end en type vindmølle opstilles, herunder fx med hensyn til totalhøjde eller fabrikat. Den 
samlede kapacitet af havmølleparken kan blive mellem 60 og 120 MW. Det forventede opstil-
lingsmønster fremgår af Figur 4-1. 
 
Alle effektvurderinger er foretaget ud fra en ”worst case” betragtning, dvs. scenariet med den 
størst tænkelige miljøbelastning. 
 
Der kan i visse tilfælde forekomme mindre afvigelser mellem de arealer, materialemængder, ka-
bellængder, tidsangivelser mm., som vurderingerne i afsnittene 6.5 til 6.21 er baseret på og de 
data, der er opgivet i afsnit 0. Dette skyldes, at modelleringsarbejdet er gennemført sideløbende 
med defineringen af de projekt-tekniske rammer. Afvigelserne vurderes ikke at have nogen ind-
flydelse på resultatet af vurderingerne. 
 
 

6.3 Metode 
 
Identificeringen af potentielle virkninger på miljøet er overordnet foretaget på baggrund af de ak-
tiviteter, som er beskrevet i afsnit 0 samt beskrivelsen af eksisterende forhold i afsnit 5. 
 

6.3.1 Kriterier for kategorisering af virkninger på miljøet 
Virkningerne på miljøet er vurderet særskilt for hvert emne med fokus på følgende forhold: 
 
 Intensitet 
 Udbredelse 
 Varighed 
 Følsomhed af receptor 
 Overordnet betydning  
 
En virkning på miljøet er i denne redegørelse defineret som betydningen af en påvirkning på res-
sourcen eller recipientmiljøet (receptoren) før gennemførelsen af afværgeforanstaltninger. 
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De kriterier, der er anvendt til vurderingen af hvert af ovenstående forhold, gennemgås i neden-
stående afsnit. Vurderingen har i nogle tilfælde været subjektiv og har i så fald trukket på faglig 
dømmekraft og tidligere erfaringer fra lignende projekter og fysiske miljøer. Dette har sikret en 
rimelig grad af konsensus om vurderingerne. 
 

6.3.2 Intensitet, udbredelse og varighed 
Virkninger på miljøet er vurderet ud fra deres intensitet, udbredelse og varighed. Forskellige me-
toder er anvendt ved vurderingerne, fx:  
 
 Brug af modelberegninger til at estimere omfanget af samspillet mellem en projektaktivitet 

og recipientmiljøet. 
 Brug af geografiske informationssystemer (GIS) til at plotte receptorer i forhold til projektom-

rådet og influensområdet af en effekt (estimeret ved modelberegning, tidligere undersøgelser 
og tilgængelig litteratur). 

 Statistiske vurderinger. 
 Anvendelse af resultaterne af litteratur og feltundersøgelser omkring en receptors tilstedevæ-

relse og følsomhed.  
 Eksperternes erfaring fra lignende projekter. 
 
Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed er præsenteret i Tabel 6-1. 
 

Tabel 6-1 Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed af virkninger på miljøet 

Intensitet af virkning 

Ingen/ubetydelig: Der vil ikke være nogen (/eller kun ubetydelig) virkning på strukturen eller funktionen af 
receptoren. 

Lille: Der vil være en mindre virkning på strukturen eller funktionen af receptoren, men dens 
grundlæggende struktur / funktion er bevaret. 

Mellem: Der vil i nogen grad være en virkning på strukturen eller funktionen af receptoren. Struk-
turen / funktionen af receptoren vil delvist gå tabt. 

Stor: Der vil i høj grad være en virkning på strukturen og funktionen af receptoren. Strukturen / 
funktionen af receptoren vil fuldstændig gå tabt. 

Geografisk udbredelse af virkning 

Lokal: Virkningen vil være begrænset til projektområdet. 

Regional: Virkningen vil være begrænset til projektområdet og op til ca. 20 km uden for projektom-
rådet. 

National: Virkninger vil være begrænset til dansk territorium. 

Grænseoverskridende: Virkningen vil brede sig uden for Danmark. 

Varighed af virkning (herunder i anlægsfasen)* 

Kort: Virkningen vil ske under og umiddelbart efter anlægsfasen, men vil stoppe i det øjeblik 
den påvirkende aktivitet stopper. 

Mellemlang: Virkningen vil ske i hele anlægsfasen og indtil tre år efter. 

Lang: Virkningen vil ske i hele anlægsfasen og fortsætte i en længere periode efter (> 3 år). 

* Virkninger, der kun forekommer i driftsfasen (fx støj fra møller), vil som udgangspunkt altid være lang 
 

6.3.3 Følsomhed 
Følsomheden af de receptorer, der potentielt kan blive påvirket af projektets aktiviteter er ligele-
des vurderet. Forskellige egenskaber er brugt til at bestemme graden af følsomheden, herunder 
bl.a. modstand mod forandring, tilpasningsevne, sjældenhed, mangfoldighed, værdi for andre re-
ceptorer, naturlighed, skrøbelighed og om receptor faktisk er til stede under en given projektak-
tivitet. Disse bestemmende kriterier er beskrevet i Tabel 6-2. 
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Tabel 6-2 Kriterier for følsomhed af en receptor 

Følsomhed 

Lav: En receptor, der ikke er vigtig for økosystemets funktion, eller som er vigtig, men er resi-
stent over for ændringer (i forbindelse med projektets aktiviteter) og som naturligt og 
hurtigt vil vende tilbage til før-effekt status, når aktiviteterne ophører. 

Mellem: En receptor, der er vigtig for økosystemets funktion. Er ikke modstandsdygtig over for 
ændringer, men kan aktivt gendannes til før-effekt status eller vil naturligt vende tilbage 
over tid. 

Høj: En receptor, der er afgørende for økosystemets funktion, som ikke er resistent over for 
forandringer og som ikke kan gendannes til før-effekt status. 

 
6.3.4 Overordnet betydning 

Den overordnede betydning af en virkning er vurderet på grundlag af evalueringen af de enkelte 
kriterier behandlet ovenfor, samt ressourcens / receptorens følsomhed overfor påvirkninger jf. 
Tabel 6-3. 
 

Tabel 6-3 Kriterier for overordnet betydning af miljøpåvirkningen 

Overordnet betydning af virkningen 

Ingen/ubetydelig: Der vil ikke være nogen (/eller kun ubetydelig) virkning på miljøet 

Mindre: Strukturer eller funktioner i området vil delvist blive berørt, men der vil ikke være nogen 
virkning uden for det berørte område, og virkningen vil være af kort- til lang varighed, 
uden væsentlige virkninger på miljøet; 

Moderat: Strukturer eller funktioner i området vil blive ændret, men virkningen vil ikke have nogen 
væsentlig betydning uden for det berørte område. Virkningen vil være af mellemlang- til 
lang varighed, uden væsentlige virkninger på miljøet; 

Væsentlig: Strukturer eller funktioner i området vil blive ændret, og/eller virkningen vil også få be-
tydning uden for projektområdet. 

 
I vurderingen af hver receptor er vurderingen for henholdsvis anlægs- og driftsfasen ledsaget af 
et skema, som opsummerer vurderingen af påvirkningen i forhold til de ovennævnte kriterier, jf. 
Tabel 6-4.  
 
Det skal bemærkes, at tabellens rækker ikke er låst, og at værdierne således godt kan byttes 
rundt. En virkning kan således godt have lille intensitet, lokal udbredelse og lang varighed og bli-
ve vurderet til at have en mindre overordnet betydning. 
 

Tabel 6-4 Kriterier for vurdering af virkningerne på miljøet forårsaget af Mejlflak Havmøllepark 

Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet betydning1  

Ingen Lokal Kort Ingen/ubetydelig 

Lille Regional Mellemlang Mindre 

Mellem National Lang Moderat 

Stor Grænseoverskridende  Væsentlig 
1 Evalueringen af den samlede betydning af effekten omfatter en evaluering af de viste kriterier samt en vurdering af 
følsomheden af den ressource / receptor, som er vurderet.  

 
 
Den overordnede vurdering af virkningerne på miljøet i hhv. anlægs- og driftsfasen samt kvalite-
ten af den data, der er anvendt, opsummeres i en konklusion til hver fagdisciplin, jf. eksemplet i 
Tabel 6-5. 
 
Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret 
ved hjælp af følgende kategorier:  
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1. Begrænset (spredte data, noget viden) 
2. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden) 
3. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden) 
 

Tabel 6-5 Eksempel på skema til overordnet vurdering af en virkning på miljøet 

Sandsynlig virkning Samlet betydning  Grundlag for vurdering 

VIRKNING PÅ ##   

Anlægsfasen   
 Ingen/ubetydelig  

  Mindre 3 

 Moderat 2 

 Væsentlig 1 

Driftsfasen   
   

 
 

6.4 Kilder til påvirkning 
 
Vurderingerne i redegørelsen omfatter en oversigt over de generelle forhold/projektaktiviteter, 
som kan give anledning til virkninger på miljøet i henholdsvis anlægsfasen og driftsfasen. 
 
Projektaktiviteter, der kan være mulige årsager til påvirkning af det omkringliggende miljø i an-
lægsfasen og driftsfasen, er listet i Tabel 6-6 og Tabel 6-7. I tabellen fremgår ligeledes typen af 
påvirkning samt den påvirkede ressource/recipient (receptor). 
 

Tabel 6-6 Kilder til påvirkning i anlægsfasen, type af påvirkning og receptor, der påvirkes 

Projektaktivitet Type af påvirkning Receptor 

Fysisk aktivitet i projektområdet med 
fartøjer, fx: 
 Skibe 
 Jack-up fartøjer 
 Pramme 
 Hjælpefartøjer 
 Kabellægningsfartøjer 
 Ankerhåndteringsfartøjer 
 Mv. 

Støj og vibrationer Fisk, fugle, flagermus, havpattedyr, re-
kreative forhold, marinarkæologi, be-
skyttede områder 

Fysisk forstyrrelse Fisk, fugle, flagermus, havpattedyr, rå-
stofindvinding, rekreative forhold, be-
skyttede områder 

Emissioner Luftkvalitet, beskyttede områder 

Lys Fugle, rekreative forhold, beskyttede 
områder 

Sikkerhedszoner Rekreative forhold, skibsfart, kommer-
cielt fiskeri 

Udledninger fra skibe Vandkvalitet, bentisk flora og fauna, 
havpattedyr, beskyttede områder 

Ankerhåndtering (sedimentspredning) Vandkvalitet, bentisk flora og fauna, 
fisk, fugle, havpattedyr, beskyttede 
områder 

Visuel påvirkning Landskabsforhold, rekreative forhold 

   
Konstruktionsarbejder på havmøllerne, 
fx: 
 'Grouting' 

Udledning af 'grout' (cementbaseret 
produkt) 

Vandkvalitet, bentisk flora og fauna, 
fisk, fugle, havpattedyr, beskyttede 
områder 

   
Konstruktionsarbejder på havbunden, 
fx: 
 Stenudlægning 
 Gravearbejder 
 Placering af jack-up fartøjer 
 Inst. af fundamenter 
 Kabellægning 
 Nedspuling/-pløjning af kabler 
 Mv. 
 

Støj Fisk, fugle, havpattedyr, rekreative 
forhold, beskyttede områder 

Sedimentspredning Bundtopografi, vandkvalitet, bentisk 
flora og fauna, fisk, fugle, havpattedyr, 
beskyttede områder 

Sedimentering Bundtopografi, vandkvalitet, bentisk 
flora og fauna, fisk, fugle, havpattedyr, 
beskyttede områder 

Spredning af næringsstoffer samt foru-
reningskomponenter 

Vandkvalitet, bentisk flora og fauna, 
fisk, fugle, havpattedyr, beskyttede 
områder 

Ændret havbundstopografi Hydrografi, bentisk fauna, fisk, beskyt-
tede områder 
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Tabel 6-7 Kilder til påvirkning i driftsfasen, type af påvirkning og receptor, der påvirkes 

Projektaktivitet Type af påvirkning Receptor 

Tilstedeværelse af møller Støj Fisk, fugle, havpattedyr, rekreative 
forhold, beskyttede områder 

Sikkerhedszoner Rekreative forhold, skibsfart, råstof-
indvinding, kommercielt fiskeri 

Optager areal på havbunden Bundtopografi, bentisk fauna, fisk, 
havpattedyr 

Ændret havbundstopografi Hydrografi, bølgeforhold og kystmor-
fologi 

Blokeringseffekt Fugle, flagermus, bølgeforhold og 
kystmorfologi, havpattedyr, beskytte-
de områder 

Reveffekt Bentisk fauna, fisk, havpattedyr, be-
skyttede områder 

Visuel påvirkning Rekreative forhold 

Tilstedeværelse af kabler Elektromagnetiske felter omkring 
kabler 

Fisk, havpattedyr, beskyttede områ-
der 

Beskyttelse af havmøller Udledning af zink/aluminium fra ano-
der 

Vandkvalitet, bentisk fauna, fisk hav-
pattedyr, beskyttede områder 

   

Inspektion og vedligehold Støj Fisk, fugle, flagermus, havpattedyr, 
rekreative forhold, beskyttede områ-
der 

Emissioner Luftkvalitet, beskyttede områder 

 
 
 
 

6.5 Hydrografi, bundtopografi og vandkvalitet 
 
Mulige virkninger på hydrografiske forhold samt bundtopografi og vandkvalitet i anlægs- og 
driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark kan forårsages af følgende: 
 
 Udgravning til gravitationsfundamenter 
 Nedspuling/-pløjning af kabler i havbunden 
 Møllernes fysiske tilstedeværelse 
 Korrosionsbeskyttelse af møllefundamenter 
 
I det følgende er potentielle virkninger af ovennævnte forhold vurderet. 
 

6.5.1 Metode 
Vurderingen er baseret eksisterende data og litteratur samt computermodellering. 
 
Computermodelleringen er foretaget med det numeriske modelleringsværktøj MIKE 21 med ap-
plikationen PA (Particle Analysis module) udviklet af DHI. Med modellen kan sedimenttransport 
og sedimentation estimeres under hensyntagen til såvel transport i vandsøjlen, sedimentation 
samt resuspension under givne strømsituationer. For mere information om MIKE 21 PA henvises 
til /9/. 
 
Der er taget udgangspunkt i opstilling af 20 møller med totalhøjder på 200 m og anvendelse af 
gravitationsfundamenter med en bunddiameter på 30 m, svarende til worst case scenariet, jf. af-
snit 0. Opstillingsmønster og antaget kabelføring fremgår af afsnit 0. 
 
Modelområdet er udvalgt, som vist i Figur 6-1 med tre modelrande, hvor de overordnede strøm-
me ind og ud af området foregår vinkleret på randene. Randen mod nord er Kattegat og baseres 
på vandstandsmålinger for Grenå havn, mens randen mod Storebælt er baseret på vandstands-
målinger i Korsør havn. Vandstandsmålingerne er hentet fra Havmodellen.dk /7//21/. 
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Vandføringen over randen ved Lillebælt er beregnet på baggrund af simulerede strømhastigheder 
fra modellerede hastigheder fra Havmodellen.dk (3 positioner), og der er udtaget vandybder 
langs randen fra C-map /7//21/. 
 
Strømningsberegninger er udført for hele 2006 med en grid størrelse på 200 m. 
 

 

Figur 6-1 Modelområde til strømmodel 

 
Der findes ingen fast grænser eller kriterier for tilladelige koncentration, der kan anvendes for 
evaluering af modelresultaterne. Ved evalueringen af resultaterne anvendes derfor de samme 
kriterier som blev anvendt ved Anholt havmøllepark /15/. I forbindelse hermed blev der anvendt 
følgende tre kriterier: 
 
 Synlig kilde (forudsat baggrundskoncentration er mindre) (2 mg/l) 
 Mulig effekt på fisk (10 mg/l) 
 Effekt på dykkende fugle (15 mg/l) 
 
Det vurderes, at forholdene ved Mejlflak Havmøllepark svarer til forholdene ved Anholt Havmøl-
lepark og disse kriterier anvendes derfor ved evaluering af påvirkninger. Der benyttes det mest 
restriktive af ovenstående kriterier relateret til miljøet. Dette kriterium for mulige effekt på fisk 
og kan optræde ved mere end 10 mg/l. Der ses i denne sammenhæng bort fra rene æstetiske 
kriterier (synlige effekter), da spildet er relateret til bundvandet, i en betydelig afstand til nær-
meste kyst. 
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Grundlaget for den gennemførte modellering er beskrevet i detaljer i de efterfølgende underaf-
snit. 
 
Bestemmelse af sedimentspild ved etablering af gravitationsfundamenter 
Sedimenterne som skal afgraves i forbindelse med etablering af fundamenter til havmøllerne 
vurderes på baggrund af substrattypekortlægningen, at kunne opdeles i to typer, henholdsvis 
gytje og sand. Det vurderes, at 15 møller placeres i områder med gytje (organisk rigt fint sedi-
ment), og 5 placeres i områder med sandet bund. Opdelingen per fundament ses i Tabel 6-8. 
 
Alt blødt sediment antages afgravet fra havbundsoverfladen og ned til fast bund (moræneover-
fladen). Niveauerne for henholdsvis havbundsoverflade og moræneoverflade er fundet som gen-
nemsnit for målinger i en radius af 15 meter fra havmøllernes placeringer. Volumenet af bløde 
havbundsmaterialer, der skal bortgraves inden etablering af gravitationsfundamenter er identifi-
ceret og kvantificeret på grundlag af de geofysiske undersøgelser gennemført af GEO som en del 
af dette projekt. 
 
Afgravningers mægtigheder varierer mellem 0 og 11 m. Det er dog forudsat, at der minimum af-
graves/afrettes 0,5 m. Dette giver et afgravningsvolumen på mellem 400 m3 og 24.000 m3 sedi-
ment ved fundamenterne. Den samlede afgravningsmængde er estimeret til 123.000 m3 i forbin-
delse med etablering af gravitationsfundamenter. 
 

Tabel 6-8 Beregnet tykkelse af blød bund, der skal afgraves, og udgravningsmængde 

Mølle Sedimenttype Tykkelse af blød bund 
(m) 

Udgravnings-mængde 
(m3) 

Spildrate 
 
(kg/s) 

1 Gytje 1,6 1.412  0,1  

2 Gytje 4,9 6.146  0,4  

3 Gytje 8,3 14.662  1,0  

4 Gytje 0,8 662  0,04  

5 Gytje 8,4 15.217  1,0  

6 Gytje 1,5 1.290  0,1  

7 Gytje 1,1 920  0,1  

8 Gytje 3,5 3.874  0,3  

9 Gytje 8,9 16.844  1,1  

10 Gytje 7,9 13.618  0,9  

11 Gytje 4,7 5.750  0,4  

12 Sand 0,5 378  0,03  

13 Sand 0,5 378  0,03  

14 Sand 0,5 378  0,03  

15 Gytje 3,7 4.153  0,3  

16 Gytje 6,8 10.537  0,7  

17 Sand 0,5 378  0,03  

18 Sand 0,5 378  0,03  

19 Gytje 10,8 23.916  1,6  

20 Gytje 1,6 1.366  0,1  

 
 
Afgravningen til gravitationsfundamenter antages at tage 4 dage per fundament, dvs. i alt 80 da-
ge for 20 møller, jf. afsnit 0. 
 
Spild som følge af afgravning til fundamenter vil være forskellig afhængig af hvilket udstyr, der 
bliver benyttet. Det forudsættes, at der anvendes en mekanisk gravemaskine (backhoe). Baseret 
på andre sedimentspildsstudier vurderes det, at spildet fordeler sig som angivet i Tabel 6-9. 
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Tabel 6-9 Fordeling af spild ved afgravningsarbejde til gravitationsfundamenter /15//16/ 

Spild 
 

Spild af volumen der afgraves 

Overfladen - overløb fra prammen 1,5 % 

Vandsøjlen - skovlen løftes op i vandsøjlen 0,5 % 

Havbunden - selve gravearbejdet i havbunden 1,0 % 

 
Total 

 
3,0 % 

 
 
Bestemmelse af sedimentspild ved kabellægning 
Der skal nedlægges kabler mellem de enkelte vindmøller samt hen til kabeltraceet, der forbinder 
havmølleparken til land. Den endelige linjeføring af kabler er endnu ikke fastlagt. Der skal etable-
res maksimalt 3-4 lineføringer, jf. afsnit 0. Som grundlag for vurderingerne af sedimentspild er et 
kabelmønster bestående af 4 kabler forudsat, hvilket anses for worst case. Den antagede interne 
kabelføring samt rute for ilandføring ses på Figur 4-1. 
 
Lægning af kabler mellem møllerne antages at tage en dag per mølle, i alt ca. 20 dage, mens 
nedpløjning til land antages at kunne gøres med en hastighed på ca. 1 km søkabel om dagen, jf. 
afsnit 0 /14/. Den samlede anlægsperiode for nedlægning af kabler forventes således at være ca. 
60 arbejdsdage. 
 
Baseret på /3/og /15/ vurderes processen med nedlægning af kabler i havbunden at medføre en 
fysisk påvirkning af ca. 1,5 m3 sediment per m kabel, hvoraf en mindre andel vil blive bragt i su-
spension.  
 
Sedimentspild (det suspenderede sediment) som følge af kabellægning foregår ved bunden og er 
erfaringsmæssigt mindre end spild ved gravearbejdet til forberedelse af gravitationsfundering, 
hvor sediment løftes op gennem vandsøjlen. Baseret på worst case betragtning og på /15/og 
/16/ er en spildprocent som følge af kabelnedlægning er sat til 2 %. Det betyder, at spildet er ca. 
0,4 kg/s ved transmissionskablerne og ca. 0,2-0,3kg/s ved den interne kabelføring mellem møl-
lerne. 
 
Kablerne bliver lagt i en dybde af ca. 1 m. Sedimentborekerner udtaget i projektområdet viser, at 
det øverste havbundslag hovedsageligt består af gytje. Gytje anvendes således som sedimentty-
pe i estimeringen af spild og til spredningsmodellen. 
 
Sedimentegenskaber og sedimentationshastighed 
I forbindelse med de geofysiske og geologiske undersøgelser udført i november 2011 som led i 
forundersøgelserne, blev der udtaget sedimentborekerner. Der er udført kornstørrelsesanalyser 
på 5 udvalgte sedimentborekærner udtaget i nærheden af de planlagte mølleplaceringer samt in-
denfor det forventede ledningstrace. Karakteristika for sedimentet ses i Tabel 6-10. 
 

Tabel 6-10 Karakteristika for repræsentativt sediment i projektområdet (analyseresultater) 

Prøve 
Glødetab 
% 

Fint sand 
% 

Mellem sand 
% 

Groft sand 
% 

d50 
Andel 
>2mm 

VIB-MF-02 (Sand) 0.5 m  - - - - 0,81 - 

VIB-MF-03 (Sand) 0.6 m - - - - 0,128 - 

VIB-MF-05 (Gytje) 2.6 m 8,5 2 0 - 0,004 0 

VIB-MF-06 (Gytje) 0.8 m 6 18 1 - 0,009 0 

VIB-MF-06 (Ler) 2.4 m  - 15 13 6 0,5 43 

VIB-MF-08A (Gytje) 2.8 m 6,8 8 0 - 0,005 0 

VIB-MF-20 (Gytje) 0.8 m 11 1 1 - 0,002 0 

 
 



 
VVM-REDEGØRELSE  
 
 
 
 
 
 

 

119

Borekernerne er overordnet delt op i sedimenttyperne sand og gytje. I modellering angives sedi-
mentet som en procentuel fordeling mellem tre repræsentative typer sediment, hver med en ka-
rakteristisk faldhastighed. Faldhastigheden for hver sedimenttype baseret på kornkurveanalyser-
ne. Sedimentspild i forbindelse med anlægsarbejder er beskrevet ud fra indholdet af de fine frak-
tioner i sedimentborekernerne. 
 
I Tabel 6-11 ses fordelingen af de kornstørrelsesfraktioner og de estimerede sedimentationsha-
stigheder, der karakteriserer de to sedimenttyper (gytje og sand). Spild af gytjeholdigt materiale 
antages at indehold materiale fra fint ler (0,0005 mm) til silt (0,006 mm) mens spild af sandet 
materiale antages at indeholde materiale fra ler (0,0015 mm) til sand (0,05 mm). Tabellen inde-
holder ligeledes tolkede kornstørrelsesfraktioner fra sigteanalyseresultater for de 4 gytjeprøver 
og 2 sandede prøver. 
 

Tabel 6-11 Sedimentationshastigheder og sedimentkarakteristika anvendt i modelleringen 

 Sedimentationshastighed Fint ler Ler Silt Sand 

Partikelfraktion [mm] 

 
<0,001 0,001-0,002 0,002-0,02 0,02-0,6 

Repræsentativ kornstørrelse, d50 [mm] 

 
0,0005 0,0015 0,006 0,05 

Sedimentationshastighed ”solitære” sediment 

partikler, Wsd [m/s] 
4,98E-08 4,49E-07 7,18E-06 1,86E-03 

Flokkuleringsfaktor (aflæst på Figur 6-2) 

 
1000 120 8 1 

Resulterende sedimentationshastighed 
flokkuleret sediment, Wf [m/s] 

5,0E-05 5,4E-05 5,7E-05 1,9E-03 

Gytje (estimerede fraktioner) 
   

 

Prøve VIB-MF-05,  

prøvedybde: 2.6 m (%) 
51,6 11,3 37,1 - 

Prøve VIB-MF-06,  

prøve dybde: 0,8 m (%) 
44,3 13,1 42,6 - 

Prøve VIB-MF-08A, (%) 

prøve dybde: 2,8 m  
60,7 5,4 33,9 - 

Prøve VIB-MF-20, (%) 

prøve dybde: 0,8 m  
69,2 4,6 26,2 - 

Fordeling anvendt i model (%) 
 

56 9 35 - 

Sand (estimerede fraktioner) 
   

 

Prøve VIB-MF-02, (%) 

prøve dybde: 0,5 m  
- 28,6 21,4 50,0 

Prøve VIB-MF-03, (%) 

prøve dybde: 0,6 m 
- 30,0 35,0 35,0 

Fordeling anvendt i model (%) 
 

- 29 28 43 

 
Faldhastigheden w(sd) i Tabel 6-11 er estimeret ved anvendelse af Stokes lov: 
 

μ

)ρ(ρdg
w(d) vs 

2

18

1
 

 
Hvor d er korndiameteren, ρs er korndensiteten (1.500 kg/m3 for gytje og 2.800 kg/m3 for sand), 
ρv er vands densitet (1.025 kg/m3), μ er vands viskositet (0,0013 kg/m/s ved 10oC) og g er 
tyngdeacceleration (9,82 m/s2). En korndensitet for gytje på 1.500 kg/m3 er valgt, idet gytje 
normalt har et højt indhold af organisk materiale og derved er lettere end sand, se fx /17/ og 
/18/. 
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Partikler mindre end sand, dvs. silt og ler, er som regel sammenhængende (kohæsive) og har 
tendens til at flokkulere og danne aggregater, når de spredes i havvand. Dermed dannes en mere 
grovkornet partikelfordeling bestående af partikler med en lavere densitet end de ”solitære" par-
tikler /22/ og /23/. 
 
Stabiliteten af aggregaterne varierer. Stærke og tætte aggregater kan stamme fra konsolidering 
af overliggende sedimenter og kan blive frigivet i løbet af opgravningen, mens mere ustabile ag-
gregater kan dannes i vandsøjlen. Opsplitningen af aggregater bestående af flere sedimentpartik-
ler kræver tilførsel af energi /22//23//24/. En afgravning i fx ler betyder derfor ikke at et evt. 
spildt vil bestå af enkelte lerpartikler. En forøget partikelstørrelse vil øge faldhastighed, hvilket til 
en vis grad kan opvejes af reduceret densitet af aggregaterne /22//23//24/. 
 
Betydningen af flokkulering kan beskrives ved forholdet vist i Figur 6-2. Flokkuleringsfaktor (F) er 
forholdet mellem faldhastighed af flokkuleret sediment (Wf) og faldhastigheden af ”solitære” se-
diment partikler (Wsd). 
 

 

Figur 6-2 Sammenhængen mellem flokkuleringsfaktor (F) og partikeldiameter /26/. Røde streger indike-
rer aflæsninger for de karakteristiske kornstørrelser for sedimentet, jf. Tabel 6-11. 

 
På grundlag heraf er de resulterende sedimentationshastigheder, der anvendes i modellen, be-
regnet og angivet i Tabel 6-11 for hver sedimenttype. 
 
Resuspensionen beskrives ved den kritiske Shields parameter (θc) som afhænger af korndiame-
teren, se fx /20/ og /21/. I modellen benyttes en værdi for kritisk Shields parameter for gytje, 
der er den sedimenttype der er mest typisk i området. Shields parameter er sat til 0,28. 
 
Udvælgelse af simuleringsperiode 
Der er gennemført en analyse med det formål at identificere og dokumentere en ca. 90 døgns 
periode, der er repræsentativ for forholdende ved Mejlflak. Hvis der under udgravningen til fun-
damenterne er en kraftig strøm, vil det betyde at sediment kan transporteres længere, men der 
vil også ske en hurtigere fortynding af sedimentfanen. Er der omvendt svag strøm vil fortyndin-
gen blive ringere og sedimentationen vil blive koncentreret inden for et mindre område.  
 
Da beregningsperioden skal bruges til at beskrive sedimentspild, tager analysen udgangspunkt i 
den afstand, som en partikel kan tilbagelægge indenfor et døgn, hvilket også kaldes den resulte-
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rende trajectory. En repræsentativ periode skal derfor have en repræsentativ sammensætning af 
trajectories.  
 
Der er beregnet trajectories for partikler, der tænkes frigivet på hver time i hele året 2006. Der 
er beregnet et løbende gennemsnit for disse trajectories indenfor 90 dage svarende til en bereg-
ningsperiode. 
 
I Figur 6-3 er vist det løbende gennemsnit for 90 dage (blå linje) og for samlet gennemsnit for 
2006 (rød linje). Det fremgår, at der er tre perioder, hvor gennemsnittene er de samme. De tre 
perioder, der starter henholdsvis den 21. maj, den 13. juni og den 18. november, er undersøgt 
nærmere for at finde en repræsentativ beregningsperiode. 
 
 

 

Figur 6-3 Løbende gennemsnit for afstand en partikel kan tilbagelægge ved en strømhastighed for 90 
dage (blå linje) og for samlet gennemsnit for 2006 (rød linje) 

 
Inden for en 90 døgns periode vil der forekomme trejectories, der beskriver kortere og længer 
transportveje. En repræsentativ beregningsperiode skal således have en repræsentativ sammen-
sætning af korte og lange trajetories. Fordelingen af trajectories i de tre udvalgte perioder er vist 
i Figur 6-4, hvor de er sammenlignet med fordelingen for hele 2006. 
 

 

Figur 6-4 Frekvensfordeling for længden af trajectories. Fordelingen er beregnet for de tre perioder 21. 
maj – 21 Amgust, 12 juni – 12. september og 18. november – 18. februar. Resultatet er sammenlignet 
med fordelingen for hele 2006. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

M
id
d
e
l a
fs
ta
n
d
 9
0
 d
ag
e
 (
m
)

løbende middel 3 mdr

Middel 

0

20

40

60

80

100

120

0 5000 10000 15000 20000 25000

Fr
e
kv
e
n
s

Afstand 24 h (m)

2006

21 maj ‐21 august

13 juni‐13 september

18 november ‐ 18 februar



 
VVM-REDEGØRELSE  
 
 
 
 
 
 

 

122

Baseret på Figur 6-4 er perioden 21. maj til 21. august udvalgt, da denne ligger tættest på frek-
vensfordelingen for hele 2006. Der er derfor udført sedimentspredningsberegningerne for følgen-
de to perioder: 
 
Udgravning af fundamenter  
Kørsel 84 dage 
Fra den 21-05-2006 til den 13-08-2006 
Grid 50 m 
 
Nedgravning af kabler  
Kørsel 62 dage 
Fra den 21-05-2006 til den 14-07-2006 
Grid 50 m 
 

6.5.2 Anlægsfase 
Der vil i anlægsfasen ske indgreb i havbunden i forbindelse med forberedelsen for etablering af 
gravitationsfundamenter. Dette er principielt en ændring af bathymetrien. Afgravningerne vil ud-
gøre i alt 20 punktformige lokaliteter med en gennemsnitsdybde på ca. 4 m indenfor et interval 
på 0-11 m. 
 
Anlægsfasen rummer ikke operationer der påvirker strømning eller lagdeling. 
 
Resultater af simuleret sedimentspredning som følge af afgravningsarbejde til 20 havmøllefun-
damenter er vist i Figur 6-5, Figur 6-6 og Figur 6-7.  
 
Figur 6-5 viser den estimerede maksimale sedimentkoncentration i vandsøjlen (mg/l) for koncen-
trationer over 2 mg/l (synlig fane). I normale situationer er koncentrationen af suspenderet stof 
2-4 mg/l i Århus Bugt, jf. afsnit 5.2.7. Koncentrationer over 10 mg/l (mulig påvirkning på fisk) 
strækker sig ca. 3 km fra møllefundament nummer 19 med en maksimal bredde på ca. 1 km. For 
koncentrationer over 15 mg/l (mulig påvirkning på dykkende fugle) er fanen ca. 2 km lang og 0,5 
km bred. De højest forekommende koncentrationer er estimeret til 34 mg/l. Det skal dog pointe-
res, at figuren viser de højest forekommende timeværdier estimeret for hele anlægsperioden for 
gravitationsfundamenter. Figuren er således ikke et udtryk for en øjeblikkelig sedimentudbredel-
se, men alene de højest registrerede koncentrationer gennem hele anlægsperioden. 
 

 

Figur 6-5 Maksimale koncentrationer i vandsøjlen som følge af gravearbejdet 

 
Figur 6-6 viser den estimerede varighed af sedimentkoncentrationer over 10 mg/l. Det fremgår, 
at koncentrationerne som følge af sedimentspild fra etablering af møllefundament nummer 19 
overskrider 10 mg/l i en periode på 1-2 timer i en afstand på op til 2 km fra graveaktiviteterne. 
Koncentrationerne vil vedblive over 10 mg/l i en afstand på op til 1 km i 2-4 timer. Koncentratio-
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nerne angivet på Figur 6-5 har således en varighed på mindre end 4 timer, når der ses bort fra 
selve anlægsområdet. 
 

 

Figur 6-6 Varighed af sedimentkoncentrationer større end 10 mg/l i vandsøjlen (timer) 

 
 
Figur 6-7 viser nettosedimentationen (over 1 mm) omkring fundamenterne. Nettosedimentatio-
nen er resultatet af materiale, der sedimenter på havbunden, men med ”fradrag” for materiale, 
der resuspenderes igen som følge af kraftig strøm. Nettosedimentationen bestemmes som sedi-
mentmængden, der findes på havbunden ved beregningens afslutning. Det ses, at sedimentation 
er meget lokal og begrænset til nærheden af de enkelte fundamenter indenfor en afstand på få 
100 m. Sedimentationen er tydeligt knyttet til de fundamenter, hvor der foretages de største af-
gravninger, dvs. mølle 3, 5, 9, 10 og 19. 
 
 

 

Figur 6-7 Netto sedimentation som følge af gravearbejdet 

 
Resultater af simuleret sedimentspredning som følge af anlægsarbejdet for kabler mellem de 20 
havmøller og igennem kabeltraceet til land er vist i Figur 6-8, Figur 6-9 og Figur 6-10. 
 
Figur 6-8 viser de estimerede maksimale koncentrationer i vandsøjlen ved kabelarbejder. Det 
fremgår, at ingen koncentrationer (timeværdier) vil overskride 10 mg/l. Der er små sedimentfa-
ner med koncentrationer på mellem 2 og 4 mg/l (synligt indhold), som strækker sig ca. 2 km 
mod nord fra vindmøllerækken placeret mod Mejlflak. 
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Figur 6-8 Maksimale koncentrationer i vandsøjlen 

 
Figur 6-9 viser overskridelseshyppighed for koncentrationer over 10 mg/l. Der ses ingen over-
skridelser. 
 

 

Figur 6-9 Varighed af sedimentkoncentrationer større end 10 mg/l i vandsøjlen (timer) 

 
Figur 6-10 viser nettosedimentation som følge af kabelpløjning. Der ses ikke sedimentation over 
0,5 mm ved selve møllepositionerne. I kabeltrace fra projektområdet til land ses sedimentationer 
omkring kabeltraceet på omkring 2 mm. Dette skyldes, at der her parallelt nedlægges i alt 4 kab-
ler. 
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Figur 6-10 Net sedimentation som følge af afgravningsarbejdet 

 
I Tabel 6-12 sammenfattes resultaterne af computermodelleringerne af sedimentspredning som 
følge af graveaktiviteter ved fundamenter og det interne ledningsnet og kabelføringen til land i 
anlægsfasen af Mejlflak Havmøllepark. 
 

Tabel 6-12 Sammendrag af modelresultater for udgravning til gravitationsfundamenter og for kablepløj-
ning. Første resultatsøjle angiver de maksimalt forekommende værdier indenfor en 200 m x200 m be-
regningscelle. I de efterfølgende resultatsøjler er det angivet arealudbredelser inden for hvilke givne 
værdier overskrides én gang indenfor anlægsperioden.  

Koncentration i 
vandsøjlen 
 

Maksimal  
koncentration 
 

Konc. > 2 mg/l 
 

Konc. > 10 mg/l 
 

Konc. > 15mg/l 
 

Kabler 3,7 mg/l 2,8 km2 0 km2 0 km2 

Fundamenter 34,1 mg/l 23 km2 2,4 km2 0,8 km2 

Varighed af over-
skridelse af 10 mg/l 
 

Maksimal  
varighed.  

Areal > 1 time Areal > 10 timer Areal >24 timer 

Kabler 0 timer 0 km2 0 km2 0 km2 

Fundamenter 48 timer 0,7 km2 0,03 km2 0,01 km2 

Sedimentation på 
havbunden 
 

Maksimal  
sedimentation 

Areal > 1 mm Areal > 5 mm Areal >20 mm 

Kabler 2,8 mm 0,3 km2 0 km2 0 km2 

Fundamenter 61 mm 0,4 km2 0,04 km2 0,01 km2 

 
 
Endelig vil der som led i etablering af potentielle monopæle blive anvendt og spildt mindre 
mængder grout (cementbaseret produkt), jf. afsnit 4.9.5. Ved spild af grouting materiale vil der 
ske en kortvarig forøgelse af pH-værdien i nærområdet. Påvirkningen vurderes som værende af 
ubetydelig intensitet med lokal og kortvarig udbredelse.  
 
I Tabel 6-13 sammenfattes de overordnede virkninger som følge af sedimentspredning i anlægs-
fasen af Mejlflak Havmøllepark. 
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Tabel 6-13 Sammenfatning af påvirkningerne af hydrografiske forhold samt bundtopografi og vandkvali-
tet i anlægsfasen af Mejlflak Havmøllepark. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Udgravning til gravitationsfundamenter 
(Bundtopografi) Lille Lokal Lang Mindre 

Udgravning til gravitationsfundamenter 
(Vandkvalitet) Lille Lokal Kort Mindre 

Nedspuling/-pløjning af kabler 
(Vandkvalitet) Ingen - - Ingen/ubetydelig 

Nedspuling/-pløjning af kabler 
(Bundtopografi) 

Lille Lokal Kort Mindre 

Spild af grout ved etablering af mono-
pæle (Vandkvalitet) Lille Lokal Kort Ingen/ubetydelig 

 
 

6.5.3 Driftsfase 
De færdige fundamenter udgør et lokalt ruhedeselement i forhold til bathymetrien. Dette er prin-
cipielt en ændring af bathymetrien. Dette kan teoretisk medføre påvirkning af strømmen og evt. 
lagdeling. Da hovedparten af havstrømningen i Århus Bugt imidlertid foregår i de dybe render 
mellem Sletterhage og Samsø (jf. afsnit 5.2.5), og da møllerne planlægges etableret i områder 
på lavere vand, vurderes tilstedeværelsen af havmøllerne ikke at have betydning for strømfor-
holdene. 
 
Der er i driftsfasen ikke aktiviteter der kan give anledning til spild. Der vil derfor ikke være nogen 
påvirkning forårsaget af sedimentspild i driftsfasen. 
 
For at mindske den udvendige korrosion skal der installeres anoder på møllefundamenterne, jf. 
afsnit 4.8.2. De potentielle miljømæssige indvirkninger som følge af anoder er relateret til frigi-
velsen af metalioner fra anodematerialet, der gradvist frigives til havmiljøet. Koncentrationerne 
af metaller i vandsøjlen vil være lave og forventes på baggrund af tidligere studier kun at kunne 
måles inden for få meter af fundamentet /209/. På denne baggrund vurderes det, at virkningens 
intensitet vil være lav, og indvirkningens omfang vil være lokalt. Da anoderne er udviklede til at 
holde i fundamentets levetid, vil varigheden af virkningen være langvarig. Den samlede indvirk-
ning på vandkvaliteten vurderes derfor at være ubetydelig. 
 

Tabel 6-14 Sammenfatning af påvirkningerne på hydrografiske forhold samt bundtopografi og vandkvali-
tet i driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Møllernes fysiske tilstedeværelse 
(Strømforhold) Ingen Lokal Lang Ingen/ubetydelig 

Møllernes fysiske tilstedeværelse 
(Skillefladen) Lille Lokal Lang Mindre 

Korrosionsbeskyttelse 
(Vandkvalitet) Lille Lokal Lang Ingen/ubetydelig 

 
 

6.5.4 Kumulative effekter 
Der forventes ingen kumulative effekter i relation til hydrografi, bundtopografi og vandkvalitet 
som følge af etablering og drift af Mejlflak Havmøllepark. 
 

6.5.5 Konklusion 
Det vurderes overordnet for afgravningsarbejde til fundamenter, at udbredelsen af sedimentfaner 
fra arbejdet vil have en lokal udbredelse. Områder med kortvarig overskridelse af koncentratio-
ner på 10 mg/l kan strække sig ind i Natura 2000-området Mejlflak. Der vil dog ingen steder fo-
rekomme koncentrationer over 10 mg/l i en varighed over 4 timer. Ligeledes vil der ingen steder 
forekomme sedimentationsrater, der medfører sedimentation på mere end 2 mm. Sedimentet 
lægger sig ganske lokalt og er koncentreret omkring etableringen af de fem fundamenter, der 
fordrer de største afgravninger.  
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Det vurderes overordnet, at nedspuling/pløjning af kabler ikke vil medføre koncentrationer over 
10 mg/l. Der vil kun lokalt i kablekorridoren kunne forventes en mindre sedimentation på op til 1 
mm.  
 
Den overordnede vurdering af virkningerne på miljøet i som følge af arbejder på/i havbunden 
samt møllernes fysiske tilstedeværelse er opsummeret i Tabel 6-15. 
 

Tabel 6-15 Overordnet vurdering af en virkning på miljøet 

Sandsynlig virkning Samlet betydning Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ HYDROGRAFISKE FORHOLD 
SAMT BUNDTOPOGRAFI OG VANDKVALITET 

  

Anlægsfasen   
Udgravning til gravitationsfundamenter 
(Bundtopografi) 

Mindre 3 

Udgravning til gravitationsfundamenter 
(vandkvalitet) 

Mindre 3 

Nedspuling/-pløjning af kabler 
(vandkvalitet) 

Ingen/ubetydelig 3 

Nedspuling/-pløjning af kabler 
(Bundtopografi) 

Minder 3 

Spild af grout ved etablering af monopæle 
(Vandkvalitet) 

Ingen/ubetydelig 3 

Driftsfasen   
Møllernes fysiske tilstedeværelse (Strømforhold) Ingen/ubetydelig 2 

Møllernes fysiske tilstedeværelse 
(Skillefladen) 

Mindre 2 
Korrosionsbeskyttelse 
(Vandkvalitet) 

Ingen/ubetydelig 2 

 
I betragtning af den ganske korte varighed af marginalt forhøjede sedimentkoncentrationer 
(mindre end 4 timer) vurderes dette ikke at have nogen betydning i relation til skyggevirkning 
 
I de områder hvor sedimentation forårsager den kraftigste sedimentationsrater overstiger den ik-
ke den naturlig årlige baggrundssedimentation, der tidligere er bestemt til ca. 2 mm/år i Århus 
bugt. Det vurderes derfor ikke, at det vil være muligt at registre en forøgede sedimentation 
udenfor en radius på ca. 100 m fra de enkelte fundamenter. 
 
 
 

6.6 Bølgeforhold og kystmorfologi 
 
Mulige virkninger på bølgeklimaet i anlægs- og driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark kan forårsa-
ges af følgende: 
 
 Møllernes fysiske tilstedeværelse 
 
I det følgende er potentielle virkninger af ovennævnte forhold vurderet. 
 

6.6.1 Metode 
Der er foretaget modellering med MIKE 21 SW. Se afsnit 5.3.1 for en yderligere specifikationer af 
modellen og inputparametre. 
 
Det skal blot opsummeres her, at modelleringen har taget udgangspunkt i bølger genereret ved 
en vindhastighed på 11m/s fra retningerne nord (0°), øst (90°), vest-sydvest (240°) og vest-
nordvest (300°). Retningerne er valgt for at vurdere eventuelle påvirkninger på kyststrækninger-
ne i nærheden af projektområdet. 
 
Der er taget udgangspunkt i opstilling af 20 møller med totalhøjder på 200 m og anvendelse af 
gravitationsfundamenter som cylindriske strukturer med en rørdiameter på 8 m i vandgangssnit-
tet, svarende til worst case scenariet, jf. afsnit 0. Diameteren er ca. en faktor 10 mindre end 
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netstørrelsen i området og den enkelte vindmølle er derfor modelleret ved at tage et henfalds led 
i regning ved beregning af bølgeenergien bagved møllen. For mere information om beregning af 
strukturer i MIKE 21 SW henvises til /9/. 
 
Det bemærkes, at lævirkningen af vindmøller, dvs. det forhold at vinden ikke er så kraftigt på 
bagsiden af møllerne, ikke tages i regning i modelleringen. Igangværende studier på DHI baseret 
på målinger udført af Risø viser imidlertid, at effekten af lævirkningen på bølgerne er lille.  
 
