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1 Formål 
I henhold til ’Lov om fremme af vedvarende energi, lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011´skal et 
projekt vurderes i forhold til eventuelle miljømæssige påvirkninger for i så vid udstrækning som muligt at 
sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og for at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen 
af projektet. ’Bekendtgørelse nr. 68 af 26.01.2012 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter 
om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet’ beskriver nærmere hvad redegørelsen skal omfatte.    

Indvirkningerne på miljøet skal således beskrive og vurdere et projekts direkte og indirekte virkninger på 
følgende faktorer: 

• mennesker, fauna og flora, 

• jordbund, havbund, vand, luft, klima og landskab, 

• materielle goder og kulturarv,  

samt samspillet mellem disse. 

Nærværende rapport er et tillæg til VVM-redgørelsen for Mejlflak vindmølleparken. Rapporten behandler 
forhold til anden planlægning og miljøpåvirkninger i forbindelse med anlæg og drift af kabelanlægget fra 
kysten ved ilandføringspunktet for søkablerne fra havmølleparken til transformerstation Malling samt nød-
vendige landanlæg i den sammenhæng.  

Nærværende tillæg opfylder ligeledes kravene til miljøvurdering i henhold til ’Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer’. Det medfører, at forhold som effekter på menneskers sundhed og overvågningstil-
tag også er beskrevet. 

Nærværende tillæg til VVM-redegørelse omfatter således en miljøvurdering af hele anlægget fra kablerne 
kommer i land samt de første 200 m til havs, selve kabelkorridoren til elstation Malling, samt nødvendige 
nyetableringer for tilslutning her, dvs. etablering af en ny 60/33 kV transformer, en ny bygning til et 33 kV 
koblingsanlæg og endelig en forlængelse af en samleskinne. 

Dvs. tillægget omfatter således også de nærmeste ca. 600 m fra strandkanten og ud til projektområdet for 
selve mølleprojektet og havkablerne (se fig. 5-8 i Mejlflak Havmøllepark. VVM-redegørelse juli 2012, hvor 
den geografiske afgrænsning for denne redegørelse fremgår). Miljøpåvirkninger i dette kystnære bælte vil 
derfor også blive behandlet.  

 

1.1 Projektet 

Havvind Århus Bugt A/S ønsker at opstille 20 vindmøller med en samlet kapacitet på 60-120 MW i Århus 
Bugt syd for Mejlflak – se Mejlflak Havmøllepark, VVM-redegørelse – for nærmere detaljer. 

Elektriciteten fra denne møllepark vil blive ført i land med kabler lige syd for Fløjstrup strand i Aarhus 
Kommune. Herfra vil strømmen blive ført videre i jordkabler til transformerstation Malling, hvorfra den vil 
blive videredistribueret til elforbrugerne. Vindmøllestrømmen vil således erstatte og fortrænge anden 
strøm i det danske elnet.  

For overskuelighedens skyld opdeles og beskrives projektet i tre dele:  

1. Ilandføringsområdet, der er det nærmeste område i havet (FKH), stranden til et punkt ca. 150 m in-
de på land (FKL+SP), hvor havkablet samles med landkablet, se figur 3. 

2. Kabelkorridoren fra samlepunktet på land til el-station Malling 

3. Nyanlæg indenfor hegnet på el-station Malling 
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Figur 1: Oversigtskort over hele projektet fra Mejlflak Havmøllerne til Malling transformerstation 

Ilandføringsområdet 

Kablerne fra Mejlflak vindmøllepark føres fra havet ind mod land i op til 4 separate tracéer, der som ud-
gangspunkt nedspules, eller nedgraves i en dybde af ca. 1 m i havbunden. I praksis bliver der sandsynligvis 
kun tale om 2 eller 3 tracéer. 