For at vurdere følsomheden af rørdiameteren på resultaterne er der for vindretning 300° også 
kørt en simulering med en rørdiameter på 12 meter svarende til en 50 % forøgelse. 
 

6.6.2 Anlægsfasen 
Eventuelle virkninger på bølgeforholdene vil udvikle sig gradvist gennem anlægsfasen og vil til 
sidst svare til forholdene i driftsfasen. Der er derfor ikke foretaget en særskilt vurdering af an-
lægsfasen. 
 

6.6.3 Driftsfasen 
Resultaterne af modelleringen for de fremtidige forhold efter etablering af den planlagte havmøl-
lepark for en vindhastighed på 11 m/s er illustreret i Figur 6-11 for vindretninger fra vest-
nordvest (300°) og øst (90°) tilsvarende Figur 5-7 for sammenligning. Retningerne er valgt, idet 
de højeste bølger opstår i forbindelse med kraftig vind fra disse retninger. 
  
 

 

Figur 6-11 Modellerede fremtidige bølgeforhold ved vind fra vest-nordvest (venstre) og ved vind fra øst 
(højre) med en vindhastighed på 11 m/s 

 
Forskellen mellem bølgehøjden med og uden havmøller i projektområdet er beregnet til 1-2 cm 
lige bagved de planlagte møller og mindre end 0,5 cm ca. 500 meter væk fra møllerne. Forskel-
len udtrykt i %, også kaldet dæmpningsforholdet, er beregnet til ca. 2 % lige bagved møllerne. 
Dette stemmer meget godt overens med resultaterne fra sammenlignelige studier af vindmølle-
parkers påvirkning af bølgeklimaet. 
 
Bølgeforholdene efter etablering af havmøller forventes således meget lig de forhold, som optræ-
der uden havmøller, dvs. at effekten af havmølleparken vurderes at være minimal. 
 
I Figur 6-12 og Figur 6-13 fremgår den procentvise ændring i bølgeforholdene, ved etablering af 
havmøller med en rørdiameter på 8 m for vindretninger fra vest-nordvest (300°) og øst (90°). 
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Figur 6-12 Procentvis ændring af bølgeforhold (dæmpningsforholdet) ved vind fra vest-nordvest (300°) 
med en vindhastighed på 11 m/s 

 
 

 

Figur 6-13 Procentvis ændring af bølgeforhold (dæmpningsforholdet) ved vind fra øst (90°) med en 
vindhastighed på 11 m/s 
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Langs de omkringliggende kyster er der ved modelberegningerne ikke fundet nogen effekt af be-
tydning på bølgeklimaet. Havmølleparken forventes således ikke at påvirke den dynamiske udvik-
ling af kysterne, som i høj grad styres af de lokale bølgeforhold. 
 
Ovenstående betragtninger gælder for bølger i størrelsesorden 0,6-0,9 meter og bølgeperioder på 
ca. 4 sekunder. Generelt gælder, at effekten af vindmøller for bølger med mindre bølgeperioder 
(optræder oftest sammen med mindre bølgehøjder) forventes at være større umiddelbart bagved 
møllerne. Effekten af møllernes tilstedeværelse vil dog aftage hurtigere end for de længere bøl-
geperioder, når man bevæger sig væk fra møllerne. For bølger med højere bølgeperioder (optræ-
der oftest for højere bølgehøjder, (gælder dog ikke for mindre swell-bølger) forventes der ingen 
væsentlig lokal effekt af møllerne, idet bølgerne vil løbe relativt uforstyrret forbi møllerne.  
 
Følsomheden på resultaterne af størrelsen af rørdiameteren af havmøllen (tower) i vand-
gangslinjen er belyst ved at anvende en 50 % større rørdiameter på 12 meter og sammenholde 
resultaterne med resultaterne for en rørdiameter på 8 meter, som resultaterne ovenfor er gæl-
dende for.  
 
Resultaterne af følsomhedsanalysen indikerer, at forskellen i bølgehøjderne mellem eksisterende 
forhold og fremtidige forhold øges til et dæmpningsforhold på 2-3 % umiddelbart bagved møller-
ne. Dæmpningsforholdet er dog stadig lille og effekten af vindmøllerne selv med en stor rørdia-
meter vurderes ar være minimal. 
 
I Tabel 6-16 sammenfattes de overordnede virkninger på bølgemiljøet i driftsfasen af Mejlflak 
Havmøllepark. 

Tabel 6-16 Sammenfatning af påvirkningerne på bølgemiljøet i driftsfasen. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Dæmpning af bølger 
 

Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Ændring af kystmorfologi på omkring-
liggende kyster 

Ingen - - Ingen 

 
6.6.4 Kumulative effekter 

Der forventes ingen kumulative effekter i relation til Bølgeforhold og kystmorfologi som følge af 
etablering og drift af Mejlflak Havmøllepark. 
 

6.6.5 Konklusion 
Det er fundet at virkningen af havmøllerne i Mejlflak Havmøllepark på bølgeklimaet er ubetydelig. 
Dæmpningsforhold på maksimalt op til 2-3 % af bølgerne lokalt bagved møllerne er beregnet ved 
modelsimuleringer. 
 
Længere væk fra møllerne langs kysterne omkring projektområdet er der ved modelberegninger-
ne ikke fundet nogen effekt af betydning på bølgeklimaet. Det betyder, at vindmølleparken ikke 
vurderes at påvirke bølgeforholdenes indflydelse på den dynamiske udvikling af kysterne. 
 
I Tabel 6-17 er de sandsynlige virkninger på bølgeklimaet som følge af Mejlflak Havmøllepark 
sammenfattet. 

Tabel 6-17 Overordnet vurdering af Mejlflak Havmølleparks påvirkning af bølgeklimaet 

Sandsynlig virkning Samlet betydning  Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ BØLJEMILJØET   

Anlægsfasen   
- 
 

- - 

Driftsfasen   
Dæmpning af bølger 
 

Ubetydelig 2 

Ændring af kystmorfologi 
 

Ingen 2 
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6.7 Luftkvalitet 
Mulige virkninger på luft og luftkvalitet under anlægs- og driftsfasen af Anholt Havmøllepark kan 
forårsages af følgende: 
 
 Aktiviteter, som inkluderer afbrænding af fossile brændsler 
 
I det følgende er alle udledninger af forurenende stoffer til luften som følge af disse aktiviteter 
estimeret. 
 

6.7.1 Metode 
De stoffer, som udledes til atmosfæren ved afbrænding af fossile brændsler i skibsmotorer, om-
fatter bl.a.: 
 
 Kuldioxid (CO2) 
 Kvælstofilter (NOX, fællesbetegnelse for NO og NO2) 
 Svovldioxid (SO2) 
 
CO2 og SO2 dannes som konsekvens af brændstoffets indhold af kulstof og svovl, mens NO2 dan-
nes som et biprodukt pga. atmosfærens indhold af kvælstof. 
 
Emissioner fra anlæg og drift af Mejlflak Havmøllepark er vurderet for stofferne CO2, NOX og SO2 
på baggrund af erfaringer fra andre nyere havmølleparkprojekter, såsom Anholt Havmøllepark 
/3/. 
 

6.7.2 Anlægsfase 
Anlægsfasen tegner sig på grund af de mange anlægsaktiviteter for størstedelen af projektets 
udledninger af forurenende stoffer til atmosfæren. Udledningerne vil altså være tidsbegrænsede, 
og hovedparten vil også være geografisk afgrænset til projektområdet bortset fra transporter af 
fundamenter, komponenter og sten til erosionsbeskyttelse. 
 
Vurderinger foretaget i forbindelse med tidligere havmølleparker indikerer, at løsningen med mo-
nopælfundamenter giver anledning til færre emissioner. Den store forskel skyldes primært hav-
bundsarbejderne, som for gravitationsfundamenterne udgør det største emissionsbidrag i an-
lægsfasen. 
 
Uanset mølle- og fundamenttype er emissionerne fra anlægsfasen meget lave sammenlignet med 
de årlige nationale emissioner (<< 1 % /3/). 
 
Nedenstående Tabel 6-18 sammenfatter de overordnede virkninger på luftkvaliteten i anlægsfa-
sen. Uanset forskellen i emissioner fra de forskellige mølle- og fundamenttyper vurderes virknin-
gen på miljøet fra anlægsfasen overordnet at være af mindre betydning. 
 

Tabel 6-18 Sammenfatning af virkninger på luftkvaliteten i anlægsfasen af Mejlflak Havmøllepark 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Udledning af forurenende stoffer til 
luften 

Lille Regional Kort Mindre 

 
 

6.7.3 Driftsfase 
I løbet af driftsfasen vil der være enkelte aktiviteter, såsom inspektion af kabler og sejlads i for-
bindelse med vedligehold af møller, der vil give anledning til udledninger af forurenende stoffer til 
atmosfæren. Disse udledninger vil foregå periodevis gennem hele driftsfasen, men vil være af 
midlertidig karakter (få timer eller dage ad gangen) og være begrænset til strækningen fra en 
havn i nærheden og ud til projektområdet samt selve projektområdet. Emissionerne i driftsfasen 
vil dog kun udgøre få % af emissionerne i anlægsfasen /3/. 
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Tabel 6-19 Sammenfatning af virkninger på luftkvaliteten i driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Udledning af forurenende stoffer til 
luften 

Lille Regional Lang Mindre 

 
 

6.7.4 Kumulative effekter 
Der vurderes ikke at forekomme kumulative effekter af betydning i relation til luftkvalitet som led 
i anlæg og drift af Mejlflak Havmøllepark. 
 

6.7.5 Konklusion 
Emissioner fra anlæg og drift af Mejlflak Havmøllepark vurderes uanset teknisk løsning at være af 
mindre betydning. Dette vurderes på baggrund af flere forhold. For det første udgør emissionerne 
i alle tilfælde en meget begrænset del af Danmarks samlede udledning af forurenende stoffer til 
atmosfæren, og for det andet vil udledningerne ske over en tidsbegrænset periode. På baggrund 
af dette vurderes det, at emissioner fra Mejlflak Havmøllepark ikke vil have væsentlig påvirkning 
på miljøet. Det vurderes tillige, at sundhedseffekter og socioøkonomiske effekter pga. emissio-
nerne vil være ubetydelige, da udledningerne vil ske på havet, hvor der ikke er receptorer til ste-
de i form af mennesker eller bygninger. 
 

Tabel 6-20 Overordnet vurdering af virkning på luftkvaliteten i anlægs- og driftsfasen af Mejlflak Hav-
møllepark 

Sandsynlig virkning Samlet betydning  Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING AF LUFTKVALITET   

Anlægsfasen   
Udledning af forurenende stoffer til luften  Mindre 2 

Driftsfasen   
Udledning af forurenende stoffer til luften  Mindre  2 

 
 
 
 

6.8 Naturtyper samt bentisk flora og fauna 
 
Den planlagte havmøllepark ønskes placeret i to delområder; et sydligt og et nordligt (se Figur 
6-14). Substratet er fortrinsvist blødt og siltet (substrattype 1a) i delområdet, hvor de sydlige 
møller ønskes opført. De nordlige vindmøller ønskes opført i et område med en blanding af sub-
strattype 2 og substrattype 3 og er altså mere stenet. De potentielle effekter, der kan opstå på 
bentisk fauna og flora er væsentligt forskellige i de to delområde, hvorfor de i teksten herunder 
behandles separat. 
 
Det antages, at potentielle påvirkninger fra nedtagning af mølleparken ikke overstiger det, der er 
skitseret for anlægsfasen af mølleparken.  
 
På Figur 6-14 fremgår projektområdets registrerede naturtyper.  
 

6.8.1 Metode 
Områdets sårbarhed overfor potentielle forstyrrelser i anlægs- og driftsfase er vurderet ud fra 
den viden der er opnået på baggrund af de gennemførte feltundersøgelser i projektområdet samt 
i kabeltraceet og indsamling af eksisterende viden fra sammenlignelige projekter.  
 
Undersøgelsesprogrammet er blevet godkendt af Naturstyrelsen og er designet til at afdække 
kendte og potentielle miljømæssige aspekter på bentisk fauna og flora. Kombinationen af geofy-
siske og biologiske undersøgelser er den optimale løsning på geologiske og biologiske kortlæg-
ningsopgaver.  
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Det skal således understreges at grundlaget for den aktuelle vurdering af effekter på bentisk fau-
na og flora er empiriske data af høj kvalitet, indsamlet efter de højeste standarder for området. 
 
For at vurdere det potentielle spild af havbundsmateriale i forbindelse med anlæg af møllefunda-
menter og nedlægning af søkabler, blev der gennemført en hydraulisk spredningsmodellering, jf. 
afsnit 5.2. 
 
Derudover blev der benyttet en række forskellige litterære kilder for vurderinger i relation til den 
bentiske fauna og flora. Der er således blevet benyttet statusrapporter fra tilsvarende anlægsak-
tiviteter i ind- og udland samt originalartikler fra udenlandske tidsskrifter. Datakvaliteten af disse 
litterære kilder er høj. 
 
 

 

Figur 6-14 Kort med vindmøllernumre, antaget kabeltrace og afgrænsning til habitatområde. Naturty-
perne er illustreret som baggrund.  

 
6.8.2 Anlægsfasen 

Der skal ved etablering af Mejlflak havmøllepark gennemføres anlægsarbejde på havbunden ved 
hver møllelokalitet samt ved nedlægning af søkablerne. Der kan i den forbindelse forekomme for-
styrrelser, der potentielt påvirker bentisk fauna og flora på følgende måder: 
 
 Effekter af sedimentarbejde i mølleområderne (opgravning, overlejring)  
 Effekter på fauna og flora ved udlægning af erosionsbeskyttelse. 
 Effekter på fauna og flora af suspenderet bundmateriale  
 
Det forventes, at ét af følgende to typer fundamenter vil blive anvendt til havmøllerne - gravitati-
ons- eller monopæl fundamenter. Den potentielle grad af forstyrrelse ved anlæg af disse funda-
menter, er ikke ens og vil således blive beskrevet separat herunder. Den endelige beslutning om, 
hvorvidt der skal benyttes gravitations- eller monopæl fundamenter træffes senere, og der bliver 
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således opereret med worst case scenarier, hvor eventuelle effekter på de bentiske habitater skal 
vurderes. En 200 meter høj vindmølle, der funderes ved hjælp af gravitationsfundamenter, vur-
deres i relation til tab af bentisk habitat som værende et worst case scenarium. 
 
Direkte påvirkning 
Havbunden skal indledningsvis klargøres til den valgte type fundament, hvorefter et jack-up far-
tøj står for selve montagen. 
 
Vælges monopæl fundamenter vil klargøringen af havbunden blive gennemført ved, at fjerne 
større sten med et bor eller en grab. Til dette arbejde vil der blive benyttet et eller flere fartøjer 
der vil ligge på positionen vha. ankre eller støtteben (Jack-up fartøjer).  
 
Gravitationsfundamenter kræver en klargjort og plan overflade for at havbunden kan supportere 
den samlede vægt af vindmølle og fundament. For at opnå dette skal der typisk graves flere me-
ter materiale af sedimentoverfladen. Derudover skal der efterfølgende påfyldes grus og sten til 
stabilisering af området. Ved brug af gravitationsfundamenter er der potentielt set det største 
behov for opgravning af havbundsmateriale hvorfor dette vælges som worst case scenarium i re-
lation til sedimentspredning. For en 200 meter mølle (worst case scenarium) vil der i gennemsnit 
skulle fjernes 6 dybdemeter havbundsmateriale (range 3-10,5 meter). Disse mængder er vurde-
ret på baggrund af de geofysiske undersøgelser på hver møllelokalitet. 
 
Hvad enten der vælges monopæl- eller gravitationsfundamenter vil selve montagen blive vareta-
get af et større jack-up fartøj samt et antal supportfartøjer. Støttebenene på et sådan fartøj kan 
fylde op til 350 m2 af havbunden og hvert enkelt ben forventes at penetrere 2 - 15 meter ned i 
sedimentet. Der forventes i gennemsnitlig to forsøg før alle støtteben får ordentlig fæste. Afgrav-
ning af havbundsmateriale forventes at tage ca. fire arbejdsdage og yderligere fire dage til at ud-
lægge sten og grus til støtte for møllefundamentet. 
 
Tabel 6-21 indeholder en sammenfatning over de forventede sedimentmængder i forbindelse 
med anlægsfasen af vindmølleparken.  
 

Tabel 6-21 Forventede håndterede mængder af sediment i anlægsfasen. 

Aktivitet Maksimalt håndterede mængder 
per mølle (m3) 

Maksimalt spild per mølle (m3) 

Klargøring af mølleområde – opgrav-

ning 

8.800 440 

Klargøring af mølleområde – nedlæg-

ning af grus og sten 

1.800 Vides ikke men skønnes begrænset 

Jack-up fartøjers støtteben Begrænset Begrænset 

Samlet ved 20 møller 212.000 8.800 

 
Ved et worst case scenarium ved opsætning af gravitationsfundamenter, vil der blive benyttet 
fundamenter med en diameter på op til 30 meter. Dertil kommer erosionsbeskyttelsen som for-
ventes at strække sig op til 12 meter fra gravitationsfundamentet. Dette giver et samlet befæstet 
areal på ca. 2.260 m2 inklusiv erosionsbeskyttelse per mølle.  I alt vil der ved worst case scenari-
et blive befæstet 45.200 m2 i Mejlflak havmøllepark. Med et projektområde på i alt 57,6 km2 vil 
det befæstede areal i alt udgøre 0,1 %. 
 
Fra de gennemførte feltundersøgelser vides det, at havmøllerne vil blive placeret i alle 5 naturty-
per.  
 
Sedimentspredning og sedimentation 
Ved opgravning af havbundmaterialer vil der forekomme spild fra det berørte sediment. For at 
kvantificere den mængde materiale der potentielt set spredes ved anlægsaktiviteterne, er der 
gennemført en sedimentspredningsmodellering, med udgangspunkt i den vurderede mængde 
materiale der fjernes i hver enkel mølleposition og forstyrres i kabeltraceet, jf. afsnit 5.2. 
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Den nordlige møllerække ønskes placeret i et område med en blanding af naturtype 2, naturtype 
3 og naturtype 4. Substratet i disse naturtyper er domineret af større sten der virker som sub-
strat for fasthæftet epifauna- og makroalgesamfund. Ved de gennemførte feltundersøgelser blev 
der endvidere registreret et antal mobile dyr der primært var associeret med større sten. 
 
For worst case scenariet viser sedimentspredningsmodelleringen, at gravearbejdet vil resultere i 
en sedimentkoncentration på op til 34 mg/l der strækker sig i en nordgående sedimentfane. Se-
dimentfanen strækker sig ind i det nærliggende Natura 2000-område, hvor materialet ifølge 
spredningsmodelleringen forventes at forblive i suspension i 1-2 timer. Der forventes en netto af-
lejring på 1-2 mm materiale, men kun i møllernes nærområde. Specielt vil afgravningen fra 
vindmølle nummer 19 resultere i store mængder suspenderet materiale i vandsøjlen da det, ud 
fra de geofysiske undersøgelser, vurderes at der skal afgraves op til 10 dybdemeter af havbun-
den.  
 
Der er gennemført en separat konsekvensvurdering for de potentielle effekter på udpegnings-
grundlaget for Natura 2000-området /2/. 
 
Ved møllemontering i det nordlige mølleområde vil der være en betydelig mortalitet i nærområ-
det for møllen. Møllerne vil, så vidt muligt, blive placeret uden for stenlokaliteter bestående af 
naturtype 3 og naturtype 4. Dog må der forudses nogen forstyrrelse af stenhabitet sammen med 
de associerede biologiske elementer.  
 
Udenfor det direkte berørte område ved hvert møllefundament, vil der være en moderat sedi-
mentaflejring. Det vurderes, at mobil epifauna vil have mulighed for at flygte fra nærområdet 
mens infauna og fasthæftet epifauna og flora potentielt vil blive udsat for en moderat grad af se-
dimentaflejring. Sedimentspredningsmodellen viser en sedimentfane der både vil være areal-
mæssigt men også tidsmæssigt begrænset. Således forventes en maksimal nettosedimentation (i 
en afstand af 100 - 200m) på 1-5 mm for det samlede anlægsarbejde.  
 
For naturtype 3 og naturtype 4 er det specielt filtrerende organismer og makroalger der kan blive 
påvirket af suspenderet sediment. Effektstudier på typiske hjemmehørende arter viser dog, at 
der generelt er en stor robusthed. F.eks. var dyriske svampe upåvirkede af sedimenteksponering 
på op til 20 mg/l mens søpunge først udviste ændret pumpeaktivitet ved koncentrationer op til 
ca. 30 mg/l /35/. 
 
Der blev, på flere lokaliteter i projektområdet, registret blåmuslinger og hestemuslinger. Studier 
på blåmuslinger viser kun få effekter ved eksponering af opslemmet materiale med koncentratio-
ner under 50 mg/l mens der i intervallet 50-100 mg/l registreres ændrede pumpeaktivitet og re-
duceret vækst, ved en eksponering på disse koncentrationer i 14 dage /36/. Det fysiologiske re-
spons på disse sedimentkoncentrationer er reduceret pumpeaktivitet og større produktion af 
pseudofæces /37/. Lav mortalitet (<25 %) ses først ved sedimentkoncentrationer på over 1.000 
mg/l og i nogle undersøgelser først over 15.000 mg/l /36/. Hestemuslinger har dog vist sig mere 
sårbare end blåmuslinger f.eks. reduceret pumpeaktivitet ved ca. 30 mg/l /35/, dog uden forøget 
mortalitet til følge. Erfaringer fra større marine infrastrukturprojekter viser endvidere, at arter 
som blåmuslinger kun i det absolutte nærområde bliver negativt påvirket /40//42/. Ydermere vi-
ser undersøgelser høj rekolonisering af forstyrrede arealer /40//41/.  
 
På de verifikationslokaliteter med naturtype 3 og 4 der ligger i den fotiske zone, blev der regi-
streret et flerlaget og artsrigt makroalgedække. De registrerede arter bestod i høj grad af robu-
ste makroalger der pga. områdets høje bølge- og strømeksponering, er vant til et højt niveau af 
resuspension af bundmaterialet. Længere tids eksponering til deponeret materiale, der helt eller 
delvist dækker makroalgerne, kan have en negativ effekt på vækst og overlevelse /43/, men den 
korte eksponeringstid og den begrænsede mængde materiale taget i betragtning, vurderes effek-
ten af sedimentspild at være af mindre betydning og fuldstændig reversibel.  
 
På baggrund af tilstedeværelsen af naturtype 3 og naturtype 4 i nærområdet for de planlagte 
mølleplaceringer, vurderes det derfor, at anlægsfasen, for den nordlige del af mølleområdet, vil 
have en moderat effekt på bentisk fauna og flora. Det er specielt den fasthæftede epifauna og 
flora der potentielt kan blive påvirket af sedimentaflejring. Ligeledes vil der for hver møllefunda-
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ment være et tab af habitat på potentielt 2.260 m2, der dog erstattes af erosionsbeskyttelse i 
form af større sten. 
 
I området hvor de to sydlige møllerækker ønskes opført, dominerer naturtype 1a som indeholder 
siltet og sandet substrat med få større sten. De biologiske samfund der er indeholdt i denne na-
turtype er almindelige for Århus Bugt og der blev ved feltundersøgelserne ikke registreret beskyt-
tede eller specielt følsomme arter på naturtypen. Der registrerede epifaunale arter på naturtypen 
var især domineret af mobile organismer, så som almindelig søstjerne (Astarias rubens), Almin-
delig slangestjerne (Ophiura albida), almindelig eremitkrebs (Eupagurus bernhardus) og toplettet 
kutling (Gobiusculus flavescens) hvilket giver arterne en mulighed for flugt ved forstyrrelser. Der 
blev registreret i alt 46 infaunale arter på substrattypen. Disse arter var meget homogent fordelt 
i området (se Tabel 5-5) og der blev ikke registreret såkaldte hot-spots for enkeltarter. De tak-
sonomiske rækker der dominerede på naturtype 1a var børsteorme og bløddyr.  
 
Der blev kun registreret få eller ingen makroalger i denne del af undersøgelsesområdet og aflej-
ring af sediment vil således ikke påvirke makroalgesamfund, da der jo ikke er egnet substrat for 
makroalger i naturtype 1a.  
 
For det sydlige område vurderes det, at der i det absolutte nærområde (ca. 50 meter) for anlæg 
af havmøllerne vil være høj mortalitet af infaunale og fastsiddende epifaunale arter. Mobile epi-
faunale arter vil have mulighed for flugt fra anlægsarbejdet og skønnes således kun have en mo-
derat mortalitetsrate.  
 
Resultaterne fra sedimentspredningsscenariet viser, at suspenderet sediment fra anlægsarbejdet 
vil brede sig i nordgående sedimentfaner med en maksimal sedimentkoncentration på 2-5 mg/l. 
Disse vil være kortvarige og aftage indenfor få hundrede meter. Epi- og infaunale arter der lever 
50-100 meter fra møllelokaliteterne vil således kun blive svagt påvirket i form af en mindre se-
dimentoverlejring og der forventes kun en maksimal nettosedimentation på 1-5 mm for det syd-
lige mølleområde. Niveauet, i dette nærområde, overstiger kun periodisk baggrundsniveauer for 
suspenderet sediment i Århus bugt.  
 
Resultater fra andre undersøgelser viser dog, at områder der modtager sedimentaflejringer kan 
have en reduceret infaunal artsdiversitet /38/. Der ses dog hurtigt en rekolonisering som ofte vil 
resultere i højere artsdiversitet end før forstyrrelsen /38//39/. 
 
I møllernes absolutte nærområde (50 m) vurderes den potentielle effekt på bentisk fauna og flo-
ra, at være høj, men kun med en begrænset lokal udbredelse. I disse nærområder vil anlægsar-
bejdet tilføje substrat der vil kunne koloniseres af hårdbundsfauna og flora (erosionsbeskyttelse 
og møllefundament), mens blødbundshabitater vil blive reduceret arealmæssigt. På længere sigt 
vil den arealmæssige tilføjelse af hårbundslokaliteter forventeligt forøge den overordnede artsdi-
versitet i møllefundamenternes nærområder /51//54/. 
 
Eventuelle effekter ved sedimentoverlejring på bentisk fauna og flora, i områder der er beliggen-
de i større afstand fra møllefundamenternes nærområder, vil være begrænset både hvad angår 
intensitet og udbredelse. Potentiel påvirkning ved sedimentoverlejring vurderes derfor, at være 
af mindre overordnet betydning for bentiske fauna og flora.   
 
Nedlægning af erosionsbeskyttelse 
Omkring møllefundamenterne skal der udlægges erosionsbeskyttende sten med en størrelse på 
omkring 30-50 cm. Disse sten skal udlægges i en radius, der afgøres af de lokale hydrodynami-
ske forhold i området, men vil ved en 200 meter mølle ikke overstige 1.000 m3 per mølle. Stene-
ne forventes udlagt i et lag af ca. 2,5 meters tykkelse. Stenene nedlægges med grab eller via rør.  
 
Ved nedlægning af op til 1.000 m3 sten per mølle vil det bentiske samfund potentielt set kunne 
blive negativt påvirket. Nedlægningen skal dog foregå i et område som er blevet klargjort til møl-
lefundamentet (se ovenfor) hvorfor forstyrrelsen på bentisk flora og fauna fra denne aktivitet al-
lerede er sket.  
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Ved nedlægning af større sten, vil disse sten kunne tjene som egnet substrat for fauna- og flora-
samfund knyttet til hårdt substrat. I naturtyper uden eller med meget begrænsede mængder af 
hårdt substrat, vil der således forventes en højere biodiversitet sammenlignet med niveauet før 
udlægningen af sten.  
 
Kabelnedlægning 
De planlagte Møller vil være forbundet med 30kV søkabler, der vil være placeret mindst 1 m nede 
i sedimentet. Fra et fælles samlingspunkt i den vestlige del af projektområdet, vil maksimalt fire 
30 kV kabler forbinde mølleparken med transformatorstationen på land. Disse vil blive nedlagt i 
en indbyrdes afstand af ca. 50 meter. 
 
I spredningsmodelleringen er den potentielle mængde af suspenderet materiale vurderet specifikt 
ud fra kabelnedlægning mellem møller og fra projektområdet til transformerstationen på land. 
Skitse for kabelnedlægningsruter kan ses af Figur 6-14.  
 
Den specifikke kabelnedlægningsmetode vil blive besluttet senere i processen og vil være afhæn-
gig af substratets beskaffenhed. En af to metoder forventes benyttet; nedlægning vha. kabelplov 
eller nedlægning ved hjælp af nedspuling. Den sidste metode betegnes som værende worst case 
scenariet i relation til sedimentspredning. 
 
Ved brug af en kabelplov vil kablet blive nedlagt i en dybde på ca. 1 m i sedimentet hvorefter den 
gravede rende automatisk dækkes til. Ved denne procedure er mængden af suspenderet materia-
le meget begrænset. Lokalt vil in- og epifauna blive forstyrret mens kun infaunale organismer 
vurderes, at opleve mortalitet i det helt nære arbejdsområde. Da effekten kun er meget lokal og 
det suspenderede sediment overvejende vil påvirke infaunal fauna i det absolutte nærområde, 
vurderes effekten ved nedpløjning som ubetydelig.  
 
Ved nedlægning af kabler ved hjælp af nedspuling (worst case scenarium), lægges kablet på se-
dimentet mens et fjernstyret mobilt køretøj eller en dykker, gør sedimentet ”flydende” ved hjælp 
af en jetstrøm af havvand. Kablet synker til den ønskede dybde alene ved tyngdekraften. Der kan 
ved denne metode, alt afhængigt af bundmaterialets beskaffenhed, forventes mere suspenderet 
materiale end ved brug af en plov. Spredningsmodellen viser at sedimentspildet vil være be-
grænset og afgrænset til det nære arbejdsområde (ca. 10 meter). I selve renden vil infaunale or-
ganismer blive påvirket og nogen mortalitet må forventes.  
 
Hvor kablerne skal føres i land, benyttes først kabelflydere til at transportere kablerne til land, 
hvorefter de enkelte kabler nedspules af dykker. Denne proces vurderes som værende kortvarig 
med mellem intensitet og lokal udbredelse. Den mængde suspenderet materiale der forventes i 
vandsøjlen vurderes ikke at overstige den mængde der forekommer ved naturlig resuspension på 
en eksponeret kyststrækning. Denne vurdering understøttes bl.a. af undersøgelser foretaget ved 
anlæg af Nysted Havmøllepark hvor brug af en vandjet sjældent resulterede i et højere spild end 
15 mg/l og et dagligt gennemsnit på ca. 2 mg/l /31/. 
 
Størstedelen af kabelnedlægningen skal foregå i områder med naturtype 1a. De gennemførte 
feltundersøgelser har vist, at naturtypen har lav artsdiversitet for både in- og epifaunale sam-
fund. Samtidigt viste analyserne af infaunadata, at der på naturtypen var en relativ homogen 
artsudbredelse og at der ikke blev registreret hot-spots for enkeltarter.  
 
Af arter der evt. skal holdes fokus på, kan nævnes blåmuslinger. Der blev registreret to blåmus-
lingebanker i nærområdet for kabeltraceet. Muslingerne blev registreret på sandbunden og var 
ikke associeret med større sten. Studier på blåmuslinger viser imidlertid kun få effekter ved eks-
ponering af suspenderet materiale med en koncentration på under 50 mg/l mens der i intervallet 
50-100 mg/l registreredes ændrede pumpeaktivitet og reduceret vækst ved en eksponering i 14 
dage /33/. Lav mortalitet (<25 %) ses først ved sedimentkoncentrationer på over 1.000 mg/l og 
i nogle undersøgelser først over 15.000 mg/l /33/. Mængden af suspenderet materiale i forbin-
delse med kabelnedlægning vil, ved begge metoder, dog være så begrænset at der ikke vil være 
nogen effekt på muslingerne med mindre direkte sedimentoverlejring eller gennemgravning af 
muslingebankerne finder sted.  
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De samlede effekter ved nedlægning af kabler mellem møllerne og fra mølleområdet til landstati-
onen, vurderes som værende lokale med en lille intensitet. Lokalt i selve kabeltracéet, vil der op-
stå nogen mortalitet blandt infaunale samfund, men den arealmæssige påvirkning vil være meget 
begrænset og det vurderes, at rekruteringsgrundlaget i området er god, hvorfor en rekolonise-
ring af infauna i kabeltracéet forventes at gå hurtigt.  
 
Lyd og vibrationer 
Ved opførsel af vindmøller ved Mejlflak vil der forekomme støj fra anlægsarbejdet, der potentielt 
kan forstyrre bentisk fauna og flora. I anlægsfasen af Mejlflak havmøllepark er effekten af lyde 
og vibrationer på bentisk fauna, relevant i relation til følgende aktiviteter: 
 
 Lyd og vibrationer i relation til opgravning og klargøring til møllefundamenterne 
 Nedlægning af erosionsbeskyttelse  
 Lyd og vibration i relation til nedramning af monopæl fundamenter 
 Forøget trafik af større skibe og pramme. 
 
I anlægsfasen vil både nedramning af monopæle, opgravning af havbundsmateriale, forøget 
skibstrafik og brug af jack-up støtteben kunne bidrage til et ændret lyd- og vibrationsmæssigt 
billede i projektområdet i Århus Bugt.  
 
Kendskab til lyd- og vibrationsrelaterede effekter på bentisk fauna og flora, er stærkt begrænset 
/44//45/. De få gennemførte undersøgelser har været fokuseret på effekter af seismisk udstyr (fx 
boomer), eksplosioner mv. Fra disse undersøgelser kan det udledes, at kun effekter fra direkte 
trykbølger i det umiddelbare nærmiljø kan have en negativ effekt på bentisk fauna /28//46//47/.  
 
Mobil epifauna vil ved forstyrrelse flygte fra anlægsområdet mens fastsiddende fauna i nærområ-
det for aktiviteten blive udsat for en påvirkning af lav intensitet (f.eks. ved nedramning af mono-
pæle). Denne påvirkning vurderes som værende af lokal, kortvarig karakter og uden betydning. 
 

Tabel 6-22 Sammenfatning af påvirkningerne på bentisk fauna og flora i anlægsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Direkte påvirkning i anlægsfasen 
 

Stor Lokal* kort   Mindre 

Sedimentspredning og sedimentation 
 

Lille Lokal* Kort Ingen/ubetydelig 

Nedlægning af erosionsbeskyttelse 
 

Stor Lokal* Kort Mindre 

Kabelnedlægning  
 

Lille Lokal* kort Ingen/ubetydelig 

Lyd og vibrationer 
 

Ubetydelig Lokal* kort Ingen/ubetydelig 

* vedrører aktiviteter i nærområdet af møllefundamenter og kabeltrace, hvorfor udbredelsen vurderes som helt lokal med en 
meget lille udbredelse i det samlede projektområde. 
 
 

6.8.3 Driftsfasen 
Herunder beskrives potentielle effekter på bentisk fauna og flora for de skitserede aktiviteter.   
De potentielle effekter er opsummeret i Tabel 6-23. 
 
I driftsfasen vil der potentielt set kunne opstå forstyrrelser på bentisk fauna og flora i relation til: 
 
 Permanent tab af habitater 
 Lyde og vibrationer 
 Kolonisering af strukturer – reveffekt 
 Elektromagnetiske og termiske felter ved kabler 
 Udledning af zink og aluminium fra anoder 
 
Permanent tab af habitater 
Når vindmølleparken er opført, vil en af de potentielle effekter være en arealmæssig reduktion af 
de påvirkede naturtyper.  
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Ved worst case scenariet vil hvert møllefundament inkl. Erosionsbeskyttelse optage 2.260 m2 
bentisk habitat og ved opførsel af 20 havmøller vil op til 45.200 m2 bentisk habitat blive dækket 
af møllefundament og erosionsbeskyttelse bestående af sten.  
 
De nordlige ni havmøller skal opføres i et område med naturtype 2, naturtype 3 og med enkelte 
begrænsede forekomster af naturtype 4. Ved anlæg af møllefundamenterne skal micro-placement 
benyttes for så vidt muligt, at undgå placeringer af fundamenter direkte på stenforekomster (na-
turtype 3 og 4). Dog må nogen destruktion påvirkning af hårdbundslokaliteter forudses.  
 
Effekten af en potentiel reduktion af hårdbundshabitater på godt 20.000 m2 i den nordlige del af 
anlægsområdet, vil på lokal skala i en kortere periode kunne reducere artsrigdommen. Det vur-
deres dog at artsrigdommen på større skala (Mejlflak som helhed) vil forblive uforandret. Den lo-
kale effekt vurderes som værende af moderat/høj intensitet, men med lokal udbredelse. Ved op-
førsel af møllefundamenterne skal der udlægges erosionsforebyggende stenbeskyttelse. Herved 
opnås en netto forøgelse af hårdbundshabitat på de fleste af møllepositionerne. Således vurderes 
den overordnede potentielle påvirkning i driftsfasen af Mejlflak havmøllepark som værende lille 
eller uden betydning.  
 
I det sydlige mølleområde skal der opføres i alt 11 havmøller der vil reducere det bentiske habitat 
med op til ca. 24.860 m2. Møllerne skal opføres i et område der primært består af naturtype 1a, 
der substratmæssigt indeholder fint og siltet sand. Fra de gennemførte feltundersøgelser vides 
det, at artsrigdommen i naturtypen er relativt lav.  
 
Der blev registreret få epifaunale arter i naturtypen og af dem der blev registreret, var der flest 
mobile arter, som vil kunne finde tilsvarende habitat i nærområdet. De infaunale samfund kan 
karakteriseres som værende med moderat artsrigdom men med en meget homogen udbredelse. 
Der forventes således ikke en reduktion af artsrigdommen på større skala selvom havmøllepar-
ken beslaglægger et areal med naturtype 1a. Ved udlægning af erosionsforebyggende stenbe-
skyttelse vil man forøge andelen af hårdbundshabitater (naturtype 4) i området, hvilket forvente-
ligt vil forøge artsrigdommen for hårdbundfauna- og flora. Potentielle effekter ved drift af hav-
mølleparken for det sydlige mølleområde vurderes som værende af lille intensitet i relation til re-
duktion af bentisk habitat, mens der opnås en øget artsdiversitet som følge af introduktion af 
hård substrat. Indførelsen af hårdt substrat vil være med en lokal udbredelse. 
 
Lyd og vibrationer 
En havmøllepark i drift udsender lyde af forskellig karakter, heriblandt lavfrekvente lyde fra ge-
neratorer. Overordnet set mangler der kvalificeret viden om effekter på bentisk fauna og flora af 
lydpåvirkninger /46//48/ og specielt i forbindelse med drift af havmølleparker. Erfaringsmæssigt 
kan det dog nævnes, at post-construction undersøgelser gennemført ved opførte havmølleparker, 
vidner om positive effekter på fauna og flora i nærområdet ved møllefundamenterne /51/, hvor-
for det må skønnes, at støjniveauet for disse individer ikke har en nævneværdig negativ effekt 
/49/. 
 
Således vurderes den samlede påvirkning fra støj og vibrationer i driftsfasen af havmølleparken, 
at være ubetydelig. 
 
Kolonisering af strukturer, reveffekt 
I havmølleparker udlægges oftest erosionsbeskyttelse i form af større sten som mindsker even-
tuelle erosionsmæssige problemer i umiddelbar nærhed af møllefundamenterne. Disse sten vil 
have en diameter på ca. 30-50 cm hvorfor de vil være egnede som substrat for fasthæftede dyr 
og flerårige makroalger. 
 
Kunstige rev har vist sig at forøge den overordnede biodiversitet /30//50/ og det må formodes at 
vindmøllefundamenter og erosionsbeskyttelsen vil resultere i en større artsrigdom og højere bio-
masse i møllernes nærområde. Dette understøttes af observationer fra større marine projekter, 
hvor opsætning af møllefundamenter /51/ eller udlægning erosionsbeskyttelse /52/ har resulteret 
i en forøget biodiversitet.  
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Enkelte undersøgelser peger på negative konsekvenser ved revdannelse i forbindelse med anlæg 
af havmølleparker /54/. Således kan man argumentere for, at den overordnede biomasseproduk-
tion af fisk i området ikke bliver forøget men, at den opkoncentreres fra omliggende områder 
/55/. 
 
Det vurderes, at nedlægning af erosionsbeskyttelse i nærområdet for hvert møllefundament, vil 
have en positiv effekt på den overordnede artsrigdom. 
 

Tabel 6-23 Sammenfatning af påvirkningerne på bentisk fauna og flora i driftssfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Tab af habitater, sydlige mølleområde 
 Lille Lokal* Lang Ingen/ubetydelig 

Tab af habitater, nordlige mølleområde 
 

Lille Lokal* Lang Mindre 

Støj fra møller 
 

Ingen Lokal* Lang Ingen/ubetydelig 

Reveffekt 
 

Lille Lokal*  Lang  Mindre 

* vedrører aktiviteter i nærområdet af møllefundamenter og kabeltrace hvorfor udbredelsen vurderes som helt lokal med en 

lille udbredelse i det samlede projektområde 

 
6.8.4 Kumulative effekter 

Formålet med dette afsnit at klarlægge hvorvidt eventuelt stressende faktorer i kumulation med 
andre potentielle påvirkninger i nærområdet for Mejlflak Havmøllepark, kan have en potentiel ne-
gativ påvirkning på bentisk fauna og flora i projektområdet.  
 
Så godt som alle menneskeskabte anlæg og aktiviteter, herunder marine anlægsprojekter, rå-
stofindvinding og oprensning- og klapning af havbundsmateriale, kan påvirke levevilkårene for 
fauna og flora. Det er i de fleste tilfælde den samlede effekt af en lang række relativt små nega-
tive påvirkninger af vores miljø, der har sat den europæiske natur under så stort pres, at det er 
blevet nødvendigt at udpege en række Natura-2000 områder for at sikre en gunstig bevarings-
status af de marine naturtyper. 
 
Kumulative effekter defineres i VVM vejledningen som påvirkninger fra det aktuelle projekt, set i 
sammenhæng med miljøpåvirkning fra andre projekter, anlæg eller vedtagne planer (realiserede 
eller ikke realiserede). Formålet med at inddrage kumulative effekter er, at få en helhedsvurde-
ring set i forhold til områdets miljømæssige bæreevne. 
 
I relation til bentisk fauna og flora kan de kumulative effekter vurderes i relation til følgende po-
tentielt stressende aktiviteter. 
 
 Råstofindvinding (Wulffs Flak) 
 sejlads 
 Fiskeri med bundslæbende redskaber 
 Stenfiskeri (Forbudt) 
 Klapning og oprensning af materialer fra havne eller sejlrender 
 
Der pågår råstofindvinding fra det nærliggende Wulffs Flak. Effekten af denne aktivitet vurderes 
som værende begrænset pga. havmøllernes afstand til indvindingsområdet. Desuden er der i 
konsekvensvurderingen for den indvinding der finder sted, vurderet at indvindingsaktivitet ikke 
har nogen væsentlig negativ indflydelse på udpegningsgrundlaget for Mejlflak /56/. 
 
Sejlads med større skibe pågår dagligt i Århus Bugt og projektområdet gennemskæres af en vig-
tig kommerciel sejlrute til Århus Havn, jf. afsnit 5.14. Opsætningen af de 9 havmøller i den nord-
lige del af projektområdet, langs den sydlige afgræsning af Natura-2000 området, vil reducere 
trafikken af større skibe tæt på habitatområdet, da der vil blive anlagt en sikkerhedszone på 50 
meter omkring møllerne. Derudover forventes der jf. Kabelbekendtgørelsen /57/ at blive udlagt 
en 200 meter beskyttelseszone omkring såvel interne søkabler som ilandføringskabler. I denne 
zone må der ikke fiskes med bundslæbende redskaber samt opankres.  Dette vil potentielt set 
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resultere i et mere uforstyrret bentisk miljø. Sejlads af større skibe skønnes derfor ikke at kunne 
medvirke til et forøget pres på fauna og flora i relation til naturtypen. 
 
Der findes kommercielt fiskeri efter muslinger og konsumfisk i Århus Bugt, der dog er stærkt re-
duceret i forhold til niveauer fra 1980’erne. Ved Mejlflak er der kun begrænsede fiskerimæssige 
interesser som er begrænset til to aktiviteter.  
 
 Et begrænset garnfiskeri på kanterne til Mejlflak (dybde 4-10 meter) efter fladfisk 
 Lejlighedsvis fiskeri efter brisling i de dybe render der omkranser Mejlflak. Denne type fiskeri 

udføres oftest med par-trawl og flydenet der således ikke påvirker bunden. 
 
Denne aktivitet vil således ikke kunne tilføre yderligere stress på fauna og flora i habitatområdet. 
Effekterne på fisk og fiskeri er adresseret i hhv. kapitel 6.9 og 6.20 
 
Den samlede belastning fra andre aktiviteter i kombination med opførsel og drift af Mejlflak hav-
møllepark, vurderes derfor som værende uden betydning for bentisk fauna og flora. 
 

6.8.5 Konklusion 
Den overordnede vurdering af virkningerne på miljøet i hhv. anlægs- og driftsfasen samt kvalite-
ten af de data, der er anvendt, er opsummeret i Tabel 6-30. 

Der ønskes opført i alt 20 havmøller ved Mejlflak med en maksimal højde på 200 meter. De 9 af 
møllerne ønskes opført i en nordlig møllerække hvor substratet primært er stenet og gruset (na-
turtype 3 og naturtype 4) og de resterende 11 havmøller i to sydlige møllerækker i et område der 
er domineret af siltet sand (naturtype 1a). 
 
 Den nordlige møllerække er beliggende umiddelbart op til Natura 2000 området Mejl Flak som 
indeholder et habitatområde med samme navn.  Udpegningsgrundlaget for dette habitatområde 
er ”rev” (1170). Potentielle effekter ved anlæg og drift af Mejlflak havmøllepark på udpegnings-
grundlaget, er konsekvensvurderet separat, jf. /2/.  
 
Sedimentspildet fra anlægsarbejdet er i en separat spredningmodellering vurderet til at være 
mængde- og tidsmæssigt begrænset. I den nordlige havmøllerække består flora- og faunasam-
fundene af hårdføre arter der kan tåle kortvarige sedimenteksponeringer. Nettosedimentationsra-
ten over projektperioden er ubetydelig og der forventes derfor en effekt med lille intensitet og af 
meget tidsbegrænset karakter.  
 
I de sydlige møllerækker vil eventuelt sedimentspild udelukkende påvirke det infaunale samfund 
som på denne naturtype er karakteriseret af lav artsrigdom, hvorfor der kun forventes påvirknin-
ger med lille intensitet. Tidsperioden hvor eventuelle effekter kan opstå er yderst begrænset og 
er arealmæssigt afgrænset til de nærmeste 50-100 meter. 
 
Ved opførsel af fundamenter og nedlægning af erosionsbeskyttelse vil der arealmæssigt blive be-
slaglagt bentisk habitater. For den nordlige havmøllerække vil der blive benyttet micro-placement 
for så vidt muligt at undgå kontakt med stenlokaliteter. Samtidigt vil der blive udlagt sten som 
erosionsbeskyttelse omkring hvert møllefundament. Sammenlagt vurderes det, at der kun vil væ-
re en lille og evt. positiv effekt på den arealmæssige udbredelse af bentiske hårdbundshabitater 
for den nordlige havmøllerække.  

For de sydlige havmøllerækker vil anlæg af møllefundamenterne reducere blødbundshabitatet 
med op til 2.260 m2 per møllefundament. Nedlægning af hårdt substrat i form af erosionsbeskyt-
telse vurderes, at forøge den overordnede artsrigdom i området på trods af en mindre reduktion 
af blødbundshabitat. Effekten af en reduktion af habitat for de sydlige møllerækker, vurderes der-
for som værende af ubetydelig karakter i forhold til det meget store areal med naturtype 1a. For 
de sydlige møllerækker, vil introduktion af hårdt substrat, i form af erosionsbeskyttelse, forvente-
ligt betyde en forøgelse af biodiversiteten i området. Denne vil dog være af lokal og arealmæssig 
lille karakter.    

Der findes kun få studier der omhandler effekter ved lyde og vibrationer på bentisk in- og epifau-
na i anlægs- og driftsfase. Disse studier viser, sammen med erfaringer fra andre havmølleparker, 
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at lyde og vibrationer ikke påvirker den bentiske fauna og flora negativt. Således forventes der 
ikke lyd og vibrationsrelaterede effekter hverken i anlægs- og driftsfase.  

 

Tabel 6-24 Samlede effekter af anlæg og drift af Mejlflak havmøllepark. I tabellen er påvirkningen samt  
den samlede betydning for bentisk fauna og flora vurderet. Desuden er grundlaget for vurderingen an-
ført.  

Sandsynlig virkning Samlet betydning Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ BENTISK FAUNA OG FLORA   

Anlægsfasen   
Direkte påvirkning af bentiske habitater i anlægsfasen Mindre 3 

Sedimentspredning og sedimentation der potentielt set 
kan påvirke bentiske habitater 

Ingen/ubetydelig 3 

Nedlægning af erosionsbeskyttelse Mindre 3 

Kabelnedlægning  Ingen/ubetydelig 3 

Vandkvalitet, udledning af ”grouting” Ingen/ubetydelig 2 

Lyd og vibrationer Ingen/ubetydelig 1 

Driftsfasen   
Permanent tab af habitater, sydlige mølleområde 
 

Ingen/ubetydelig 3 

Permanent tab af habitater, nordlige mølleområde 
 

Mindre 3 

Støj fra møller 
 

Ingen/ubetydelig 1 

Reveffekt 
 

Mindre 3 

 
 
 

6.9 Fisk 
 
Potentielle påvirkninger af fisk under anlægsfasen og driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark kan 
forårsages af følgende: 
 
 Støj og fysisk forstyrrelse i anlægsfasen 
 Sedimentspredning og sedimentering i anlægsfasen 
 Støj fra møller i drift 
 Elektromagnetiske felter omkring kabler  
 Inddragelse af havbund 
 
I det følgende er potentielle virkninger af ovennævnte forhold vurderet. 
 

6.9.1 Metode 
Vurderingerne af potentielle påvirkninger bygger på eksisterende viden om naturtyperne samt fi-
skebestanden i projektområdet. Effekten af påvirkningerne er vurderet på basis af modellering 
(sedimentspredning), litteraturen samt erfaringer fra lignende projekter. 
 
Da den endelig mølletype ikke er bestemt endnu, er der i vurderingerne anvendt et worst case 
scenarie. Således er der i forbindelse med vurderingen af påvirkningen af støj og fysisk forstyr-
relse i anlægsfasen taget højde for, at der ved valg af monopæle vil forekomme nedramningsak-
tiviteter, hvilket medfører høje lydniveauer. I forbindelse med sedimentspredning og sedimente-
ring i anlægsfasen samt inddragelse af havbunden er der derimod set på påvirkningerne i forbin-
delse med valg af gravitationsfundamenter, hvilket vil give det største sedimentspild og inddra-
gelse af havbunden. 
 

6.9.2 Anlægsfase 
Støj og fysisk forstyrrelse 
I forbindelse med anlægsfasen vil der være et forhøjet støjniveau forårsaget af øget lokal skibs-
trafik, fra grave- og nedspulningsaktiviteter samt evt. fra nedramning af monopæle. 
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Der er relativt få undersøgelser, der beskæftiger sig med de lydrelaterede påvirkninger på fisk, 
og resultaterne varierer. Det er tit svært at ekstrapolere resultater fra specifikke undersøgelser 
eller grundlæggende forskning til andre forhold, hovedsageligt på grund af de forskellige høresy-
stemer for de pågældende arter og forskelle i de fysiske egenskaber for lydstimuli. 
 
Der er ekstraordinært stor diversitet i hørestrukturerne blandt fisk, hvilket giver forskellige høre-
egenskaber for de forskellige arter. De fleste arter har høreintervaller fra ca. 30 Hz til 1 kHz. Støj 
fra skibsfart og nedramning af pæle udgiver meget energi under 1 kHz og er således inden for 
frekvensområdet for de fleste fiskearters hørelse. Nogle arter reagerer på lyd ved at søge væk 
mens andre i et vist omfang tiltrækkes af lyd, andre vender sig hurtigt til støjkilder /63/. 
 
Den kraftigste støj i anlægsfasen kommer fra støj og vibrationer i forbindelse med nedramning af 
monopæle – lydniveauer på op til 320 dB, men mest fra 215-260 dB er registreret /64/. Styrken 
af lyd > 240 dB er eksplosiv og kan resultere i vævsskader hos fisk /65/. Det betyder, at fisk der 
opholder sig tæt på nedramningen af monopæle kan dø eller tage varig skade. Der findes i litte-
raturen flere eksemplar på, at nedramning kan medføre fiskedød i den umiddelbare nærhed af 
nedramningslokaliteten. Typisk refereres der om dødelighed indenfor en afstand af omkring 0 til 
50 meter fra nedramningslokaliteten /63/. Fisk, der befinder sig udenfor den skadelige zone, vil 
højst sandsynligt søge væk fra lydkilden. Det er estimeret, at eksempelvis ising og torsk vil rea-
gere indenfor en afstand af henholdsvis 0,5 og 2 km /66/. 
 
En vindmølle vil typisk kunne installeres på 1-2 dage i 24-timers skift og nedramning af en mo-
nopæl forventes at kunne ske inden for 10-14 timer, jf. afsnit 4.9. Påvirkningerne på fiskearter 
som følge af støj og fysisk forstyrrelse under anlægsarbejdet vurderes at være med en lille inten-
sitet med lokal udbredelse og en kort varighed. Overordnet vil det være af mindre betydning for 
fisk i området. Den primære effekt vil sandsynligvis være, at fiskene forlader nærområdet i de 
perioder, hvor anlægsaktiviteter og støj er mest intensiv. Det forventes dog, at fiskene hurtigt vil 
vende tilbage, når anlægsarbejdet er ophørt. Kun undtagelsesvis, hvor der findes fisk i umiddel-
bar nærhed af nedramningslokaliteten (hvis der vælges monopæle), vil fisk kunne få fysiske ska-
der og eventuelt dø. 
 
Sedimentspredning og sedimentering 
I forbindelse med graveaktiviteter mv. vil der forekomme perioder med forøgede mængder su-
spenderet materiale i vandfasen og øget sedimentation. Fiskeæg og -yngel er generelt mere føl-
somme over for øgede koncentrationer af suspenderet sediment end unge og voksne fiskearter 
/67/. Ligeledes er pelagiske fisk mere følsomme over for suspenderet sediment end demersale 
fisk /68/, hvilket formodentligt skyldes, at gællerne hos pelagiske fiskearter er mere udsatte for 
irritation og skade på grund af deres hurtigere svømmehastighed og større gælleoverflade. De-
mersale fisk er bedre til at tilpasse sig lejlighedsvise forekomster af øgede koncentrationer af su-
spenderet materiale i deres naturlige miljø. Pelagiske fisk vil derfor sandsynligvis undgå suspen-
deret materiale i større udstrækning end demersale fisk. 
 
Påvirkningen af fiskeæg afhænger af, hvorvidt der er tale om æg, der gydes i de frie vandmasser 
(pelagiske æg) eller, om der er tale om æg, der afsættes på havbunden (bentiske æg). Sedi-
mentspild påvirker fiskeæg på bunden ved at reducere ilttilførslen som følge af tildækning. Sedi-
ment der hæfter sig på pelagiske fiskeæg kan, udover at reducere iltdiffusionen, også reducere 
opdriften og dermed tvinge dem ned mod bunden og eventuelt til vandlag med ikke-optimale ilt-
forhold /65//69/. 
 
Undersøgelser har således vist, at torskeæg udsat for 5 mg/l suspenderet sediment fortsat var i 
stand til at flyde, mens eksponering til 100 mg/l suspenderet sediment øgede dødeligheden mar-
kant /70/. Et andet studie har vist at koncentrationer af suspenderet sediment på 300 og 500 
mg/l i et døgn ikke påvirkede udviklingen af sildeæg /71/. 
 
For at påvirke juvenile og voksne fisk skal mængden af suspenderet sediment være i størrelses-
ordenen mg/l for at udløse undvigeadfærd og g/l for at være dødelig /65/. Koncentrationen er 
dog ikke nødvendigvis i sig selv afgørende, men skal kombineres med eksponeringstiden, for at 
give et retvisende billede af den potentielle risiko ved en given påvirkning med suspenderet stof 
/72/. 
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Studier fra VVM-arbejdet på Øresundsforbindelsen viser, at især torsk og sild reagerer på su-
spenderet materiale i vandsøjlen. Koncentrationer af suspenderet materiale i havvand på 6-10 
mg/l gav afvigende reaktioner (undgik området eller svømmede væk) hos begge arter. Samme 
studier påviste dog ingen bestående negative påvirkninger /73/. Undersøgelser af rødspætter, 
der blev udsat for koncentrationer på 3.000 mg/l i 14 dage viste ingen øget dødelighed /68/. 
 
Mange arter bruger deres syn til at fouragere, og sildeyngels fouragering har vist sig at blive på-
virket ved koncentrationer af suspenderet materiale på 20 mg/l /74/. Larver af arter som fx rød-
spætte, tunge, pighvarre og torsk ser deres bytte, når det er indenfor få millimeters afstand (en 
kropslængde) og kan leve nogle få dage uden mad. Jo mere uklart vandet er, jo sværere er det 
for fiskelarverne at lokalisere og fange deres føde /75//76/. 
 
Modellering af sedimentspredning og sedimentation under anlægsarbejdet viser overordnet, at 
udbredelsen af sedimentfaner fra arbejdet vil have en lokal udbredelse (se afsnit 6.5). Der vil ik-
ke forekomme koncentrationer over 10 mg/l i en varighed over 4 timer. Ligeledes vil der ingen 
steder forekomme sedimentationsrater, der medfører sedimentation på mere end 2 mm. Sedi-
mentet lægger sig ganske lokalt og er koncentreret omkring etableringen af de fem fundamenter, 
der fordrer de største afgravninger. Nedspuling/pløjning af kabler vil ikke medføre koncentratio-
ner over 10 mg/l. Der vil kun lokalt i kablekorridoren kunne forventes en mindre sedimentation 
på op til 1 mm. 
 
På baggrund af det meget begrænsede og kortvarige sedimentspild i forbindelse med konstrukti-
onen af Mejlflak Havmøllepark vurderes det, at de mest sandsynlige indvirkninger på grund af 
suspenderet materiale vil være undvigereaktioner eller fiskearter, der midlertidigt flygter fra an-
lægsområdet. Det vurderes, at påvirkningerne på fiskearter, som følge af sedimentspredning og 
sedimentering under anlægsarbejdet, har en lille intensitet med lokal udbredelse og en kort va-
righed. Overordnet vil det være af mindre betydning for fisk i området. 
 
I Tabel 6-25 sammenfattes de overordnede virkninger på fisk i anlægsfasen af Mejlflak Havmøl-
lepark. 
 

Tabel 6-25 Sammenfatning af påvirkningerne på fisk i anlægsfasen 

Påvirkning 
 

Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Støj og fysisk forstyrrelse 
 Lille Lokal Kort Mindre 

Sedimentspredning og sedimentering 
 Lille Lokal Kort Mindre 

 
6.9.3 Driftsfase 

Støj fra møller i drift 
Havmøller i drift udsender støj med en styrke på 50-120 dB /77/ og med lave frekvenser (<200 
Hz), som potentielt vil kunne påvirke fiskenes adfærd og forekomst i nærheden af møllerne. Støj 
og vibrationer genereres fra havmøllernes gearbokse, turbiner, generatorer og kabler og kaldes 
”strukturlyd”. Derudover vil vingerne generere aerodynamisk støj under rotation. Støj og vibrati-
oner vil blive transmitteret gennem stålpylonen ned i fundamentet og herfra gennem havbunden 
og ud i vandet. Desuden fremkommer der vibrationer ved møllernes fundament. 
 
Støjen fra møller i drift varierer med vindforholdene, men støjkilden er stationær og mindre tids 
varierende sammenlignet med anlægsstøj og trafikstøj. Det betyder, at støjen fra møllerne er 
mere forudsigelig end støj fra andre bevægelige støjkilder. 
 
Lyden har en karakter og styrke, som gør det sandsynligt at lydfølsomme fisk som sild og torsk 
vil kunne registrere møllestøjen i en afstand af op til nogle få hundrede meter /78/. Derimod vil 
møllestøj kun kunne registreres inden for korte afstande af fladfisk, ulke og andre bundlevende 
arter uden eller med små svømmeblærer. 
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Det vurderes dog, at lydbølger fra vindmøller er så konstante og diffuse, at fisk er i stand til at 
tilvænne sig denne /78/. At der sker en vis tilvænning til lyden omkring fundamentet til havmøl-
ler understøttes af erfaringerne fra bl.a. havmølleparkerne på Rødsand og Horns Rev, hvor der er 
registreret en lang række fiskearter. Således er der registreret tætte stimer af kutlinger, mange 
havkarusser, sortkutlinger og enkelte torsk i og omkring møllefundamenterne i Nysted Havmølle-
park. Helt generelt, er der med hensyn til fangsterne og de observerede arter ingen signifikant 
forskel på situationen i henholdsvis mølleområderne og de nærliggende referenceområder /79/. 
 
Det vurderes derfor, at effekten af støj fra møllerne i drift vil være mindre. 
 
Elektromagnetiske felter omkring kabler 
Havmøllerne vil være forbundet med 30 kV kabler, som vil være placeret minimum 1 meter nede 
i havbunden. Herudover vil op til fire 30 kV kabler blive ført til land fra et fælles opsamlingspunkt 
i projektområdet. Når strøm produceret af møllerne bevæger sig igennem disse kabler, bliver der 
dannet elektromagnetiske felter. Styrken af disse felter stiger proportionalt med strømintensite-
ten. Inden for en meters afstand fra kablet kan feltet være på niveau med den geomagnetiske 
baggrundsintensitet, men generelt er de beregnede og målte magnetfelter omkring strømførende 
kabler små i forhold til jordens magnetfelt og udgør mindre end en procent i en afstand af blot 
100 meter /78/. 
 
Bruskfisk (hajer og rokker) har elektroreceptorer, som de bruger til at opfatte elektromagnetisk 
felter omkring byttedyr og til at orientere sig /80/. Der er også beviser på, at nogle benfisk som 
rødspætte /81/ og ål /82/ har evnen til at bruge magnetiske signaler i forbindelse med rumlige 
aktiviteter. Der er kun en sparsom litteratur, der indikerer, at benfisk kan opfatte magnetiske fel-
ter, og der er næsten ingen feltundersøgelser af følsomhed hos benfisk overfor de ændringer i 
magnetiske felter, som vil kunne opleves omkring kabler fra havvindmøller. 
 
Modelstudier har vist, at det anslåede elektromagnetiske felt over et kabel, der er nedgravet 1 
meter, er på grænsen af, hvad der forventes at kunne tiltrække eller frastøde elektrosensitive 
fisk /78/. 
 
Problematikken omkring elektromagnetiske felters indvirkning på fisk blev undersøgt ved Nysted 
Havmøllepark. Undersøgelserne, blev gennemført to år før og to år efter kablets ibrugtagning 
/83/. På basis af statistiske analyser af resultaterne af feltundersøgelserne kunne det konstate-
res, at fiskefaunaen var uændret og den samme på begge sider af kablet efter kablets ibrugtag-
ning. Der kun heller ikke påvises en fremherskende retning for vandringen af blankål eller andre 
arter. De i samme forbindelse gennemførte mærknings-genfangstforsøg gav dog en statistisk in-
dikation af, at det strømførende kabel havde en blokerende effekt overfor både ål og skrubbe 
selvom en relativ stor del af de genfangne ål formentlig havde passeret det strømførende kabel. I 
de fleste tilfælde var det ikke muligt at påvise nogen sammenhæng mellem resultaterne af fisk 
undersøgelserne og størrelsen af elproduktionen, og dermed styrken af det elektromagnetiske 
felt. Den overordnede konklusion på undersøgelsen var således, at effekten på de lokale fiskebe-
stande af elektromagnetisk felter sandsynligvis er meget beskeden. 
 
I en undersøgelse af blankålens vandring over Ølands-kablet blev det observeret, at ålenes 
svømmehastighed blev reduceret og kunne relateres til stigende strømstyrke, idet det dog skal 
bemærkes, at det pågældende kabel ligger direkte på havbunden og dermed også teoretisk set 
vil kunne udgøre en fysisk hindring /84/. Det skal endvidere bemærkes, at nye undersøgelser har 
vist, at en betydelig del af ålens vandring foregår nær vandoverfladen /61/, og at en påvirkning 
fra magnetfelter omkring kabler på eller i bunden derfor må antages at være minimal. 
 
At effekten af elektromagnetiske felter på benfisk sandsynligvis er minimale er også bekræftet i 
et studie /85/, der opsummerer et antal studier af effekter af kabler og konkluderer, at de elek-
tromagnetiske felter omkring submarine kabler fra havmølleparker ikke vil have signifikant effekt 
på det marine miljø. 
 
Den generelle konklusion vedrørende betydningen af elektromagnetiske felter omkring kabler 
forventes også at ville være gældende for kablerne fra og imellem møllerne ved Mejlflak, og en 
væsentlig og målbar effekt forventes derfor ikke. 
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Inddragelse af havbund 
Det forventes, at der ved anvendelse af gravitationsfundamenter skal graves i et areal svarende 
til omkring 2.200 m2 per mølle.  Den endelige inddragelse af havbunden vil være på omkring 
1.100 m2 per møllefundament inklusivt stenbeskyttelse. Fundamenter og omkringliggende sten-
beskyttelse medfører et tab af naturlig havbund, der erstattes af et fast substrat af beton og 
sten. På den måde vil møllefundamenterne fungere som kunstige rev. 
 
Det forventes, at organismer vil kolonisere møllefundamenterne inklusivt stenbeskyttelse dels 
ved migration fra nærområdet eller ved bundfældning af larver eller sporer. Karakteren og om-
fanget af denne kolonisering afhænger af fundamenternes placering, herunder dybde og strøm-
forhold, og af fundamentets materiale opbygning, herunder dets heterogenitet. 
 
De første til at kolonisere møllefundamenterne vil være alger og invertebrater (typisk rurer). Ob-
servationer ved kunstigt anlagte overflader tyder på, at rurerne hurtigt blive overvokset af blå-
muslinger allerede kort tid efter anlæggelsen, og i løbet af få år vil disse udvikle en monokultur 
på mølleskafterne /86/. 
 
Det forventes, at de kunstige rev og begroningssamfund vil tiltrække visse fiskearter, der finder 
skjulesteder og føde i hårdbundsområder /87/. Egentlige stenrevs-fiskearter såsom havkarusse, 
savgylte, berggylt m.fl. vil naturligvis især profitere af den nye habitat, men også torsk og hvil-
ling tiltrækkes af heterogene strukturer såsom stensætninger /88/. Pelagiske fiskearter (sild, 
brisling m.fl.) forventes ikke at blive berørt af den fysiske tilstedeværelse af møllerne. 
 
Arter som ising, tunge, rødspætte m.fl., der er knyttet til sand-blødbund vil teoretisk set få redu-
ceret deres potentielle levesteder med det areal møllefundamenterne vil optage.  Da det samlede 
areal af nyintroduceret rev-struktur i alt udgør omkring 22.000 m2 – et område svarende til 150 
m x 150 m vil effekterne dog være minimale. 
 
Der foreligger ikke pt. undersøgelser, som giver et entydigt svar på, om møllefundamenter har 
en positiv eller en negativ effekt med hensyn til fiskediversitet eller -biomasse. Resultater fra 
monitering af fiskebestandene ved Nysted og Horns Rev havmølleparkerne viser, at fiskearts-
sammensætningen er ens både indenfor og udenfor vindmøllerparkerne /79/. Tilsvarende resul-
tater er fremkommet i forbindelse med undersøgelser ved en havmøllepark i Barrow, NW Eng-
land, hvor der ikke er registreret nogen forskel på artssammensætningen før og efter havmølle-
parkens anlæggelse /89/. 
 
Sammenfattende kan det siges, at det samlede areal af det introducerede substrat og de associe-
rede samfund vil være yderst beskedent, og at der kun i umiddelbar nærhed af møllefundamen-
terne vil kunne forventes en væsentlig påvirkning af fiskefaunaens tæthed og sammensætning. 
 
I Tabel 6-26 sammenfattes de overordnede virkninger på fisk i driftsfasen af Mejlflak Havmølle-
park. 
 

Tabel 6-26 Sammenfatning af påvirkningerne på fisk i driftsfasen 

Påvirkning 
 

Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Støj fra møller 
 Lille Lokal Lang Mindre 

Elektromagnetiske felter omkring kab-
ler Lille Lokal Lang Mindre 

Inddragelse af havbund 
 Lille Lokal Lang Mindre 

 
 

6.9.4 Kumulative effekter 
Der forventes ingen kumulative effekter i relation til virkninger på fisk som følge af etablering og 
drift af Mejlflak Havmøllepark. 
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6.9.5 Konklusion 
Det vurderes, at forøget støj og sediment i anlægsfasen kan medføre, at fisk forlader området, 
hvor anlægsarbejderne forekommer, for hurtigt at vende tilbage, når anlægsarbejdet er ophørt. 
Det vurderes yderligere, at støj fra vindmøllerne og elektromagnetiske felter omkring kabler i 
driftsfasen kun har mindre betydning for fiskebestandene i projektområdet. Endelig vurderes det, 
at introduktionen af nye habitater i form af møllefundamenter samt stenbeskyttelse, formentlig 
vil medføre en mindre lokal reveffekt. 
 
I Tabel 6-27 er de sandsynlige virkninger på fisk som følge af Mejlflak Havmøllepark sammenfat-
tet. 
 

Tabel 6-27 Overordnet vurdering af Mejlflak Havmølleparks påvirkning på fisk 

Sandsynlig virkning Samlet betydning Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ FISK   

Anlægsfasen   
Støj og fysisk forstyrrelse 
 

Mindre 2 

Sedimentspredning og sedimentering 
 

Mindre 2 

Driftsfasen   
Støj fra møller i drift 
 

Mindre 2 

Elektromagnetiske felter omkring kabler 
 

Mindre 1 

Inddragelse af havbund 
 

Mindre 2 

 
 
 

6.10 Fugle 
 
De vigtigste potentielle påvirkninger af fugle i anlægsfasen af havmølleparker vurderes at være 
følgende: 
 
 Forstyrrelser i forbindelse med fundering og montage af møllerne samt nedlæggelse af 

transmissionskabler. Arbejdets karakter og omfang vil afhænge af, om der vælges monopæl- 
eller gravitationsfundamenter og af havbundens karakter på det pågældende sted. Aktivite-
terne vil dog i alle tilfælde involvere en øget sejlads og tilstedeværelse af et antal fartøjer i 
området over en periode på adskillige måneder. Forstyrrelserne vil kunne medføre fortræng-
ning af rastende, fældende og fouragerende vandfugle fra ellers egnede områder. Såfremt 
forstyrrelserne påvirker fiskefaunaen i området, vil også fødegrundlaget for fiskeædende fug-
learter blive påvirket temporært. 
 

 Habitatændringer som følge af sedimentspredning i forbindelse med udgravninger til mølle-
fundamenter og nedgravning af transmissionskabler. Sedimentspredningen forventes at være 
langt størst, hvis der vælges gravitationsfundamenter. Opslæmmet sediment i vandet kan lo-
kalt nedsætte sigtbarheden og derved påvirke fuglenes, især de fiskeædende arters, fourage-
ringsmuligheder. I teorien kan der også ske påvirkninger af vegetationen og bundfaunaen (fx 
muslinger), hvilket kan forringe fourageringsforholdene for andre fuglearter. 

 
Langt de største påvirkninger af fuglelivet i og omkring havmølleparker vurderes at være knyttet 
til driftsfasen. De vigtigste potentielle påvirkninger af fugle i driftsfasen er følgende: 
 
 Kollisioner hvor fugle dør eller såres som følge af direkte kollision med møllevinger, naceller 

eller tårne eller ved påvirkning fra turbulensen bag vingerne (som fx kan slynge fuglene ned 
mod havoverfladen). Fugle kan typisk kollidere, hvis de passerer havmølleparken på deres 
årlige træk mellem ynglepladser og overvintringsområder (fx mange landfugle), hvis de fore-
tager lokale træk inden for området, fx mellem fourageringsområder eller som kompensation 
for strømdrift (havdykænder o.a. vandfugle), eller hvis de flyver rundt mellem møllerne un-
der deres fouragering (fx måger og terner). 
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Kollisionsrisikoen afhænger af, hvilke fuglearter der er involveret, og af graden af overlap 
mellem rotorhøjden og de pågældende arters foretrukne flyvehøjde under de givne forhold. 
Lysene på møllerne medfører en forøgelse af kollisionsrisikoen, idet nattrækkende fugle til-
trækkes af lys, især på nætter med dårlig sigt (fx /113/). 
 
De bestandsmæssige konsekvenser af kollisionerne afhænger af de berørte arters talrighed 
og populationsdynamiske egenskaber. Konsekvenserne er alt andet lige mere alvorlige for 
sjældne og truede arter, herunder arter med ugunstig bevaringsstatus, og for arter med høj 
forventet levealder og langsom reproduktionsevne, hvor en øget adult dødelighed har stor 
betydning for bestandens vækstrate /109//110/. 

 
 Barrierevirkninger hvor trækkende og forbipasserende fugle opfatter møllerækkerne som bar-

rierer, de skal flyve over eller udenom, hvorved fuglene forbruger mere energi, end de ellers 
ville have gjort. Den biologiske betydning af dette er vanskelig at vurdere; der eksisterer 
øjensynlig ingen studier, hvor dette ekstra energiforbrug er kvantificeret, og betydningen for 
fuglenes overlevelse og reproduktionsevne er forsøgt vurderet. 
 
Radarstudier af trækkende ederfugle og gæs ved Gedser har vist, at de småjusteringer af 
kursen, som fuglene foretager under normale forhold (uden vindmøller), formentlig som 
kompensation for vinddrift, forlænger trækvejen med i størrelsesordenen 1 % i forhold til en 
lige linje; men i enkelte tilfælde var afvigelserne hos trækkende flokke af ederfugle på op 
mod 10 % /110/. I forhold til disse ”normale” afvigelser må barriereeffekten af en enkelt eller 
nogle få møllerækker vurderes som relativt ubetydelig; men ved tilstedeværelse af flere møl-
leparker inden for et område eller langs en trækrute kan den kumulative effekt evt. være af 
en sådan størrelse, at negative effekter på fuglenes kondition ikke kan udelukkes. 

 
 Tab af fourageringshabitat idet det areal på havbunden, der optages af møllefundamenterne, 

ikke længere kan udnyttes af fuglene. Ændrede strømforhold og sedimentation kan føre til 
yderligere tab af egnet habitat, men kan også skabe nye, egnede områder. Samtidig kan 
møllefundamenterne – med den tilhørende erosionsbeskyttelse i form af sten – fungere som 
kunstige rev, der øger biodiversiteten i et ellers blødbundsdomineret område og derved kan 
føre til forbedrede fourageringsmuligheder for visse fuglearter. 
 

 Fortrængning hvor fuglene undlader at udnytte ellers egnede raste-, fælde- og fouragerings-
områder pga. møllernes tilstedeværelse. Arealet, som fuglene herved i praksis udelukkes fra 
at benytte, kan være mange gange større end det egentlige tab af fourageringshabitat (jf. 
ovenfor). Fugles tilbøjelighed til at undgå havmølleparker varierer meget fra art til art og af-
hænger formentlig også af mølleparkens konfiguration og møllernes størrelse. Data sammen-
stillet i forbindelse med miljøvurderingen af mølleparken ved Anholt /114/ viser, at der er en 
klar tendens til, at arter, der normalt forekommer et stykke til havs og derfor relativt sjæl-
dent konfronteres med menneskeskabte konstruktioner, i højere grad end de mere kyst-
bundne arter undgår områder med havvindmøller.  
 
Data fra mølleparkerne ved Horns Rev og Nysted har vist, at arter som rødstrubet og sort-
strubet lom næsten fuldstændig undgik områder inden for en afstand af 1 km fra møllerne, 
og helt ud til 4 km’s afstand kunne der ses en tendens til mindre udnyttelse af området 
/115/. Også en art som sortand viste tendens til at undgå mølleparkerne, mens fordelingen 
af arter som skarv og sølvmåge øjensynlig var upåvirket af møllernes tilstedeværelse.  
 
Fuglene synes, i hvert fald i et vist omfang, at kunne vænne sig til møllerne med tiden. Data 
fra Horns Rev har vist, at sortænder 3-4 år efter mølleparkens færdiggørelse begyndte at 
fouragere inde mellem møllerne /116/, ligesom sortænder også har vist tegn på en vis til-
vænning til North Hoyle mølleparken i UK /114/. I andre tilfælde er der dog hos forskellige 
arter ikke konstateret nogen tilvænning. 

 
 Forstyrrelser som følge af øget trafik i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse af møllerne 

kan ligesom i anlægsfasen medvirke til at fortrænge rastende, fældende og fouragerende 
fugle fra området i og omkring mølleparken. Den negative effekt kompenseres dog ofte af, at 
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fiskeri og evt. også andre former for sejlads pålægges restriktioner inden for mølleområdet. 
Dette fører til mindre forstyrrelse fra disse aktiviteter og kan tillige medføre en forøgelse af 
føderessourcerne inden for området.  

 
6.10.1 Betydning i forhold til EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 30, 31 og 36 

Som beskrevet i afsnit 5.6.2 ligger projektområdet ca. 6 km fra Fuglebeskyttelsesområde nr. 30 
og ca. 8-9 km fra Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 og 36. Vindmølleprojektet vil således, pga. af-
standsforholdene, ikke påvirke disse fuglebeskyttelsesområder direkte. Det kan dog ikke af den 
grund afvises, at projektet vil kunne skade de internationale naturbeskyttelsesområder ved at 
påvirke bevaringsstatus for arterne på udpegningsgrundlaget negativt. Dette kan fx være tilfæl-
det, hvis de pågældende fugle i en del af deres livscyklus er afhængige af habitater nærmere de 
planlagte møller, eller hvis møllerne forstyrrer udvekslingen af fugle mellem fuglebeskyttelsesom-
råderne eller trækket til og fra områderne. 
 
Det fremgår af redegørelsen i afsnit 5.6.2, at det må anses for usandsynligt, at projektet vil kun-
ne påvirke udpegningsarterne sangsvane, bjergand, hvinand, stor skallesluger, klyde, hjejle, lille 
kobbersneppe, splitterne, havterne og dværgterne, idet disse arter ikke, eller stort set ikke, fore-
kommer inden for projektområdet. Da sangsvane er den eneste art, der indgår i udpegnings-
grundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 30, kan det konkluderes, at projektet ikke vil kunne 
skade dette område. 
 
For de øvrige udpegningsarter (skarv, ederfugl, sortand og fløjlsand) diskuteres projektområdets 
betydning i forhold til de relevante fuglebeskyttelsesområder i det følgende. Hovedvægten læg-
ges på en vurdering af, om havmølleprojektet vil kunne påvirke muligheden for, at de pågælden-
de arter opnår eller opretholder en gunstig bevaringsstatus inden for fuglebeskyttelsesområder-
ne. Hvis dette ikke kan afvises, vil de potentielle påvirkninger blive nærmere vurderet i afsnit 
6.10.3 og 6.10.4. 
 
Skarv indgår i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne F31 og F36. Der er ikke de-
fineret artsspecifikke kriterier for gunstig bevaringsstatus for skarv /117/, hvorfor Habitatdirekti-
vets generelle kriterier er gældende. De generelle kriterier er defineret på biogeografisk niveau 
og kan kun vanskeligt omsættes til lokalt niveau. Det antages dog (1) at antallet af fugle skal 
være stabilt eller stigende, (2) at arealet af egnede levesteder skal være stabilt eller stigende, og 
(3) at et evt. fald i antallet af fugle ikke må være forårsaget af negative påvirkninger af leveste-
det. 
 
Der er ikke i naturplanerne foretaget nogen vurdering af bevaringsstatus for skarv som rastefugl 
i de to fuglebeskyttelsesområder; men i F36 er prognosen for artens status som ynglefugl vurde-
ret som ugunstig, da bestanden er i tilbagegang – formentlig pga. fødemangel og for få egnede 
og tilpas uforstyrrede ynglesteder /95/. I F31 er prognosen derimod vurderet som gunstig, da 
ynglebestanden af skarv er stabil eller i fremgang. 
 
Projektområdet ligger knap 15 km fra den store ynglekoloni i Stavns Fjord (F31) og lidt over 15 
km fra kolonien på Svanegrund (F36). Skarver raster og fouragerer helt overvejende på dybder 
≤ 8 m, som stort set ikke forekommer inden for projektområdet, og i overensstemmelse hermed 
er der kun registreret få fugle i dette område. Forekomsten af rastende og fouragerende fugle i 
projektområdet må anses for ubetydelig i forhold til forekomsterne i de lavvandede områder 
nærmere ynglekolonierne og inden for de to fuglebeskyttelsesområder. På denne baggrund må 
det vurderes som usandsynligt, at havmølleprojektet vil påvirke arealet af egnede levesteder for 
fuglebeskyttelsesområdernes skarver negativt. 
 
På grund af de store forekomster i nærheden af projektområdet må der formodes at foregå et ik-
ke ubetydeligt træk af skarver igennem området, hvorfor trækkende skarvers reaktion på de 
planlagte møller vil blive vurderet. 
 
Ederfugl indgår ligeledes i udpegningsgrundlaget for F31 og F36. Der er defineret følgende krite-
rier for gunstig bevaringsstatus for ederfugl på lokalt niveau /117/: 
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 Antallet af rastende eller fældende fugle skal være stabilt eller stigende. Et eventuelt fald i 
antal må ikke være forårsaget af negative påvirkninger af levestedet. 

 Arealet af egnet fourageringsområde i form af bl.a. blåmuslingebanker skal være stabilt eller 
stigende og skal være tilstrækkeligt til at understøtte det antal ederfugle, som er nævnt i det 
gældende udpegningsgrundlag (= målsætningen for området). 

 Fældningsområder skal være uforstyrrede i perioden 1. juli - 15. september. 
 Fourageringsområderne skal være relativt uforstyrrede; dvs. at 80 % af fourageringsområ-

derne i perioden 15. september - 1. april skal være uforstyrrede af bl.a. sejlads, fiskeri, an-
lægsarbejder og jagt. 

 
Prognosen for artens bevaringsstatus er vurderet som ugunstig for både F31 og F36. Den negati-
ve bestandsudvikling formodes dels at skyldes eftervirkningerne af en fuglekolera-epidemi, som 
ramte de danske ederfuglekolonier i 1996-2001 /117/, dels fødemangel som følge af en for høj 
næringsstofbelastning af området, med tilhørende iltsvind og skader på bundfaunaen /91//95/. I 
F36 vurderes fiskeri og rekreative aktiviteter også som en mulig del-årsag til tilbagegangen /95/. 
Det planlagte Mejlflak havmølleprojekt vurderes at være uden betydning for disse trusler. 
 
De rastende ederfugle har en relativt kontinuerlig udbredelse fra farvandet omkring Endelave 
gennem Århus Bugt til området nordøst for Samsø (Figur 5-27). Forekomsten ved Mejlflak må 
derfor ses som en del af en større, sammenhængende bestand af rastefugle i dette område og 
hænger således sammen med bestanden af ederfugle inden for de to fuglebeskyttelsesområder. 
 
Antallet af rastende ederfugle inden for projektområdet på 55 km2 er estimeret til 1500-2000 i 
januar 2004, 500-1000 i februar 2008 og 200-250 i fældningsperioden (juli) 2006 (beregnet på 
grundlag af data fra DMU, jf. afsnit 5.6.3). Disse tal skal sammenholdes med de seneste maksi-
mumtal for de to fuglebeskyttelsesområder, som er på 8.000 rastende ederfugle i F31 og 12.000 
i F36 (Tabel 5-10 og Tabel 5-12). F31 og F36 dækker et areal på henholdsvis 15,5 og 42,6 km2, 
således at deres samlede areal svarer nogenlunde til arealet af projektområdet. Projektområdet 
er således af mindre betydning i forhold til de to fuglebeskyttelsesområder, men kan dog være af 
en vis betydning for det samlede områdes integritet. Dette understreges af, at tætheder på op til 
60 rastefugle eller 40 fældefugle pr. km2 er estimeret for området ved den nordlige af de planlag-
te møllerækker og ved de to sydligste af de planlagte møller. Der vil derfor blive foretaget en 
vurdering af møllernes betydning for rastende og fældende ederfugle. 
 
Da der desuden formodes at foregå en del trækbevægelser i området, jf. afsnit 5.6.4, vil også 
trækkende ederfugles reaktion på de planlagte møller blive vurderet. 
 
Sortand indgår i udpegningsgrundlaget for F31 og indgik desuden i det oprindelige udpegnings-
grundlag for F36. Kriterierne for gunstig bevaringsstatus for sortand på lokalt niveau er de sam-
me som for ederfugl; dog skal fourageringsområderne være relativt uforstyrrede helt frem til 1. 
maj /117/. Endvidere er arten mindre afhængig af blåmuslinger end ederfuglen, idet den også 
æder nedgravede muslinger som hjertemusling og trugmusling (Spisula sp.) /103/. 
 
Prognosen for artens bevaringsstatus i F31 er vurderet som ugunstig pga. fødemangel som følge 
af iltsvind /91/. Det er åbenlyst, at Mejlflak havmøllepark er uden betydning for denne trussel. 
 
Ligesom ederfuglen har sortanden en relativt kontinuerlig udbredelse i og imellem de to fuglebe-
skyttelsesområder, dog med de klart største tætheder ved dybder mellem 2 og 10 m. Forekom-
sten ved Mejlflak skal derfor ses som en del af en større, sammenhængende bestand af rastefug-
le i området og hænger sammen med bestanden i F31. 
 
Antallet af rastende sortænder inden for projektområdet er estimeret til 50-75 i februar 2008; 
men det skønnes, at antallet af rastende fugle ved tællingen i januar 2004 var så højt som 500-
600 fugle. Antallet af fældende fugle i området synes at være lavt (20-30 ved tællingen i juli 
2006). De nævnte tal skal sammenholdes med det seneste maksimumtal på 9.000 rastende sort-
ænder i F31 (Tabel 5-10). Projektområdet er således af mindre betydning i forhold til forekom-
sten i dette fuglebeskyttelsesområde, men kan dog i perioder være af betydning for det samlede 
områdes integritet. Møllernes betydning for rastende sortænder vil derfor blive vurderet. 
 



 
VVM-REDEGØRELSE  
 
 
 
 
 
 

 

151

Da der foregår en del lokale trækbevægelser i området, vil møllernes effekt på trækkende sort-
ænder også blive vurderet. 
 
Fløjlsand indgår i udpegningsgrundlaget for F31 og F36, og kriterierne for gunstig bevaringssta-
tus er de samme som for sortanden. De seneste maksimumtal er på 410 fugle i F31 og 15 fugle i 
F36, hvilket er langt under udpegningsgrundlaget og målsætningen for de to områder (Tabel 
5-10 og Tabel 5-12). Prognosen for arten i de to fuglebeskyttelsesområder er derfor vurderet 
som ugunstig. Den vigtigste trussel vurderes også for denne art at være fødemangel som følge af 
iltsvind, med fiskeri og forstyrrelser fra rekreative aktiviteter som en mulig medvirkende årsag til 
tilbagegangen i F36. 
 
Der forekommer øjensynlig kun få – i størrelsesordenen 5-30 – rastende fløjlsænder i projektom-
rådet, hvor tætheden synes at svare til den nuværende tæthed af arten i F36 og formentlig til 
tætheden i farvandet mellem Jylland og Samsø generelt. Tætheden af fløjlsænder i projektområ-
det er derimod langt under tætheden i F31, og sammenholdt med dette område må projektom-
rådets betydning for fløjlsænder betegnes som relativt lille. Antallet af trækkende fugle er ligele-
des begrænset. 
 
Vurderingen af mulige effekter af den planlagte havmøllepark på fløjlsænder vurderes at være 
dækket af vurderingerne for de mere talrige ederfugle og sortænder, hvis reaktioner på vindmøl-
ler er bedre kendt. De tre arter (især sortand og fløjlsand) deler ofte rasteområder i de indre far-
vande og ses trækkende på de samme lokaliteter. 
 

6.10.2 Betydning i forhold til fuglefaunaen generelt (trækkende landfugle) 
Ifølge VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1510 af 15/12/2010) skal en VVM-redegørelse beskrive og 
vurdere et anlægs direkte og indirekte virkninger på (bl.a.) fauna og flora. Det fremgår af be-
kendtgørelsens bilag 4 samt af den gældende vejledning om VVM i planloven, at denne del af re-
degørelsen i særlig grad skal omhandle de akut truede, sårbare, sjældne eller fredede arter, her-
under arter, som Danmark internationalt har et særligt ansvar for. Samtidig indeholder Fuglebe-
skyttelsesdirektivets artikel 2 en forpligtelse til, at ”medlemsstaterne træffer alle nødvendige for-
anstaltninger til at opretholde eller tilpasse bestanden af... alle de fuglearter, som i vild tilstand 
har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område...”.  
 
Ud over de forpligtelser, der knytter sig til forvaltningen af habitat- og fuglebeskyttelsesområder-
ne, hvor fokus er på de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, eksisterer der således en for-
pligtelse til at vurdere et anlægs eventuelle negative virkninger på fuglefaunaen i bred alminde-
lighed, med særligt henblik på rødlistede arter, fredede arter samt nationale ansvarsarter (arter, 
hvor mindst 20 % af den samlede bestand på et eller andet tidspunkt opholder sig i Danmark). 
 
De arter af vandfugle, der i denne forbindelse er relevante, indgår i udpegningsgrundlaget for de 
nærliggende EF-fuglebeskyttelsesområder og er behandlet i det foregående afsnit (6.10.1). 
 
De relevante landfugle er alle arter, der passerer projektområdet på deres træk. Som diskuteret i 
indledningen til afsnit 5.6.5 vurderes rovfugle og traner at være de mest sårbare. Hovedvægten i 
vurderingen af forekomsten og de mulige effekter lægges derfor på disse arter, mens forholdene 
for de øvrige grupper beskrives og vurderes mere kortfattet. 
 
Forårstrækket af rovfugle omkring Århus Bugt er af langt større omfang end efterårstrækket; 
men relativt få af de trækkende rovfugle krydser Århus Bugt, og af disse er det kun en mindre 
del – måske nogle få hundrede fugle hvert forår – der formodes at passere igennem det 55 km2 
store projektområde (jf. afsnit 5.6.5). 
 
Langt hovedparten af de rovfugle, der passerer gennem projektområdet om foråret, berører kun 
den nordvestlige del af området på deres træk, idet de forlader den jyske østkyst omkring Kysing 
Næs og flyver i retning af Helgenæs (Figur 5-33). Det vurderes, at disse fugle kun undtagelsesvis 
vil kunne komme i konflikt med de planlagte havvindmøller. En relativt stor del af de trækkende 
falke vurderes at benytte denne rute, mens den i langt mindre grad benyttes af svævetrækkende 
arter. 
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Den østligste del af projektområdet vil under visse vindforhold kunne berøres af rovfugle (især 
musvåger og andre svævetrækkende arter), der trækker ud fra Nordsamsø med kurs mod Hel-
genæs. Det er dog kun få (ca. 5 %) af de udtrækkende fugle, hvis trækretning kan bringe dem 
ind over projektområdet, og af disse formodes kun en mindre del at kunne komme i konflikt med 
de østligste møller (nr. 12-13) i den nordlige møllerække. 
 
Efterårstrækket af rovfugle igennem projektområdet vurderes at være af nogenlunde samme om-
fang som forårstrækket (afsnit 5.6.5). Antallet af rovfugle, der passerer over Djursland, er langt 
mindre om efteråret end om foråret; men den andel af trækket, der berører projektområdet, er 
betydeligt højere om efteråret. Endvidere foregår der et træk fra Sjælland via Samsø til Østjyl-
land, som lejlighedsvis kan berøre området. 
 