Til havs lægges kablerne med en indbyrdes afstand på ca. 50 m. 100 – 200 m fra strandkanten snævres 
afstanden gradvist ind, så den mellem kabelrenderne i strandkanten er mellem 5 og 10 m. På selve stran-
den indsnævres afstanden yderligere til ca. 2 m på den sidste strækning ind mod samlemuffer, som forven-
tes at blive placeret ca. 100 m inde på land, og her samles med det egentlige landkabel. 

I stranden nedgraves kablet. Fra stranden til sammenkoblingspunktet cirka 100 m fra strandkanten, ned-
graves kablet under strandkystvegetationen. Nedgravningsdybden og den præcise placering afhænger af en 
evaluering af de lokale geografiske og geologiske forhold indenfor det område, der er markeret (FKL+SP). 
Opgravede arealer reetableres.  

Der anvendes forholdsvis store og tunge entreprenørmaskiner i etableringsfasen, og der er behov for lager-
arealer til kabler m.v., samt områder til placering af udstyr til indhaling af søkablerne. Der vil ligeledes være 
behov for arealer for entreprenørmaskiner, skurvogne m.v. indenfor det område der er markeret (FKL+SP) 
på figur 3.  
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Figur 2: Skitse af ilandføringsområdet, forventet tracé gennem/under kystbevoksningen samt placering af brønd/koblingspunkt for 
sø- og landkabler. Ca. 200 m fra land snævres afstanden mellem søkablerne ind fra ca. 50 m til ca. 5 m på kysten. Over stranden til 
koblingsanlægget snævres afstanden ind til ca. 2 m. Sammenkoblingsbrønden etableres ca. 80 m fra havstokken ca. i kote 3 og på 
landbrugsjord, som det fremgår af figuren. Brønden består af en betonplade, der etableres 1-3 m under terræn. Pladen anvendes til 
arrangement for trækaflastning af søkablerne samt samling af disse med landkablerne. Overkanten af brønden vil være i terræn-
højde. Til beskyttelse af området afdækkes den lukkede brønd med store natursten. Den gule, stiplede linje angiver et beskyttet 
dige, som her dog næsten kun erkendes som afgrænsningen mellem mark og hegn. T1 og T2 angiver to alternative tracéer for land-
kablerne (se senere) 
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Figur 3: Detaljer omkring ilandføringsområdet 

På sammenkoblingspunktet vil der blive støbt en betonplade eller andet betonbygværk 1-3 m under ter-
ræn, hvorpå 33- eller 60 kV samlemufferne kan placeres, og hvor der kan etableres et arrangement for 
trækaflastning af søkablerne. Ligeledes etableres sammenkobling af lyslederkabler og jordingsbokse for 
kabelskærme. Disse bokse placeres i aflåste brønde. Brønde og bygværker flugter med færdigt terræn. Sel-
ve sammenkoblingspunktet beskyttes med store natursten, der evt. kan forsynes med en diskret hvid be-
maling eller refleksmarkering på en måde, der ikke skæmmer visuelt. Naturstenene vil ligge op til 1 m over 
færdigt terræn og veje minimum 500 kg pr. stk., og vil være påført advarselsskilte. 

Projektet er endnu ikke detailprojekteret, og der kan derfor ved den endelige udformning eventuelt blive 
behov for ændringer forårsaget af specielle forhold i undergrunden o.l. 
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Kabelkorridor 

Kabelforbindelsen etableres fra 150/60 kV transformerstation Malling1 til området syd for Fløjstrup strand, 
hvor samlingen med søkablerne sker ca. 100 meter inde på land. Der planlægges en kabelkorridor, som 
giver mulighed for at tage de nødvendige hensyn under projektering af kabelanlægget og ved forhandling 
med lodsejerne. Korridoren er ca. 8 km lang og har en bredde på 200 meter (T1). En alternativ korridor (T2) 
er ligeledes undersøgt.  

Kabelanlægget etableres indenfor en korridor, og fastlæggelsen af tracéerne er sket med størst mulig hen-
syn til en eventuel kommende byudvikling, eksisterende infrastruktur, fortidsminder, arkæologi og natur-
områder på strækningen. På strækningen etableres der under etableringen 3-4 depoter til sand og over-
skudsjord efter nærmere aftale med myndighederne.  

Figur 4 viser den planlagte korridor T1 (blå) og alternativet T2 (lilla).   

 

Figur 4: Kabelkorridor for landelkabler fra Mejlflak Havmøllepark. Blå: hovedforslag T1. Lilla: alternativ T2 

Kabelsystemet 

Et kabelsystem består af 3 x 33 kV enkel-ledere med en udvendig diameter på max. Ø72 mm, figur 5. Sy-
stemet lægges i trekant for at reducere magnetfelterne. Lederen har følgende konstruktion:  

 

 

                                                           
1 Der findes også en nærmere transformerstation ved Odderbanens station Nymark med forbindelse til transformersta-
tion Malling. Det er et 60 kV trace, og kan ikke bruges til transport af strøm fra havmølleparken, da det pga. opvarm-
ning mellem kabelsystemerne vil reducere overføringsevnen i begge systemer. 
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Leder:  
Lederskærm:  
Isolation:  
Isolationsskærm:  
Bevikling:  
Skærm:  
Vandbarriere:  
Udvendig kappe:  
Kappefarve:  

Rund, massivt aluminium 
Ekstruderet, ledende materiale 
PEX 
Ekstruderet, ledende materiale  
Ledende kvældbånd  
Kobbertråde med modspiral af kobberbånd  
Kvældbånd  
HDPE, UV-stabiliseret 
RØD 

 
Figur 5: Højspændingsleder 

For at transmittere den mængde energi, som Mejlflak Havmøllepark forventes at komme til at producerer, 
etableres 4 parallelle kabelsystemer.  

Kabeltracé  

Kabelsystemerne nedgraves, og i den forbindelse skal bruges et 18 meter bredt arbejdsbælte. Indenfor 
dette bælte graves 4 kabelrender med en dybde på ca. 1,3 m, en bredde på ca. 0,8 m og en indbyrdes af-
stand på ca. 2 meter. På den ene side af kabelrenderne lægges den opgravede jord, opdelt i råjord og muld-
jord, og på den anden side bruges arealet til kørespor for maskiner og personale, som forestår arbejdet, 
figur 6. Der anvendes maskiner med stor understøttelsesflade og hvor det er muligt køreplader. 

 

Figur 6: Kabeltracéets profil 

Der etableres et Ø40 mm tomrør i hver kabelrende til lysledere, som anvendes til kommunikation. 

Når kablerne er lagt, retableres arealet, og sporene efter arbejdet vil i løbet af kort tid være væk. Dog kan 
store træer, hvis rødder kan beskadige kablerne, af sikkerhedshensyn ikke genetableres oven på kabelsy-
stemerne.  
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Styret underboring  

Visse steder, f.eks. ved følsom natur, åer og veje, etableres kabelsystemerne ved styret underboring. Det er 
en vanskelig og dyr teknik, som helst kun anvendes på kortere strækninger. Der anvendes en vand- eller 
luft-højtryksdyse monteret på en robotarm, som borer sig vej gennem jordlaget, samtidig med at et Ø250 
rør bliver ført frem lige efter, figur 7. Efter fremføringen trækkes kabelsystemet igennem og røret fyldes 
med bentonit, for at forbedre systemets varmeafledning og hindre at røret fungerer som drænkanal.  

 

Figur 7: Styret underboring med kabelsystem 

Udstrækningsmetode  

Etableringen af kabelsystemerne bliver opdelt i etaper af 600 meter. Der graves en 600 meter lang kabel-
rende, og kabelsystemet udtrækkes i renden ved hjælp af en kabelstrømpe, der bliver trukket af en grave-
maskine, Figur 8. Når systemet er lagt, lukkes kabelrenden igen. Denne arbejdsgang gentages 4 gange, til 
alle kabelsystemerne er lagt i jorden. Der anvendes styrehjul, for at mindske friktionen og for at beskytte 
kabelsystemets isolering, figur 10.  