Som ved forårstrækket kan den nordvestlige del af projektområdet passeres af fugle, der trækker 
mellem Helgenæs og den jyske østkyst (Figur 5-34). Artsudvalget formodes at være bredere end 
om foråret og omfatter også svævetrækkende arter. Det kan ikke afvises, at enkelte af disse fug-
le vil kunne komme i konflikt med de nordvestligste møller i hver af de tre møllerækker (nr. 4-5, 
10-11 og 19-20). 
 
Den østligste del af projektområdet vil under visse vindforhold kunne blive berørt af fugle, der 
trækker fra Helgenæs mod syd til Samsø. Enkelte af disse fugle vil evt. kunne komme i konflikt 
med de østligste af de planlagte møller (nr. 12-14). 
 
Den østlige del af området vil ligeledes kunne blive berørt af fugle, der – formentlig efter at være 
ankommet fra Sjælland – trækker ud fra det nordlige Samsø med kurs mod nord og nordvest. 
Disse fugles videre trækretning er ukendt, og de kan i princippet komme i konflikt med flere af de 
planlagte møller. Det formodes dog at dreje sig om relativt få fugle (jf. Tabel 5-21). 
 
Den sydvestlige del af projektområdet vil kunne berøres af fugle, især musvåger, der trækker via 
Tunø mod den jyske østkyst (mod nord til Kysing Næs) (Figur 5-35). Det kan ikke udelukkes, at 
nogle af disse fugle ved visse vindretninger kan komme i konflikt med de sydligste af de planlag-
te møller (nr. 1, 2 og 6), men det formodes at ville være sjældent forekommende. 
 
Der foregår intet nævneværdigt træk af traner i området. 
 
Trækket af ringduer forløber generelt højt og over en relativt bred front. Om foråret foregår der 
et spredt og sparsomt træk over den nordvestlige del af projektområdet, samtidig med at en 
mindre del af det nordgående træk fra Samsø kan berøre den østligste del af området. Om efter-
året synes ringduerne fortrinsvis at trække ud over Århus Bugt mellem Skødshoved og Sletterha-
ge. Trækket formodes at ramme Jyllands østkyst over en bred front fra Århus og sydpå; de syd-
ligste dele af dette træk vil kunne berøre projektområdet, især den nordvestlige del. Samlet vur-
deres, at det kun er en meget lille del af de ringduer, der trækker over Århus Bugt forår og efter-
år, der vil kunne komme i konflikt med de planlagte havmøller. 
 
Der foregår ikke noget nævneværdigt træk af kragefugle over de åbne dele af Århus Bugt. 
 
Finker og andre dagtrækkende småfugle ses om foråret udtrækkende fra det nordlige Samsø 
med kurs mod Helgenæs. Nogle af disse fugle passerer igennem den østlige del af projektområ-
det og vil kunne komme i konflikt med de østligste af de planlagte møller. Endvidere vil en del af 
de fugle, der trækker over en bred front fra den jyske østkyst mod Helgenæs, passere igennem 
området, især den nordvestlige del, og vil derved kunne komme i konflikt med de nordvestligste 
møller i de tre møllerækker. Billedet er det samme om efteråret, hvor udtrækket fra Mols synes 
at ske over en bred front fra Mols Hoved til Sletterhage. Fugle med kurs mod den jyske østkyst 
vil kunne passere igennem den nordvestlige del af projektområdet, mens de relativt få fugle, der 
har kurs mod Samsø, vil kunne passere den østligste del af området. Det skal dog understreges, 
at det kun en lille del af det samlede antal finker og andre småfugle, der trækker via Mols og 
Djursland forår og efterår, som passerer igennem projektområdet, og en endnu mindre del, der 
vil kunne komme i konflikt med de planlagte møller. 
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Der foreligger ingen data vedrørende trækket af nattrækkende arter som drosselfugle og sangere 
i området. Trækket af nattrækkende småfugle formodes generelt at forløbe over en bred front og 
ofte i relativt stor højde (> 500 m) /118/. Som for de dagtrækkende arter vurderes det derfor, at 
det er relativt få af de fugle, der passerer Østjylland, Århus Bugt og Djursland på trækket, som 
trækker igennem projektområdet, og en endnu mindre andel, som eventuelt vil kunne komme i 
konflikt med de planlagte møller. 
 

6.10.3 Anlægsfasen 
Potentielle effekter i anlægsfasen omfatter forstyrrelser pga. fysisk aktivitet i projektområdet og 
temporære habitatændringer som følge af sedimentspredning. Såvel forstyrrelser som habitat-
ændringer vurderes kun at kunne påvirke rastende fugle, idet eventuelle påvirkninger af træk-
kende fugle må vurderes som helt ubetydelige. 
 
Forstyrrelsernes karakter og varighed vil afhænge af, om der anvendes monopæl- eller gravita-
tionsfundamenter. Ved anvendelse af monopæle vil nedramningen medføre en stor støjbelastning 
af området i en periode på 10-14 timer, men etableringen af hvert fundament, inklusive udlæg-
ning af erosionsbeskyttelse, vil kunne klares inden for 1-2 dage. Ved anvendelse af gravitations-
fundamenter vil forstyrrelsen være af mindre voldsom karakter, men vil til gengæld være mere 
langvarig (i størrelsesordenen 4-10 dage til afgravning, udlægning af sten og grus og montage af 
fundamentet). Montage af selve møllerne forventes, uanset fundamenttype, at kunne klares på 
1-2 dage pr. mølle. 
 
Tilstedeværelse af jack-up pramme og andre fartøjer, en øget sejlads samt støj fra anlægsaktivi-
teterne vil kunne bevirke en fortrængning af rastende fugle fra området, hvor aktiviteterne fore-
går. Størrelsen af det berørte område vil afhænge af arbejdets karakter, herunder støjbelastnin-
gen, og kan ikke umiddelbart forudsiges. De fuglearter, der først og fremmest kan blive berørt, 
er havdykænderne ederfugl, sortand og fløjlsand (jf. afsnit 6.10.1), der raster og fælder i områ-
det. Dele af projektområdet, især omkring den nordlige møllerække, må betegnes som vigtige for 
de pågældende arter; men der er dog ikke tale om et kerneområde i forhold til de nærliggende 
fuglebeskyttelsesområder, hvor arterne indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Det indgår i kriterier for gunstig bevaringsstatus for de tre arter, at 80 % af fourageringsområ-
derne i perioden 15. september - 1. april (1. maj for sort- og fløjlsand) skal være uforstyrrede af 
bl.a. sejlads, fiskeri, anlægsarbejder og jagt. Da det formodes, at anlægsaktiviteterne til enhver 
tid vil være koncentrerede inden for en mindre del af området, og at arbejdet i et givet område 
vil være afsluttet inden for en sæson, vurderes de hermed forbundne forstyrrelser ikke at være af 
et sådant omfang og en sådan varighed, at bestanden af overvintrende fugle vil lide skade. 
 
Det indgår yderligere i kriterier for gunstig bevaringsstatus, at fældningsområderne skal være 
uforstyrrede i perioden 1. juli - 15. september. De skærpede krav i forhold til situationen i vin-
termånederne skyldes, at en del af de tilstedeværende fugle i denne periode er ude af stand til at 
flyve og derfor er særligt sårbare over for forstyrrelser. Det fremgår af afsnit 5.6.3 og 6.10.1, at 
nogle få hundrede ederfugle og endnu færre sortænder fælder inden for projektområdet, for-
mentlig hovedsagelig i området ved den nordlige møllerække (især mølle nr. 12-15). Forstyrrelse 
af disse fugle, som udgør en relativt lille del af den samlede bestand af fældefugle i området (in-
klusive de to fuglebeskyttelsesområder), vurderes at ville kunne påvirke en mindre del af bestan-
den på mellemlangt sigt, da forstyrrelser i fældeperioden kan påvirke overlevelsen. Med henblik 
på at sikre de fældende fugle fred i et vigtigt delområde kan det derfor anbefales at planlægge 
anlægsarbejderne ved den nordlige møllerække på en sådan måde, at der ikke, eller stort set ik-
ke, foregår aktiviteter i perioden 1. juli - 15. september (særlig vigtigt for de østligste møller). 
 
De mulige habitatændringer som følge af sedimentspredning efter opgravning af bundmateriale 
og andre anlægsaktiviteter er vurderet i afsnit 6.8. Beregningerne og vurderingen viser, at den 
maksimale koncentration af opslæmmet sediment i vandfasen ved worst case scenariet vil være 
relativt lille (34 mg/l), udbredelsen af sedimentfanen vil være af helt lokal karakter, og sedi-
mentkoncentrationen i vandet vil være faldet til ubetydelige (baggrunds-) niveauer efter få timer. 
Den nedsatte sigtbarhed, som følger af den øgede sedimentkoncentration, vil kunne medføre en 
kortvarig, lokal forringelse af fourageringsmulighederne for fiskeædende fugle, mens arter, der 
fouragerer på muslinger og andre bentiske organismer, ikke vurderes at blive påvirket. Da fore-
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komsterne af rastende eller fouragerende fiskeædende fugle som skarver, skalleslugere og terner 
inden for projektområdet vurderes som ubetydelige (afsnit 5.6.3 og 6.10.1), kan det konklude-
res, at der ikke vil være nogen skader på fuglefaunaen som følge af sedimentspredning i anlægs-
fasen.  
 
Vurderingen af de mulige påvirkninger i anlægsfasen er sammenfattet i Tabel 6-28. 

Tabel 6-28 Sammenfatning af påvirkningerne på fugle i anlægsfasen. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet  
betydning 

Støj og fysisk forstyrrelse 
 Mellem Lokal Mellemlang* Mindre 

Sedimentspredning og sedimentering 
 Ubetydelig Lokal Kort Ingen/ubetydelig 

* Vedrører kun den del af bestanden, der fælder inden for området. 

 
6.10.4 Driftsfasen 

De mulige effekter falder i to grupper: (1) Kollisionsrisiko og barrierevirkning for flyvende fugle; 
(2) Direkte og indirekte tab af habitat for rastende fugle. 
 
Kollisionsrisiko og barrierevirkninger 
Kollisionsrisiko og barrierevirkninger kan ses som hinandens modsætninger. Fugle, der opfatter 
rækker af vindmøller som en forhindring, de skal holde en betydelig sikkerhedsafstand til, har alt 
andet lige lavere risiko for at kollidere med møllerne end fugle, der ikke opfatter møllerne som en 
væsentlig forhindring og derfor flyver tættere på møllerne (fx /109/). For førstnævnte gruppe, 
der opfatter møllerækkerne som en barriere, kan afbøjningen af flyveruten til gengæld medføre 
et øget energiforbrug, eller i ekstreme tilfælde helt forhindre fuglene i at benytte en bestemt ru-
te. 
 
De berørte arter er vandfugle, eksemplificeret ved skarv, ederfugl og sortand, der foretager loka-
le bevægelser eller trækker igennem området, og landfugle, der trækker igennem området. 
 
Vandfugle: Trækkende vandfugles reaktioner på havmølleparker har været genstand for omfat-
tende undersøgelser ved Nysted og Horns Rev /115/. Resultaterne viste, at trækkende fugle ge-
nerelt undgik de to mølleparker, at undvigereaktioner i form af ændringer af trækruten kunne ses 
i afstande ud til 5 km fra møllerne, og at reaktionerne i et vist omfang var artsspecifikke. Ved 
Horns Rev justerede 71-86 % af de flokke, der i en afstand af 1,5 - 2 km havde kurs mod møl-
lerne, efterfølgende kursen, så de undgik af flyve ind mellem møllerne. Ved Nysted viste 78 % af 
flokkene en tilsvarende kursændring, og sammenligninger af trækmønstret (radarspor) før og ef-
ter opførelsen af møllerne viste, at antallet af flokke, der passerede igennem mølleområdet var 
reduceret med 63-83 % i forhold til ”før”-situationen.  
 
Før/efter undersøgelser af ederfugletrækket ved de mindre, svenske mølleparker Utgrunden (7 
møller) og Yttre Stengrund (5 møller) i Kalmarsund gav lignende resultater (citeret i /119/). In-
den møllernes opførelse passerede ca. 40 % af de trækkende ederfugle igennem mølleområdet 
ved Utgrunden, og 32 % passerede gennem mølleområdet ved Yttre Stengrund. Efter opførelsen 
var disse andele reduceret til henholdsvis 6-7 % og 2 % af de trækkende ederfugle, og fuglene 
passerede generelt møllerne i en afstand på > 500 m. 
 
Radarstudier ved Horns Rev og Nysted viste, at kursændringerne gennemgående foregik tættere 
på møllerne om natten end om dagen, og at en større andel af de trækkende fugle passerede 
gennem mølleområdet om natten. Dette behøver dog ikke at medføre en tilsvarende forøgelse af 
kollisionsrisikoen, idet fuglene generelt trækker i større højde om natten, og studier foretaget 
med vertikalradar tyder på, at en større del af retningsændringerne om natten kan være vertika-
le frem for horisontale /115/. I studiet i Kalmarsund foregik 22-27 % af vandfugletrækket om 
natten, og undvigemønstret var det samme som i dagtimerne /120/. 
 
Ederfugl er langt den hyppigst trækkende vandfugleart ved Nysted og er også den talrigste art i 
det aktuelle projektområde ved Mejlflak. Trækkende ederfugles reaktion på møllerne ved Nysted 
svarer til det generelle billede beskrevet ovenfor. Radarstudierne viser yderligere, at eder-
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fugleflokke, der flyver ind i mølleparken, justerer kursen, så de flyver langs med møllerne og 
med størst mulig afstand til disse, og samtidig justerer flyvehøjden, så de flyver under rotorhøjde 
(i hvert fald i dagtimerne). Herved reduceres kollisionsrisikoen markant.  
 
En stokastisk model, der blev udviklet til at forudsige kollisioner ved Nysted, har vist, at kun 
0,020 - 0,021 % af de ederfugle, der i løbet af et efterår passerer området, vil kollidere med 
møllerne. Da ca. 240.000 ederfugle trækker gennem området hvert efterår, svarer dette til en 
årlig kollisionsdødelighed på 1,4 fugle pr. mølle for hver af de 72 møller (forudsat dødeligheden 
er den samme forår og efterår) /110/. 
 
For vindmøllerne i Kalmarsund er den årlige kollisionsdødelighed beregnet til én fugl pr. mølle. 
Området passeres af 859.000 vandfugle (heraf ca. 95 % ederfugle) om foråret og 674.000 fugle 
(heraf 56 % ederfugle) om efteråret /120/. 
 
De beregnede mortalitetsrater kan ikke umiddelbart overføres til Mejlflak Havmøllepark, idet an-
tallet af fugle her er meget lavere, samtidig med at lokale trækbevægelser spiller en langt større 
rolle end ved Nysted og Kalmarsund. Endvidere er de planlagte møller ved Mejlflak væsentlig hø-
jere og har en rotordiameter, der er op til det dobbelte af møllerne ved Nysted. Beregningerne 
viser dog, at dødeligheden hos ederfugle som følge af kollisioner med vindmøller må anses for 
ubetydelig sammenlignet med andre mortalitetsfaktorer, såsom jagt. I hver af jagtsæsonerne 
2009/10 og 2010/11 blev der i Danmark nedlagt ca. 48.000 ederfugle /121/. 
 
Sortand er langt den almindeligste vandfugleart ved Horns Rev, hvor rastende sortænder er regi-
streret i stort tal i et område lige nord og nordvest for mølleparken, og lokale trækbevægelser fo-
rekommer flere gange dagligt. Situationen, hvor lokale trækbevægelser dominerer, er således 
sammenlignelig med situationen ved Mejlflak, hvor arten dog er langt mindre talrig. Undersøgel-
serne ved Horns Rev viste, at sortænderne i endnu højere grad end ederfuglene ved Nysted und-
gik at flyve ind i mølleparken, idet kun 1,45 % af de registrerede flyvninger berørte mølleparken 
/115/. Fugle, der fløj ind i mølleparken, undgik møllerne ved at holde afstand til disse og flyve 
under rotorhøjde. Kollisionsraten for sortænder er ikke modelleret, men må vurderes at være 
endnu lavere end for ederfugl og dermed ubetydelig. 
 
Trækkende skarvers reaktion på havmøller er undersøgt ved Nysted /115/ og Rønland /122/. Un-
dersøgelserne viste, at langt de fleste forbipasserende skarver fløj i højder under rotorerne: ved 
Nysted foregik 89 % af alle registrerede flyvninger i højder under 30 m, og ved Rønland var gen-
nemsnitshøjden 4,4 m over vandoverfladen. Skarverne ved Nysted viste ingen tegn på at undgå 
møllerne, idet de anvendte platforme o.lign. på møllerne som siddepladser. Ved Rønland sås en 
klar reduktion i antalllet af forbipasserende flokke inden for en afstand af 100 m fra møllerne, og 
kun ganske få flokke kom nærmere end 50 m. Kun én fugl, svarende til 0,05 % af alle forbifly-
vende skarvflokke, blev registreret inden for rotorzonen (diameter 82 m) af en mølle i drift, og 
ingen kollisioner blev registreret i løbet af 560 observationstimer /122/. Det konkluderes derfor, 
at kollisionsrisikoen for skarver er ubetydelig. 
 
På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at risikoen for kollisionsdrab blandt de vand-
fugle, der passerer området ved Mejlflak Havmøllepark, inklusive fugle, der foretager lokale 
trækbevægelser mellem raste- og fourageringsområder, må betegnes som ubetydelig, sammen-
lignet med andre mortalitetsfaktorer. 
 
Kursændringerne, som fuglene foretager for at undgå mølleparkerne, bevirker, at trækruten for-
længes, hvorved fuglenes energiforbrug øges. De gennemsnitlige kursændringer, som er målt for 
ederfugle ved Nysted, medfører en forlængelse af trækruten med 3,9 - 5,5 km /115/, mens de 
tilsvarende forlængelser ved de mindre vindmølleparker i Kalmarsund er beregnet til henholdsvis 
1,5 og 2 km /120/. Den samlede forlængelse af trækruten for en ederfugl, der yngler i skærgår-
den ved Stockholm og overvintrer i de danske farvande og passerer alle tre mølleparker på ve-
jen, er beregnet til ca. 1 % af den samlede længde /115/. Dette skal sammenlignes med de små-
justeringer af kursen, som fuglene foretager under normale forhold, bl.a. som kompensation for 
vinddrift, og som er vist at forlænge trækvejen hos ederfugle og gæs med i størrelsesordenen 1 
% i forhold til en lige linje /110/.  
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Den biologiske betydning af det ekstra energiforbrug, som er forbundet med en sådan forlængel-
se af trækruten, er vanskelig at vurdere, og der eksisterer øjensynlig ingen studier, hvor betyd-
ningen for fuglenes overlevelse og reproduktionsevne er forsøgt kvantificeret. For ederfugle og 
andre vandfugle, der har mulighed for at raste og fouragere undervejs og umiddelbart efter an-
komsten til fældepladserne eller vinterkvarteret, må et ekstra energiforbrug på nogle få procent 
vurderes som ubetydeligt.  
 
Det er uvist, i hvilket omfang de planlagte møller i Mejlflak havmøllepark vil fungere som en bar-
riere for havdykænder og andre vandfugle, idet møllernes dimensioner og indbyrdes afstande af-
viger en del fra de tidligere undersøgte mølleparker. Afhængig af, hvilken mølletype der vælges, 
vil hver mølles bestrøgne areal være 2-4 gange så stort som ved Nysted og Horns Rev, hvilket alt 
andet lige må formodes at øge barrierevirkningen. Til gengæld vil afstanden mellem mølletårnene 
være større, hvilket formentlig vil mindske barrierevirkningen, især for arter som skarver og 
havdykænder, der fortrinsvis flyver under rotorhøjde. 
 
For trækkende vandfugle, der flyver nord om Samsø og videre mod sydvest (eller i den modsatte 
retning), vil møllerækkerne kunne virke som en barriere, men dog med gode muligheder for at 
passere enten øst eller nord og vest om møllerne. Forlængelsen af trækruten vurderes at være af 
samme størrelsesorden som beskrevet ovenfor, og det ekstra energiforbrug vurderes derfor at 
være ubetydeligt. 
 
Det er umiddelbart vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang især den nordlige møllerække vil ud-
gøre en barriere for ederfugle og sortænder, der flyver til og fra de hyppigt benyttede raste- og 
fourageringsområder på selve Mejlflak (jf. Figur 5-26 og Figur 5-29). Resultaterne fra Horns Rev 
viste, at møllerne ikke forhindrede sortænder i at udnytte området umiddelbart nord og nordvest 
for mølleparken /115/; men det er uvist, i hvilket omfang fuglenes uvilje mod at flyve igennem 
mølleparken påvirkede deres energibalance. 
 
Undersøgelserne ved Utgrunden viste, at møllerne ikke forhindrede rastende havdykænder (hav-
litter) i at flyve til og fra gode fourageringsområder i møllernes nærhed, men at fuglene fortrins-
vis gjorde dette uden at passere møllerækken (selv om enkelte fugle lejlighedsvis fløj imellem 
møllerne uden synlig tøven) /120/. I fortolkningen af resultaterne lægger forfatteren vægt på, at 
møllerne ved Utgrunden er placeret på en enkelt række og således giver fuglene mulighed for at 
nærme sig de attraktive fourageringsområder ved møllerne fra begge sider. 
 
Undersøgelserne ved Nysted har vist, at havlitter lige som sortænder (se nedenfor) er tilbøjelige 
til at undgå områder tæt ved havmølleparker /115/. Resultaterne for havlitter vurderes derfor at 
kunne overføres til andre arter af havdykænder uden større forbehold. Da de planlagte havmøller 
ved Mejlflak vil blive placeret på en række, og således udgør en mindre kompakt struktur end 
møllerne ved Horns Rev, vurderes barrierevirkningen at minde om situationen ved Utgrunden. På 
denne baggrund vurderes barrierevirkningen over for lokale trækbevægelser at være mindre end 
ved Horns Rev, og det ekstra energiforbrug for de lokale havdykænder vurderes at være lille. 
 
Landfugle: Den eksisterende viden om trækkende landfugles reaktioner på havvindmøller, herun-
der hyppigheden af kollisioner, er begrænset. Dette skyldes bl.a., at man ikke på samme måde 
som ved landbaserede møller kan afsøge mølleomgivelserne for kollisionsdræbte fugle. Det for-
modes dog, at erfaringerne fra møller på landjorden i et vist omfang kan overføres til møller på 
havet. Hovedkonklusionerne fra disse undersøgelser er (1) at kollisioner forekommer, og at kolli-
sionsraten varierer mellem 0 og >50 fugle/mølle/år (hyppigst < 1 fugl/mølle/år), (2) at landfugle 
viger uden om vindmøller på samme måde som beskrevet for vandfugle (barrierevirkning), men 
med betydelige artsforskelle, og (3) at rovfugle udgør en relativt stor andel af kollisionsofrene i 
forhold til deres bestandsstørrelser /109/. 
 
Undersøgelser med varmefølsomt kamera (TADS) ved Nysted viste, at kun én fugl kolliderede i 
løbet af 1.086 timer med effektiv overvågning /115/. Kameraet dækkede imidlertid kun en del af 
rotoren på én mølle, hvorfor resultatet kun med store forbehold kan ekstrapoleres til hele mølle-
parken (og med endnu større forbehold kan overføres til andre lokaliteter). Da mølleparken ved 
Nysted passeres af store mængder trækkende fugle, indikerer resultatet dog, at havmøller ikke 
kan forventes at medføre et stort antal dødsfald blandt trækkende fugle. 
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Radarstudier ved Nysted viste desuden, at antallet af fugle, der passerede mølleområdet i nord-
sydlig retning om efteråret, var signifikant reduceret, efter at møllerne var sat i drift /115/. Dette 
indikerer, at trækkende landfugle i betydeligt omfang viger uden om mølleområdet på samme 
måde som vandfugle (hvis hovedtrækretning er øst-vest). Nedgangen i antallet af fugle, der pas-
serede, var mere markant om dagen end om natten, hvilket kan skyldes, at de nattrækkende ar-
ter generelt flyver højere og derfor ikke i samme omfang har behov for at ændre kursen. 
 
Selv om radarstudierne har demonstreret, at trækkende landfugle i vid udstrækning ændrer fly-
veretning, så de undgår havmøllerne, kan det ikke afvises, at nogle grupper under visse forhold 
kan vise det modsatte respons og blive tiltrukket af mølleparken. Det er velkendt, at landfugle, 
der trækker over åbne havområder, tiltrækkes af isolerede øer, og det er uvist, om større hav-
mølleparker kan fungere på samme måde. Især rovfugles uvilje mod at trække over åbent hav 
kan medføre, at de tiltrækkes af tekniske anlæg; fx har musvåger og andre rovfugle, der krydser 
Storebælt på trækket, i et vist omfang ændret trækrute efter opførelsen af Storebæltsbroen, så-
ledes at nogle fugle nu følger broen. Ved Horns Rev blev det bemærket, at ringduer, der trak ind 
fra Nordsøen, ofte syntes at bruge mølleparken som pejlemærke /115/. Det vurderes dog, at den 
planlagte Mejlflak Havmøllepark pga. sin begrænsede størrelse, den spredte placering af møllerne 
samt det forhold, at området ikke har karakter af åbent hav, kun i ubetydeligt omfang vil virke 
tiltrækkende på rovfugle og andre dagtrækkende landfugle. 
 
Fuglenes flyvehøjde over havet er en væsentlig faktor af betydning for kollisionsrisikoen. Svæve-
trækkende rovfugle tager oftest højde over land (typisk op til 300-500 m) ved hjælp af termiske 
opvinde, hvorefter de langsomt taber højde under en kombination af glideflugt og aktiv flugt over 
havet. Aktivt flyvende rovfugle trækker oftest i højder på under 100 m over havet /115/. Radar-
undersøgelser foretaget i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af Anholt Havmøllepark 
indikerer ligeledes, at en stor del af rovfuglene trækker i højder < 200 m over havet /114/. 
Trækkende rovfugles flyvehøjde overlapper således med rotorhøjden på de planlagte møller ved 
Mejlflak, men er i øvrigt stærkt variabel og afhængig af vejr- og vindforhold. 
 
Som diskuteret i indledningen til afsnit 5.6.5 er rovfugle af populationsdynamiske årsager sårbare 
over for en øget dødelighed, fx som følge af kollision med vindmøller. Da trækhøjden desuden i 
vid udstrækning er sammenfaldende med moderne havmøllers rotorhøjde (30-200 m), og rov-
fugle i mange undersøgelser af vindmølle-forårsaget dødelighed er overrepræsenterede i forhold 
til deres bestandsstørrelser, er det essentielt at vurdere, om en planlagt havmøllepark er placeret 
i en trækkorridor, der benyttes af rovfugle. 
 
Som dokumenteret i afsnit 5.6.5 vurderes det samlede projektområde kun at blive passeret af 
nogle få hundrede trækkende rovfugle forår og efterår. Dette antal repræsenterer kun en lille del 
af de langt over 10.000 rovfugle, der årligt krydser Kattegat på trækket og en endnu mindre del 
af de samlede ynglebestande. Af de fugle, der trækker igennem det 55 km2 store projektområde, 
er det kun en mindre del, der vil passere én eller flere af de planlagte møllerækker (jf. afsnit 
6.10.2). Da fuglene desuden må forventes aktivt at undgå møllerne ved at justere kursen i det 
horisontale og/eller vertikale plan, vurderes det, at det kun er en lille del af de rovfugle, der pas-
serer møllerækkerne, som rent faktisk vil kollidere med en mølle (jf. Desholms hierarkisk opbyg-
gede model for kollisionshyppighed /110/). Det konkluderes derfor, at det forventede antal kolli-
sionsdræbte rovfugle ved den planlagte Mejlflak Havmøllepark vil være så lille, at det ikke vil 
skade de berørte bestande, herunder bestande af rødlistede arter og arter omfattet af Fuglebe-
skyttelsesdirektivets bilag 1. 
 
Undersøgelserne ved Nysted og Horns Rev viste, at ringduerne trak forbi i stor højde (”much 
higher than the wind turbines”) – ofte så højt, at de kun blev opdaget pga. radarsignalet /115/. 
Da dette er i fuld overensstemmelse med den generelle viden om ringduers træk (se også afsnit 
5.6.5), må kollisionsrisikoen for trækkende ringduer vurderes som ubetydelig. 
 
Dagtrækkende småfugle fordeler sig over det meste af højdespektret fra lavt over vandet til flere 
hundrede meters højde. Radarstudier ved Nysted har dog vist, at hovedparten af trækket foregår 
< 30 m over havet /115/, dvs. under rotorhøjde. Kollisionsrisikoen for denne gruppe er derfor 
væsentligt lavere end for de nattrækkende arter. Samtidig er det vist, at det kun er en lille del af 
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det samlede antal finker og andre dagtrækkende småfugle, der trækker via Mols og Djursland 
forår og efterår, som passerer gennem projektområdet (jf. afsnit 5.6.5 og 6.10.2). Da bestande-
ne af de på gældende arter er meget store (ofte milliontallige /123/), må eventuelle kollisions-
drab ved den planlagte Mejlflak Havmøllepark vurderes at være uden betydning for bestandenes 
størrelse. 
 
Nattrækkende småfugle kan trække i alle højder, fra lavt over vandet til minimum 1500 m højde. 
Radarstudier ved Kriegers Flak har vist, at 30-40 % af de nattrækkende fugle (som også omfat-
tede nattrækkende ande- og vadefugle) fløj i højder < 200 m /119/, mens tilsvarende undersø-
gelser ved en forskningsplatform i Tyske Bugt viste, at 25-30 % af de nattrækkende fugle forår 
og efterår fløj i højder < 200 m /124/. Da en del af de fugle, der trækker lavere end 200 m, fly-
ver under rotorhøjde, og nogle fugle kan have passeret i højder > 1500 m, er den samlede andel 
af nattrækkende småfugle, som flyver i en højde, der indebærer en risiko for kollision med mo-
derne havmøller, formentlig under 25 %. Trækhøjden er dog stærkt afhængig af vejrforholdene 
(se nedenfor). Undersøgelser ved radiomaster og lignende strukturer i USA har vist, at master, 
der er højere end 150 m, forårsager langt flere dødsfald blandt nattrækkende småfugle end lave-
re master /113/, formentlig fordi de i højere grad overlapper med den foretrukne trækhøjde. 
 
Mejlflak Havmøllepark vil af hensyn til flysikkerheden blive afmærket med lys i toppen af hver 
mølle. Det er velkendt, at nattrækkende småfugle tiltrækkes af lys, især på nætter med dårlig 
sigtbarhed, hvilket kan føre til betydelige antal kollisioner med fx fyr /125/, radiomaster og høj-
huse /113/. På åbent hav kan nattrækkende fugle desuden tiltrækkes af gasflammer fra bore-
platforme /126/. Det må således forventes, at lysafmærkningen vil kunne tiltrække nattrækken-
de fugle, men på den anden side kan lyset også hjælpe fuglene til at undvige møllerne /127/. Der 
hersker nogen usikkerhed om betydningen af lysets karakter (lysstyrke, hvidt eller rødt, fast eller 
blinkende) /110/; men de fleste studier indikerer dog, at korte lysglimt medfører færre kollisioner 
end faste lys (fx /128/). 
 
Hændelserne er ikke jævnt fordelt, idet langt hovedparten af dødsfaldene sker på enkelte ”ka-
tastrofenætter”, hvor kombinationen af et stort småfugletræk og ugunstige vejrforhold (dårlig 
sigt, evt. nedbør) kan føre til, at store mængder fugle søger ned i lavere højde, tiltrækkes af ly-
set, desorienteres og kolliderer. Ved en klart belyst forskningsplatform i Tyske Bugt blev 442 fug-
le af 21 arter fundet dræbt i løbet af 14 måneder, men det samlede antal dødsfald formodes at 
have været langt større /124/; halvdelen af de dræbte fugle blev fundet på blot to nætter. Tilsva-
rende blev et stort antal nattrækkende fugle, især drosler, fundet kollisionsdræbte på Øresunds-
broen på en enkelt nat /129/. På denne baggrund er det foreslået, at møller i områder, der pas-
seres af store mængder nattrækkende fugle, stoppes på nætter, hvor kombinationen af stort 
træk og kritiske vejrforhold forventes at indtræffe /124/. 
 
Nattrækkende småfugle forventes, som diskuteret i afsnit 6.10.2, at trække igennem området 
ved Mejlflak over en bred front, og det må anses for givet, at de planlagte møller vil føre til kolli-
sionsdrab i et vist omfang. De amerikanske erfaringer antyder, at antallet af dræbte fugle kan 
begrænses, ved at der vælges møller med en totalhøjde på ≤ 150 m (også pga. det mindre be-
strøgne areal). Uanset møllestørrelse er vurderingen dog, som for de dagtrækkende fugles ved-
kommende, at antallet af kollisionsdræbte fugle kun vil udgøre en meget lille del af de berørte 
bestande. Da de pågældende arter har en høj reproduktionsevne, må eventuelle kollisionsdrab 
vurderes ikke at ville skade bestandene.  
 
Med henblik på at minimere antallet af kollisioner for nattrækkende fugle kan det anbefales, at 
lysafmærkningen begrænses til de gældende bestemmelsers minimumskrav med hensyn til lys-
styrke, at blinkene gøres kortest mulige (inden for bestemmelsernes rammer), og at der ikke an-
vendes faste (ikke-blinkende) lys andre steder, end hvor det er absolut påkrævet. 
 
Som for trækkende vandfugle vurderes det ekstra energiforbrug til at undvige møllerne (barriere-
virkningen) at være ubetydeligt i forhold til fuglenes samlede energiforbrug under trækket. 
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6.10.5 Direkte og indirekte tab af habitat 
Tab af egnet raste- og fourageringshabitat for fugle kan ske som en direkte konsekvens af, at 
møllefundamenterne med tilhørende erosionsbeskyttelse optager et areal på havbunden og som 
en indirekte konsekvens af møllernes tilstedeværelse, idet fuglene holder en vis sikkerheds-
afstand til møllerne. Hertil kommer effekten af de forstyrrelser, der er knyttet til inspektion og 
vedligeholdelse af møllerne. 
 
De berørte arter er vandfugle, der raster, fouragerer eller fælder i området. Som det fremgår af 
afsnit 6.10.1 vurderes en konsekvensvurdering for ederfugl og sortand at være dækkende for 
områdets vandfugle og for de forpligtelser, der er knyttet til administrationen af de nærliggende 
EF-fuglebeskyttelsesområder. 
 
Det indgår i kriterier for gunstig bevaringsstatus for ederfugl og sortand på lokalt niveau, at area-
let med egnede fourageringsområder i form af bl.a. muslingebanker skal være stabilt eller sti-
gende (inden for det pågældende fuglebeskyttelsesområde) og skal være tilstrækkeligt til at un-
derstøtte det antal fugle, som er nævnt i det gældende udpegningsgrundlag (= målsætningen for 
området).  
 
Som beskrevet i afsnit 5.6.3 og 6.10.1 udgør de lavvandede områder ved Mejlflak, Norsminde 
Flak og nord for Tunø og Tunø Knob en del af et netværk af egnede fourageringsområder, der 
forbinder fuglebeskyttelsesområderne ved Stavns Fjord (F31) og Horsens Fjord/Endelave (F36). 
Projektområdet ligger minimum 8 km fra de to fuglebeskyttelsesområder, hvorfor en reduktion af 
arealet med egnet fourageringshabitat ikke umiddelbart vil være i strid med Habitatbekendtgø-
relsen (Bek. nr. 408 af 01/05/2007). Da projektområdet, inklusive områderne hvor møllerne 
tænkes placeret, kan rumme middelhøje tætheder af ederfugle og sortænder både sommer og 
vinter, kan det dog have en vis betydning for det samlede områdes økologiske funktionalitet. Det 
er derfor vigtigt at få belyst, om det direkte eller indirekte tab af habitat i tilknytning til de plan-
lagte havmøller vil påvirke fuglenes muligheder for at udnytte området i væsentlig grad. Hvis 
dette er tilfældet, kan det ikke udelukkes, at havmølleprojektet vil have negativ indflydelse på 
mulighederne for at genoprette en gunstig bevaringsstatus for de berørte havdykænder i de to 
fuglebeskyttelsesområder. 
 
Direkte tab af habitat 
De fysiske ændringer af habitatet er beskrevet i 6.8. Det fremgår heraf, at det samlede tab af 
bentisk habitat ved worst case scenariet (20 møller med gravitationsfundamenter på 30 m i dia-
meter) vil være på ca. 45.000 m2 (4,5 ha). En arealreduktion af denne størrelse må anses for 
ubetydelig i forhold til det samlede projektområde og det samlede areal med egnet fouragerings-
habitat i området. Da møllefundamenterne med tilhørende erosionsbeskyttelse i form af sten 
desuden kan tjene som substrat for blåmuslinger (reveffekt), kan nettoresultatet i områder med 
blød bund være, at fourageringsmulighederne for ederfugle forbedres. Sortænder lever i højere 
grad end ederfugle af blødbundsorganismer i form af nedgravede muslinger, men kan også tage 
blåmuslinger. På denne baggrund må det direkte tab af habitat vurderes at være uden betydning 
for havdykændernes fourageringsmuligheder i området. 
 
Indirekte tab af habitat 
De fleste fuglearter holder en vis sikkerhedsafstand til vindmøller, hvilket kan bevirke, at der er 
områder med ellers egnet raste- og fourageringshabitat, som ikke udnyttes. Arealet, som fuglene 
herved indirekte udelukkes fra at udnytte, kan være mange gange større end det direkte tab af 
habitat. Sikkerhedsafstanden, og dermed størrelsen af det uudnyttede areal, varierer meget fra 
art til art. Hos visse arter (fx rød- og sortstrubet lom) er udnyttelsen af området påvirket ud til 
en afstand på flere km fra møllerne, mens andre arter (fx skarver) kan udnytte strukturer på 
møllerne som siddepladser /115/. Der synes dog at kunne ske en vis tilvænning til møllerne. For 
en art som kortnæbbet gås er det således veldokumenteret, at rastende fugle i løbet af en år-
række kan nedsætte sikkerhedsafstanden væsentligt /130/, og der er tegn på, at noget tilsva-
rende kan ske hos havdykænder (se nedenfor). 
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Rastende ederfugles udnyttelse af raste- og fourageringsområder før og efter opførelsen af hav-
møller er undersøgt ved Nysted og ved Tunø Knob. Sidstnævnte undersøgelse er interessant, idet 
møllerne er placeret blot 2 km SSV for det aktuelle projektområde, og studiet derfor må formo-
des at være udført på den samme population af ederfugle. Tunø Knob møllernes indbyrdes place-
ring svarer også nogenlunde til den planlagte Mejlflak Havmøllepark, idet der er tale om to ræk-
ker med fem møller i hver, men dimensionerne er væsentligt mindre (ca. 60 m høje møller place-
ret med 200 m indbyrdes afstand og 400 m mellem rækkerne). 
 
Ved Nysted kunne det konkluderes, at der ikke var nogen tegn på, at de rastende ederfugles for-
deling i området var ændret som følge af opførelsen af møllerne /115/. 
 
Ved Tunø Knob gik antallet af ederfugle markant tilbage de første to år efter opstillingen af møl-
lerne; men efter tre år var antallet tilbage på niveauet fra basisåret (før opstillingen). Nærmere 
undersøgelser af fødeudbuddet (primært blåmuslinger) og fuglenes fordeling sandsynliggjorde, at 
nedgangen i antallet af ederfugle de første år efter opførelsen skyldtes en kraftig nedgang i 
mængden af blåmuslinger i området, snarere end den skyldtes møllernes tilstedeværelse 
/131//132//133/. Området mellem møllerne blev tre år efter opførelsen udnyttet i næsten sam-
me omfang som i basisåret. 
 
Der blev udført supplerende undersøgelser til belysning af Tunø Knob møllernes eventuelle effekt 
/131//132/. Forsøg med placering af lokkeænder i forskellige afstande fra møllerne viste, at 
ederfuglene var utilbøjelige til at lande i en afstand på 100 m fra møllerne, sammenlignet med 
andelen af fugle, der landede 300 m og 500 m fra møllerne. Undersøgelser af fuglenes udnyttelse 
af føderessourcerne i forskellige afstande fra møllerne viste, at fødeudbuddet forklarede mere 
end 90 % af variationen i forekomsten af ederfugle 0-600 m fra mølleparken. Dette indikerer, at 
der – til trods for at færre fugle landede tæt på møllerne – ikke var nogen nævneværdig effekt af 
møllerne på fødeudnyttelsen omkring mølleparken, muligvis fordi fuglene efter landing svømme-
de tættere på møllerne for at fouragere. Det var uden betydning for fuglenes fordeling i området, 
om rotorerne var stationære eller i drift, og start af rotorerne førte ikke i nogen tilfælde til, at 
flokke, der befandt sig inden for en afstand af 200 m fra møllerne, fløj eller svømmede væk. 
 
Sammenfattende viser de eksisterende undersøgelser, at ederfugles udnyttelse af et område 
primært er betinget af føderessourcerne og kun i lille eller ubetydeligt omfang påvirkes af tilste-
deværelsen af havmøller. 
 
Rastende sortænders udnyttelse af raste- og fourageringsområder før og efter opførelsen af 
havmøller er undersøgt ved Horns Rev og i mindre omfang ved Nysted , Tunø Knob, North Hoyle 
(UK) og Egmond aan Zee (Holland). 
 
De første års undersøgelser ved Horns Rev havmøllepark viste, at sortænderne stort set ikke op-
holdt sig i området tæt på og mellem møllerne, til trods for at de rastede i stort tal få hundrede 
meter derfra /115/. På denne baggrund blev det konkluderet, at møllernes tilstedeværelse med 
stor sandsynlighed afholdt fuglene fra at udnytte området. Tre år efter opførelsen viste tilfældige 
observationer imidlertid, at sortænder i stigende omfang blev registreret inde i mølleparken, og 
systematiske undersøgelser i den 4. vinter efter opførelsen viste, at der ikke længere var signifi-
kant forskel mellem tætheden af sortænder i selve mølleparken og det omgivende areal /116/. 
En analyse af andelen af sortænder set inden for en radius af 3 km fra mølleparkens centrum i 
forhold til andelen set inden for en 6 km radius viste, at kun lidt over 10 % af fuglene blev set i 
den indre cirkel det første år efter opførelsen, gradvist stigende til ca. 50 % det 4. år. 
 
På denne baggrund konkluderes det, at sortænderne ved Horns Rev sandsynligvis har vænnet sig 
til møllernes tilstedeværelse, således at møllerne ikke længere afholder fuglene fra at udnytte fø-
deressourcerne inde i mølleparken. Da der ikke er foretaget studier af føderessourcen, kan det 
ikke udelukkes, at ændringerne i fuglenes fordeling skyldes ændringer i fødegrundlaget (jf. eder-
fuglene ved Tunø Knob); men resultaterne viser dog i alle tilfælde, at sortænder efter nogle år 
kan forekomme i høje tætheder i tilknytning til havmølleparker. 
 
Undersøgelser ved North Hoyle havmølleparken (UK) angives ligeledes at vise tegn på, at sort-
ænder vænner sig til møllernes tilstedeværelse (citeret i /114/). 
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Ved Tunø Knob viste sortænderne det samme mønster som ederfuglene, dvs. en kraftig be-
standsreduktion de første to år efterfulgt af klar fremgang, men i modsætning til ederfuglene nå-
ede antallet af sortænder i det 3. år efter opførelsen ikke op på niveauet fra basisåret /133/. Det-
te resultat er i god overensstemmelse med hypotesen om, at sortænder er mere følsomme end 
ederfugle og kun langsomt vænner sig til tilstedeværelsen af vindmøller; men antallet af sort-
ænder er for lille til, at nogen endelig konklusion kan drages. 
 
Ved Nysted blev der konstateret en nedsat forekomst af sortænder i et område ud til 3 km fra 
mølleparken de første to år efter opførelsen; men resultaterne er dog usikre pga. artens spar-
somme forekomst ved Nysted /115/. Sortænder synes også at undgå den hollandske havmølle-
park Egmond aan Zee; men resultaterne er også her usikre pga. artens fåtallige forekomst som 
rastefugl i området /134/. 
 
Sammenfattende viser undersøgelserne, at sortænder helt eller delvist kan fortrænges fra et om-
råde ved opførelse af vindmøller; nedsatte bestandstætheder kan forekomme ud til en afstand på 
3 km fra mølleparken. Undersøgelserne viser dog samtidig, at sortænder i løbet af nogle år øjen-
synlig kan vænne sig til møllernes tilstedeværelse, således at der efter 3-4 år kun er små forskel-
le mellem tætheden af sortænder inden for og uden for mølleparken. 
 
Rastende fløjlsænders fordeling i forhold til vindmøller har ikke kunnet undersøges pga. artens 
spredte og fåtallige optræden. Fløjlsænder er generelt mindre følsomme end sortænder, men 
mere følsomme end ederfugle i forhold til menneskelig forstyrrelse. Det formodes derfor, at ar-
tens reaktion på havmøller også er en mellemting mellem de to andre arters. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at Mejlflak Havmøllepark på mellemlangt sigt (dvs. in-
den for de første 3 år efter opførelsen) vil kunne medføre indirekte tab af raste- og fouragerings-
habitat for sortand, og i mindre grad for ederfugl og fløjlsand. I betragtning af, at eksklusionen 
ikke vil være total, må størrelsen af det berørte areal vurderes som lille i forhold til den samlede 
mængde egnet fourageringshabitat i området. På længere sigt vil der med stor sandsynlighed ske 
en tilvænning til møllerne, hvorfor den langsigtede effekt vil nærme sig det ubetydelige. 
 