For hver 600 meter graves et 2 x 8 meter muffehul, figur 9, som anvendes til samling af kabelenderne. Muf-
fehullerne forskydes for hver kabeltracé, figur 11. 
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Figur 8: Udstrækning af kabelsystem 
 

 
Figur 9: Muffehul 

 
Figur 10: Styrehjul i kabeltracé 

 
Figur 11: Forskydning af muffehuller 

Landskab  

Når kabelsystemerne er lagt bliver arealerne reetablerede, og der vil efter kort tid ikke være synlige spor i 
landskabet efter arbejdet. Det eneste varige, synlige vidnesbyrd, som efterlades, er røde markeringspæle, 
der placeres med passende afstand i skel, hegn eller ved krydsning af veje, se figur 12. 
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Figur 12: Markeringspæl 

 
Figur 13: 33 kV koblingsanlæg 

1.2 El-station Malling  
Kablerne fra havvindmølleparken skal tilsluttes el-forsyningsnettet på station Malling. Parken forventes 
tilsluttet på 33 kV niveau, med op til 4 stk. parallelle kabler som indfødning.  

Af figur 15 fremgår en oversigtstegning over stationsområdet med forventede udbygningsområder.  

Koblingsanlæg 

Kablerne skal tilsluttes i et nyt 33 kV koblingsanlæg placeret i en ny bygning. Det vil være et SF6 isoleret 
koblingsanlæg, der består af op til 4 kabelfelter, et transformerfelt og et målefelt. Anlægget vil typiske have 
dimensionerne: 3600 x 1700 x 2400 mm, (L x B x H). Anlægget kan være af typen som vist på figur 13. 

Bygning  

Koblingsanlægget skal placeres i ny bygning, med en størrelse på ca. 8 x 12 x 6 m. Bygningen regnes place-
ret ca. 5 m. fra stationshegnet mod nord. Der er endnu ikke taget stilling til materialevalg. 

1.3 Transformer 60/33 kV  

Der skal placeres en ny 60/33 kV transformer til transformering af spændingen til 60 kV-niveau. Den place-
res udendørs, 5 m. vest for den nye bygning, på et nyt fundament med olieopsamlingskar. Transformeren 
vil typisk have følgende dimensioner: 6000 x 4000 x 6000 mm, (L x B x H), og veje ca. 120 tons.  

60 kV koblingsanlæg  

Det eksisterende udendørs 60 kV koblingsanlæg forventes udbygget i sydlig retning med et nyt transfor-
merfelt og et nyt linjefelt. Eksisterende 60 kV koblingsanlæg er vist på Figur 14. 
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Figur 1: 60 kV koblingsanlæg 

 
Figur 2: 150/60 kV transformer 

1.4 Transformer 150/60 kV  

Der placeres en 150/60 kV transformer til transformering af spændingen til 150 kV niveau. Transformeren 
placeres på et nyt fundament med olieopsamlingskar i nærheden af den nuværende 150/60 kV transfor-
mer. Transformeren vil typisk have følgende dimensioner: 6000 x 4000 x 6000 mm, (L x B x H), og veje ca. 
120 tons. Den eksisterende transformer er vist på figur 13. 

Tilslutning af kabel til Malling transformerstation  

Tilslutning af kabelanlægget fra havmølleparken til 60 kV nettet via ny 60/33 kV transformer kræver, at 
samleskinnen bliver forlænget og udbygget med et ekstra felt til transformeren, da der ikke er fysisk plads 
på den eksisterende samleskinne. På nedenstående figur er det eksisterende 60 kV anlæg vist. Der er plads 
til forlængelse af samleskinnen mod syd og dermed udvidelse med nye felter, sammenhold med figur 15. 

 
Figur 3: Eksisterende forhold på transformatorstationen Malling 

Forlængelse af samleskinnen med én feltbredde ned mod manøvrebygningen foretages for begge skinner. 
33 kV kablerne fra parken tilsluttes i et nyt 33 kV anlæg, som etableres som et indendørs GIS-anlæg. An-
lægget vil bestå af to linjefelter og et transformerfelt med afregningsmåling. Der etableres en ny 33 kV byg-
ning på ca. 8 x 12 x 6 meter. 
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Transformeren inkl. overspændingsafledere placeres umiddelbart vest for den nye 33 kV bygning. Placering 
af transformer og udvidelsen af 60 kV samleskinnen samt placeringen af bygningen til 33 kV anlægget er 
vist på nedenstående figur, men endnu ikke detailprojekteret. 

 

Figur 4: Forlængelse af samleskinne, placering af ny bygning og ny transformer 

Der lægges 33 kV kabler mellem den nye transformer og det nye 33 kV koblingsanlæg. Der lægges også 60 
kV kabler mellem transformeren og 60 kV transformerfeltet. Da begge samleskinner udvides, planlægges 
det ligeledes at udvide 60 kV anlægget med en lynfangsmast for at inkludere udvidelsen i lynbeskyttelsen. 
Det aktuelle behov klarlægges ved detailprojekteringen. 

Det er vurderet, at egenforsyningsanlægget i 150/60 kV manøvrebygningen (batterianlæg og ensretter) skal 
udvides som følge af tilslutning af det nye transformerfelt. Også dette klarlægges i detailprojekteringen. 
60/33 kV transformeren etableres med naturlig oliecirkulering og naturlig luftcirkulering (ONAN).  

Nye bygningsfelter vist ovenfor indgår i nærværende tillæg til VVM-redegørelse. 

1.5 Undersøgelseskorridoren 
Østjysk Energi, som skal stå for en evt. etablering af kablerne, har fastlagt en undersøgelseskorridor (T1) 
med en bredde på 200 m, og hvori kabelsystemerne placeres. Med en sådan bredde er det muligt under 
projekteringen at tage størst mulige hensyn til natur og berørte lodsejere. Som alternativ er udlagt endnu 
et planlægningsbælte (T2). Fordele og ulemper ved de to tracéer vil blive omtalt senere. 

Når kablerne er lagt afløses planlægningsbæltet af et tinglyst deklarationsbælte, med en bredde på ca. 8 m. 
I dette bælte kan der ikke foregå aktiviteter, som kan beskadige kablerne eller hindre adgang til det ved 
eventuelle reparationer. Der kan derfor ikke fremover opføres bygninger og andre større anlæg i deklarati-
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onsbæltet. Ej heller kan der plantes træer med dybtgående rødder. Derimod kan almindelig landsbrugspro-
duktion fortsat ske på arealet, og området kan anvendes til friarealer, stier og lignende.  

Planlægningen omfatter endvidere et par mindre arealer på transformerstationen Malling til udvidelse af 
kapaciteten.  

Østjysk Energi har fastlagt undersøgelseskorridorerne ud fra et ønske om at påvirke landskabet, geologiske 
forhold og miljøet mindst muligt, uden dog at forlænge strækningen unødigt. Dvs. der søges taget størst 
mulige hensyn specielt til beskyttet natur, § 3-områder, anden natur i øvrigt, beskyttede dyr og planter 
samt befolkningen. Desuden er det forsøgt at tage hensyn til kulturhistoriske forhold, eksisterende plan-
lægning og fremtidige ønsker til arealanvendelsen.  

Planlægningsbæltet er som udgangspunkt lagt som den korteste afstand mellem ilandføringspunktet på 
kysten og station Malling, idet der undervejs er taget hensyn til ovennævnte arealinteresser og kabeltekni-
ske forhold.  