Effekt af forstyrrelser: Den planlagte inspektion og vedligeholdelse (samt uplanlagt vedligeholdel-
se) af vindmøllerne vil medføre lejlighedsvise forstyrrelser i driftsfasen, i form af sejlads og opan-
kring af ét eller flere fartøjer og arbejde ved møllerne. De hermed forbundne forstyrrelser vil væ-
re væsentligt mindre omfattende end i anlægsfasen. Det er bygherrens forventning, at den plan-
lagte, årlige service vil kunne gennemføres på 20-22 arbejdsdage. Arbejdet vil finde sted i som-
merperioden, især i juni, hvor vejrforholdene forventes at give de bedste betingelser for arbejdet. 
 
Effekten af sejlads i forbindelse med inspektion og service af havmøller er undersøgt ved Utgrun-
den i Kalmarsund /120/. Ved denne møllepark blev der i perioder foretaget næsten daglige be-
søg, da der var tale om forsøgsmøller. Servicebådens ankomst medførte, at de havdykænder 
(især havlitter, men også sortænder), som fouragerede i området, forlod det. Fuglene vendte dog 
tilbage inden for en time, efter at båden havde forladt området, og fouragerede også i området 
den følgende morgen. Det konkluderes, at servicebesøgene forhindrede fuglene i at udnytte om-
rådet, mens de stod på, men overordnet set ikke havde nogen væsentlig, negativ effekt på fug-
lenes muligheder for at udnytte områdets føderessourcer. 
 
Set over året som helhed vil antallet af servicebesøg ved Mejlflak Havmøllepark være væsentligt 
lavere end i det beskrevne tilfælde fra Kalmarsund; men i den periode, hvor servicebesøgene fin-
der sted, vil der være tale om næsten daglige forstyrrelser, og situationen vil derfor ligne situati-
onen ved Utgrunden. På baggrund af erfaringerne derfra vurderes effekten at være lille og kort-
varig. Denne vurdering forudsætter dog, at fuglene er i stand til at flyve i den periode, hvor for-
styrrelserne finder sted, dvs. at forstyrrelsen foregår uden for fuglenes fældningsperiode (1. juli - 
15. september). I modsat fald vil der kunne være tale om en stærkere effekt. 
 
Der kan forekomme fældende ederfugle og sortænder i hele projektområdet, men de største 
tætheder synes at forekomme ved den nordlige møllerække. Det anbefales derfor, at inspektions- 
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og vedligeholdelsesarbejdet planlægges på en sådan måde, at aktiviteterne ved den nordlige 
møllerække kan være afsluttet inden 1. juli.  
 
Under denne forudsætning vurderes effekten af forstyrrelser fra inspektion og vedligeholdelse af 
møllerne, set for det samlede mølleområde og året som helhed, som ubetydelig. Effekten vil 
mindskes yderligere, hvis der af sikkerhedsmæssige årsager fastsættes restriktioner på fiskeri og 
evt. anden sejlads inden for havmølleparken. 
 
Vurderingen af de mulige påvirkninger i driftsfasen er sammenfattet i Tabel 6-29. 
 

Tabel 6-29 Sammenfatning af påvirkningerne på fugle i driftsfasen. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet  be-
tydning 

Fysisk tilstedeværelse, rotation, lys 
=> Kollisionsrisiko 

Ubetydelig  
(vandfugle, dag-
trækkende land-
fugle ÷ rovfugle ) 

Grænse-
overskridende Lang Ubetydelig 

 Lille 
(rovfugle, nat-
trækkende fugle) 

Grænse-
overskridende Lang Mindre 

Fysisk tilstedeværelse, rotation 
=> Barrierevirkning 

Ubetydelig 
(langdistance 
trækbevægelser) 

Grænse-
overskridende Lang Ubetydelig 

 Lille* 
(lokale træk-
bevægelser) 

Regional Lang* Mindre 

Optager areal, ændret havbunds-
topografi 
=> Direkte tab af habitat 

Ingen** Lokal Lang Ingen 

Fysisk tilstedeværelse, rotation, støj 
=> Indirekte tab af habitat Lille* Lokal Lang* Mindre 

Inspektion og vedligeholdelse 
=> Fysisk forstyrrelse 

Ubetydelig 
(16/9 - 30/6) Lokal Lang Ubetydelig 

 Lille 
(1/7 - 15/9) Lokal Lang Mindre 

*  Effekten vurderes at ville være aftagende over tid pga. tilvænning. 

** Da introduktionen af hårdt substrat vurderes at øge forekomsten af blåmuslinger. 

 
6.10.6 Kumulative effekter 

Kumulative effekter omfatter påvirkninger fra det aktuelle projekt set i forbindelse med påvirk-
ninger fra andre anlæg, aktiviteter, projekter eller planer (realiserede eller ikke realiserede). Det 
vurderes således, om Mejlflak Havmøllepark i sammenhæng med andre havmølleparker eller an-
dre kilder til påvirkning (fx råstofindvinding, fiskeri, skibstrafik) kan have en negativ effekt på de 
arter, som udgør udpegningsgrundlaget for de nærliggende fuglebeskyttelsesområder, eller på 
andre elementer af fuglefaunaen, herunder akut truede, sårbare, sjældne eller fredede arter. 
 
Vurderinger af kumulative effekter er generelt forbundet med store metodemæssige vanskelig-
heder, idet fuglene i løbet af deres årscyklus er under indflydelse af talrige kilder til påvirkninger, 
hvis effekter kun vanskeligt kan sammenlignes. Ultimativt bør alle påvirkninger udtrykkes i form 
af bidrag (positive eller negative) til den pågældende populations størrelse og/eller fødsels- og 
dødsrate; men de potentielle metoder hertil er yderst komplekse og langtfra færdigudviklede 
/110//115/. Hertil kommer de problemer, der knytter sig til vurderingen af, hvornår summen af 
påvirkninger har nået et niveau, der skader bestandene af de pågældende arter. Der eksisterer 
således ikke et alment anerkendt koncept for objektiv vurdering af kumulative effekter. 
 
Anlægsfasen 
I anlægsfasen vil påvirkningerne være begrænset til lokalområdet og vil primært omfatte fysiske 
forstyrrelser af fuglene. Medmindre der planlægges andre, større aktiviteter (fx råstofgravning) 
inden for en afstand af få km fra mølleområdet i den periode, hvor anlægsarbejdet foregår, vil 
der ikke være tale om kumulative effekter. 
 
Driftsfasen 
De potentielle kumulative effekter i driftsfasen omfatter kollisioner, barrierevirkninger, direkte og 
indirekte tab af habitat pga. møllerne og forstyrrelser i forbindelse med sejlads. 
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Den let øgede kollisionsrisiko for især landfugle, der trækker igennem området, skal ses i sam-
menhæng med andre kilder til øget mortalitet langs trækruterne for de berørte arter og bestan-
de. Potentielt væsentlige, nationale kilder er andre vindmølleparker og højspændingsledninger. 
Mejlflak Havmøllepark er placeret langs den samme trækrute for landfugle som den netop påbe-
gyndte havmøllepark ved Anholt. For sidstnævnte er det vurderet, at mølleparken vil medføre en 
moderat forøget kollisionsrisiko for større landfugle /114/. I sammenhæng hermed må bidraget 
fra Mejlflak Havmøllepark til den kumulative effekt vurderes som relativt ubetydeligt, da parken 
omfatter langt færre møller, ligger mindre isoleret (ingen ø-effekt) og passeres af væsentligt fær-
re fugle årligt (jf. afsnit 6.10.4). For højspændingsledninger er det i Holland skønnet, at mellem 
750.000 og 1 million fugle (hovedsagelig småfugle) årligt dræbes mod landets ledningsnet på i 
alt 4.600 km /135/. Selv om dette tal ikke uden videre kan overføres til danske forhold, er det 
dog en klar indikation af, at den samlede dødelighed som følge af kollisioner med menneskeskab-
te strukturer vil være relativt upåvirket af den planlagte Mejlflak Havmøllepark. 
 
Hvad barrierevirkninger angår, er det som anført i afsnit 6.10.4 beregnet, at den samlede for-
længelse af trækruten for ederfugle og andre havdykænder, der passerer havmølleparkerne ved 
Utgrunden, Yttre Stengrund og Nysted, svarer til ca. 1 % af den samlede trækrute. Det anføres 
desuden, at hver ny havmøllepark, der opføres langs den pågældende trækrute, vil forøge læng-
den af trækruten med 0,2 - 0,7 % /115/. Det er p.t. umuligt at vurdere, hvornår forlængelsen af 
den samlede trækrute er af en sådan størrelse, at det øgede energiforbrug påvirker fuglenes 
overlevelse og reproduktionsevne; men indtil videre må de kumulative effekter af Mejlflak og an-
dre havmølleparker vurderes som ubetydelige i forhold til andre påvirkninger af trækkets forløb 
(fx modvind) – især for arter, der som havdykænder har mulighed for at raste og fouragere un-
dervejs. 
 
Eventuelle barrierevirkninger for lokale trækbevægelser mellem raste- og fourageringsområder 
skal primært ses i sammenhæng med den eksisterende møllepark ved Tunø Knob, der er placeret 
ca. 4 km fra de sydvestligste af de planlagte møller. Der er så vidt vides ikke planer om opførelse 
af andre havmølleparker i nærområdet. Som beskrevet i afsnit 6.10.4 var der allerede tre år efter 
Tunø Knob møllernes opførelse tegn på, at de rastende fugle vænnede sig til møllernes tilstede-
værelse, og tilsvarende indikationer på tilvænning er set andetsteds. Da møllerne blev opstillet i 
1995, må det anses for overvejende sandsynligt, at fuglene nu har vænnet sig til dem, og at bar-
rierevirkningen er minimal (selv om fuglene naturligvis stadig skal flyve uden om møllerne). Tunø 
Knob møllerne vurderes derfor ikke at bidrage væsentligt til den samlede barrierevirkning, og 
den kumulative effekt af de to mølleparker må vurderes som lille. 
 
Det direkte tab af fourageringshabitat pga. møllefundamenterne skal ses i sammenhæng med ef-
fekten af andre aktiviteter på havbunden såsom råstofindvinding og fiskeri med bundslæbende 
redskaber. Der foreligger råstofindvindingstilladelser eller arealreservationer for flere områder 
nord og nordvest for projektområdet, som også må formodes at rumme rastende ederfugle og 
sortænder (jf. Figur 5-27). Råstofindvinding medfører omfattende ændringer af havbunden og 
kan potentielt forringe fourageringsmulighederne for havdykænder i betydeligt omfang. Hvis der 
foregår fiskeri med bundslæbende redskaber i området, kan dette også påvirke muslingefaunaen, 
med negative konsekvenser for havdykændernes fourageringsmuligheder. I denne sammenhæng 
må Mejlflak havmøllernes bidrag til det samlede trusselsbillede vurderes som helt ubetydeligt. 
 
Det indirekte tab af raste- og fourageringshabitat for vandfugle som følge af møllernes tilstede-
værelse og forstyrrelser fra servicebåde skal vurderes i sammenhæng med effekten af andre an-
læg og andre aktiviteter i nærområdet. Den eksisterende møllepark ved Tunø Knob må nu, mere 
end 15 år efter opførelsen, vurderes kun at have ubetydelig effekt på fuglenes muligheder for at 
udnytte områdets føderessourcer. Tilsvarende må effekten af den planlagte Mejlflak Havmølle-
park vurderes at aftage i løbet af de første år efter opførelsen (jf. afsnit 6.10.4). Den kumulative 
effekt af de to mølleparker må på længere sigt (> 3 år efter opførelsen) vurderes som lille eller 
ubetydelig. 
 
Der foregår en ganske omfattende erhvervs- og fritidssejlads i området. Den ene af de to ruter 
for sejlads med fragtskibe etc. til og fra Århus forløber mellem den nordlige og de to sydlige møl-
lerækker, og en anden vigtig sejlrute ligger umiddelbart øst for projektområdet. Der foregår end-
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videre et betydeligt garnfiskeri på overgangen mellem Mejlflak og de dybere områder, dvs. lige 
ved den planlagte nordlige møllerække, og derudover spredt fiskeri med pelagisk trawl i det me-
ste af projektområdet. Endelig foregår der i sommerperioden en omfattende sejlads med lystbåde 
i hele Århus Bugt. 
 
Antallet af rastende havdykænder i området må ses som et produkt af det eksisterende føde-
grundlag og de forstyrrelser, der finder sted. Især antallet af fugle, der fælder i området, må 
formodes at være negativt påvirket af den omfattende fritidssejlads, der til dels er sammenfal-
dende med fældningsperioden.  I denne sammenhæng må forstyrrelserne fra inspektions- og 
vedligeholdelsesarbejdet på de planlagte havmøller ved Mejlflak vurderes som relativt ubetydeli-
ge. 
 

6.10.7 Konklusion 
På baggrund af redegørelsen i de foregående kapitler kan den overordnede vurdering af Mejlflak 
Havmølleparks forventede virkninger på fugle i henholdsvis anlægs- og driftsfasen samt kvalite-
ten af de data, der er anvendt, opsummeres som følger (Tabel 6-30). 

På baggrund af vurderingen kan det konkluderes, at Mejlflak Havmøllepark, hverken i sig selv el-
ler i kombination med andre anlæg, aktiviteter, projekter eller planer, vil kunne skade de nærlig-
gende EF-fuglebeskyttelsesområder (F30, F31 og F36). Ved fravær af skade forstås, at projektet 
ud fra den bedste, videnskabelige viden ikke vurderes at have negativ indflydelse på muligheder-
ne for opnåelse af gunstig bevaringsstatus for de fuglearter, der udgør udpegningsgrundlaget for 
de pågældende fuglebeskyttelsesområder, eller på mulighederne for opfyldelse af Natura 2000-
planernes målsætninger for de pågældende arter og områder. Vurderingen bygger dels på det 
faktum, at projektet pga. afstandsforholdene ikke vil påvirke de pågældende fuglebeskyttelses-
områder direkte, dels på, at projektet kun vil medføre en mindre påvirkning af de pågældende 
fuglearter. 
 
Det kan ligeledes konkluderes, at Mejlflak Havmøllepark ikke i sig selv eller i kombination med 
andre anlæg, aktiviteter, projekter eller planer vil have nogen væsentlige, negative effekter på 
fuglefaunaen i almindelighed, herunder akut truede, sårbare, sjældne eller fredede arter samt ar-
ter, som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar for. 
 

Tabel 6-30 Samlet vurdering af Mejlflak Havmølleparks påvirkning af fugle. 

Påvirkning Receptor Samlet betydning Grundlag for 
vurdering* 

Anlægsfasen    
Støj og fysisk forstyrrelse 
 

Vandfugle Mindre 2-3 

Sedimentspredning og sedimentering 
 

Vandfugle Ingen 2-3 

Driftsfasen    
Fysisk tilstedeværelse, rotation, lys 
=> Kollisionsrisiko 

Vandfugle og dagtræk-
kende landfugle ÷ rov-
fugle 

Ubetydelig 2 

 Rovfugle og nat-
trækkende landfugle 

Mindre 2 

Fysisk tilstedeværelse, rotation 
=> Barrierevirkning 

Trækkende vandfugle 
og landfugle 

Ubetydelig 1-2 

 Lokale vandfugle Mindre 1-2 

Fysisk tilstedeværelse på havbunden 
=> Direkte tab af habitat 

Vandfugle Ingen 2-3 

Fysisk tilstedeværelse, rotation, støj 
=> Indirekte tab af habitat 

Vandfugle Mindre 2-3 

Inspektion og vedligeholdelse 
=> Fysisk forstyrrelse 

Vandfugle Ubetydelig** 2-3 

* Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret ved hjælp af følgende ka-
tegorier:  

** Forudsat perioden 1/7 - 15/9 i videst muligt omfang friholdes for aktiviteter ved den nordlige møllerække. 
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6.11 Flagermus 
 
Den væsentligste, potentielle påvirkning fra havmølleparker på flagermus er en øget dødelighed 
som følge af kollision med rotoren (eller påvirkning fra turbulens) i driftsfasen. 
 

6.11.1 Anlægsfasen 
Forstyrrelser fra menneskelig aktivitet i anlægsfasen kan udelukkes som en kilde til væsentlige 
påvirkninger af flagermus, da anlægsaktiviteterne primært vil foregå i dagtimerne. Derimod vil 
aktiviteter i forbindelse med servicebesøg potentielt kunne forstyrre eventuelle rastende flager-
mus. 
 

6.11.2 Driftsfasen 
For vindmøller på land er (indirekte) tab af fourageringshabitat for flagermus nævnt som en mu-
lig konsekvens /141/, men der er ingen observationer, der tyder på, at flagermus undgår områ-
der nær havvindmøller /138/. Tværtimod synes flagermus at kunne tiltrækkes af de ansamlinger 
af insekter, der kan forekomme omkring møllerne. Der er ligeledes ingen tegn på, at havmøller 
kan virke som en barriere for trækkende flagermus /138/. 
 
Hyppighed af kollisioner 
Flagermus vides at kollidere med vindmøller i betydeligt omfang /141//142/, og antallet af kolli-
sionsdræbte flagermus kan i nogle tilfælde være væsentligt højere end antallet af kollisionsdræb-
te fugle /143//144/. Samtidig er flagermus pga. deres begrænsede reproduktionsevne (1-2 un-
ger/år) mere sårbare over for en øget dødelighed end de fleste fuglearter. 
 
Der er ikke foretaget systematiske eftersøgninger af kollisionsdræbte flagermus ved vindmøller i 
Danmark. De arter, der hyppigst findes kollisionsdræbt i tyske undersøgelser (sammenstillet i 
/142/), er brunflagermus, troldflagermus og pipistrelflagermus (en sydlig søsterart til dværgfla-
germus). Også arter som skimmelflagermus og sydflagermus er fundet kollisionsdræbt i betydeli-
ge antal. De arter, der er udsat for kollision, synes dels at være arter, der bevæger sig over store 
afstande, dels arter, der jager insekter omkring rotorbladene. 
 
Der er ingen viden om hyppigheden af kollisioner mellem flagermus og vindmøller på havet 
/138/. For landbaserede møller er antallet af kollisionsdræbte flagermus i forskellige undersøgel-
ser estimeret til mellem 1 og 27 individer/mølle/år /141/. Kollisionsfrekvenser i den øvre ende af 
dette interval vurderes at kunne udgøre en potentiel risiko for de berørte bestande, men hyppig-
heden af kollisioner må formodes at være væsentligt mindre for havvindmøller. 
 
Flyvehøjde 
Observationer fra skibe har vist, at trækkende flagermus helt overvejende flyver i højder på < 10 
m over havet /139/. Dette synes også at gælde en normalt højtflyvende art som brunflagermus. 
Radarobservationer bekræfter dette billede, men viser dog også, at trækkende brunflagermus 
(som er den eneste trækflagermus, der er stor nok til at kunne ses på radar) kan flyve i højder 
på 40 m eller mere over havoverfladen /138//139/. Trækhøjden for brunflagermus – og sandsyn-
ligvis også for skimmelflagermus – kan således lejlighedsvis overlappe med den nedre del af 
havmøllers rotorområde. Troldflagermus og dværgflagermus flyver normalt i 1-3 meters højde 
over havet og dermed langt under rotorhøjde /138/. 
 
Under jagt på insekter stiger flagermusene til større højde. Ahlén m.fl. observerede ved flere lej-
ligheder, hvordan en lavtflyvende flagermus ved mødet med en havvindmølle fløj op og jagede 
insekter omkring tårnet og rotorbladene /138/. Der er næppe tvivl om, at denne adfærd indebæ-
rer en betydelig risiko for kollision. 
 
Brunflagermus jager normalt i højder på 5-50 m, men kan lejlighedsvis jage insekter i meget stor 
højde. Ved adskillige lejligheder er brunflagermus således registreret i over 180 meters højde 
over Helgoland /145/ og ved Falsterbo sågar i op til 1.200 meters højde /138/. Flagermusene 
udnytter her de samme insektforekomster, som udnyttes af de ligeledes meget højtflyvende fug-
learter mursejler og bysvale. Højder mellem normalområdet og de nævnte ekstremværdier ud-
nyttes også, således at brunflagermusens flyvehøjde under jagt overlapper med havvindmøllers 
rotorområde. 



 
VVM-REDEGØRELSE  
 
 
 
 
 
 

 

166

 
Rastende flagermus 
Flagermus vides at kunne raste i vindmøllers naceller, hvilket indebærer en ikke ubetydelig kolli-
sionsrisiko i forbindelse med ind- og udflyvning og muligvis også kan udsætte dyrene for olietil-
smudsning og elektriske stød. Endvidere kan dyrene blive forstyrret i forbindelse med service og 
vedligeholdelse af møllerne.  
 
I Sverige (Blekinge) har serviceteknikere fundet rastende flagermus i naceller på vindmøller 5,8 
km fra kysten /138//139/. Dværg- og troldflagermus blev truffet jagende i den pågældende møl-
lepark, formentlig tiltrukket af gode insektforekomster omkring møllerne. Også brunflagermus og 
den nærtstående, sjældne art Leislers flagermus syntes at raste i området /138//139/. 
 
Lys 
Det er velkendt, at klart, især blåligt-hvidt lys, tiltrækker natsværmere og andre insekter. Af 
denne grund jager flere arter af flagermus (navnlig brun-, syd- og skimmelflagermus) ofte insek-
ter omkring vejlamper /140/. Det må antages, at klart, hvidt lys på offshore konstruktioner på 
tilsvarende vis tiltrækker insekter og insektjagende flagermus. Afmærkning af møllerne med 
hvidt lys, som krævet af hensyn til flysikkerheden, vurderes derfor at øge flagermusenes jagtak-
tivitet i rotorområdet, hvorved også kollisionsrisikoen forøges. Det planlagte, glimtende lys vur-
deres dog at tiltrække færre insekter end fast lys. 
 
Berørte arter 
Blandt de arter, der må antages at forekomme i projektområdet, er det først og fremmest brun-
flagermus, der pga. artens foretrukne flyvehøjde og jagtadfærd potentielt vil være udsat for kolli-
sion med de planlagte havmøller ved Mejlflak. Brunflagermus formodes at forekomme i området 
både som trækkende og fouragerende, idet i hvert fald de vestligste møller vurderes at ligge in-
den for artens mulige aktionsradius i forhold til de kendte levesteder på Jyllands østkyst. 
 
Trold- og dværgflagermus vurderes at kunne forekomme i området på træk forår (april-maj) og 
sensommer/efterår (august-oktober). I disse perioder må arterne også formodes at kunne træf-
fes jagende omkring de planlagte møller. Da de to arter trækker relativt lavt (< 10 m) over 
vandoverfladen, vil de ikke være udsat for kollision under trækket; men de vil være udsat i for-
bindelse med fouragering omkring møllerne og såfremt de tager ophold i nacellerne, dvs. udnyt-
ter området som rasteområde. 
 
De øvrige arter som vand-, syd- og skimmelflagermus formodes kun undtagelsesvis at forekom-
me i området, hvorfor kollisionsrisikoen for disse arter må vurderes som ubetydelig. 
 
Påvirkning af bestande 
Ahlén m.fl. vurderer, at kollisionsdrab i et omfang, der potentielt kan påvirke de berørte flager-
musbestande væsentligt, kun vil kunne forekomme i de tilfælde, hvor havmøller placeres ud for 
foretrukne udtræksteder eller i områder, hvor fouragerende flagermus samles /#110/. 
 
De nærmeste, potentielt vigtige udtræksteder (Issehoved, Kysing Næs og Sletterhage) ligger 
henholdsvis ca. 4, 7 og 7 km fra de nærmeste af de planlagte møller, og med henvisning til de 
foretagne analyser for fugle (se ovenstående afsnit om fugle) vurderes et eventuelt træk af fla-
germus kun at berøre projektområdet og de planlagte mølleplaceringer i lille omfang. 
 
De potentielt berørte arter brunflagermus, troldflagermus og dværgflagermus er strengt beskyt-
tede bilag IV-arter, men er hverken nationalt eller internationalt rødlistede eller særlige danske 
ansvarsarter. De potentielt berørte bestande vurderes derfor ikke at være specielt sårbare. 
 
På denne baggrund vurderes Mejlflak Havmøllepark ikke at ville have væsentlige, negative effek-
ter på flagermus. 
 
Vurderingen er sammenfattet i nedenstående Tabel 6-31. 
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6.11.3 Kumulative effekter 
Den eksisterende møllepark ved Tunø Knob er placeret ca. 4 km fra de nærmeste møller i den 
planlagte Mejlflak Havmøllepark. Ingen af mølleparkerne vurderes i sig selv at give anledning til 
væsentlige, negative påvirkninger af flagermusbestande, og de eventuelle kumulative effekter 
vurderes at være små. 
 

6.11.4 Konklusion 
På baggrund af ovenstående redegørelse kan den overordnede vurdering af Mejlflak Havmølle-
parks forventede virkninger på flagermus samt kvaliteten af de data, der er anvendt, opsumme-
res som følger (Tabel 6-31). 
 

Tabel 6-31 Samlet vurdering af Mejlflak Havmølleparks påvirkning af flagermus. 

Påvirkning Receptor Samlet betydning  Grundlag for  
vurdering* 

Anlægsfasen    
Støj og fysisk forstyrrelse 
 
 

Flagermus Ingen 1 

Driftsfasen    
Fysisk tilstedeværelse, rotation, lys 
=> Kollisionsrisiko 

Flagermus Mindre 1 

Fysisk tilstedeværelse, rotation 
=> Barrierevirkning 

Flagermus Ingen 1 

Fysisk tilstedeværelse, rotation, støj 
=> Indirekte tab af habitat 

Flagermus Ingen 1 

Inspektion og vedligeholdelse 
=> Fysisk forstyrrelse 

Flagermus Ubetydelig 1 

 
 
På baggrund af vurderingen kan det konkluderes, at Mejlflak Havmøllepark, hverken i sig selv el-
ler i kombination med andre anlæg, aktiviteter, projekter eller planer, vil kunne beskadige eller 
ødelægge yngle- eller rasteområder for flagermus.  
 
Det kan ligeledes konkluderes, at Mejlflak Havmøllepark ikke i sig selv eller i kombination med 
andre anlæg, aktiviteter, projekter eller planer vil have nogen væsentlige, negative effekter på 
flagermus, herunder akut truede, sårbare, sjældne eller fredede arter samt arter, som Danmark i 
international sammenhæng har et særligt ansvar for. 
 
 
 

6.12 Havpattedyr 
 

6.12.1 Påvirkninger 
Afhængigt af mølletype og valg af opstillingsmetode (fundamenter kontra nedramning) vurderes 
de vigtigste potentielle påvirkninger i anlægsfasen i forhold til havpattedyr at omfatte: 
 
 Forstyrrelser i forbindelser med anlægsaktiviteterne, herunder især eventuel nedramning af 

monopæle, der kan skræmme sæler og marsvin væk fra anlægsområdet og de tilstødende 
farvande. Også øget sejlads kan potentielt udgøre en forstyrrende faktor. 
 

 Forringede fourageringsmuligheder forårsaget af sedimentspild. I forbindelse med opstilling 
af møllerne og nedlægning af kabel vil i en periode forekomme opslæmmet materiale i van-
det, hvilket i princippet kan føre til forringede fourageringsmuligheder for sæler og marsvin i 
det område og i den periode, hvor anlægsarbejderne finder sted. Sediment fanens udstræk-
ning og varighed vil være stærkt afhængig af de lokale strømforhold på tidspunktet for gra-
vearbejderne, men det må forventes, at nedgravning af fundamenter vil medføre større 
mængder opslæmmet materiale end nedramning af pæle. 
 

 Tab af levesteder som følge af sedimentspil og forstyrrelse fra anlægsarbejderne. 
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Erfaringer fra andre undersøgelser, VVM redegørelser m.m. peger entydigt på, at påvirkninger i 
anlægsfasen i forhold til havpattedyr først og fremmest er et problem i relation til nedramning af 
pæle, hvorimod forhold som skibsstøj, opslæmning af sediment, trafik og tab af levesteder kun er 
af mindre betydning for de havpattedyr, der måtte være tilknyttet mølleområdet /163/.  
 
Derfor fokuserer afsnittet nedenfor primært på problemstillingerne forbunden med nedramning af 
pæle. 
 
I forhold til havpattedyr vurderes de vigtigste potentielle påvirkninger i driftsfasen at omfatte: 
 
 Forstyrrelser, idet marine havpattedyr anvender lyd til fouragering, orientering og kom-

munikation. Den lavfrekvente undervandsstøj, som møllerne udsender under almindelig drift, 
har været mistænkt for at forstyrre dyrenes normale adfærd. Forstyrrelser i form af sejlads 
og menneskelig tilstedeværelse vil desuden kunne forekomme i mølleområdet i forbindelse 
med almindelig tilsyn og reparationer af møllerne. 
 

 Tab af levesteder kan være aktuelt, såfremt det areal, der beslaglægges af møllerne, udgør 
vigtige levesteder for flora og fauna, eller hvis møllernes tilstedeværelse medfører, at de på-
gældende arter ikke længere kan udnytte området til f.eks. fouragering eller hvil. 

 
I det følgende behandles de ovennævnte potentielle påvirkninger i såvel anlægs som driftsfasen i 
forhold til marsvin og sæler, idet gennemgangen baserer sig på eksisterende viden om de pågæl-
dende arters reaktioner på kort og lang sigt på etablering og drift af marine vindmølleparker. 
 
Formålet er at belyse, hvorvidt Mejlflak Havmøllepark kan påvirke den økologiske funktionalitet 
for den strengt beskyttede Bilag 4 art marsvin negativt, samt om projektet kan skade Natura 
2000 områdernes integritet ved at hindre opfyldelse af kriterier for gunstig status for de to arter 
af havpattedyr, der indgår i områdernes udpegningsgrundlag. 
 

6.12.2 Metode 
Den samlede vurdering af vindmølleprojektets betydning for havpattedyr bygger på eksisterende 
data om dyrenes forekomst, udbredelse og levevis, herunder krav til levestedet, samt et generelt 
kendskab til dyrenes reaktioner på marine vindmølleparker i såvel anlægs- som driftsfasen.  
 
Som en del af den samlede vurdering af potentielle miljøeffekter er desuden nedenfor foretaget 
en vurdering af datakvaliteten af data, dvs. grundlaget for og usikkerheden forbundet med de 
dragne konklusioner. 
 

6.12.3 Anlægsfasen 
Marsvin kommunikerer, fouragerer og orienterer sig som andre tandhvaler ved hjælp af lyd. Dy-
rene udsender kraftige ”kliklyde” og benytter det tilbagekastede ekko til at registrerer hvad der 
findes i omgivelserne. På den måde kan de "se", hvad der er i nærheden og kommunikere med 
artsfæller, også selvom der er mørkt eller vandet er meget uklart. Tandhvaler kommunikerer og 
foretager ekkolokalisering i frekvenser på mellem 1 og 150 kHz, mens kommunikationen for sæ-
ler foregår på frekvenser mellem 50 HZ og ca. 60 kHz /164/. 
 
En række undersøgelser har dokumenteret, at særligt nedramning af monopæle i forbindelse 
med etablering af marine vindmølleparker udgør et overordentligt stort forstyrrelsespotentiale i 
forhold til marsvin og andre marine havpattedyr. 
 
I en sammenfatning vedrørende betydningen af undervandsstøj fra marine vindmølleparker på 
havpattedyr konkluderes, at i forbindelse med etablering af parkerne, skal opmærksomheden 
særligt rettes mod nedramning, da såvel lydniveauet som karakteren af den støj, der frembrin-
ges, kan udgøre et reelt problem for havpattedyr, mens aktiviteterne står på. Det betyder ikke, 
at støj fra andre anlægsaktiviteter helt kan ignoreres, men problemerne forbundet med nedram-
ning af pæle overstiger langt betydningen af andre støjkilder /164/. 
 
Såvel visuelle observationer som akustiske registreringer har vist signifikante effekter på marsvin 
i afstande på op til 15 km fra stedet, hvor nedramningen finder sted /164//165/. 
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Nedramning af pæle kan, afhængigt af de konkrete forhold, teoretisk høres af marine havpatte-
dyr helt op til 100 km væk, muligvis endda op til flere tusinde km /164/. 
 
For marsvin er der bevis for, at dyrene reagerer på op til 15 km fra støjkilden /165/, og ved An-
holt Offshore Wind Farm regnes med påvirkningszoner på mere end 20 km /163/. 
 
De måske mest omfattende undersøgelser af marine vindmølleparkers effekt på marsvin er fore-
taget i danske farvande i forbindelse med etablering af vindmølleparkerne ved Horns Rev ud for 
den jyske vestkyst og Nysted i farvandet syd for Lolland. 
 
Mellem 1999 og 2006 blev marsvin registreret ved hjælp af skibstællinger med henblik på at 
kortlægge deres fordeling og anvendelse af farvandet i og nær vindmølleområdet i såvel kon-
struktions som etableringsfasen. Ved både Horns Rev og Nysted blev mulige effekter under såvel 
konstruktionsfasen som under den efterfølgende drift undersøgt ved hjælp af akustisk monitering 
fra 2001 til 2005. 
 
Under konstruktionen af Nysted vindmølleparken kunne konstateres et markant fald i antallet af 
marsvin, der udnyttede området i sammenligning med før-situationen. Resultaterne tyder dog 
også på, at forstyrrelseseffekten var meget umiddelbar og relativt kortvarig, idet antallet af dyr 
var tilbage på det normale for anlægsperioden mellem 6 timer og 8 dage efter ramnings aktivite-
ternes ophør. Hvad enten nedgangen i antallet af registreringer i området skyldtes, at dyrene for-
lod området eller ændrede deres kommunikation, står det klart, at dyrene responderede meget 
markant på nedramningen /164//172/. 
 
Tilsvarende resultater kunne ses under nedramning af 80 monopæle i forbindelse med etablering 
af Horns Rev I vindmølleparken, dog med den forskel, at situationen her normaliseredes efter 
blot 1-4 timer, dvs. væsentligt hurtigere, end tilfældet var ved Nysted /164//172/. 
 
Ved Horns Rev, som er et vigtigt område for marsvin og med generelt højere tætheder af dyr end 
ved Nysted, sås en svag negativ effekt i konstruktionsfasen og en kraftig men kortvarig reaktion i 
forbindelse med nedramning af pæle til fundamenter. Ved Nysted, et område med lavere tæthed 
af dyr, sås en kraftig negativ reaktion i konstruktionsfasen, hvor dyrene næsten fuldstændigt for-
lod vindmølleområdet. Også et referenceområde 10 kilometer væk blev påvirket.  
 
Resultaterne fra anlæg af de to vindmølleparker Nysted og Horns Rev I kan i forhold til marsvin 
sammenfattes:  
 
 Kraftige negative reaktioner på ramning i begge vindmølleområder.  
 Svagere reaktion under konstruktionsfasen ved Horns Rev end ved Nysted.  
 Kraftig reaktion under konstruktionsfasen ved Nysted.  
 Ingen reaktion under driftsfasen ved Horns Rev.  
 Trods efterfølgende tendens til normalisering af antallet af dyr ved Nysted var antallet af dyr 

efter to år ikke helt normaliseret i forhold til før-situationen.  
 
Mulige årsager til dette diskuteres nedenfor. 
 
I forbindelse med anlæg af de danske havvindmølleparker på Horns Rev I og på Rødsand ved Ny-
sted er der ligeledes gennemført intensive moniterings programmer for kortlægning af effekter 
på sæler. De omfattende før- og efterundersøgelser ved Horns Rev og Nysted omfattede visuelle 
iagttagelser, optællinger fra skib, videooptagelser og mærkning af sæler med satellitsendere. De 
eneste negative effekter på sæler blev registreret i forbindelse med nedramning.  
 
Ved Nysted vindmøllepark var der færre sæler til stede på land i den periode, hvor nedramning af 
spunsvægge fandt sted. Skibstællinger ved Horns Rev I bekræfter dette, idet der heller ikke her 
blev observeret sæler i vindmølleområdet i forbindelse med nedramning af pæle. 
 
Over en periode på 3 måneder konstateredes ved Nysted en 10-60 % reduktion i antallet af hvi-
lende sæler på en sandbanke ca. 10 km væk fra stedet, hvor nedramningen fandt sted sammen-
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lignet med perioder uden nedramning. Det vides dog ikke, om sælerne reelt forlod området helt, 
eller om de søgte tilflugt i vandet, mens aktiviteterne stod på /162//164/. 
 
Den umiddelbare reaktion hos områdets sæler syntes dog kortvarig, idet en serie efterfølgende 
flyregistreringer ikke kunne påvise en nedgang i antallet af sæler i hele anlægsfasen under ét 
/164//173/. 
 
Sammenfattende kunne følgende i forhold til sæler konstateres i forbindelse med undersøgelser-
ne ved Horns Rev og Nysted: 
 
 Færre sæler sås på land i forbindelse med nedramning af spunsvægge ved Nysted. 
 Tegn på forstyrrelser i forbindelse med nedamning sås ved begge vindmølleområder. 
 Ved ingen af parkerne kunne konstateres ændringer i dyrenes hyppighed i den følgende kon-

struktionsfase. 
 Ingen negative påvirkninger kunne konstateres i løbet af selve driftsfasen. 
 
Også andre undersøgelser tyder på, at sæler er gode til at vænne sig til menneskeskabt støj. 
Ifølge Mate /166/ kan de således vænne sig til sæl-skræmmere med kildestyrke op til 195 dB, 
hvis der er meget føde i nærheden. Så snart sælerne opfatter, at der ikke er umiddelbar fare for-
bundet med en lyd (eller lydkilde), vil deres adfærd vende tilbage til det, den var, før lyden blev 
introduceret. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af VVM for Anholt Havmøllepark ca. 75 km nordøst for Mejlflak 
sammenfattes betydningen af nedramningen i forhold til begrebet maskering, der er den effekt, 
der fremkommer, når uønsket støj påvirker et havpattedyrs evne til at registrere og behandle en 
lyd af interesse (Tabel 6-32). 
 
Maskering af kommunikation kan finde sted for sæler og marsvin i afstande på mere end 20 km, 
hvorimod ekkolokalisering, der først og fremmest spiller en rolle i forbindelse med fouragering, 
ikke vurderes at udgøre et problem. Responsreaktioner på støjen kan finde sted i afstande på op 
til 20 km fra støjkilden /163/. 
 
I forbindelse med anlægsarbejderne vil, afhængigt af valg af etableringsmetode, i en periode 
desuden kunne forekomme opslæmmet materiale i vandfasen. Dette kan i princippet medføre et 
midlertidigt tab af levesteder og reducerede fødesøgningsmuligheder, ligesom generelle forstyr-
relser fra anlægsarbejderne kan tænkes at påvirke dyrenes fouragering.  
 
Problemet vurderes dog, sammenlignet på støjen forbundet med nedramning af pæle, at være 
kortvarigt og lokalt og skønnes derfor ikke at have væsentlig betydning for hverken sæler eller 
marsvin. 
 

Tabel 6-32 Samlet vurdering af effekter på havpattedyr i anlægsfasen i forbindelse med Anholt Havmøl-
lepark 75 km nordøst for Mejlflak /163/. 

 
 

Spættet sæl og gråsæl Marsvin 

Høringszone (km) > 20 20 

Responszone (km) 20 20 

Maskeringszone, kommunikation > 20 > 20 

Maskeringszone, ekkolokalisering (km) - Ingen 

Zone for temporært tab af hørelse (km) 0,25 1 

 
 
Påvirkninger i anlægsfasen af havpattedyr er helt overvejende knyttet til nedramning af pæle, 
idet lyde, såfremt denne procedure anvendes, vil være hørbare i afstande på op til mere end 20 
km fra det område, hvor nedramningen finder sted. Dermed ligger flere af de vigtige yngle- og 
hvilepladser for sæler tæt på eller indenfor påvirkningszonen.  
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Det vurderes, at andre påvirkninger, såsom støj fra skibe, opslæmning af sediment, trafik, tab af 
levesteder m.m. ikke er af nævneværdig betydning for områdets havpattedyr. 
 
De forhåndenværende data tyder ikke på, at mølleområdet ved Mejlflak er et decideret kerneom-
råde for havpattedyr. 
 
Der kan dog forventes en midlertidig forstyrrelse af sæler og marsvin indenfor en radius af ca. 20 
km fra mølleområdet i forbindelse med eventuel nedramning af pæle. Den relativt korte periode 
taget i betragtning er det dog usandsynligt, at en sådan forstyrrelse vil medføre permanente æn-
dringer i dyrenes adfærd eller brug af området. 
 
Derfor kan det forventes, at projektet i anlægsfasen ikke påvirker bevaringsstatus for spættet 
sæl og gråsæl, at områdets økologiske funktionalitet for marsvin bevares, og projektet ikke hin-
dre opfyldelse af bevaringsmålsætningen for Habitatområderne 51 og 52. 
 
I Tabel 6-33 sammenfattes de overordnede virkninger på havpattedyr i anlægsfasen af Mejlflak 
Havmøllepark. 
 

Tabel 6-33 Sammenfatning af påvirkningerne på havpattedyr i anlægsfasen. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Støj og vibrationer 
 

Mellem Regional Mellemlang Mellem 

Fysisk forstyrrelse, skibssejlads o.lign. 
 

Lille Lokal Mellemlang Mindre 

Ophvirvling af materiale 
 

Lille Lokal Mellemlang Mindre 

Sedimentspredning 
 

Lille Lokal Mellemlang Mindre 

Tab af levesteder  
 

Lille Lokal Mellemlang Mindre 

Habitatændringer 
 

Lille Lokal Mellemlang Mindre 

 
 

6.12.4 Driftsfasen 
Med hensyn til driftsfasen må denne i forhold til anlægsfasen forventes at indebære færre og 
mindre forstyrrelser, men til gengæld repræsenterer denne en vedvarende påvirkning. 
 
Sammenfattende tyder undersøgelserne ved Horns Rev I og Nysted som nævnt på, at selve etab-
leringsfasen, herunder særligt nedramning af pæle, kan have en markant negativ effekt på om-
rådernes marsvin, men at dyrene efterfølgende, dvs. i møllernes driftsfase, vender tilbage til om-
rådet, og at deres antal normaliseres efter relativt få år.  
 
Det kunne dog også konstateres, at der var en relativt stor forskel mellem de danske to vindmøl-
leområder i forhold til den tid, det tog at vende tilbage til normalsituationen, og at dyrene ved 
Nysted et år efter ibrugtagningen trods en tendens til normalisering af antallet af dyr, endnu ikke 
helt havde indfundet sig i samme antal som før. 
 
En ny undersøgelse har vist, at havvindmølleparker endog kan have en positiv effekt for marsvin 
/167/. Undersøgelser før opførelsen af en 27 kvadratkilometer stor havvindmøllepark (Egmond 
aan Zee) i den sydlige del af Nordsøen ud for Nederlandene og efter ibrugtagningen af parken vi-
ser således, at flere marsvin foretrækker at være inde i parken end udenfor, idet forekomsten er 
størst i vintermånederne. 
 
Stigningen i antallet af dyr ved Egmond ann Zee kan ifølge forfatterne sandsynligvis bl.a. tilskri-
ves et større fødeudbud som følge af møllernes ”rev-effekt” og eventuelt et fiskeriforbud indenfor 
mølleparkens grænser, der medfører et mere uforstyrret marint miljø med flere fiskearter /167/. 
 
I forhold til rev-effekten kan nævnes, at de hollandske møller er monteret på stålkonstruktioner, 
der er hamret 30 meter ned i havbunden, og omkring hver mølle er udlagt lag af natursten, der 
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skal beskytte mod erosion af havbunden. Sådanne stenlag kan tænkes at fremme mulighederne 
for flere alger og fisk. Ved Nysted er møllerne monteret i støbte sænkekasser, mens møllerne i 
Horns Rev I er monteret som de hollandske. 
 
Undersøgelser har desuden vist en negativ korrelation mellem marsvins tilstedeværelse og inten-
siteten af skibstrafik, hvorfor alene fraværet af skibstrafik kan have medvirket til at gøre mølle-
området attraktivt for marsvin /167//168/. 
 
Resultatet af undersøgelsen ved Egmond aan Zee, der over to årelange perioder er gennemført 
med udstyr til at optage dyrenes orienteringslyde, afviger dermed fra resultaterne ved Nysted og 
Horns Rev I. Ved Nysted var marsvinene et par år efter ibrugtagningen som nævnt trods en sti-
gende tendens endnu ikke vendt tilbage i fuldt omfang til området, mens de ved Horns Rev I et 
år efter ibrugtagningen havde indfundet sig i fuldt omfang, dvs. i samme antal som før.  
 
Også de rent økologiske og hydrologiske forhold kan dog spille ind i forhold til forskellen mellem 
vindmølleparkerne, idet Nysted parken er placeret i Østersøens næsten brakke vand i et område 
med lav biodiversitet og generelt færre marsvin, mens Egmond aan Zee vindmølleparken er pla-
ceret i et område, hvor store floders næringsrige vand løber ud i den salte Nordsø.  
 
Marsvinene er langt talrigere i Nordsøen, men bestanden er de seneste 10 år flyttet mod syd, så 
der kommer flere dyr ud for Nederlandene og færre i den nordlige del af Nordsøen. Horns Rev I 
er placeret i den nordlige del af Tyskebugt, og her ser man ikke, som ved Egmond aan Zee et 
”overskud” af marsvin inde i parken /167/. 
 
Det er derfor ikke umiddelbart indlysende, om det er forskellene i konstruktionen af parkerne, de 
forskellige økologiske forhold - eller begge dele, der forårsager forskellen i antallet af marsvin.  
 
Det forekommer dog ikke sandsynligt, at det alene skal tilskrives Nysted møllernes anlæg og til-
stedeværelse, at antallet af dyr her tilsyneladende har været længere tid om at blive normalise-
ret. 
 
I /169/ anvendes en individbaseret model (Porpoise-POP) til at belyse, hvordan mulige forstyrrel-
ser forårsaget af havvindmøller og skibsfart påvirker marsvinepopulationen i Kattegat. 
 
Den anvendte model simulerer de detaljerede bevægelsesmønstre, som er blevet konstateret i en 
række andre undersøgelser, og forstyrrelser simuleres ved at lade ”virtuelle marsvin” have større 
tendens til at dreje væk fra objekter, jo mere disse støjer. Resultaterne tyder ikke på, at de eksi-
sterende vindmølleparker medfører en reduktion i marsvinenes populationsstørrelse, eller at de 
påvirker deres chancer for at overleve på længere sigt.  
 
Derimod medfører den eksisterende skibstrafik sandsynligvisen reduktion af populationsstørrel-
sen, forudsat at marsvin reagerer på den hørbare skibs-støj ved at dreje væk /169/. 
 
Der er kun foretaget få undersøgelser af havpattedyrs respons på støj fra vindmøller i drift. I 
/164/ omtales en undersøgelse, hvor simuleret undervandsstøj svarende til støjen fra en 2 MW 
vindmølle blev testet i et område med høje tætheder af marsvin og spættet sæl. Resultatet var 
ikke entydigt men viste dog, at dyrenes eventuelle respons skete indenfor en afstand af mellem 
60 og 200 m fra møllen, og konklusionen var, at påvirkningszonen er ”lille” for såvel marsvin som 
sæler /164/. 
 
I /170/ konkluderes, baseret på undersøgelser i 3 havvindmølleparker, at det er usandsynligt, at 
støjen, uagtet afstand fra møllerne, kan nå et niveau, hvor den kan skade sæler og marsvin, og 
støjen vurderes heller ikke at kunne forstyrre dyrenes akustiske kommunikation.   
 
Ifølge /164/ er lydniveauet fra de kendte vindmølletyper så lavt, at muligheden for fysiske skader 
på havpattedyr som følge af møllernes drift alene er af helt teoretisk karakter. 
 
Forstyrrelser ved tilsyn og reparation af møllerne vurderes med hensyn til marsvin, at være helt 
perifer i forhold til betydningen af den eksisterende sejlads og fiskeri området.  
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Også betydningen af beslaglæggelse af egnede levesteder at være perifer, idet møller lægger be-
slag på et yderst begrænset areal og ikke i kraft af deres drift vil kunne påføre fouragerende in-
divider nævneværdige forstyrrelser. Dertil kommer, at noget tyder på, at marine vindmølleparker 
i visse tilfælde endog kan medføre forbedrede livsvilkår for marsvin /167/. 
 
Med hensyn til kablet, der forbinder vindmølleparken med land, vil dette under driftsfasen om-
sluttes af et elektromagnetisk felt. Havpattedyr anses generelt ikke for at være følsomme overfor 
sådanne felter omkring kabler. Modellering, målinger og overvågning har vist, at påvirkningszo-
nen for fisk er mindre end 1 m, og at betydningen for lokale fiskebestande er uden betydning 
/171/. På den baggrund vurderes forholdet også at være uden betydning for områdets havpatte-
dyr. 
 
Samlet set vurderes de negative effekter tilknyttet vindmølleparkens driftsfase at være af mindre 
betydning. En decideret stigning i antallet af dyr kan ikke udelukkes som følge af den omtalte re-
veffekt og fiskeriforbud indenfor mølleområdet, jf. erfaringerne fra Egmond ann Zee /167/. 
 
I Tabel 6-34 sammenfattes de overordnede virkninger på havpattedyr i driftsfasen af Mejlflak 
Havmøllepark. 
 

Tabel 6-34 Sammenfatning af påvirkningerne på havpattedyr i driftsfasen. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Støj fra møller 
 

Lille Lokal Lang Mindre 

Trafik ved tilsyn, reparation o.lign. 
 

Lille Lokal Lang Mindre 

Elektromagnetiske felter 
 

Lille Lokal Lang Mindre 

Reveffekt 
 

Lille Lokal Lang Mindre 

Habitatændringer 
 

Lille Lokal Lang Mindre 

 
 

6.12.5 Kumulative effekter 
Med kumulative effekter menes i denne sammenhæng påvirkninger fra det aktuelle projekt set i 
sammenhæng med miljøpåvirkninger fra andre projekter, anlæg eller vedtagne planer (realisere-
de eller ikke realiserede). Formålet med at inddrage kumulative effekter er at få en helhedsvur-
dering set i forhold til områdets miljømæssige bæreevne. 
 
I relation til Natura 2000 området skal de kumulative effekter vurderes i relation til udpegnings-
grundlaget og områdets økologiske funktionalitet. 
 
En systematisk og detaljeret vurdering af kumulative effekter er imidlertid metodisk yderst van-
skelig eftersom områdets havpattedyr er under indflydelse af talrige påvirkninger. 
 
Den uden sammenligning største påvirkning på havpattedyr fra etablering af Mejlflak Hav-
møllepark vil være støj fra nedramning af monopæle i anlægsfasen, såfremt denne metode væl-
ges. 
 
Hvis nedramning af monopæle vælges som anlægsmetode ved Anholt Offshore vindmøllepark ca. 
75 km nordøst for Mejlflak, forventes det, at den finder sted i perioden 2012-2013 (/163/). Da 
Mejlflak Havmøllepark forventes etableret på et senere tidspunkt vil der ikke være overlap mel-
lem de to anlægsfaser. Derfor vil der heller ikke forekomme kumulative effekter fra nedramning 
af pæle, der kan medføre, at dyrene i en situation med samtidig nedramning i de to områder får 
vanskeligere ved at opsøge uforstyrrede farvande. 
 
Samlet set vurderes det derfor, at den planlagte vindmøllepark ikke i anlægsfasen alene eller i 
kumulation med andre eksisterende eller planlagte vindmølleparker vil bidrage væsentligt til det 
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samlede trusselsbillede eller hindre opfyldelse af gunstig bevaringsstatus og god økologisk til-
stand for de to aktuelle Habitatområder eller den økologiske funktionalitet. 
 
Betydningen af støj fra møllerne i driftsfasen må ud fra de eksisterende erfaringer vurderes at 
være perifer i forhold til betydningen af støj fra skibstrafik.  
 
Samlet vurderes det derfor, at den planlagte vindmøllepark heller ikke i driftsfasen alene eller i 
kumulation med andre eksisterende eller planlagte vindmølleparker vil hindre opfyldelse af gun-
stig bevaringsstatus og god økologisk tilstand for Habitatområderne H51 og H52.  
 
I forhold til marsvin er utilsigtet bifangst den altovervejende trussel mod bestandene herhjemme 
/147//159/, og en havvindmøllepark ved Mejlflak vil ikke bidrage til at øge dette problems om-
fang.  
 
Prognosen for spættet sæl er gunstig og bestanden i det aktuelle område er i markant fremgang. 
Prognosen for gråsæl er ugunstig eller vurderet ugunstig på grund af en lille og meget svingende 
bestand, hvis aktuelle status næppe skal tilskrives tilstedeværelsen af havvindmølleparker. 
 
Det vurderes på den baggrund, at en ny vindmøllepark ved Mejlflak ikke vil bidrage til det samle-
de trusselsbillede for de 3 arter af havpattedyr. 
 

6.12.6 Konklusion 
Den overordnede vurdering af virkningerne på miljøet i hhv. anlægs- og driftsfasen samt kvalite-
ten af de data/oplysninger, der ligger til grund for vurderingen, er opsummeret i Tabel 6-35. 
 

Tabel 6-35 Overordnet vurdering af Mejlflak Havmølleparks påvirkning af havpattedyr 

Sandsynlig virkning Samlet betydning Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ HAVPATTEDYR   

Anlægsfasen   
Støj og vibrationer 
 

Moderat 3 

Fysisk forstyrrelse, skibssejlads o.lign. 
 

Mindre 2 

Ophvirvling af materiale 
 

Mindre 1-2 

Sedimentspredning 
 

Mindre 1-2 

Tab af levesteder  
 

Mindre 2 

Habitatændringer 
 

Mindre 2 

Driftsfasen   
Støj fra møller 
 

Mindre 2 

Trafik ved tilsyn, reparation o.lign. 
 

Mindre 2 

Elektromagnetiske felter 
 

Mindre 1 

Reveffekt 
 

Mindre 2 

 
Påvirkningen på de tre relevante arter af havpattedyr som følge af emmissioner af undervands-
støj under anlægget af Mejlflak havvindmøllepark vurderes at være moderate. Baseret på erfa-
ringer fra andre havvindmølleparker vurderes, at hørezonen vil kunne strække sig mindst 20-25 
km fra anlægsområdet, og en betragtelig zone med adfærdsreaktioner for både marsvin og sæler 
må derfor forventes inden for en radius på 20-25 km fra nedramningsområdet. 
 
Det forventes dog, at effekten vil være kortvarig, og at dyrene vil være i stand til at returnere til 
deres oprindelige levesteder efter ophør af pæleramningsaktiviteterne. 
 
Maskering af kommunikation vil kunne forekomme over afstande på mere end 20 km fra støjkil-
den, men betydningen af dette vurderes at være begrænset. Temporært tab af hørelse vil, base-
ret på resultater fra andre undersøgelser, kunne forekomme på en afstand af indtil 1 km hos 
marsvin og 250 m for sæler. 
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I forhold til de kriterier for gunstig bevaringsstatus, der er opstillet i Søgaard et al. (2003), vil 
Mejlflak Havmøllepark ikke være i konflikt med disse, og projektet vil heller ikke påvirke områ-
dets økologiske funktionalitet for marsvin. 
 
 
 

6.13 Landskabsforhold (visualisering) 
 
Placering af vindmøller i Århus Bugt vil påvirke oplevelsen af landskabet fra kysterne og flere 
steder også kystbaglandet. 
 

6.13.1 Metode 
Der som led i dette projekt udarbejdet en separat visualiseringsundersøgelse i relation til den po-
tentielle påvirkning af oplevelsen af landskabet, som følge af Mejlflak Havmøllepark. Visualise-
ringsundersøgelsen er afrapporteret separat /180/. Nedenfor følger de overordnede konklusioner. 
Der henvises til visualiseringsrapporten for yderligere detaljer. 
 

6.13.2 Anlægsfasen 
De visuelle effekter knyttet til anlægsfasen er ikke visualiseret eller vurderet særskilt. 
 

6.13.3 Driftsfasen 
Vurderingen af påvirkningen af landskabet er foretaget ud fra den indledende analyse og visuali-
seringerne. Påvirkningen af oplevelsen af landskabet er vurderet inden for de enkelte afstandszo-
ner, fra kysten og baglandet set i relation til terrænhøjden. Desuden er påvirkningen af væsentli-
ge kulturelementer vurderet og endelig selve vindmøllernes størrelse og opstillingsmønsteret 
samt oplevelsen af vindmøllerne som et samlet anlæg eller flere anlæg. 
 
Nærzonen (Tunø og Samsø) 
To af vindmøllerækkerne placeres godt 3 km nord for Tunøs kyst. Udsigten fra kysten er fuld-
stændig domineret af vindmøllerne, der både er store og fylder mere end den del af udsigten, 
man kan opfatte tydeligt, se Figur 6-15. I diset vejr, hvor man kun kan se havet, forstyrrer 
vindmøllerne ikke oplevelsen af nogle væsentlige landskabselementer, men i klart vejr vil de for-
styrre oplevelsen af østkysten, Mols og Helgenæs. 
 
 

 

Figur 6-15 Visualisering af 200 m høje havmøllerne set fra Nørreklint på nordvestsiden af Tunø 

 
Fra områder inde på øen er udsigten mere afdæmpet. Omkring byen vil man kun fra de nordlig-
ste huse øverst på bakken kunne se vindmøllerne. Det vil sandsynligvis kun være de nordøstlige 
vindmøller, idet skoven nordvest for byen skærmer udsigten mod de to nærmeste rækker. 
 
Nordvest for skoven, vil man de fleste steder have samme udsigt som fra kysten, dog ofte beskå-
ret, så dele af vindmøllerne står bag andre landskabselementer. I sommerhusområdet nordøst 
for byen vil udsigten fra de nordligste dele svare til udsigten fra den nordvestlige del af øen. 
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Landskabsoplevelsen fra Tunø er således kraftigt påvirket fra den vestlige halvdel samt fra den 
østligste spids og nordkysten. 
 
Landskabsoplevelsen indenfor nærzonen på Samsø er knyttet til de spektakulære Nordby Bakker, 
der følger kysten. Landskabet opleves i bakkerne, hvor man bevæger sig op og ned. Står man 
højt i bakkerne, vil den nordøstlige række være stor og dominerende, men det vil stadig være 
muligt at opfatte landskabets markante former. Parken har omkring Issehoved en lille udstræk-
ning. Længere mod syd i bakkerne ved Ballebjerg skærmer bevoksning for udsigten mod nord, så 
kun de to rækker nord for Tunø træder tydeligt frem. Der er herfra en større vandflade mellem 
det nære landskab og vindmøllerne, således at oplevelsen af det nære landskab ikke forstyrres 
væsentligt af vindmøllerne. Vindmøllerne optager ca. halvdelen af den normale synsvinkel, så en 
stor del af udsigten er uforstyrret, her specielt den spektakulære udsigt mod syd og sydvest med 
Tunø. 
 
I nærzonen i Nordby Bakker vil landskabsoplevelsen blive påvirket af vindmøllerne. Nord for 
vindmøllerne vil oplevelsen af det nære landskab blive påvirket i moderat grad og omkring Balle-
bjerg i mindre grad. Oplevelsen af landskabet bag vindmøllerne bliver påvirket mest, hvor parken 
har en stor udbredelse og kan opleves uden skærmende bevoksning, som man specielt vil opleve 
det helt ude ved kysten, hvor man dog ikke kan se Nordby Bakker, hvis man fokuserer på vind-
møllerne. 
 
Mellemzonen (Samsø, Østkysten fra Moesgård Strand) 
I de sydlige dele af Nordby Bakker finder man flere markante skår i bakkerne ned mod kysten. 
Det mest markante er Møgelskår, se Figur 6-16. Bevæger man sig i selve skåret, vil man ikke se 
vindmøllerne, men ovenfor i bakkerne vil man specielt når man stopper op og fokuserer på vand-
fladen opleve vindmøllerne forstyrrende for oplevelsen af østkysten og Helgenæs, især fordi de 
har en meget stor udbredelse. 
 
 

 

Figur 6-16 Visualisering af 200 m høje havmøllerne set fra bakkerne over for Møgelskår på Nordsamsøs 
bakker 

 
I den øvrige mellemzone på Samsø vil vindmøllerne ikke være markante, idet landskabet sydøst 
for bakkerne ligger ret lavt og der er en del skov i den sydligste del. Det kan ikke udelukkes at 
man fra de vestligste dele af Nordby kan se noget af vingerne over bakkerne enkelte steder, hvor 
bakkerne er lave uden bevoksning, men vindmøllerne vil ikke være dominerende eller markante 
fra byen. 
 
Fra færgen mellem Hov og Sælvig vil man opleve vindmøllerne, sammen med de eksisterende 
vindmøller på Tunø Knob. Fra Hov til Tunø vil man opleve vindmøllerne som en samlet gruppe, 
der fylder en stor del af horisonten, de virker ikke dominerende, men lidt rodet. De udgør ikke et 
væsentligt generende element for oplevelsen af værdifulde landskabselementer, men kan måske 
tilføje en ekstra oplevelse til sejlturen. 
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Fra Hov og cirka 4 km mod nord vil vindmøllerne stå i en samlet gruppe bag vindmøllerne ved 
Tunø Knob. Parkens udbredelse er moderat, og opstillingen er vanskelig at opfatte. Vindmøllerne 
forstyrrer dog ikke oplevelsen af væsentlige landskabselementer, men virker markante fordi de 
bliver indrammet af Tunø og Helgenæs. Se visualisering nr. 7c. 
 
Fra Saksild til Ajstrup vil de nye vindmøller stå til venstre for de eksisterende vindmøller på Tunø 
Knob, og de nye vindmøller vil optage en stigende del af horisonten. Opstillingsmønsteret bliver 
nemmere at opfatte. Vindmøllerne bliver mere og mere markante, men set fra kysten står de 
uindrammede på den store vandflade og forstyrrer ikke oplevelsen af væsentlige landskabsele-
menter. Endvidere forstyrrer de ikke oplevelsen af kysten ved vandringer langs kysten. 
 
Fra den populære badestrand ved Moesgård står vindmøllerne mindst 12 km borte, og er blevet 
væsentligt mindre markante. Også herfra forstyrrer de ikke oplevelsen af væsentlige landskabs-
elementer, men står på den lange horisontlinje. Idet de står som to adskilte anlæg giver de 
sammen med de eksisterende vindmøller ved Tunø Knob størstedelen af horisonten et teknisk 
præg. 
 
Ved Helgenæs vil vindmøllerne fra sydvestkysten ikke forstyrre oplevelsen af kysten, men foran-
dre oplevelsen af udsigten over havet, hvor de fylder en stor del af synsvinklen. De vil stå mindst 
8 km borte, og på grund af afstanden ikke virke voldsomme. 
 
Fjernzonen  
I fjernzonen over 13 km vil vindmøllerne ikke være dominerende eller markante. Fra Samsø vil 
de ved kysten i Sælvig Bugt og fra det blødt bølgede landskab i baglandet blive oplevet, men de 
vil ikke være dominerende eller tage opmærksomheden fra det øvrige landskab. 
 
Det samme gør sig gældende fra kysterne omkring Århus, mens de fra Mols Hoved i det inderste 
af fjernzonen, hvor man fra kystklinten kan se ud over bugten virker mere markante, se Figur 
6-17. Vindmøllerne forstyrrer dog ingen væsentlige landskabselementer, idet kysterne på Helge-
næs og Nordsamsø står i en anden vinkel. Oplevelsen af havudsigten er dog væsentligt ændret. 
 
 

 

Figur 6-17 Visualisering af 200 m høje havmøller set fra Mols Hoved ved Eg 

 
Fra højdepunkter som Svorbæk nord for Odder og Jelshøj syd for Århus har man panoramaudsigt 
over de bakkede landskabet og Århus Bugt omkranset af Mols, Helgenæs, Samsø og Tunø. Vind-
møllerne virker herfra store i forhold til de øvrige landskabselementer. De forstyrrer ikke oplevel-
sen af landskabet frem til kysten, men de forstyrrer oplevelsen af Århus Bugt med de omgivende 
landområder. Vandfladen bliver ubetydelig og oplevelsen af landet bag vindmøllerne forstyrres 
væsentligt. Det er særligt kraftigt fra Svorbæk, som dog ikke er et rekreativt område, i modsæt-
ning til Jelshøj, der anvendes rekreativ navnlig af beboere i den sydlige del af Århus. 
 

6.13.4 Konklusion 
Vindmølleparken er i nærzonen dominerende og fylder en væsentlig del af horisonten. På Nord-
samsø vil den nordøstlige række være dominerende, men det nære spektakulære landskab i 
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Nordby Bakker kan opleves uhindret. Landskabet vil blive oplevet både med og uden udsigt til 
vindmøllerne. På Tunø vil vindmøllerne være store og dominerende fra den østligste kyst, fra hele 
nordkysten og fra Bjerget, hvorfra den nordøstligste række dog ikke vil ses. Også om natten vil 
en konventionel lysafmærkning være markant fra Tunø. 
 
I mellemzonen vil vindmøllerne oftest opleves fra kysterne og de vil optage en stor del af hori-
sonten. De vil oftest ikke forstyrre oplevelsen af væsentlig landskabselementer eller oplevelsen af 
kystlandskabet, når man færdes langs kysten. 
 
I fjernzonen vil vindmøllerne fra nogle højdepunkter være forstyrrende for oplevelsen af Århus 
Bugt og landområderne bag bugten. Det gælder særligt fra højdepunkter i Odder og den sydlige 
halvdel af Århus kommuner indtil cirka 8 km fra kysten. Fra kysterne i fjernzonen vil vindmøller-
ne ikke være markante og de vil ikke forstyrre oplevelsen af kysterne set fra Mols og Helgenæs. 
Det er generelt vurderet, at der ikke er en væsentlig gene ved samspillet mellem de nye havmøl-
ler og de eksisterende vindmøller på Tunø Knob. 
 
De forventede virkninger på landskabsoplevelsen i anlægs- og driftsfasen af Mejlflak Havmølle-
park er sammenfattet i nedenstående Tabel 6-36. 

Tabel 6-36 Overordnet vurdering af virkning på landskabsoplevelsen i anlægs- og driftsfasen af Mejlflak 
Havmøllepark 

Sandsynlig virkning Samlet betydning Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ LANDSKABSOPLEVELSEN   

Anlægsfasen   
- - - 

Driftsfasen   

Nærzone Væsentlig 3 

Mellemzone Moderat 3 

Fjernzone Moderat 3 

 
 
 

6.14 Råstofindvinding 
 
Mulige virkninger på råstofinteresser i anlægs- og driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark kan forår-
sages af følgende: 
 
 Forstyrrelser af indvindingsarbejde i anlægsfasen 
 Møllernes fysiske placering på havbunden 
 
I det følgende er potentielle virkninger af ovennævnte forhold vurderet. 
 

6.14.1 Metode 
Vurderingerne er baseret på kendskab til eksisterende råstofindvindinger og råstofområder i og 
omkring projektområdet. 
 

6.14.2 Anlægsfasen og driftsfasen 
Af Figur 5-40 fremgår det, at der ikke forekommer råstofindvindingsområder inden for projekt-
området. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke råstofindvindingsaktiviteter.  
 

6.14.3 Kumulative effekter 
Der forventes ingen kumulative effekter i relation til virkninger på tilgængeligheden af råstofom-
råder som følge af etablering og drift af Mejlflak Havmøllepark. 
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6.14.4 Konklusion 
De forventede virkninger på råstofindvinding i anlægs- og driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark er 
sammenfattet i nedenstående Tabel 6-37. 

Tabel 6-37 Overordnet vurdering af virkning på tilgængeligheden af marine råstoffer i anlægs- og drifts-
fasen af Mejlflak Havmøllepark 

Sandsynlig virkning Samlet betydning  Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ TILGÆNGELIGHED AF MARINE   

Anlægsfasen   
Forstyrrelser af råstofindvinding Ingen 3 

Driftsfasen   

Forstyrrelser af råstofindvinding Ingen 3 

 
 
 

6.15 Marinarkæologi 
 
De potentielle påvirkninger af marinarkæologiske forekomster kan under anlægsfasen og driftsfa-
sen af Mejlflak Havmøllepark forårsages af følgende: 
 
 Opankring af fartøjer samt placering af jack-up platforme (fysisk forstyrrelse)  
 Installation af fundamenter og erosionsbeskyttelse (fysisk forstyrrelse) 
 Placering og nedgravning/spuling af kabler (fysisk forstyrrelse) 
 Ændrede aflejrings- og erosionsforhold (blotlægning af arkæologiske forekomster) 
 
I det følgende er potentielle virkninger af ovenstående forhold vurderet. 
 

6.15.1 Metode 
I vurderingen af mulige påvirkninger er antaget et 'worst case'-scenarie. Vurderingerne forud-
sætter således, at der findes fortidsminder på præcist det sted, som projektaktiviteten påvirker. 
 

6.15.2 Anlægsfasen 
I anlægsfasen vil der i projektområdet forekomme aktivitet, der kan direkte fysisk påvirke ar-
kæologiske forekomster, hvis aktiviteterne forekommer netop hvor de arkæologiske forekomster 
findes. 
 
Opankring af fartøjer samt placering af jack-up platforme 
De direkte påvirkninger kan være i form af opankring af fartøjer. I forbindelse med fortidsminder 
på havbunden skal der ikke alene tages højde for ankrenes placering på havbunden, men også 
bevægelser og trækning af ankerwirer hen over bunden. Selv små fartøjer genererer stort træk 
på deres ankre og kan forårsage betydelig skade på et vrag, hvis ankeret får fat deri /191/. Ska-
den er både øjeblikkelig og langvarig. Den øjeblikkelige skade er tydelig, da vragdele kan blive 
ødelagt ved den fysiske kontakt. På længere sigt kan påvirkningen føre til en hurtigere nedbryd-
ning af vragdelene, idet de påførte skader svækker vragstrukturen. Opankring i områder med 
f.eks. oversvømmede stenalderbopladser kan forstyrre stratigrafien i de arkæologiske lagserier 
samt direkte ødelægge genstande. På samme måde som ved opankring kan placering af ben fra 
jackup-platforme på havbunden gøre direkte skade på marinarkæologiske forekomster. 
 
Installation af fundamenter og erosionsbeskyttelse 
Yderligere direkte påvirkning kan komme i forbindelse med installation af havmøllefundamenter-
ne. Funderingstypen er endnu ukendt, men må forventes at være enten monopæl- eller gravita-
tionsfundamenter. Gravitationsfundamenter har den største ydre diameter (ca. 30 m), mens mo-
nopæle har mindre diameter (ca. 7 m), men derimod en dybere nedtræning i havbunden. Den di-
rekte fysiske påvirkning ved nedramning eller placering af fundamenter vil ødelægge fortidsmin-
der, der måtte være til stede nøjagtig hvor fundamentet placeres. Afhængigt af hvilken form for 
erosionsbeskyttelse, der installeres omkring fundamenterne, vil denne også kunne gøre fysisk 
skade på fortidsminder.  
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Placering og nedgravning/spuling af kabler 
Fra hver enkelt havmølle føres et kabel til et fælles kabel for hver af de 3 møllerækker, se evt. 
Figur 5-41. De 3 fælles kabler samles i et fælles offshore opsamlingspunkt. Fra opsamlingspunk-
tet vil op til 4 stk. kabler blive ført videre til et ilandføringspunkt på kystlinjen nord for Århus. Alle 
kabler placeres minimum 1 meter nede i havbunden og installeres ved hjælp af nedspuling eller 
kabelplov. Installationen af kabler kan således medføre direkte påvirkning af eventuelle fortids-
minder, hvis disse passeres og er beliggende indenfor de øverste meter sediment.  
 
Ændrede aflejrings- og erosionsforhold 
Omkring selve vindmøllefundamenterne og den omkringliggende erosionsbeskyttelse kan der op-
stå lokale ændringer i havbundstopografien. Såfremt disse ændringer medfører blotlægning af 
arkæologiske forekomster vil dette medføre en accelereret nedbrydning af specielt organiske ma-
terialer. 
 
En opsummering af de mulige påvirkninger af fortidsminder indenfor projektområdet ses af ne-
denstående tabel. 
 

Tabel 6-38 Sammenfatning af påvirkningerne på marinarkæologiske forekomster i anlægsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Fysisk forstyrrelse 
 * Lokal Lang * 

Ændret havbundstopografi 
 * Lokal Lang * 

* Den endelige vurdering af påvirkninger på kulturarven indenfor projektområdet afventer det ansvarlige marinarkæologiske 

museums vurderinger og evt. forundersøgelser. Førend tilstedeværelsen af fortidsminder i anlægsområdet er af/bekræftet 

samt evt. undersøgt kan betydningen af havmølleparkens etablering ikke endeligt vurderes. 
 
 

6.15.3 Driftsfasen 
I driftsfasen vil der forekomme aktiviteter i form af opankring i forbindelse med inspektions- og 
vedligeholdelsesaktiviteter.  
 
De potentielle påvirkninger fra opankring i driftsfasen vil være identiske med påvirkninger fra op-
ankring i anlægsfasen og er opsummeret i nedenstående tabel. 
 

Tabel 6-39 Sammenfatning af påvirkningerne på marinarkæologiske forekomster i driftsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Fysisk forstyrrelse 
 * Lokal Lang * 

Ændret havbundstopografi 
 * Lokal Lang * 

* Den endelige vurdering af påvirkninger på kulturarven indenfor projektområdet afventer det ansvarlige marinarkæologiske 

museums vurderinger og evt. forundersøgelser. Førend tilstedeværelsen af fortidsminder i anlægsområdet er af/bekræftet 

samt evt. undersøgt kan betydningen af havmølleparkens etablering ikke endeligt vurderes. 
 
 

6.15.4 Kumulative effekter 
Der forventes ingen negative kumulative effekter i forhold til marinarkæologiske forekomster. 
 

6.15.5 Konklusion 
Den overordnede vurdering af virkningerne på miljøet i hhv. anlægs- og driftsfasen samt kvalite-
ten af de data, der er anvendt, er opsummeret i Tabel 6-40. 
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Tabel 6-40 Overordnet vurdering af virkningerne på marinarkæologiske forekomster som led i etablering 
og drift af Mejlflak Havmøllepark 

Sandsynlig virkning Samlet betydning  Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ FORTIDSMINDER   

Anlægsfasen   
Fysisk forstyrrelse 
 

* 1 

Ændret havbundstopografi 
 

* 1 

Driftsfasen   
Fysisk forstyrrelse 
 

* 1 

Ændret havbundstopografi 
 

* 1 

* Den endelige vurdering af påvirkninger på kulturarven indenfor projektområdet afventer det ansvarlige marinarkæologiske 

museums vurderinger og evt. forundersøgelser. Førend tilstedeværelsen af fortidsminder i anlægsområdet er af/bekræftet 

samt evt. undersøgt kan betydningen af havmølleparkens etablering ikke endeligt vurderes. 
 
 
 
 

6.16 Rekreative forhold 
 
Mulige påvirkninger af rekreative forhold og turisme under anlægs- og driftsfasen af Mejlflak 
Havmøllepark kan forårsages af følgende: 
 
 Ændrede visuelle oplevelser (se også afsnit 6.13) 
 Støj  
 Restriktionsområder omkring havmølleparken 
 
I det følgende er potentielle virkninger af ovennævnte forhold vurderet. 
 

6.16.1 Metode 
Vurderingerne er foretaget på baggrund af generel viden fra eksisterende vindmølleparker såvel 
offshore som på land samt fra andre lignende projekter, hvor en VVM-redegørelse har været på-
krævet. 
 

6.16.2 Anlægsfasen 
Virkningerne på de rekreative forhold i anlægsfasen vil omfatte støjgener og ændrede visuelle 
oplevelser forårsaget af transport, oplag og håndtering af elementer samt anlægsarbejder. Her-
udover kan restriktionszoner på havet potentielt påvirke aktiviteter som lystsejlads, lystfiskeri, 
jagt og dykning. 
 
Anlægsfasen forventes at foregå 24 timer i døgnet hele året i anlægsperioden. Intensiteten af an-
lægsarbejdet vil dog være meget varierende både over døgnet, uger og måneder. I forårs- og 
sommerperioderne er den rekreative anvendelse af landskabet og havet mest følsom overfor 
virkninger, idet anvendelsen af udendørsfaciliteter af turister og lokalsamfund især sker i disse 
perioder. 
 
Rekreative forhold på land 
Støj og ændrede visuelle oplevelser i anlægsfasen vurderes overordnet at have mindre til mode-
rat virkning på de rekreative forhold. Udsigten langs kysterne omkring Århus Bugt vil således 
ændres i anlægsfasen, og der kan forekomme støj fra håndtering og transport af fundamenter og 
mølleelementer. Udskibning forventes at foregå fra en større industrihavn, der derfor er mindre-
følsom overfor virkninger fra oplag og håndtering af fundamenter og mølleelementer.  
 
Rekreative forhold offshore 
I anlægsfasen vil der forekomme adgangsrestriktion i arbejdsområdet af sikkerhedsmæssige år-
sager. En sikkerhedszone vil således blive opretholdt omkring anlægsarbejderne i henhold gæl-
dende regler. Dette er beskrevet nærmere i afsnit 0. 
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Lystsejlads vil kun blive påvirket af restriktionszoner i relativt korte perioder, hvor lystsejlere 
mellem Århus Bugt må sejle uden om arbejdsområdet. Virkningerne på lystsejlads vurderes der-
for at være mindre. 
 
Lystfiskeri og jagt vurderes kun at blive påvirket i mindre grad af restriktionszoner, idet anlægs-
arbejderne sker over en relativt kort tidsperiode og i relativ stor afstand fra kysten (>2,5 km). 
Endelig vurderes der ikke at være virkninger på dykning i anlægsperioden, da der ikke forekom-
mer skibsvrag i projektområdet. 
 
Turisme 
I forhold til turismen vurderes støj og ændrede visuelle oplevelser i anlægsperioden at have min-
dre negativ virkning, da den rekreative værdi i området i høj grad kan tilskrives naturen og stil-
heden. Virkningerne kan imidlertid også være positive, da nogle mennesker vil finde det interes-
sant at følge anlægsarbejderne, og da projektet vil blive set som et positivt bidrag til forbedrin-
gen af klimaet. 
 
Nedenstående Tabel 6-41 sammenfatter de overordnede virkninger på rekreative forhold og tu-
risme i anlægsfasen af Mejlflak Havmøllepark. 
 

Tabel 6-41 Sammenfatning af virkning på rekreative forhold og turisme i anlægsfasen af Mejlfalk Hav-
møllepark. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Visuel 
 

Mellem Regional Kort Moderat 

Støj 
 

Lille Regional Kort Mindre 

Adgangsrestriktion 
 

Mellem Lokal Kort Mindre 

 
 

6.16.3 Driftsfasen 
I driftsfasen vil de primære virkninger på rekreative forhold være forårsaget af visuelle forstyrrel-
ser fra Mejlflak Havmøllepark. 
 
Rekreative forhold på land 
Den visuelle oplevelse i landskabet omkring Århus Bugt vil blive ændret som følge af etableringen 
af Mejlflak Havmøllepark, se i øvrigt en visualisering i afsnit 6.13. Den visuelle oplevelse er en 
vigtig parameter for den rekreative værdi på disse strækninger, der er karakteriseret ved ufor-
styrrede udsigter. Virkningerne vurderes på baggrund af den gennemførte visualisering dog at 
være mindre til moderat. 
 
Rekreative forhold offshore 
I driftsfasen forventes sikkerhedszonen fra anlægsfasen at blive ophævet, og der vurderes kun at 
være mindre virkninger på lystsejlads. Mølleparken vurderes at ville blive betragtet som en at-
traktion af nogle lystsejlere mens andre vil betragte møllerne som forhindringer på deres sejlrute. 
 
Virkningerne på lystfiskeri og jagt vurderes at være mindre på grund af mølleparkens beliggen-
hed med afstand til kysten. Endelig vurderes der ikke at være virkninger på dykning, da mølle-
parken ikke vil ligge i nærheden af interessante dykkerområder. 
 
Turisme 
Som beskrevet for anlægsfasen kan virkningerne på turisme både være positive og negative. Be-
vidstheden blandt befolkningen vedrørende klima og energi er vokset de seneste år og holdnin-
gen til, om Mejlflak Havmøllepark er et positivt eller negativt tiltag, er subjektiv og vil variere fra 
person til person. Erfaringer fra andre eksisterende havmølleparker har vist, at den generelle 
holdning til vindmøller er positiv pga. møllernes miljømæssige image, selvom de visuelt virker 
forstyrrende i landskabet. Nogle turister opfatter endda havmølleparker som attraktioner.  
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I forbindelse med etablering af Horns Rev I viste undersøgelser at især turisterhvervet var be-
kymrede for, at havmølleparken ville afholde besøgende for at komme i området i samme om-
fang som tidligere med økonomiske konsekvenser til følge især for sommerhusudlejningen. Sene-
re da parken var en realitet udtalte chefen for Varde Turistinformation til medierne, at situationen 
var modsat hvad alle frygtede, og at det var blevet en turistattraktion at beskue havmøllerne 
især fra Blåvand Fyr. Således kunne det også konkluderes at der ingen negative effekter havde 
været på udlejningen af sommerhusene. 

På trods af, at Mejlflak Havmøllepark vil have stor visuel virkning med regional udbredelse, vur-
deres det derfor overordnet, at turismen som helhed ikke påvirkes signifikant. 
 
Nedenstående Tabel 6-42 sammenfatter de overordnede virkninger på rekreative forhold og tu-
risme i driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark. 
 

Tabel 6-42 Sammenfatning af virkning på rekreative forhold og turisme i driftsfasen af Mejlfalk Havmøl-
lepark. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Visuel 
 

Mellem Regional Lang Moderat 

Støj 
 

Lille Regional Lang Mindre 

Adgangsrestriktion 
 

Lille Lokal Lang Mindre 

 
 

6.16.4 Kumulative effekter 
Der forventes ingen negative kumulative effekter i relation til rekreative forhold som følge af 
etablering og drift af Mejlflak Havmøllepark. 
 

6.16.5 Konklusion 
De forventede virkninger på rekreative forhold og turisme i anlægs- og driftsfasen af Mejlflak 
Havmøllepark er sammenfattet i Tabel 6-43. 
 

Tabel 6-43 Overordnet vurdering af virkningerne på rekreative forhold som led i etablering og drift af 
Mejlflak Havmøllepark 

Sandsynlig virkning Samlet betydning  Grundlag for vurdering 

VIRKNING PÅ REKREATIVE FORHOLD OG TURISME   

Anlægsfasen   
Visuel Moderat 2 

Støj Mindre 2 

Adgangsrestriktion Mindre 2 

Driftsfasen   
Visuel Moderat 2 

Støj Mindre 2 

Adgangsrestriktion Mindre 2 

 
 
 

6.17 Beskyttede og fredede områder 
 
For så vidt angår effektvurderinger for specifikke arter og naturtyper som indgår i udpegnings-
grundlaget for de beskyttede og fredede områder henvises til de respektive afsnit, som omhand-
ler disse emner (eksempelvis fugle, marine pattedyr og kystmorfologi) i nærværende VVM-
redegørelse. Herudover er der som led i dette projekt udarbejdet en separat naturkonsekvens-
vurdering i relation til den potentielle påvirkning af Natura 2000-områder, herunder de naturty-
per, der indgår i udpegningsgrundlaget, som følge af Mejlflak projektet, jf. /2/. 
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6.18 Skibstrafik 

 
Afsnittet er baseret på /198/. 
 
Mulige virkninger på skibsfarten og søfartssikkerheden i driftsfasen af Mejlflak windfarm kan for-
årsages af følgende: 
 
 Ændring i søfartssikkerheden som følge af havmøllerne og sikkerhedszonen omkring parken 
 
I det følgende er potentielle virkninger af ovennævnte forhold vurderet. 
 

6.18.1 Metode 
Grundlaget for søfartssikkerhedsanalysen er havmølleparkens karakteristika, så som antal, stør-
relse og fordeling af vindmøller, samt områdets karakteristika, så som vind og havdybder. Der-
udover er anvendt en skibstrafikanalyse af placeringen af officielle sejl- og færgeruter samt 
skibstypefordeling. Denne analyse er baseret på AIS-data over skibstrafik i området i perioden 1. 
oktober 2010 til 31. september 2011. 
 
En analyse af disse forhold benyttes til at estimere frekvens og konsekvens af skib-
møllekollisioner. Kollisionsfrekvenser estimeres ved brug af en matematisk model. Denne model 
er baseret på kollisionsscenarier og inkluderer direkte påsejling, drivende skibe, knæk i rute og 
fejl i styresystemet. Konsekvenser vurderes i forhold til tab af menneskeliv samt påvirkninger på 
miljøet og sammenholdes med relevante risikoacceptkriterier. På baggrund af risikovurderingen 
gives anbefalinger til sikkerhedsforanstaltninger, der vil øge søfartssikkerheden i området. 
 

 

Figur 6-18 Illustration af uheldscenarier 

 
6.18.2 Anlægsfasen 

Udarbejdelsen af en risikoanalyse i forhold til anlægsfasen kan bedst vurderes, når det endelige 
detailprojekt for Mejlflak Havmøllepark er besluttet. Dette skyldes, at væsentlige forhold i analy-
sen afhænger af den pågældende entreprenørs konstruktionsteknik. Et helt centralt forhold er 
f.eks. hvilken havn byggematerialer udskibes fra eller om materialer transporteres til området di-
rekte fra producenten. Desuden vil forskellige typer af konstruktionsfartøjer kræve længere eller 
kortere tid på stedet og dermed have forskellige påvirkninger på den almindelige skibstrafik. 
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Koordinering og sejladsrisiko i forbindelse med anlægsarbejdet er ikke behandlet særskilt i bag-
grundsrapporten. 
 

6.18.3 Driftsfasen 
Risikoresultaterne for den operationelle fase er beskrevet i det følgende. 
 
Risikoindeks 
Der er sat tal på risikoen i form at risiko indeks, defineret som summen af et frekvensindeks og 
et konsekvensindeks. Resultaterne er præsenteret i Tabel 6-44. DMA er ikke fremkommet med et 
risiko-acceptkriterium til risiko indekset. Derfor er kun resultaterne af risikoanalysen præsenteret 
og beslutningen om accept skal derfor tages af DMA. 
 

Tabel 6-44 Risiko indeks resultater uden risikoreducerende foranstaltninger 

Rute 
Frekvens 
indeks 

Konsekvensindeks Risikoindeks 
Samfund Miljø Ejendom Samfund Miljø Ejendom 

2 4 1 1 1 5 5 5 

3 3 1 1 1 4 4 4 
4 3 1 1 1 4 4 4 
Total 4 1 1 1 5 5 5 

 
 
Personrisiko 
Tab af menneskeliv betragtes ud fra den individuelle risiko for den mest udsatte person og risiko-
acceptkriterier er givet i Tabel 6-45. 
 

Tabel 6-45 Acceptkriterier for individuel risiko 

Individuel risiko for Generelt acceptabelt risikoniveau for 
dødsfald 

Maximalt tolereret risikoniveau for 
dødsfald 

 
Besætningsmedlem 

 
10-6 pr. år 

 
10-3 pr. år 

 
 
Den individuelle risiko for den mest udsatte person (et besætningsmedlem på tank- eller fragt-
skib) er 8.15E-7 (uden risikoreducerende foranstaltninger) og er derfor acceptabel i henhold til 
de beskrevne acceptkriterier. 
 

6.18.4 Konklusion 
Der er udført en risikoanalyse af ændringer i søfartssikkerheden som følge af Mejlflak Havmølle-
park projektet. En videre analyse af konsekvenser for miljø og tab af menneskeliv i tilfælde af 
kollision konkluderer, at risikoen ligger inden for det acceptable område. 
 

Tabel 6-46 Overordnet vurdering af virkningerne på skibstrafik som led i etablering og drift af Mejlflak 
Havmøllepark 

Sandsynlig virkning Samlet betydning Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ SKIBSTRAFIK   

Driftfasen   
Skib-skib kollision 
 

Ingen/ubetydelig 3 

Skib-mølle kollision 
 

Mindre 3 
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6.19 Luftfart 
 
Mulige virkninger på luftfarten i anlægs- og driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark kan forårsages af 
følgende: 
 
 Indskrænkning af luftrummet på grund af sikkerhedszone omkring havmøllerne. 
 
I det følgende er potentielle påvirkninger af luftfarten beskrevet og vurderet.  
 

6.19.1 Metode 
I relation til de potentielle påvirkninger betragtes et ”worst case” scenario, hvor den maksimale 
vindmøllehøjde anvendes som forudsætning for vurderingerne. 
 

6.19.2 Anlægsfasen 
Havmøllerne forventes at have en maksimal totalhøjde på op til 200 m fra havoverfladen til øver-
ste vingetip, jf. afsnit 0. Det vil derfor være nødvendigt, bl.a. af hensyn til flytrafikken, at af-
mærke møllerne i både anlægsfasen og driftsfasen. Afmærkningen i anlægsfasen vil ske i hen-
hold til gældende regler om afmærkning. Dette omfatter bl.a. lysafmærkning, men er i øvrigt be-
skrevet i detaljer i afsnit 0. 
 
Flyvning skal iht. Statens Luftfartsvæsen ske i en minimumshøjde på 150 m /199/, men vil typi-
ske ske fra 600 m og op til flere km. 
 
På denne baggrund forventes der kun at være minimale/ingen midlertidige effekter på luftfarten i 
driftsfasen. 
 
Nedenstående Tabel 6-47 sammenfatter den overordnede virkning på luftfarten i og omkring pro-
jektområdet i anlægsfasen af Mejlflak Havmøllepark. 
 

Tabel 6-47 Sammenfatning af virkning på luftfarten i anlægsfasen af Mejlflak Havmøllepark 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Indskrænkning af luftrum 
 

Lille Lokal Kort Mindre 

 
 

6.19.3 Driftsfasen 
Der vil blive foretaget afmærkning af havmøllerne i driftsfasen, bl.a. af hensyn til luftfarten. Af-
mærkningen foretages efter gældende regler og er beskrevet i detaljer i afsnit 0. 
 
Typen og intensiteten af påvirkningen på luftfarten i driftsfasen er vurderet at svare til påvirknin-
gen i anlægsfasen, se ovenstående afsnit. 
 
I nedenstående Tabel 6-48 sammenfattes den overordnede virkning på luftfarten i og omkring 
projektområdet i driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark. 
 

Tabel 6-48 Sammenfatning af virkning på luftfarten i driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Indskrænkning af luftrum 
 

Lille Lokal Lang Mindre 

 
 

6.19.4 Kumulative effekter 
Der forventes ingen negative kumulative effekter i relation til virkninger på luftfarten som følge af 
etablering og drift af Mejlflak Havmøllepark. 
 

6.19.5 Konklusion 
De vurderede påvirkninger af luftfarten er opsummeret i nedenstående Tabel 6-49. 
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Tabel 6-49 Overordnet vurdering af virkningerne på luftfart som led i etablering og drift af Mejlflak Hav-
møllepark 

Sandsynlig virkning Samlet betydning Grundlag for vurdering 

VIRKNING PÅ LUFTFART   

Anlægsfasen   
Indskrænkning af luftrum Mindre 2 

Driftsfasen   
Indskrænkning af luftrum Mindre 2 

 
 
 

6.20 Kommercielt fiskeri 
 
Potentielle påvirkninger af fiskeriet i anlægsfasen og driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark kan for-
årsages af følgende: 
 
 Fiskeforbud rundt om anlægsarbejder i anlægsfasen 
 Påvirkning af fiskebestanden i området i anlægs- og driftsfasen 
 Oprettelse af beskyttelseszoner i driftsfasen 
 
I det følgende er potentielle virkninger af ovenstående forhold vurderet. 
 

6.20.1 Metode 
Vurderingen af påvirkninger af fiskeriet er baseret på den ønskede placering af møllerne i hen-
hold til nuværende fiskeri, udtalelser fra fiskere i området samt erfaringer fra andre havmøllepar-
ker. 
 

6.20.2 Anlægsfasen 
Sikkerhedszone omkring anlægsarbejder 
Under anlægsarbejdet vil der blive etableret en 500 meters sikkerhedszone omkring opstillings-
stedet, hvor 3. person vil blive nægtet adgang. Dette betyder, at der ikke kan foregå fiskeri i dis-
se områder i anlægsfasen. Da anlægsarbejdet er lokalt og kortvarigt, vurderes den overordnede 
betydning for fiskeriet at være mindre. 
 
Påvirkning af fiskebestanden 
Det er tidligere vurderet, at påvirkningerne af fiskebestanden som følge af anlægsarbejderne i 
form af støj og fysisk forstyrrelse samt sedimentspredning og sedimentering vil være lokale og 
kortvarige. Den primære effekt vil sandsynligvis være, at fiskene forlader nærområdet i de perio-
der, hvor anlægsaktiviteter og støj er mest intensiv. Det forventes dog, at fiskene hurtigt vil ven-
de tilbage, når anlægsarbejdet er ophørt. 
 
I Tabel 6-50 sammenfattes de overordnede virkninger på fiskeriet i anlægsfasen af Mejlflak Hav-
møllepark. 
 

Tabel 6-50 Sammenfatning af påvirkningerne på fiskeriet i anlægsfasen 

Påvirkning 
 

Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Fiskeforbud 
 Lille Lokal Kort Mindre 

Påvirkning af fiskebestanden 
 Lille Lokal Kort Mindre 

 
 

6.20.3 Driftsfasen 
Oprettelse af beskyttelseszoner 
Det forventes, at der etableres en 50 meters forbudszone omkring havmøllerne for ikke Mejl 
Flakprojekt-tilhørende fartøjer. Desuden vil møllerne være forbundet af kabler, og der vil være ét 
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eller flere ilandføringskabler, der forbinder mølleparken med en transformerstation på land. Sø-
kablerne vil blive placeret minimum 1 meter nede i havbunden.  Den nøjagtige nedlægningsdyb-
de vil blive besluttet senere og vil afhænge af de specifikke havbundsforhold. Den præcise place-
ring af kablet er ikke endeligt fastlagt og afventer endelig placeringen af møllerne. 
 
Ifølge § 4 i bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992 om beskyttelse af søkabler og undersø-
iske rørledninger udløser kabler på havbunden automatisk et forbud mod fiskeri med bundslæ-
bende redskaber i en afstand af 200 meter på hver side af kablet. Forbuddet kan eventuelt op-
hæves, hvis kabelejeren søger dispensation. Det er endnu ikke afgjort om HÅB vil søge om di-
spensation for kabelbekendtgørelsen. 
 
Oprettelsen af beskyttelseszoner forventes ikke at få væsentlige konsekvenser for garnfiskeriet - 
dels fordi omfanget af garnfiskeriet i området er ringe, og dels fordi det forventes at det fortsat 
vil være muligt at fiske med garn i området. 
 
Beskyttelseszoner omkring møllerne og især omkring kablerne vil være et problem for trawlfiske-
riet i de tilfælde, hvor der anvendes et bundslæbende redskab.  
 
Kortlægningen af fiskeriet viser at trawlfiskeri udgør langt den største del af fiskeriet i projektom-
rådet. Hver gang en trawler med bundskrabende redskaber skal krydse et kabel vil det være ge-
nerende. Generne vil dels bestå i en manglende fangst i den 550 meter brede fiskeriforbudszone, 
og dels i en negativ effekt på fiskerieffektiviteten, når redskaberne skal ”løftes op” ved hver pas-
sage. 
 
Søges der om dispensation for forbudszoner omkring kabler, vil der ikke være nogle negative 
virkninger for trawlfiskeriet i projektområdet. 
 
Fiskeriet i den dybe rende (se afsnit 5.2.5) rundt om flakket, der af fiskerne anses for at være 
særlig vigtig, vil ikke blive forstyrret af selve møllerne og beskyttelseszonerne heromkring. Der-
imod vil ilandføringskablet fra den nordlige møllegruppe uundgåeligt skulle krydse renden, hvilket 
vil være til gene for fiskere, når de skal krydse over. 
 
Påvirkning af fiskebestanden 
Det er tidligere vurderet, at påvirkningerne af fiskebestanden i driftsfasen i form af støj fra møl-
lerne, elektromagnetiske felter omkring kabler samt inddragelse af havbund vil være lokale og af 
mindre betydning.   
 
Det vurderes, at introduktionen af nye habitater i form af møllefundamenter samt stenbeskyttel-
se vil medføre en mindre lokal rev-effekt rundt om hver mølle. Dette vil højst sandsynligt medfø-
re en øget densitet af fisk i nærområdet til hver mølle. Desuden forventes det, at hummeren, der 
allerede findes i området, med tiden vil etablere sig på stensætningerne rundt om møllerne. I gi-
vet fald vil det potentielt kunne udnyttes af garn- eller tejnfiskere, hvis de får lov at fiske på 
stensætningerne. Man kunne i givet fald eventuelt forsøge med et målrettet opdræt i form af ud-
sætning af hummere. 
 
I Tabel 6-51 sammenfattes de overordnede virkninger på fiskeriet i driftsfasen af Mejl Flak Hav-
møllepark. 
 

Tabel 6-51 Sammenfatning af påvirkningerne på fiskeriet i driftsfasen 

Påvirkning 
 

Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Oprettelse af beskyttelseszoner 
(trawl)  Stor Lokal Lang Væsentlig 

Oprettelse af beskyttelseszoner 
(garn)  Stor Lokal Lang Mindre 

Påvirkning af fiskebestanden 
 Lille Lokal Lang Mindre 
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6.20.4 Kumulative effekter 
Der forventes ingen negative kumulative effekter i relation til virkninger på det kommercielle fi-
skeri som følge af etablering og drift af Mejlflak Havmøllepark. 
 

6.20.5 Konklusion 
Det vurderes at oprettelsen af beskyttelseszoner omkring anlægsarbejderne samt påvirkningerne 
af fiskebestanden i anlægsfasen vil være ubetydelige for fiskeriet, da påvirkningerne er kortvari-
ge og lokale. 
 
I driftsfasen vil fiskeaktiviteter med bundskrabende redskaber være generet at beskyttelseszoner 
omkring kablerne mellem møllerne samt omkring kablerne, der løber mellem mølleparken og 
land. Generne vil dels bestå i en manglende fangst i den 550 meter brede fiskeriforbudszone, og 
dels i en betydelig negativ effekt på fiskerieffektiviteten, når redskaberne skal ”lettes op” ved 
hver passage. 
 
Endvidere vurderes det, at hummeren, der allerede findes i området, muligvis med tiden vil etab-
lere sig på stensætningerne rundt om møllerne. I givet fald vil det potentielt kunne udnyttes af 
garn- eller tejnfiskere, hvis der kan gives tilladelse til fiskeri på stensætningerne. 
 
Den overordnede vurdering af virkningerne på fiskeriet i hhv. anlægs- og driftsfasen samt kvali-
teten af de data, der er anvendt, er opsummeret i Tabel 6-52. 
 

Tabel 6-52 Overordnet vurdering af en virkning på kommersielt fiskeri 

Sandsynlig virkning Samlet betydning Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ FISKERI   

Anlægsfasen   
Fiskeforbud nær anlægsarbejder 
 

Mindre 2 

Påvirkning af fiskebestanden i området Mindre 2 

Driftsfasen   

Oprettelse af beskyttelseszoner (trawl)* Væsentlig 
*se note 2 

Oprettelse af beskyttelseszoner (garn)  Mindre 2 

Påvirkning af fiskebestanden i området Mindre 2 

* Hvis der ikke oprettes beksyttelseszoner vil der ikke være virkninger i relation til trawlfiskeriet i projektområdet. 
 
 
 

6.21 Øvrige forhold 
Mulige påvirkninger af øvrige forhold (radar-, radiokæde- og navigationsanlæg, områder med 
forbud mod ankring mv., undersøiske kabler og rørledninger samt fyrvinkler og andre havmølle-
parker) under anlægs- og driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark kan forårsages af følgende: 
 
 Planlagte anlægsarbejder på havbunden 
 Planlagt sejlads med installations og hjælpefartøjer 
 Mølleparkens fysiske tilstedeværelse 
 
I det følgende er potentielle effekter på de ovennævnte forhold vurderet. 
 

6.21.1 Metode 
Vurderingen er baseret på viden om planlagte havbundsarbejder og forventede sejlmønstre samt 
en vurdering af anlæggets placering i forhold til radar- og radioanlæg. 
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6.21.2 Anlægsfasen 
Sejlads med installationsfartøjer og hjælpefartøjer samt transport af møllekomponenter vil ikke 
foregå i nærheden af de i søkortene afmærkede ammunitionsområder. Der vil ligeledes ikke fore-
gå anlægsarbejder i nærheden af disse områder. 
 
NRgi Net A/S ejer et kabel, der løber fra det nordlige Samsø til Jyllands østkyst (igennem den 
sydlige del af projektområdet). Der tages kontakt til kabelejer for at indgå aftale om krydsning af 
kablet. Herudover foretages nødvendige foranstaltninger i anlægsfasen, således at kablet beskyt-
tes. 
 

6.21.3 Driftsfasen 
Det har i forbindelse med etablering af andre havmølleparker (herunder fx Anholt Havmøllepark 
/3/) vist sig, at vindmøllerne kan influere og i værste fald blokere for radarsignaler. SOK vurderer 
umiddelbart, at dette også kan blive tilfældet i Århus Bugt, hvorfor en modificering af eksisteren-
de radarer eller opstilling af nye kan blive nødvendig /205/.  
 
Lyngby Radio oplyser, at de ikke forventer, at opstilling af havmøller, som angivet i projektbe-
skrivelsen, vil give anledning til problemer for vores maritime VHF tjeneste 
 
Projektområdet for Mejlflak Havmøllepark er placeret i nærheden af sigtelinjen for radiokædesy-
stemet mellem Samsø og Århus, jf. Figur 5-54. Da møllerne ikke er placeret i sigtelinjen vil dette 
ifølge IT- & Telestyrelsen formentlig ikke forstyrre signalet. Ejeren af den berørte forbindelse 
(TDC) kontaktes før etablering af havmøllerne. 
 
Havmølleparken er placeret uden for områder med forbud mod ankring, fiskeri med bundslæben-
de redskaber og havbundsarbejder. Havmøllerne er imidlertid placeret i nærheden af et power 
kabel ejet af Nrgi Net A/S. Som beskrevet ovenfor skal der indgås aftale med Nrgi Net A/S i for-
bindelse med krydsning af kablet. 
 
Endelig planlægges havmøllerne placeret således, at de ikke skygger for den hvide fyrvinkel fra 
fyret på Tunø. Dette skal afklares endeligt med Søfartsstyrelsen. 
 
Der forventes således en mulig effekt i driftsfasen, da havmølleparken kan virke forstyrrende på 
radar- og radioanlæg i området. 
 

6.21.4 Kumulative effekter 
Der forventes ingen negative kumulative effekter i relation til virkninger på ovenstående forhold 
som følge af etablering og drift af Mejlflak Havmøllepark. 
 

6.21.5 Konklusion 
De forventede virkninger på øvrige forhold i anlægs- og driftsfasen af Mejlflak Havmøllepark er 
sammenfattet i nedenstående Tabel 6-53. 
 

Tabel 6-53 Overordnet vurdering af en virkning på øvrige forhold 

Sandsynlig virkning Samlet betydning  Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ FISKERI   

Anlægsfasen   
Undersøiske kabler og rørledninger 
 

Mindre 2 

Driftsfasen   
Radar-, radiokæde- og navigationsanlæg Moderat 2 

Områder med forbud mod ankring mv. Ingen 2 

Undersøiske kabler og rørledninger Mindre 2 

Hvide fyrvinkler Ingen 2 
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7. POTENTIELLE SOCIOØKONOMISKE KONSEKVENSER 

I forbindelse med udarbejdelsen af en VVM-redegørelse skal de afledte socioøkonomiske konse-
kvenser, som kan være en følge af anlæggets miljøpåvirkning, beskrives. Der tænkes her pri-
mært på påvirkninger af områdets sociale struktur og erhvervsliv, der kan opstå som en følge af 
de forventede miljøpåvirkninger. 

De væsentligste påvirkninger er tidligere beskrevet i selvstændige afsnit, jf. kapitel 6. 

Der er ikke gennemført egentlige analyser af de lokale og regionale effekter af at etablere 
Mejlflak Havmøllepark. 

Lokalt vurderes det at være begrænset, hvor meget ekstra beskæftigelse selve etableringen af 
møllerne giver anledning til, da perioden for opstillinge af møllerne er forholdsvis kort, og der 
sandsynligvis bliver importeret specialuddannet arbejdskraft. Den økonomiske aktivitet vil for-
mentligt koncentrere sig til havneaktiviteter, havneafgifter og kost og logi på hoteller og lignen-
de. 

Studier i forbindelse med etableringen af andre store havmølleparker i Danmark (Rødsand og 
Horns Rev) har belyst såvel positive som negative effekter i forhold til påvirkningen af de socio-
økonomiske forhold i lokalsamfundene nær havmølleparkerne /207/ og /208/.  

Studierne viser bl.a., at de fleste positive holdninger primært er begrundet i miljøovervejelser 
samt overvejelser omhandlende beskæftigelse, udvikling og industripolitiske følgevirkninger. De 
negative holdninger begrundes primært i æstetiske argumenter om negative effekter på landskab 
og den fri udsigt over havet. 

I forbindelse med etablering af Horns Rev I viste undersøgelser at især turisterhvervet var be-
kymrede for, at havmølleparken ville afholde besøgende for at komme i området i samme om-
fang som tidligere med økonomiske konsekvenser til følge især for sommerhusudlejningen. Sene-
re da parken var en realitet udtalte chefen for Varde Turistinformation til medierne, at situationen 
var modsat hvad alle frygtede, og at det var blevet en turistattraktion at beskue havmøllerne 
især fra Blåvand Fyr. Således kunne det også konkluderes at der ingen negative effekter havde 
været på udlejningen af sommerhusene. 

Fra lokalpolitisk side er der en positiv opbakning til opstilling af havmøller i Århus Bugt. Allerede 
tidligt i forløbet har Århus Kommune og borgmestrene i kommunerne ved Århus Bugt været posi-
tivt stemte over for HÅBs planer om en havmøllepark i bugten. Samsø prioriterer dog, at havmøl-
leparken ikke placeres for tæt på de fredede Nordby Bakker. 
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8. AFVIKLING AF MEJLFLAK HAVMØLLEPARK 

Afvikling af Mejlflak Havmøllepark vil ske under hensyntagen til begrænsning af kortvarige såvel 
som langvarige påvirkninger på miljøet samt under hensyntagen til sikkerhedsmæssige hensyn i 
forhold til skibstrafikken. Disse forpligtelser er angivet i FN's Havretskonvention (the United Na-
tions Convention on the Law of the Seas, UNCLOS) fra 1982.  

Den Internationale Søfartsorganisation (International Maritime Organization, IMO) har desuden 
fastsat en række globale standarder og retningslinjer vedrørende fjernelsen af offshore-
installationer. Retningslinjerne fra 1989 kræver fuldstændig fjernelse af alle strukturer i havet på 
vanddybder på mindre end 100 m og med en vægt på mindre end 4.000 tons.  

Artikel 60 (3) i FN's Havretskonvention fra 1994 tillader dog delvis fjernelse af strukturer, hvis 
IMO-kriterierne opfyldes. Ved delvis fjernelse skal der efterlades klart vand på mindst 55 m af 
hensyn til søfartssikkerheden. Alle strukturer, der installeres efter 1. januar 1998, skal konstrue-
res, så fuldstændig fjernelse er mulig. 

Der findes ingen dansk lovgivning eller danske retningslinjer for afviklingen af offshore-
installationer. Afviklingen skal ske under hensyntagen til individuelle omstændigheder såsom al-
ternative afviklingsmuligheder, fuldstændig eller delvis fjernelse i forhold til hvad der ikke giver 
anledning til signifikante negative påvirkninger på miljøet, den forventede nedbrydning af byg-
gematerialerne, muligheder for materialegenvinding eller –genanvendelse og de umiddelbare og 
fremtidige effekter på havmiljøet.  

Baseret på de teknologiske muligheder der findes i dag, ville den nuværende praksis for afvikling 
indbefatte en fuldstændig fjernelse af møllerne samt fjernelse af fundamenter til havbundsni-
veau. Derudover ville tilslutningskablerne enten blive fjernet, forsvarligt efterladt på havbunden, 
begravet i havbunden eller beskyttet af stenudlægning afhængigt af de lokale hydrodynamiske 
forhold. Erosionsbeskyttelsen omkring fundamenterne ville sandsynligvis blive efterladt som den 
er.  

Møller, fundamenter og kabler ville blive afmonteret ved brug af de samme metoder og det 
samme udstyr som brugt ved installationen, blot ville processen ske i omvendt rækkefølge. Mate-
rialerne ville blive transporteret til land til genvinding, genanvendelse eller endelig deponi.  

I forbindelse med fjernelse af anlægget efter endt brug skal det sikres, at materialer og eventuel-
le kemikalier håndteres således, at spild undgås. Særlig vurderes, at spild vil kunne forekomme 
ved håndtering af olie og oplagrede kemikalier. I møllernes gearkasser findes relativt store 
mængder olie, som skal håndteres forsvarligt. I tilfælde af at fundamenter af monopæltypen er 
anvendt, er der i deres hulrum indkapslet en stor vandmængde (op til 500 m3 per monopæl). 
Dette vand frigives til omgivelserne under fjernelse af monopælen. I visse tilfælde tilsættes der 
under installationen af monopælen korrosionshæmmende kemikalier til det indkapslede vand. In-
den afvikling skal det vurderes, om det udledte vand vil påvirke havmiljøet. 

En mere detaljeret plan for afviklingen vil blive udviklet i løbet af driftsfasen, da såvel lovgiv-
ningsmæssige forhold, teknologiske muligheder og gældende industripraksis forventes at have 
ændret sig om 25 år, når havmølleparken skal afvikles. Dette skyldes bl.a., at den generelle vi-
den om miljøpåvirkninger i forbindelse med forskellige afviklingsstrategier til den tid vil være ud-
viklet som følge af erfaringer fra omfattende afviklingsarbejder i Nordsøen og andre steder af 
verden i de kommende år. 

Uanset afviklingsmetoden vil denne være i overensstemmelse med alle gældende lovkrav vedrø-
rende afvikling på det pågældende tidspunkt. 
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9. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Afværgeforanstaltninger er de aktiviteter og foranstaltninger, der er nødvendige for at afværge 
eller afbøde de miljøpåvirkninger, der kan følge af etableringen af Mejlflak Havmøllepark. 

Afværgeforanstaltninger kan generelt være enten afbødende foranstaltninger eller ekstraordinæ-
re foranstaltninger. Afbødende foranstaltninger kan være selve udformningen af havmølleparken 
(fx anlægsmetoder, opstillingsmønster og farvevalg). Ekstraordinære foranstaltninger er foran-
staltninger, der ikke har noget med selve anlægget at gøre, fx sælskræmmere. 

Der er her fokuseret på de sidstnævnte, der må betragtes som reelle afværgeforanstaltninger; 
altså ekstraordinære tiltag for at mindske eller helt afbøde en miljøbelastning. Forudsætningen er 
naturligvis, at havmølleparken udformes og etableres inden for de tekniske rammer for opstil-
lingsmønstre, turbinestørrelser og fundering, som er angivet i afsnit 0. 

En etableringstilladelse vil naturligvis indeholde både vilkår for selve udformningen og etablerin-
gen af parken og for de afværgetiltag, der findes nødvendige som følge af det endelige design. 

9.1 Anlægsfasen 
Set i forhold til driftsfasen medfører anlægsfasen de største forstyrrelser i projektområdet. HÅB 
ønsker derfor at have fokus på at reducere disse forstyrrelser. Dette kan, som beskrevet tidligere 
i VVM-redegørelsen, gøres gennem anvendelse af hensigtsmæssige anlægsmetoder. 
 
Nedenfor er forskellige forslag til afværgeforanstaltninger beskrevet for de parametre, hvorpå 
projektets virkning menes at kunne reduceres og/eller afværges. 
 

9.1.1 Sedimentspredning 
En stor del af det modellerede sedimentspild i forbindelse med udgravning til fundamenter 
stammer fra mølle nr. 19. Det er estimeret, at der skal fjernes et sedimentlag på 10,8 m svaren-
de til et volumen på 23.916 m3 på denne lokalitet.  
 
Da det i beregningerne forudsættes at alle fundamenter etableres på 4 døgn, forekommer der en 
ret høje spildrate under etableringen af fundamentet til mølle 19. Afgravningen ved mølle 19 kan 
derfor med fordel udføres over en længere periode således, at spildraten bliver på niveau med 
hvad der forekommer ved anlæg af de øvrige møllefundamenter. 
 

9.1.2 Fisk 
For at mindske risikoen for påvirkning af fisk i forbindelse med anlæg af havmølleparken anbefa-
les det, at processen med nedramning startes langsomt op, således at der sker en gradvis stig-
ning af lydniveau og nedramningsfrekvens. Herved får fiskene i teorien mulighed for at forlade 
området, inden de pådrager sig permanente eller dødelige skader. 
 

9.1.3 Fugle 
I konsekvensvurderingen for Mejlflak Havmøllepark er der ikke identificeret nogen kilder til væ-
sentlige, negative påvirkninger af fuglene i de internationale naturbeskyttelsesområder eller af 
fuglefaunaen som helhed. Ingen afværgeforanstaltninger er derfor absolut påkrævede. 
 
Der er dog identificeret nogle forhold, hvor projektet – i det omfang, det ikke er uforeneligt med 
andre hensyn – kan udformes eller gennemføres på en sådan måde, at negative påvirkninger af 
fugle minimeres. Disse anbefalinger er opsummeret nedenfor. 
 
 Med henblik på at mindske forstyrrelserne af fældende fugle anbefales det at planlægge an-

lægsarbejderne ved den nordlige møllerække på en sådan måde, at der ikke, eller stort set 
ikke, foregår aktiviteter i perioden 1. juli - 15. september. 
 

 Af samme årsag anbefales det, at de årlige inspektions- og vedligeholdelsesarbejder plan-
lægges på en sådan måde, at aktiviteterne ved den nordlige møllerække kan være afsluttet 
inden 1. juli. 
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 Det anbefales, med henblik på at minimere antallet af kollisioner for nattrækkende fugle, at 

lysafmærkningen begrænses til de gældende bestemmelsers minimumskrav med hensyn til 
lysstyrke, at blinkene gøres kortest mulige (inden for bestemmelsernes rammer), og at der 
ikke anvendes faste (ikke-blinkende) lys andre steder, end hvor det er absolut påkrævet. 

 
9.1.4 Havpattedyr 

Afværgeforanstaltningerne i forhold til havpattedyr bør i anlægsfasen fokusere på den støj, der 
fremkommer ved nedramning af pæle. 
 
Som afværgeforanstaltninger i forbindelse med nedramning af pæle anbefales en kombination af:  
 
 Langsom-start procedure, dvs. at processen med nedramning startes langsomt op, således at 

der sker en gradvis stigning af lydniveau og nedramningsfrekvens. Herved får dyrene i teori-
en mulighed for at forlade området, inden de pådrager sig permanente høreskader.  
 

 Akustisk bortskræmning af dyr i anlægsområdet forud for påbegyndelse af nedramning, Me-
toden har tidligere været anvendt med succes på både sæler og marsvin /163/. 

 
De såkaldte pinger kan bortskræmme marsvin i en afstand på mellem 208 og 500 meter, og ved 
Horns Rev var de anvendte sælskræmmere effektive i en afstand på op til 300 m /163/. Da beg-
ge metoder derfor er effektive indenfor relativt korte afstande, kan det være nødvendigt at an-
vende adskillige pinger i forskellige afstande fra anlægsområdet. 
 

9.1.5 Marinarkæologi 
Lokalisering af marinarkæologiske forekomster er en forudsætning for at sikre, at der ikke sker 
uacceptable påvirkninger af disse. Der er således udført områdedækkende geofysiske undersø-
gelser samt studier af tilgængelig information om projektområdet. Indsamlingen af data viser, at 
der kan være forekomster af oversvømmede stenalderbopladser samt vrag beskyttet af Muse-
umsloven indenfor projektområdet. Den endelige lokalisering af fortidsminder afventer det an-
svarlige marinarkæologiske museums vurderinger og evt. forundersøgelser. 
 
Hvis der indenfor projektområdet påvises arkæologisk interessante forekomster, vil der i samar-
bejde med Kulturstyrelsen og Moesgaard Museum blive udarbejdet en plan for, hvorledes for-
tidsminderne beskyttes mod uacceptabel påvirkning. 
 
 

9.2 Driftsfasen 
I relation til flagermus vil afmærkning af møllerne med hvidt eller blåligt-hvidt lys tiltrækker in-
sekter og dermed også jagende flagermus. Med henblik på at mindske denne tiltrækningseffekt – 
og dermed risikoen for at flagermus kolliderer med rotoren – anbefales følgende: 
 
 at der kun anvendes afmærkning med hvidt lys, hvor det er absolut påkrævet 
 at alt hvidt lys er glimtende (ikke fast) 
 at glimtene gøres kortest mulige (inden for de gældende bestemmelsers rammer) 
 at afmærkningen begrænses til bestemmelsernes minimumskrav med hensyn til lysstyrke 
 
Der er ikke yderligere fundet særlige afværgeforanstaltninger, der bør tages i anvendelse i drifts-
fasen af Mejlflak Havmøllepark. 
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10. TEKNISKE MANGLER OG MANGLENDE VIDEN 

I dette afsnit beskrives de mangler, der er ved beskrivelserne og vurderingerne i nærværende 
VVM-redegørelse. Forholdene omhandler: 

 Manglende oplysninger 
 Manglende tilgængelig viden om påvirkninger 
 Afgrænsning af opgaven 
 
Teknisk projekt 
På baggrund af at HÅB endnu ikke har udviklet det endelige tekniske projekt (fundamentstype, 
mølletype etc.), er nærværende VVM-redegørelse derfor udarbejdet med udgangspunkt i flere 
forskellige projekttekniske løsninger, som en ”ramme VVM”. Selvom alle effektvurderinger tager 
udgangspunkt i ”worst case” betragtninger, hvilket vil sige, at de værst tænkelige projektforhold 
for alle faglige emner er anvendt ved effektvurderingerne, medfører manglen på et egentlig pro-
jekt, at en del af vurderingerne kan være lidt upræcise.  
 
Vurdering af virkning på eventuelle oversvømmede bopladser 
Den endelige vurdering af virkning på eventuelle vrag og oversvømmede bopladser er ikke udført 
i nærværende VVM-redegørelse. En udpegning af mulige placeringer af vrag og oversvømmede 
stenalderbopladser afventer det ansvarlige marinarkæologiske museums tolkning af bl.a. de op-
målte glaciale og senglaciale overflader inden for projektområdet. Førend denne tolkning har fun-
det sted, kan en effektvurdering i forhold til vrag og oversvømmede bopladser ikke finde sted. 
 
Skibstrafik i anlægsfasen 
Omfang og sejlruter for anlægsrelateret skibstrafik er ikke fastlagt i detaljer grundet manglende 
viden om produktionssted af turbiner og fundamenter samt anlægshavn. 
 
Fugle 
Der er i forbindelse med denne konsekvensvurdering identificeret nogle områder, hvor den eksi-
sterende viden om fugle må karakteriseres som mangelfuld. De pågældende områder vedrører 
dels specifikke mangler i datagrundlaget for vurderingen af projektområdets ornitologiske betyd-
ning, dels generelle usikkerheder vedrørende vurderingen af den biologiske effekt af de potentiel-
le påvirkninger. 
 
Disse områder er kort beskrevet i nedenstående punkter: 
 
 De anvendte data vedrørende antal og fordeling af rastende vandfugle i projektområdet er 

øjebliksbilleder fra midvintertællinger foretaget med 4 års mellemrum. For fældende fugle fo-
religger der kun data fra ét år. Det er derfor uvist, i hvor høj grad de anvendte data er re-
præsentative. 

 
 Der foreligger ingen undersøgelser af trækkende fugle i selve projektområdet. Trækkets for-

løb og antallet af fugle, der er involveret, har derfor måttet sammenstykkes ud fra registre-
ringer fra de omgivende kyststrækninger. Det vurderes, at det herved fremkomne billede er 
ganske dækkende for rovfugle og andre dagtrækkende landfugle, men mere mangelfuldt for 
vandfugle. Der er ingen viden om fuglenes trækhøjder i projektområdet. 

 
 Der eksisterer ingen empirisk viden om hyppigheden af kollisioner mellem trækkende land-

fugle og 150-200 m høje vindmøller på havet. Konsekvensvurderingen er derfor baseret på 
ekstrapolation af erfaringer fra mindre møller, herunder landbaserede, samt på en vurdering 
af, hvor stor en andel af de trækkende bestande, der potentielt kan komme i konflikt med de 
planlagte møller.  

 
 Der eksisterer ingen umiddelbart anvendelig, objektiv metode til vurdering af, hvornår barri-

ereeffekter, der medfører et øget energiforbrug for de enkelte individer, har effekter på popu-
lationsniveau. Dette har navnlig betydning for vurderinger af kumulative effekter. Den fore-
liggende vurdering bygger på en generel antagelse om, at forøgelser på nogle få procent er 
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uden betydning; men i takt med den fremtidige udbygning af vindkraften vil mere præcise 
kriterier være påkrævede. 

 
De pågældende mangler vurderes ikke at være af en sådan karakter, at de har væsentlig betyd-
ning for de konklusioner, der er draget vedrørende konsekvenser for fugle. 
 
Flagermus 
Der er ingen faktuel viden om forekomsten af trækkende eller fouragerende flagermus i projekt-
området. Vurderingen er derfor baseret på den eksisterende viden om forekomsten af flagermus i 
de nærliggende landområder, den generelle viden om forekomsten af flagermus offshore samt på 
analogier til fugletrækket over området. 
 
Det er et relativt nyopdaget fænomen, at ikke-trækkende flagermus (ud over vand- og damfla-
germus) kan fouragere over nærliggende havområder. Der mangler derfor generel viden om, 
hvor hyppigt dette forekommer, hvor langt fra land flagermusene jager, og hvor stor en rolle dis-
se offshore fourageringsområder spiller. 
 
Havpattedyr 
Der foreligger ikke detaljerede oplysninger om tætheder af sæler specifikt fra mølleområdet, og 
områdets betydning for marsvin er behæftet med nogen usikkerhed, idet DMU i deres undersø-
gelse indtil videre henfører Nordlige Samsø Bælt til kategorien 3, dvs. et ”mindre vigtigt” område. 
 
Bentisk flora og fauna 
Alle undersøgelser og analyser er udført efter gældende standarder og er af højeste kvalitet. An-
læg af møller i marine miljøer er en relativ ny disciplin, hvorfor der bl.a. savnes litteratur og lang-
tidsstudier om lyd- og vibrationsmæssige effekter ved anlæg og drift af en havmøllepark på fau-
na og flora. 
 
Spild ved skibskollisioner 
Sandsynligheden for skibskollisioner er beskrevet i afsnit 6.18. Imidlertid er potentielt spild ved 
kollisioner ikke vurderet. Udslip af forureningskomponenter fra møllen vurderes at være minima-
le. Udslip af forureningskomponenter fra kollisionsskibet er ikke muligt at angive, da det ikke vi-
des, hvilken last eller størrelse skibet vil have. 
 
Virkning på miljø som følge af anlægs- og driftsaktiviteter på land 
Nærværende VVM-redegørelse omhandler alene Mejlflak Havmøllepark, det interne kabelnet samt 
ilandføringskablet. Detaljerede forhold vedrørende landprojektet er ikke beskrevet i nærværende 
VVM.  
 
Virkning på miljø som følge af anlægs- og driftsaktiviteter på lavt vand (<6m) 
Nærværende VVM-redegørelse omhandler alene anlægs- og driftsaktiviteter på vanddybder stør-
re end 6 m. Den kystnære strækning med vanddybder mindre end 6 m er endnu ikke blevet un-
dersøgt. Dette forventes gennemført når ilandføringsprojektet er færdigudviklet. 
 
Håndtering af affald på land 
Håndtering af affald på land vil ske efter gældende regler og en egentlig effektvurdering er ikke 
gennemført i nærværende VVM-redegørelse. 
 
Klapning af opgravet sediment 
I forbindelse med udarbejdelse af denne VVM-redegørelse har mulighederne for klapning af op-
gravet materiale været diskuteret med myndighederne, men da det vurderes at sandsynligheden 
for klapning er lille, er der ikke foretaget en detaljeret vurdering af en eventuel klapningsaktivi-
tet. Det vurderes, at der er mulighed for, at materialet kan klappes indenfor projektområdet, 
men en egentlig klaptilladelse vil bero på en redegørelse fra det konkrete projekt. Indhentning af 
klaptilladelse iht. gældende lovgivning vil således skulle varetages af projektets bygherre eller 
entreprenør forud for igangsættelse af anlægsarbejdet. 
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BILAG 1 
LOGBOG, SUBSTRAT- OG NATURTYPEKORTLÆGNING 
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Projektområdet 
 
Station‐ 
nummer 

Substrat‐ 
type 

Substratbeskrivelse  Epifauna  Infauna  Flora  Dybde  Position  N 
(WGS 84) 

Position  E 
 (WGS 84)      

MejlB02  Type 1A  Jævn  blød  sandet  siltet  bund  med 
spredte skaller og løse alger. 

Søpindsvin,  ophiurer,  eremitkrebs, 
kutling, søstjerne,  

0  Løs  Fucus  og 
rødalger 

13,9  56°02,338 10°26,313 

MejlB05  Type 1A  Jævn,  forholdsvis  fast,  småstenet 
bund, sandet/siltet med spredte  (Mo‐
diolus  og molboøsters)  skaller  og  en‐
kelte småsten, 

Eremitkrebs,  store  søstjerner,  kutlin‐
ger, ophiura,. 

0  Løs  Laminaria, 
Fucus 

14,3  56°01,693 10°28,025 

MejlB07  Type 1A  Blød  siltet  jævn bund med  forskellige 
krybespor,  bl.a.  fra  eremitkrebs,  og 
spredte skaller af søpindsvin. 

Søpindsvin, kutling, konk.  0  0  19,9  56°00,826 10°30,342 

MejlP02  Type 1A  Target  er  en  sunken  jolle  der  ligger 
med  bunden  op.  Omkringliggende 
bund er blød og siltet. Rundt om jollen 
er  der  en  fordybning  med  blotlagte 
skaller. 

Søpindsvin  og  sønilliker,  konksnegle, 
eremitkrebs,  stor  søstjerne,  små  kut‐
linger,  slangestjerner,  kalkrørsorme, 
søanemone,  sort  kutling,  hydoider, 
ulk, mange  rurer  ‐ de  fleste  ser døde 
ud. Konkæg. 

Prøven  var  homogent 
løst mudder. Sigterest er 
meget  lille, med  få  skal‐
ler  og  en  enkelt  Neph‐
tys, måske enkelte  juve‐
nile Mucola. 

0  19,7  56°03,838 10°22,526 

MejlP03  Type 1A  Bunden  er  en  siltet/sandet  bund, 
stedvis  med  mange  skaller,  primært 
hestemuslingeskaller.  Afvekslende 
med mere  bar  siltet  bund  uden  skal‐
ler, men med  lidt bølger  i bunden og 
nogle  spredte  molboøstersskaller. 
Sydvest  for  target  blev  fundet  et 
slæbe/sugespor. 

Dødningehånd,  søstjerner,  slange‐
stjerner,  søpindsvin,  mange  små  sø‐
pindsvin,  eremitkrebs,  sønellike,  kut‐
ling, søsol, krabbe, konk. 

0  0  15,2  56°03,708 10°23,217 

MejlP06  Type 1A  Blød siltet  jævn bund med krybespor, 
sandsynligvis efter eremitkrebs 

Kutling, slangestjerner, konk, konkæg, Blød homogen bund. Lil‐
le sigterest bestående af 
gamle  skaller.  En  enkelt 
juvenil  Ophiura  og  en‐
kelte polychaeter. 

0  16  56°03,340 10°21,639 

MejlP08  Type 1A  Blød siltet jævn bund.  Hydroider,  pletvis mange  slangestjer‐
ner, kutlinger, eremitkrebs, hestereje. 

0  0  17,9  56°03,238 10°22,473 

MejlP09  Type 1A  Blød siltet jævn bund. Target er verifi‐
ceret  til  være  en  træpæl/mast  med 
lidt tovværk på 

Ophiurer,  sønelliker,  hydroider,  krab‐
be,  havkarusse,  søpindsvin,  eremit‐
krebs, dødningehåndskoral, kutlinger. 

0  0  16,1  56°03,211 10°24,211 

MejlP12  Type 1A  Jævn  blød  siltet  bund med  en  enkelt 
sten. 

Ophiurer, eremitkrebs, stor konk, kut‐
linger,  

Blød  og  løs  homogen 
prøve.  Lille  sigterest 
med gamle Abra  skaller. 
En  enkelt  juvenil  Ophi‐
ura. 

0  17,3  56°02,967 10°22,485 

MejlP13  Type 1A  Blød  siltet  bund med  enkelte  tomme 
muslingeskaller 

Ophiurer,  eremitkrebs,  kutlinger,  sø‐
nellike, stor konk. 

0  0  17,2  56°02,628 10°23,407 

MejlP14  Type 1A  Blød siltet jævn bund. Target kan være 
en  lille  samling molboøstersskaller og 
en flaske (Faxe). 

Ophiurer, kutlinger, krabber, sort kut‐
ling,  sønellike,  dødningehånd,  dyriske 
svampe, eremitkrebs, 

Homogen  blød  bund‐
prøve.  Lille  sigterest 
med  gamle  skaller,  en‐
kelte  ophiurer  og  nød‐
demuslinger. 

0  19,5  56°02,600 10°24,123 

MejlP15  Type 1A  Blød  jævn  siltet  bund.  Target  er  et 
manmade  object  på  1x3m,  en  stor 
tønde  eller  rør.  Efter  kortvarig  visuel 
kontakt  med  target,  blev  ROVkablet 
fanget af skibets drivende ankerkæde. 
ROV'en blev væltet om på bunden og 
fik tilmudret LED  lyskilderne. ROVdyk‐
ket   blev derfor afbrudt og ROV taget 
retur til skibet.  

Ophiurer,  krabbe,  hydroider,  dødnin‐
gehåndskoral.  

0  0  18,3  56°02,601 10°23,955 

MejlP16  Type 1A  Blød  siltet  bund, meget  homogen  og 
jævn. 

Ophiurer, kutlinger, eremitkrebs, flad‐
fisk, 

0  0  16  56°02,558 10°21,640 

MejlP17  Type 1A  Blød  siltet  bund,  stedvis med  tomme 
molboøstersskaller. 

Slangestjerner,  krabbe,  ribbegople, 
søpindsvin,  søstjerne,  kutlinger,  flad‐
fisk (issing) 

0  løs Laminaria.  22,6  56°02,453 10°24,614 

MejlP19  Type 1A  Blød siltet bund med krybespor.  Ophiurer, søfjer, krabbe, eremitkrebs, 
kutlinger, issing. 

0  0  17,6  56°02,219 10°23,241 

MejlP22  Type 1A  Siltet homogen blød bund med spred‐
te skeletter af døde sømus og enkelte 
skaller. 

Ophiurer,  søpindsvin,  eremitkrebs, 
søfjer. 

0  0  15,7  56°01,758 10°26,413 

MejlP23  Type 1A  Blød  siltet  bund med  spredte molbo‐
østersskaller.  De  mørke  områder  på 
sidescannen  er  verificeret  som  områ‐
der  med  en  højere  koncentration  af 
skaller. 

Ophiurer,  dødningehåndskoraller,  sø‐
pindsvin,  konk,  kutlinger,  fladfisk, 
eremitkrebs. 

Bundprøve  af  blødt  ho‐
mogent  silt,  med  få  le‐
rede  klumper.  Kraftig 
H2S‐lugt.  Lille  sigterest 
af detritus og skalrester. 
Nogle  sømus,  enkelte 
Nuncula samt en Corbu‐
la. 

0  23,2  56°01,777 10°24,615 

MejlP24  Type 1A  Blød siltet bund med spredte skaller af 
døde sømus. 

Ophiurer,  krabbe,  sildefisk,  kutling, 
konk, fladfisk. 

0  0  15,9  56°01,802 10°22,521 

MejlP26  Type 1A  Jævn,  blød  siltet  bund  med  spredte 
skaller. Der blev fundet er område fle‐
re molboøstersskaller og  lidt epifauna 
og  dyriske  svampe  og  hydroider  der 
kan være den diffuse sorte plet på si‐
descanen ved target. 

Slangestjerner,  søstjerne,  kutlinger, 
eremitkrebs,  dyriske  svampe,  juvenil 
fladfisk,  søpindsvin,  hydroider,  død 
pelikanfodssnegl.  

Bundprøve  med  blødt 
mudder  på  toppen  og 
siltet sand længere nede 
i  søjlen.  Lille  sigterest 
med groft  sand, grus og 
lidt  skalrester.  Enkelte 
polychaeter,  enkelte 
nøddemuslinger  og 
ophiurer. 

Løst savtang.  15,2  56°01,437 10°27,658 

MejlP31  Type 1A  Blød  sandet/silltet  bund med    krybe‐
spor. 

Ophiurer, kutlinger, konkspor, eremit‐
krebs. 

0  0  15,5  56°01,322 10°21,908 

MejlP32  Type 1A  Blød  jævn  siltet  bund. Der  lå    en del 
Laminaria der måske  var drevet  sam‐
men. 

Ophiurer,  eremitkrebs,  søpindsvin, 
kutlinger, søstjerne. 

0  Laminaria, 
kællingehår, 
rødalgestykker.  

16,6  56°01,206 10°28,202 

MejlP34  Type 1A  Homogen blød siltet bund med krybe‐ Ophiurer,  hydroider,  juvenil  fladfisk,  0  Løs  Laminaria  17,5  56°01,213 10°24,136 
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Station‐ 
nummer 

Substrat‐ 
type 

Substratbeskrivelse  Epifauna  Infauna  Flora  Dybde  Position  N 
(WGS 84) 

Position  E 
 (WGS 84)      

spor, nogle pletter med  løse alger og 
tomme  skaller  fra  sømus.  Bunden  på 
target var en anelse mere sandet end 
det omkringliggende område. 

kutlinger, konk, eremitkrebs,   og Fucus. 

MejlP35  Type 1A  Meget  blød  siltet  bund,  jævn  og  ho‐
mogen  med  krybespor  samt  enkelte 
skaller fra død sømus. 

Dødningehåndskoraller,  sønelliker, 
eremitkrebs  (mange),  krabbe,  konk‐
snegl, ophiurer, søstjerne, søpindsvin, 
søsol,  

Blød,  sort  bundprøve 
med  lidt  fastere  silt  i 
bunden  og  kraftig  H2S‐
lugt.  Lille  sigterest mest 
bestående  af  tomme 
Abra‐skaller.  Enkelte  ju‐
venile  sømus  og  små 
Nucula. 

Løs Laminaria  29,8  56°01,151 10°25,928 

MejlP36  Type 1A  Bunden er sandet/siltet jævn bund ty‐
pe 1 A. Der blev ikke fundet strukturer 
på bunden der forklarer target. 

Søstjerner,    eremitkrebs,  konkspor, 
kutlinger. 

0  Løs  Laminaria, 
savtang. 

15  56°01,189 10°21,440 

MejlP37  Type 1A  Target område består af  sandet/siltet 
bund  med  mange  skalle  (molbo‐
østers). Omkringliggende bund er type 
1A/B. 

Søstjerne,  konk,  eremitkrebs,  kutlin‐
ger, ophiurer. 

0  Løs Laminaria.  15  56°01,175 10°21,339 

MejlP43  Type 1A  Blød  siltet  bund med  forskellige  kry‐
bespor  og  spredte  skaller  af  sømus. 
Target  er  en  skalstrøet  fordybning 
med en mellemstor sten.  

Ophiurer,  konk,  kutling  (hulebyggen‐
de), eremitkrebs, kalkrørsorme, sønel‐
liker, kutlinger, krabbe,  

Blød  bundprøve  med 
nogle  lerklumper,  ne‐
derste 10 cm var  lysere, 
mere  siltet  og  ikke  så 
mudret  materiale.  Me‐
get lille sigterest af gam‐
le  skaller.  Få  juvenile 
sømus og polychaeter. 

0  16,4  56°00,802 10°24,254 

MejlP45  Type 1A  Blød  siltet bund med  spredte  tomme 
skaller fra sømus. Target er en fordyb‐
ning  med  en  samling  betonbrok‐
ker/havefliser. 

Ophiurer, eremitkrebs, ising, sønellike, 
dyriske  svampe,  søpindsvin,  hydroi‐
der, havkarusser, kutling. 

Blød silte bundprøve lidt 
mere klæg i bunden. Sig‐
terest lille, mest fint grus 
og  skaller.  Enkelte 
nøddemuslinger og poy‐
chaeter samt en stor  in‐
takt sømus.  

0  22,1  56°00,640 10°30,667 

MejlP46  Type 1A  Blød  siltet/sandet  bund.  Ved  target 
ligger  der  en  en  del  skaller,  en  del 
blandet  vraggods  af  jern,  bl.a.    to 
tromle‐lignende objekter, samt   nogle 
delvis  nedbrudte  træplanker  ‐ måske 
et lille opbrudt vrag. 

Dødningehåndkoraller,  hydroider, 
bryozoer,  havkarusse,  søpindsvin, 
torsk?,  søanemone,  dyriske  svampe, 
sønelliker, kutlinger,  søstjerne, ophiu‐
rer. 

0  Løs  Laminaria 
(meget),  løs 
savtang, 

15,6  56°00,721 10°22,025 

MejlP47  Type 1A  Jævn  siltet bund med krybespor. Tar‐
get lå et stykke fra position, og der var 
for meget bundstrøm  til  komme der‐
hen og verificere. 

Ophiurer,  eremitkrebs,  søstjerner, 
konk, fladfisk (ising), kutlinger,  

Blød siltet mudder bund, 
uden  klæge  lerklumper. 
Sigterest  forholdsvis  lille 
med groft  sand, grus og 
små  skaller.  Få  nødde‐
muslinger,  polychaeter, 
en enkelt lille sømus.  

0  20, 0  56°00,592 10°30,547 

MejlP48  Type 1A  Homogen blød siltbund.  Ophiurer,  søpindsvin,  ising,  kutlinger, 
konk, brosmefisk,  

Bundprøve  silt  med  en 
smule  sand.  Lille  sigte‐
rest  af  fint  grus  og  lidt 
skaller  samt  enkelte  or‐
merør.  Halv  fladorm, 
enkelte  polychaeter  og 
enkelte nøddemuslinger.

0  15,5  56°00,480 10°28,420 

MejlP50  Type 1A  Blød siltet bund.  Ophiurer,  kutlinger,  eremitkrebs, 
konk. 

0  0  18  56°00,466 10°27,682 

MejlP53  Type 1A  Blød  siltet  bund med  spredte  skaller 
og enkelte store sten omgivet af man‐
ge skaller og skalrester. 

Ophiurer, eremitkrebs, sønellike, død‐
ningehåndskoraller,  hydroider,  store 
søstjerner,  konkæg,  konk,  kutlinger, 
lille savgylte?, dyriske svampe. 

0  0  15,4  56°00,483 10°23,608 

MejlP55  Type 1A  Blød  siltet  bund med  en  smule  sand, 
enkelte dyrehuler i bunden 

Ophiurer,  kutlinger,  krabbe,  eremit‐
krebs. 

0  Løs Laminaria,   15,9  56°00,447 10°22,995 

MejlP63  Type 1A  Blød  siltet/sandet  bund  med  diverse 
krybespor  og  spredte  skaller  (molbo‐
østers).  Target  er  nogle  pletter  med 
skaller,  småsten  og  en  mellemstor 
sten. 

Kutlinger, ophiurer, sønelliker, eremit‐
krebs, konker. 

0  Løs  Laminaria, 
Lithothamnion. 

15,9  56°00,074 10°25,039 

MejlP67  Type 1A  Jævn blød bund med  spredte muslin‐
ge‐ og søpindsvineskaller samt mindre 
sten.  

Stor  søstjerne,  ophiurer,  søpindsvin, 
konk, fladfisk, eremitkrebs, kutling. 

Bundprøve  blød mudret 
på  toppen mere  fast  sil‐
tet  i  bunden.  Lille  sigte‐
prøve  af  fint  grus  og 
gamle  skaller.  Enkelte
juvenile  sømus,  en  del 
Nucula. 

Løs savtang.  17  55°59,965 10°28,083 

MejlP68  Type 1A  Blød siltet homogen bund. Target er et 
man made object,  vinklet  stykke me‐
talplade,  med  blotlagte  skaller  om‐
kring. 

Ophiurer,  sandkrabbe,  hydroider, 
konk,  eremitkrebs,  polypper  (grenet 
rørpolyp?),  dødningehåndskoraller, 
dyriske svampe, ulk. 

Bundprøven  var  fint  sil‐
tet  i  toppen med  faste‐
re,  svært‐udskylleligt  silt 
og ler i de dybe lag. Me‐
ger lille sigterest af gam‐
le  skaller.  En  enkelt 
Ophiura, en enkelt  juve‐
nil  sømus,  en  del  små 
Nucula. 

Laminaria 
stykke 

17,7  55°59,972 10°26,830 

MejlP72  Type 1A  Blød  siltet  bund med  spredte  skaller. 
Target er en meget stor sten med nog‐
le småsten og skaller rundt om. 

Søpindsvin,  dødningehåndskoral,  sø‐
nelliker,  dyriske  svampe,  hydroider, 
blåmuslinger,  krabbe,  søstjerner, 
kalkrørsorme, eremitkrebs, ulk,  

0  0  16,1  55°59,707 10°28,247 

MejlP79  Type 1A  Sandet/siltet jævn bund med områder 
med mange  tomme molboøstersskal‐
ler.  Target  kan  godt  være  disse  skal‐
bestrøede områder. 

Konkspor, ophiurer, kutlinger, eremit‐
krebs, hydroider. 

0  Løs  Laminaria, 
løs savtang. 

16,7  55°59,493 10°23,906 

MejlP80  Type 1A  Blød  jævn  siltet/sandet bund med en 
del molboøstersskaller.  

Eremitkrebs, stor søstjerne,  kutlinger, 
dødningehåndskoral, ophiurer. 

0  Løst savtang,  15,7  55°59,392 10°23,057 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-4

Station‐ 
nummer 

Substrat‐ 
type 

Substratbeskrivelse  Epifauna  Infauna  Flora  Dybde  Position  N 
(WGS 84) 

Position  E 
 (WGS 84)      

                         
MejlP41  Type 1B  Hård  sandbund  med  spredt  grus  og 

småsten og  spredte  skaller. Target er 
fundet til at være en enlig stor sten. 

Søstjerner,  konk,  rødkonk,  ophiurer, 
eremitkrebs, såpindsvin, ulk, kutlinger, 
dyriske  svampe,  søanemone,  sønelli‐
ker,  kalkrørsorme,  søpunge,  muslin‐
ger, hydroider,  søsol,  svømmekrabbe, 
Lanice‐rørtop, 

0  Spredte  totter 
af rødalger. 

12,1  56°00,885 10°28,633 

MejlP60  Type 1B  Jævn  sandet bund med  spredte  tom‐
me  molboøstersskaller.  Target  er  en 
stor sten. 

Ophiurer,  eremitkrebs,  hydroider, 
dødningehåndskoral,  søpindsvin,  hav‐
karusse,  muslinger,  syriske  svampe, 
skægget slangestjerne, søpunge, døde 
rurer,  saddeløsters,  kalkinkrusterede 
rødalger, krabbe, søstjerne, kutling. 

Bundprøve  sandet  med 
detritus  overlag.  Mel‐
lemstor  sigterest  af  fint 
grus  og  skaller.  Nogle 
Nepthys  og  andre  poly‐
chaeter, lille Ophiura, en 
polyplacofor,    to  albue‐
skæl,  en  enkelt  Nucula 
samt  et  par  regulære 
søpindsvin. 

Afblomsterede 
rødalger,  løst 
stykke kødblad 

13,6  56°00,098 10°29,209 

MejlP70  Type 1B  Bunden  er  en  hård  sandbund  med 
skaller.  Target  er  store  strømribber 
med ca. 75 cm højdeforskel på top og 
dal. På  toppen  er der  rent  sand, og  i 
dalene  er  der  samlinger  af  molbo‐
østersskaller og lidt detritus.  

Store søstjerner, søpindsvin, ophiurer, 
små kutlinger,  juvenil  fladfisk, eremit‐
krebs. 

Bundprøve af groft sand. 
Lille  sigterest  med  fint 
grus,  polychaetrør  og 
enkelte  skaller.  En  del 
polychaeter.  

0  14,7  55°59,824 10°29,339 

                         
MejlP38  Type 2  Siltet  sandbund  med  mange  molbo‐

østersskaller.  Target  er  en  samling 
sten. 

Dyriske  svampe,  hydroider,  eremit‐
krebs,  søpindsvin, døde  rurer,  søpun‐
ge, konk, kutling, stor søstjerne,  

Bundprøve af siltet sand 
med et lag  ovenpå. Lille 
til  mellemstor  sigterest 
af fint grus til groft sand 
og enkelte skaller. Enkel‐
te juvenile sømus, enkel‐
te  Tellina  og  enkelte 
Nuncula,  en Ophiura,  et 
Neathes virens fragment 
og enkelte polychaeter. 

Rødalger  12, 7  56°01,081 10°27,009 

MejlB04  Type 2  Fast  sandbund,  med  spredte  større 
sten.  

Søstjerner,  sandormegruber,  hydroi‐
der,  dyriske  svampe,  bryozoer,  store 
døde rurer,  stikkelsbær søpunge. 

0  Laminaria,    Fu‐
cus,  Rødalger: 
Coccotylus  / 
Phylophora, De‐
lesseria,  Litho‐
thamnion. 

8,6  56°02,040 10°27,084 

MejlP18  Type 2  Jævn  fast  sandet/gruset bund. Target 
viser sig at være en stor sten. 

Søstjerne, søanemone, bryozoer, hav‐
karusser,  kalkrørsorm,  dyriske  svam‐
pe, søpunge, søpindsvin, kutling, slan‐
gestjerne, sønellike 

Bundprøve  var  sandet 
og nem at vaske ud.  Sig‐
terest er mellemstor be‐
stående  af  groft  sand, 
fint  grus,  ormerør  og 
skaller. En del polychae‐
ter,  phoronider,  enkelte 
tallerkenmuslinger og en 
del juvenile sømus. 

Laminaria, 
rødalger, 
kødblad, 
kællingehår, 

11,5  56°02,271 10°25,839 

MejlP29  Type 2  Let  gruset,  småstenet  sandbund med 
spredte  større  sten. Target er en  stor 
sten med pænt Laminaria‐dække. 

Søstjerner, bryozoer, dyriske  svampe, 
havkarusser,  eremitkrebs,  søpindsvin, 
hydroider.  

Bundprøve af groft sand. 
Mellemstor  sigterest  af 
skaller,  fint  grus  og  or‐
merør.  En del polychae‐
ter,  nogle  irregulære 
søpindsvin  og  enkelte 
hampefrømuslinger.  

Rødalger,  Lami‐
naria,  kællin‐
gehår. 

9,5  56°01,268 10°29,189 

MejlP01  Type 2  Siltet  bund med mange molboøsters‐ 
og hestemuslingeskaller og småsten. 

Enkelte  dødningehåndskoraller,  ere‐
mitkrebs,  søpindsvin,  søstjerne, konk‐
snegl,  hydoider,slangestjerner,  kutlin‐
ger 

0  Rødalger,  13,5  56°03,863 10°21,566 

MejlP05  Type 2  Siltet  blød  bund  (1A)  omkring  target, 
der ser ud til at være et område med 
grus og småsten.  

Fladfisk,  slangestjerner,  stor  konk‐
snegl, eremitkrebs, sandkrabbe, sønel‐
liker 

0  0  16,7  56°03,382 10°21,979 

MejlP07  Type 2  Gruset  småstensbund  med  mange 
skaller af sandmusling. 

Krabbe,  kutling,  eremitkrebs,  dødnin‐
gehåndskoraller,  slangestjerner,  hy‐
droider, søpindsvin, fladfisk, konk. 

0  0  14,8  56°03,267 10°21,868 

MejlP28  Type 2  Gruset,  skallet  bund.  Molboøsters, 
sandmusling og hestemusling) 

Dødningehåndskoral,  søpindsvin, 
sandkrabbe,  ophiurer,  sønelliker,  hy‐
droider, krabbe, eremitkrebs, kutlinge, 
konk. 

Bundprøven  en  for‐
holdsvis fast prøve af sil‐
tet sand, grus og skaller. 
Mellemstor  sigterest 
med  grus,  enkelte  små‐
sten  og  skaller.  Enkelte 
polychaeter  (bl.a. Neph‐
tys),  en  enkelt  juvenil 
Mya,  søanemone  (blød‐
bundsform). 

0  14,7  56°01,377 10°23,189 

MejlP30  Type 2  Sandbund  med  mange  alger  og  løse 
småsten. Ved target er der nogle stør‐
re sten, nogle steder med brolægning 
af mindre sten. Stedvis type 3 bund.  

Havkarusse,  søstjerne, bryozoer, dyri‐
ske svampe, søpunge, muslinger skjult 
i sandet,  

0  Laminaria,  rød‐
alger,  kællinge‐
hår, afblomstret 
Delesseria. 

9,7  56°01,267 10°28,937 

MejlP44  Type 2  Target er en knold med lidt hård bund 
af  tomme  muslingeskaller  (moldivius 
og  molboøsters)  og  nogle  sten.  En 
banke af muslinger omgivet af en type 
1B bund. 

Søstjerner,  dødningehåndskoral,  hy‐
droider,  søpindsvin,  hestemuslinger, 
stor søstjerne, kutlinger, konk, havka‐
russe, eremitkrebs, 

0  0  14,6  56°00,702 10°27,278 

MejlP57  Type 2  Fast  sandet  siltet  bund  med  en  del 
skaller  og  småsten.  Bunden  svinger 
mellem en type 1B og type 2. 

Rødkonk,  stor  søstjerne,  eremitkrebs, 
sønelliker,  dødningehåndskoral,  krab‐
be, konk, hydroider, ophiurer, kutling, 
dyriske svampe,  

0  Løs  Laminaria, 
Lithothamnion,  

14,6  56°00,232 10°25,547 

MejlP65  Type 2  Blød siltet  type 1A bund. Target er et 
bånd  af  type  2  småstensbund  med 
skaller 

Eremitkrebs,  søpindsvin,  død,  ophiu‐
rer,  hydroider,  sønellike,  søpung,  sø‐
stjerne,  kalkrørsorme,  havkarusse, 
kutling,  sortkutling,  sandkrabbe,  sø‐

0  Lithothamnion  20,8  56°00,034 10°27,306 
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anemone, juvenil fladfisk, konk. 

MejlP66  Type 2  Siltet 1A bund med en masse  tomme 
Moldivulus skaller. Target er et områ‐
de med samlinger af mindre sten. 

Søstjerner,  søpindsvin,  hydroider, 
dødningehåndskoral,  rødkonk,  ere‐
mitkrebs, krabbe, søsol, stor søstjerne, 
dyriske svampe, søanemone, konk,  

0  Rødalger, 
kødblad,  tot‐
tede rødalger. 

15,3  55°59,978 10°29,080 

MejlP69  Type 2  Gruset,  småstenet  skallet  bund,  plet‐
vis  type  3. Meget  patchy  bundtype  i 
en slugt med bundforhold fra type 1A 
til 3. 

Sandkrabbe,  hydroider,  dødninge, 
eremitkrebs,kutlinger,  søanemone, 
havkarusser,  torskefisk,  søpindsvin, 
dyriske  svampe,  stor  søstjerne,  rør‐
konk, fladfisk. 

0  Løs Laminaria  33,8  55°59,871 10°27,927 

MejlP74  Type 2  Fast  bund  med  smågrus  og  skaller, 
samt  en  del  store  sten,  nogle  steder 
type 3 bund. Target så ud til at at være 
en stor sten med en strømfure på den 
ene  side.  Længere  fra  target  virkede 
det som en type 1A bund. 

Sønelliker,  søpindsvin,  eremitkrebs, 
dyriske  svampe,  sandkrabbe,  hydroi‐
der,  dødningehåndskoraller,  søstjer‐
ner,  bryozoer  (på  løs  Laminaria),  sø‐
anemone, konk, konkæg,  

0  Løs Laminaria  32,5  55°59,618 10°28,011 

MejlB03  Type 3  Hård sandbund, med en del små sten 
og  spredte  større  sten,  nogle  steder 
grænsende til type 4. 

Dyriske  svampe,  havkarusse,  søane‐
mone,  søpunge,  søstjerner,  kalkrør‐
sorme,  toplettede  kutlinger,  eremit‐
krebs.  

0  Buskformede 
rødalger, Deles‐
seria, 
Lithothamnion, 
Laminaria,  løs 
savtang 

10,4  56°02,214 10°26,700 

MejlB06  Type 3  Bunden  er  brolagt  med  mindre  sten 
og  grus,  med  lidt  sandpletter  og 
spredte store sten iblandt. 

Hydroider,  søpindsvin,  dyriske  svam‐
pe, Modiolus muslinger,  havkarusser, 
kalkrørsorme,  dødningehåndskoraller, 
søstjerne, bryozoer, eremitkrebs 

0  Rødalger,  Litho‐
thamnion 

9,4  56°01,175 10°29,472 

MejlP04  Type 3  Sandet/siltet  bund med store sten og 
skaller (moldivulus). Stedvis også mere 
bar bund imellem de store sten. 

Fladfisk, hydroider, dødningehåndsko‐
ral,  sønelliker,  dyriske  svampe,  krab‐
ber, kutlinger, havkarusser, søstjerner, 
kalkrørsorme,  rurer,  konk,  konkæg, 
sorthummer. 

0  enkrusterende 
kalkrødalger,  

15,6  56°03,506 10°23,274 

MejlP27  Type 3  Område  med  sten,  forholdsvis  fast 
bund med mange moldivulus  skaller. 
Den  mellemliggende  bund  er  for‐
holdsvis siltet 

Dødningehåndskoral,  søpindsvin,  hy‐
droider, eremitkrebs, kalkrørsorm, ru‐
rer, stor søstjerne, ulk, kutling, sønelli‐
ker, dyriske svampe, hestemuslinger,  

Bundprøve  var  groft 
sandet  med  enkelte 
mudderklumper  i  bun‐
den  og  grus  på  overfla‐
den.  Mellemstor‐stor 
sigterest med  lidt skaller 
og  mest  groft  grus. 
Nephtys,  skallus,  juve‐
nile sømus, lille Ophiura.

Rødalger,  kal‐
kenkrusterende 
rødalger,  

14,2  56°01,444 10°26,360 

MejlP42  Type 3  Ved  target  var  der  både  type  2  og  3 
bund,  henholdsvis  hård  småstensbro‐
lagt bund med spredte store sten, skif‐
ter til grus/ral bund med mange store 
sten. Uden  for  target var der  type 1B 
områder af grov sandbund med spred‐
te tomme moldivulus skaller.   

Søstjerner,  søpindsvin,  søpunge, 
sandorm, kalkrørsorme, dyriske svam‐
pe, eremitkrebs, skallus. 

0  Rødalger, 
kællingehår 

9, 7  56°00,811 10°29,488 

MejlP51  Type 3  Hårdbund  med  spredte  store  sten. 
Brolægningsbund  af  småsten  med 
tomme Moldivulus skaller,  

Dødningehåndkoraller,  dyriske  svam‐
pe,  hydroider,  søpindsvin,  stor  sø‐
stjerne,  havkarusse,  muslinger,  krab‐
ber,  konk,  toplettede  kutlinger,    kut‐
ling, eremitkrebs. 

0  Rødalger, 
kødblad,  

12,9  56°00,425 10°30,404 

MejlP54  Type 3  Hård type 2 bund brolagt med små og 
lidt  større  sten,  stedvis  med  store 
sten. Target er en type 3 samling store 
sten.  

Søpindsvin,  dødningehåndskoraller, 
havkarusse,  dyriske  svampe,  hydroi‐
der,  gylte  sp.  Store  rurer  (døde), 
tangspræl, søstjerner 

0  Afblomstrede 
rødalger,  kød‐
blad,  blodrød 
ribbeblad,  

12,7  56°00,387 10°29,951 

MejlP64  Type 3  Spredte  store  sten  på  brolægnings‐
bund  af  skaller og  småsten. Områder 
med tættere bestrøning af større sten, 
pletvis type 4. 

Stor  søstjerne,  dyriske  svampe,  skal‐
lus, rurer, søpunge, krabbe, hydroider, 
havkarusser,  søpindsvin,  kalkrørsor‐
me, søsol. 

0  Rødalger,  skul‐
petang,  løs  La‐
minaria. 

9,1  56°00,025 10°28,516 

MejlP76  Type 3  Target er en type 3 bund med samlin‐
ger af store sten, med skalfragmenter 
omkring,  lokalt er der pletvist  type 4. 
Omkringliggende siltet sandbund type 
1B med mange tomme skaller. 

Sønelliker,  stor  søstjerne,  dødninge‐
håndskoral,  kalkrørsorme,  blåmuslin‐
ger,  sorthummer,  dyriske  svampe, 
eremitkrebs. 

0  Løs  Laminaria, 
Lithothamnion. 

14  55°59,598 10°21,918 

                         
MejlB01  Type 4  Hård  bund  brolagt  med  mange  små 

sten  med  spredte  store  sten.    Om‐
kringliggende  type  1B  /  type  2  sand‐
bund med spredte skaller, lidt grus og 
småsten. 

Havkarusser,  søpunge,  dyriske  svam‐
pe,  søstjerne,  hydroider,  dødninge‐
håndskoral,  sandorme, ophiurer, pan‐
serulk,  kutlinger,  kalkrørsorme,  post‐
hornsorme, krabbe. 

0  Rødalger,  bu‐
skede  og  fler‐
årige,  tandtang, 
Laminaria,  sav‐
tang,  kællinge‐
hår. 

11,1  56°02,513 10°25,860 

MejlP10  Type 4  Target er et type 4 stenrev  i et type 2 
stenrevsområde bestående  af brolagt 
stenrevsbund med spredte store sten, 
lokalt  som  huledannende  stenrev. 
Nogle  steder  er  bunden  næsten  helt 
dækket af Laminaria skov. 

Havkarusser, konk, krabbe, søstjerner, 
dyriske svampe, bryozoer.  

0  Rødalger,  skul‐
petang,  sukker‐
tang,  Flerårige 
rødalger, finger‐
tang.  

8,6  56°03,118 10°24,450 

MejlP11  Type 4  Blød  siltet  jævn  bund med  en meget 
lokal  stenrevsplet.  Target  er  en  klat 
store sten på bunden. Den omgivende 
bund er type 1A. 

Ophiurer, krabbe,  sønellike, kutlinger, 
konkæg,  havkarusser,  store  dyriske 
svampe, hydroider, eremitkrebs, død‐
ningehåndskoral, søpunge, søpindsvin, 
rurer, konkæg 

0  Laminaria  17,4  56°03,115 10°23,011 

MejlP20  Type 4   Target blev observet til at være et ty‐
pe 4 stenrev beliggende på type 1A sil‐
tet  bund  med  skalrester.  Ved  over‐
gangen  lå  der  spredte  store  sten,  lo‐
kalt i klaser med høj dækning. 

Dødningehånd,  sønelliker,  søanamo‐
ner,  ophiurer,  hydroider,  søpindsvin, 
krabbe, blåmusling, eremitkrebs, 

0  0  23, 8  56°02,193 10°24,476 

MejlP21  Type 4  Target  er  type  4  stenrev  der  ligger 
omgivet  af  type  1B  jævn  sandbund 
med  få  skaller.  Ved  overgangen  fra 
sandbund  skifter  bunden  til  at  være 
dækket  med  alger,  der  skifter  til  et 

Havkarusse, bryozoer, dyriske svampe, 
hydroider,  kutlinger  (stinmer  af  sand‐
synligvis  toplettede),  søstjerner,  pan‐
serulk, søpunge, eremitkrebs,  

0  Rødalger,  Lami‐
naria,  kællinge‐
hår, afblomstret 
Delesseria. 

9,5  56°01,855 10°27,499 
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stenet  område  med  brolægning  og 
større  sten  iblandt  (pletvis  15‐20 %). 
Skifter  til 50%  større  sten og  Lamina‐
ria‐skov. 

MejlP25  Type 4  Blød  siltbund  tæt bestrøet med  store 
sten, Ved target  ligger stenene pletvis 
tæt nok  til  at danne  type 4 bund, el‐
lers type 3 bund. 

Sandkrabbe,  søpindsvin,  dyriskesvam‐
pe,  sønelliker,  eremikrebs,  dødninge‐
håndskoraller,  havkarusser,  krabbe, 
blåmuslinger,  slangestjerner,  søstjer‐
ner, store rurer (døde) , kalkrørsorme, 

0  0  19,7  56°01,506 10°24,389 

MejlP33  Type 4  Target er en samling sten, pletvis op til 
type 4.   Omkringliggende 1A blød  sil‐
tet bund med spredte skaller.  

Sønelliker, dødningehåndskoraller, dy‐
riske svampe, søpindsvin, stor søstjer‐
ne,  tomme  rurer,  eremitkrebs,  hy‐
droider,  søanemone  (blødbunds), 
havkarusse, konk, blåmuslinger. 

0  Løs  Laminaria, 
Lithothamnion.  

19, 4  56°01,214 10°25,186 

MejlP39  Type 4  Target er type 4 stenrev  med mellem‐
liggende  siltet  type  1A  bund  strøet 
med tomme skaller. 

Sønelliker,  dødningehåndskoraller, 
eremitkrebs, stor søstjerne, muslinger, 
søpindsvin,  havkarusse,  hydroider, 
kutlinger,  ophiurer,  sandkrabbe,  dyri‐
ske svampe, krabbe. 

0  Liththamnion.  17,5  56°01,043 10°26,473 

MejlP40  Type 4  Kraftigt stenbestrøet  (pletvis op  til 50 
%) bund med større sten på blød siltet 
(1A)  bund  med  skalfragmenter  og 
grus.  Nogle  sten  ligger med  fine  hu‐
lrum under. 

Sønelliker,  dødningehåndskoral,  sø‐
pindsvin,  dyriske  svampe,  krabbe, 
konk,  hydroider,  søanemone  (blød‐
bundsform),  døde  rurer,  terebellider, 
søstjerne,  havkarusse,  eremitkrebs, 
ophiurer,  muslinger  (blå/heste?), 
torsk, sorthummer. 

0  Lithothamnio, 
røde  kødskor‐
per 

18,2  56°01,019 10°25,507 

MejlP49  Type 4  Hård bund med enkelte større sten på 
23,7 m. Dybden  falder  og  bunden  er 
går over i småstensbrolægning og om‐
råder  med  type  4  stenrev.  Ved 
ROV'ens  maksimale  rækkevidde  var 
dybden 27,9 m og der blev observeret 
en skrænt  for  foden af hvilken det så 
ud til at bunden blev blødere og der lå 
en del detritus.  

Krabbe,  eremitkrebs,  dødningehånds‐
koral,  sønelliker,  søpindsvin,  havka‐
russer,  kalkrørsorme,  slangestjerne, 
sandkrabbe,  hydroider,  store  søstjer‐
ner,  berggylte,  små  torskefisk  (Hvil‐
ling), sorthummer, søsol, ulk, 

0  0  27,9  56°00,493 10°27,235 

MejlP58  Type 4  Gruset bund med  skaller og  småsten. 
Target er en type 4 stenrevsbund med 
større sten, tomme Modiolus skaller 

Dødningehåndskoraller,  eremitkrebs, 
hydroider,  sønelliker,  søstjerner  (små 
og  store),  dyriske  svampe,  kutlinger, 
konk, sandkrabbe, krabbe,  

0  Løs  Laminaria, 
Lithothamnion, 
tot rødalger, 

14,5  56°00,228 10°25,729 

MejlP59  Type 4  Hård type 2 bund med mange skaller, 
grus  og  småsten.  Target  er  type  4 
stenrev med  store  sten,  nogle  steder 
huledannende. Omkringliggende bund 
type 1A. 

Eremitkrebs,  dødningehåndskoral,  sø‐
nelliker,  hydroider,  søstjerner,  havka‐
russer, muslinger,  kutlinger,  søpunge, 
fladfisk?,  torsk,  sorthummer,  sand‐
krabbe, konkæg, søpindsvin, store sø‐
stjerner, dyriske svampe,  

0  0  20  56°00,171 10°26,972 

MejlP73  Type 4  Target  er  sandsynligvis  en  stor  sten 
der  ligger  i en fordybning, og på to si‐
der  grænser  op  til  et  type  4  stenrev. 
På de andre sider  ligger der blød siltet 
type 1A bund med  spredte  skaller og 
søpindsvinerester .  

Ophiurer,  dødningehåndskoraller,  sø‐
nelliker, store søstjerne, kalkrørsorme, 
hydroider,  dyriske  svampe,  konk,  sø‐
anemone,  blåmuslinger,  eremitkrebs, 
søpindsvin, havkarusser,  

0  Løs  Laminaria, 
løs Fucus. 

19,1  55°59,693 10°27,541 

MejlP77  Type 4  Target  ligner et gammelt træskibsvrag 
med  planker,  spanter  og  en  samling 
store sten, evt. de gamle ballast sten, 
der  ovenpå  noget  af  vraggodset. 
Rundt  om  vraget  er  der mange  blot‐
lagte  skaller  og  enkelte  metaldele. 
Omkringliggende  bund  er  blød  siltet 
sand, type 1A, med områder af skaller 
og sten. 

Sønelliker, dyriske svampe, hydroider, 
dødningehåndskoral,  havkarusse, 
torsk,  kalkrørsorme,  sorthummere, 
muslinger, store søstjerner,. 

0  Løs  Laminaria, 
løs Fucus, Litho‐
thamnion 

14,5  55°59,590 10°22,188 

 
 
 
 
Kabelkorridor 
 
Video‐ 
nummer 

Substrat‐ 
type 

Substratbeskrivelse  Epifauna  Infauna  Flora  Dybde  Position  N 
 (WGS 84) 

Position  E 
(WGS 84)      

MejlK03  Type 1A  Siltet  sandbund  med  mange  (molbo‐
østers  og  myra)skaller,  forholdsvis 
jævn. Den kompakte mængde molbo‐
østersskaller  kan  være  årsag  til  tar‐
getrefleksionen på  sidescansonar.  En‐
kelte større sten. 

Søstjerner,    blåmusling,  reje, 
konksnegle, 

Prøvekernen  blød,  siltet 
i overfladen, men hårde‐
re  længere  nede,  med 
sand  og  småsten.  Nep‐
thys, Neantes. 

Laminaria,  en 
del  kiselalger, 
savtang,  rødal‐
ger. 

11,4  56°03,545 10°16,751 

MejlK04  Type 1A  Siltet sandbund. Target er et hul med 
noget  skrammel  i,  der  er  en  fordyb‐
ning  med  en  gammle  metalplader? 
Vrag?? 

Flot  bevoksning  af  sønelliker,  havka‐
russer,  sort  kutling,  toplettede  kutlin‐
ger, enkelte små søstjerne, stor torsk, 
blåmuslinger,  eremitkrebs,  bryozoer, 
krabbe. 

0  kiselalger,  løse 
stykker  Lamina‐
ria,  henfaldne 
rødalger og  løst 
ålegræs. 

12,9  56°03,616 10°16,762 

MejlK05  Type 1A  Fint  siltet  bund,  jævn  uden  strømrib‐
ber. Molboøstersskaller, krybespor fra 
dyr.  Homogen  bund  uden  nogen 
strukturer  der  kan  forklare  hvad  de 
sorte streger på sidescan'en er. 

Kutling, søstjerne, eremitkrebs  Homogen  siltet  bund, 
sigterest   med ganske få 
skalfragmenter  og  lidt 
groft sand. Nephtys 

Kiselalger,  løse 
rester  af  Lami‐
naria 

13,1  56°03,543 10°17,071 

MejlK06  Type 1A  Blød/siltet jævn bund skifter brat til en 
bund med masser  af  tomme molbo‐
østers‐  og  hestemuslingeskaller,  der 
kan  være  den  sorte  plet  på  sidescan 
target. 

Søstjerner,  eremitkrebs,  kutling, 
krabbe 

0  Rester  af  løs 
Laminaria,  ki‐
selalger, 

13,6  56°03,584 10°17,293 
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Video‐ 
nummer 

Substrat‐ 
type 

Substratbeskrivelse  Epifauna  Infauna  Flora  Dybde  Position  N 
 (WGS 84) 

Position  E 
(WGS 84)      

MejlK07  Type 1A  Blød siltet jævn bund med en del mol‐
boøstersskaller.  Target  ser  ud  til  at 
være en stor flad sten. 

Sønelliker,  blåmuslinger,  eremitkrebs, 
kalkrørsorm,  saddeløsters,  stankel‐
benskrabbe, kutling. 

0  Kiselalger,  en‐
kelte  Laminaria 
og  rødalger  på 
stenen. 

12,6  56°03,620 10°18,000 

MejlK08  Type 1A  Jævn siltet bund, med enkelte tomme 
molboøstersskaller, blåmuslingeskaller 
og  hestemuslineskaller. Nogle dele  af 
bunden  har  betydelig  flere  tomme 
moboøstersskaller. 

Krabbe,  små  kutlinger,  eremitkrebs, 
enkelte store sønelliker,  

Lille  sigterest  med  få 
skaller og en smule grus.

Kiselalger,  løse 
Laminaria 
stykker. 

12,9  56°03,672 10°18,614 

MejlK09  Type 1A  Jævn og  flad  siltet bund med  tomme 
molboøstersskaller  der  ligger  pletvis 
på  bunden.  Bunden  har  spor  efter 
sandsynligvis eremitkrebs 

Søstjerne,  kutlinger,  enkelte  konk‐
snegle, krabbe,  

0  Kiselalger,  sav‐
tang,  stykke  af 
Laminaria, 

13,1  56°03,622 10°18,717 

MejlK10  Type 1A  Muslingebanke, patchy bund. Skiftevis 
blåmuslingebanker og  ren blød bund, 
Enkelte  større  sten.  Targetstreger 
ligner  slæbe/sugespor med muslinge‐
banker i. 

Mange  store  søstjerner,  eremitkrebs, 
blåmuslinger, krabbe, 

0  Henfaldne  La‐
minaria  og 
rødalger 

9,9  56°03,705 10°19,247 

MejlK11  Type 1A  Siltet  bund  med  molboøstersskaller, 
blåmuslingeskaller  og  hestemuslinge‐
skaller. Target var to store sten.  

Søstjerne,  sønelliker,  søanamone, 
kalkrørsorme,  dødningehånd,  hydroi‐
der,  dyriske  svampe,  krabbe,  havka‐
russe,  eremitkrebs,  kutling,  blåmus‐
ling, en torskefisk. 

0  Laminaria 
stykke,  rødalge 
stykke. 

16  56°03,555 10°19,327 

MejlK12  Type 1A  Jævn  siltet  bund,  meget  homogen 
med krybespor efter dyr. 

Slangestjerner, kutlinger  Homogent  fint  silt,  lille 
sigterest med  en  smule 
skalrester. En enkelt po‐
lychaet. 

0  16,1  56°03,615 10°19,761 

MejlK13  Type 1A  Blød  siltet  bund med  kravlespor. Der 
er  lidt  niveauforskelle,  der  kan  have 
givet target signaturen på sidescanen. 

Slangestjerner, eremitkrebs, kutlinger  0  0  19,2  56°03,568 10°20,101 

MejlK14  Type 1A  Blød  siltet  bund med meget  detritus 
på  overfladen.    Banker  af  molbo‐
østersskaller der  ligger der,  kan  være 
de mørke  skygger der  ses på  sidesca‐
nen. 

Panserulk, slangestjerner, eremitkrebs 0  0  20,3  56°03,617 10°20,118 

MejlK15  Type 1A  Blød siltet bund med enkelte, spredte 
muslingeskaller  (molboøsters),  krybe‐
spor sikkert efter eremitkrebs 

Slangestjerner, eremitkrebs, torskefisk 
(måske  en  lyse),  søanemone,  krabbe, 
stor søstjerne, 

0  0  21,7  56°03,598 10°20,326 

MejlK16  Type 1A  Blød siltet bund, homogen med krybe‐
spor og spredte molboøstersskaller. 

Fladfisk,  kutlinger,  slangestjerner, 
eremitkrebs, søanemone, krabbe. 

0  0  20,9  56°03,497 10°20,456 

MejlK17  Type 1A  Blød  siltet  bund med  krybespor.  Der 
blev  fundet  trawlrester med  wire  og 
nogle metaldele, hvilket kan være tar‐
get på sidescanen 

Slangestjerner,  søstjerne,  kutlinger, 
eremitkrebs, konksnegle  (med hydroi‐
der  på  sneglehusene),  havkarusser, 
sønelliker,    dødningehåndskoral,  sø‐
pindsvin. 

Blød og homogen bund‐
prøve.  Lille  sigterest 
med få skaller og en en‐
kelt Ophiura. 

0  17  56°03,445 10°20,904 

MejlK18  Type 1A  Siltet blød bund, med krybespor sand‐
synligvis  efter  eremitkrebs. Der  ligger 
få skaller hist og pist. 

Mange  slangestjerner,  enkelte  små 
kutlinger, konk,  

0  0  16  56°03,530 10°20,937 

MejlK19  Type 1A  Blød  siltet  bund med  krybespor.  Tar‐
get er en enlig  stor  sten med en  for‐
dybning  rundt  om.  Fordybningen  ser 
ud  til  at  indeholde  en masse  tomme 
muslingeskaller. 

Slangestjerner,  eremitkrebs,  hydroi‐
der,  sønellike,  kalkrørsorm,  konkæg, 
konksnegl, kutling. 

Homogen blød  søjle, Lil‐
le  sigterest med  få  skal‐
ler.  Enkelte  juvenile 
ophiurer. 

0  16,5  56°03,405 10°21,089 

MejlK20  Type 1A  Blød  siltet bund med blotlagte  skaller 
rundt om target. Target er et par sten 
eller noget beton. 

Slangestjerner,  sønelliker,  stor  sø‐
stjerne,  kalkrørsorme,  stor  konk,  hy‐
droider, eremitkrebs, kutlinger 

0  0  16,4  56°03,436 10°21,231 

MejlK02  Type 1B  Fint sand med en smule silt, med  (dif‐
fuse) strømribber,  muslingeskaller  og 
sten. 

Krabber, kutlinger, sandorm  Sten,  Tøffelsnegl  (Capi‐
cula  fornicata),  sømus, 
savtang 

Savtang,  suk‐
kertang  (Lami‐
naria),  røde bu‐
ske,  kiselalge‐
dække, 

9,5  56°03,465 10°16,641 

MejlK01  Type 2  Fast  jævn  sandbund,  med  enkelte 
spredte større sten, enkelte store skal‐
ler 

Søstjerner,  hydroider,  reje,  havkarus‐
se,  stime  (toplettede)  kutlinger,  krab‐
be,  dyriske  svampe,  sandorme,  ere‐
mitkrebs, søanemone. 

0  Kraftigt  kiselal‐
gedække,  Lami‐
naria,  buskede 
rødalger. 

8,4  56°03,441 10°16,655 
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BILAG 2 
RESULTATER FRA BUNDFAUNAUNDERSØGELSERNE 
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Registrerede infaunale organismer ‐ Kabel korri‐
dor 
Arter, Naturtype 1A  Andet  Crustacea  Echinodermata  Molluska  Polychaeta  Sum i alt 

Abra alba  2  2 

Ampharete baltica  2  2 

Cardium echinatum  2  2 

Cerastoderma ovale  2  2 

Corbula gibba  7  7 

Cultellus pellucidus  3  3 

Mya arenaria  1  1 

Mysella bidentata  3  3 

Neanthes virens  2  2 

Nephtys ciliata  3  3 

Nucula nitida  2  2 

Ophiura albida  5  5 

Phoronis sp.  2  2 

Scoloplos armiger  5  5 

Spisula subtruncata  6  6 

Sum af Naturtype 1a  2  5  28  12  47 

Arter, Naturtype 1B  Andet  Crustacea  Echinodermata  Molluska  Polychaeta  Sum i alt 

Aricidea suecica  3  3 

Cerastoderma ovale  1  1 

Corbula gibba  1  1 

Crepidula fornicata  1  1 

Dexamine spinosa  10  10 

Echinocardium cordatum  1  1 

Echinocyamus pusillus  4  4 

Harmothoe elisabethae  1  1 

Macropodia rostrata  1  1 

Microdeutopus gryllotalpa  2  2 

Mysella bidentata  3  3 

Neanthes virens  1  1 

Ophiura albida  2  2 

Poecilochaetus serpens  4  4 

Scoloplos armiger  9  9 

Sum af Naturtype 1b  13  7  6  18  44 
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Registrerede  infaunale  organismer  ‐ Pro‐
jektområdet 
Arter, Naturtype 1A  Andet  Crustacea  Echinodermata  Molluska  Polychaeta  Sum i alt 

Abra alba  7  7 

Ampelisca typica  1  1 

Ampharete baltica  1  1 

Amphiura filiformis  4  4 

Apistobranchus tenuis  2  2 

Apistobrancus tenuis  1  1 

Aporrhais pespelicani  1  1 

Artacama proboscidea  1  1 

Astarte montagui ?  2  2 

Bathyporeia guilliamsoniana  1  1 

Cardium echinatum  1  1 

Cerastoderma ovale  3  3 

Cerebratulus marginatus  1  1 

Cheirocratus sundevalli  1  1 

Corbula gibba  10  10 

Cultellus pellucidus  2  2 

Diplocirrus glaucus  3  3 

Echinocardium cordatum  10  10 

Echinocyamus pusillus  2  2 

Eteone barbata  1  1 

Eudorella emarginata  1  1 

Galathowenia oculata  3  3 

Heteromastus filiformis  1  1 

Lanice conchilega  1  1 

Lembos longipes  1  1 

Mya arenaria  1  1 

Mysella bidentata  7  7 

Nemertinea sp.  1  1 

Nephtys ciliata  2  2 

Nucula nitida  12  12 

Nucula tenuis  4  4 

Ophiura albida  6  6 

Pectinaria auricoma  1  1 

Philine scabra  1  1 

Pholoe baltica  5  5 

Pholoe inornata  1  1 

Phoronis sp.  4  4 

Phoxocephalus holboelli  1  1 

Phyllodoce groenlandica  2  2 

Poecilochaetus serpens  2  2 

Praxillella praetermissa  1  1 

Priapulus caudatus  1  1 

Prionospio fallax  1  1 
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Scalibregma inflatum  1  1 

Scoloplos armiger  8  8 

Spio armata  1  1 

Spisula subtruncata  2  2 

Terebellides stroemi  4  4 

Thyasira flexuosa  4  4 

Venus fasciata  1  1 

Sum af Naturtype 1a  7  6  22  58  43  136 

Arter, Naturtype 1B  Andet  Crustacea  Echinodermata  Molluska  Polychaeta  Sum i alt 

Acmaea testudinalis  1  1 

Acmaea virginea  1  1 

Anthozoa sp  1  1 

Astarte montagui ?  1  1 

Capitella sp.  1  1 

Echinocyamus pusillus  2  2 

Harmothoe elisabethae  1  1 

Lanice conchilega  1  1 

Mya arenaria  1  1 

Nemertinea sp.  1  1 

Nephtys longosetosa  1  1 

Nephtys pente  1  1 

Nucula nitida  1  1 

Ophelia borealis  1  1 

Ophiura albida  2  2 

Phoronis sp.  2  2 

Phoxocephalus holboelli  1  1 

Phthisica marina  1  1 

Poecilochaetus serpens  2  2 

Polydora caeca  1  1 

Rhodine gracilior  1  1 

Scoloplos armiger  2  2 

Spiophanes bombyx  1  1 
Strongylocentrotus  drøba‐
chiensis  1  1 

Thracia papyracea  1  1 

Sum, Naturtype 1B  4  2  5  6  13  30 

Arter, Naturtype 2  Andet  Crustacea  Echinodermata  Molluska  Polychaeta  Sum i alt 

Akera bullata  1  1 

Ampelisca typica  1  1 

Ampharete baltica  2  2 

Anthozoa sp  1  1 

Aricidea suecica  1  1 

Astarte montagui ?  1  1 

Asterias rubens  2  2 
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Bathyporeia guilliamsoniana  2  2 

Caulleriella sp.  2  2 

Cerastoderma ovale  3  3 

Cerianthus lloydii  1  1 

Chaetopterus norvegicus  1  1 

Chaetozone sp.  1  1 

Cheirocratus sundevalli  1  1 

Chone duneri  1  1 

Cirratulus cirratus  1  1 

Corophium affine  1  1 

Corophium crassicorne  2  2 

Corophium insidiosum  3  3 

Crenella decussata  2  2 

Dexamine spinosa  1  1 

Echinocardium cordatum  1  1 

Echinocyamus pusillus  2  2 

Eteone longa  1  1 

Gattyana cirrosa  1  1 

Harmothoe elisabethae  1  1 

Lamprops fasciata  1  1 

Lanice conchilega  3  3 

Laonice bahusiensis  1  1 

Lembos longipes  3  3 

Lepidopleurus asellus  1  1 

Macoma baltica  1  1 

Macoma calcarea  2  2 

Mediomastus sp.  1  1 

Microdeutopus gryllotalpa ?  3  3 

Musculus niger  1  1 

Mya arenaria  2  2 

Mysella bidentata  3  3 

Neanthes virens  1  1 

Nemertinea sp.  2  2 

Nephtys longosetosa  1  1 

Nephtys pente  1  1 

Nucula nitida  2  2 

Ophelia borealis  2  2 

Ophiura albida  2  2 

Pectinaria koreni  1  1 

Philine aperta  1  1 

Pholoe baltica  3  3 

Pholoe inornata  1  1 

Phoronis sp.  4  4 

Phoxocephalus holboelli  2  2 

Phthisica marina  2  2 

Phyllodoce mucosa  1  1 

Poecilochaetus serpens  1  1 
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Polycirrus medusa  1  1 

Polydora caeca  3  3 

Prionospio fallax  1  1 

Scalibregma inflatum  3  3 

Scoloplos armiger  4  4 

Spio cf filicornis  3  3 

Spiophanes bombyx  1  1 
Strongylocentrotus  drøba‐
chiensis ? ( juv )  2  2 

Terebellides stroemi  1  1 

Typhlotanais sp.  1  1 

Venus fasciata  1  1 

SUM, naturtype 2  8  23  9  21  46  107 

Arter, Naturtype 3  Andet  Crustacea  Echinodermata  Molluska  Polychaeta  Sum i alt 

Acmaea testudinalis  1  1 

Ampelisca typica  2  2 

Anthozoa sp  1  1 

Aricidea suecica  1  1 

Asterias rubens  1  1 

Cerastoderma ovale  1  1 

Chlamys septemradiatus  1  1 

Cultellus pellucidus  1  1 

Echinocardium cordatum  1  1 

Echinocyamus pusillus  1  1 

Lembos longipes  1  1 

Lepidopleurus asellus  1  1 

Microdeutopus gryllotalpa ?  1  1 

Modiola modiulus  1  1 

Mya arenaria  1  1 

Mysella bidentata  1  1 

Nemertinea sp.  1  1 

Nephtys caeca  1  1 

Nucula nitida  1  1 

Ophiura albida  1  1 

Pholoe baltica  1  1 

Phoronis sp.  1  1 

Poecilochaetus serpens  1  1 

Polydora caeca  1  1 

Porifera sp.  1  1 

Scalibregma inflatum  1  1 

Scoloplos armiger  1  1 

Spiophanes bombyx  1  1 

Styela rustica  1  1 

Trophonopis truncatus  1  1 

Sum af naturtype 3  5  4  4  10  8  31 
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BILAG 3 
LISTE OVER ANORMALE OBJEKTER 
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