Ved placeringen af planlægningsbæltet er forhold til følgende emneområder vurderet: 

• Internationale naturbeskyttelsesområder 

• Fredede områder og fredede fortidsminder 

• Rekreative områder  

• § 3 beskyttet natur som heder, overdrev, moser, søer, vandløb og enge 

• Kulturinteresser og fredninger som f.eks. diger og arkæologiske fund 

• Drikkevandsindvindingsområder 

• Skovrejsningsinteresser 

• Sjældne og beskyttede plante- og dyrearter (såkaldte bilag IV-arter) 

• Boliger/bebyggelse i det åbne land samt byområder 

• Forurenede eller potentielt forurenede grunde 

• Udpegninger og arealreservationer fra Aarhus kommuneplan (Beder-Malling), (kulturmiljøer, rå-
stofområder, eksisterende og planlagte byzoner m.m.) 

• Læhegn og veje 

Undersøgelseskorridorerne, såvel T1 som T2, føres fortrinsvis over opdyrket agerjord. Der findes ikke po-
tentielle lavbundsarealer, arealer med ler-, tørv- eller kalkbund eller areler med særlige landbrugsinteresser 
i tracéet. 

Undersøgelseskorridor T1 

Fra stranden syd for Fløjstrup går undersøgelseskorridoren (T1) mod vest-syd-vest, krydser Elmosevej gen-
nem planlægningsområdet ’Afgrænset landsby’, Over og Neder Fløjstrup, og løber over agerjord til et om-
råde mellem Beder og Malling som er udlagt til rekreative formål, men p.t. anvendes til planteavl. Syd for 
Beder krydses såvel Odderbanen som Oddervej lige nord for Egelund station. Herfra går tracéet nord om 
diverse erhverv, bl.a. et drivhus, og følger den nordlige afgrænsning af et i kommuneplanen udlagt ’per-
spektivareal’, stadig over landbrugsjord. Omtrent hvor Nymarksvej går stik nord drejes tracéet atter mod 
syd-syd-vest, løber over landbrugsjord, forbi mindre skove og naturområder for at blive tilsluttet station 
Malling på Tisetvej. 

I alt krydser dette tracé 7 asfalterede, offentlige veje samt en jernbane og et ikke nærmere optalt antal 
indkørsler til landbrugsejendomme. 8-10 steder skal beskyttede diger krydses. Alle består af jordvolde be-
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voksede med større eller mindre læhegn. I de fleste tilfælde vil disse krydsninger kunne ske som underbo-
ringer. Det kan evt. også blive tilfældet ved særligt bevaringsværdige levende hegn. Andre steder vil eksi-
sterende læhegn blive fjernet under arbejdet og erstattet af nyplantninger efter kabellægningen. 

Den totale længde af tracéet T1 fra strandkant til nordøstlige hjørne af elstation Malling er omkring 7,9 km.  

Undersøgelseskorridor T2 

Fra stranden syd for Fløjstrup går denne undersøgelseskorridor (T2) mod vest, krydser Elmosevej nord for 
Over Fløjstrup og løber over agerjord til et område mellem Beder og Malling som er udlagt til rekreative 
formål, men p.t. anvendes til planteavl (som T1). Syd for Beder krydses såvel Odderbanen som Oddervej 
lige nord for Egelund station. Herfra følger tracéet Nymarksvej mod vest, enten på den nordlige eller på den 
sydlige side af vejen. På strækningen fra Oddervej til Nymark følges vejen således, men tracéet løber der-
ved gennem den nordlige del af et i kommuneplanen udlagt ’perspektivareal’. Fra Nymark løber tracéet 
mod vest med tilslutning til Malling station på Tisetvej 

Også dette tracé krydser i alt 7 asfalterede, offentlige veje samt en jernbane og et ikke nærmere optalt 
antal indkørsler til landbrugsejendomme. 6-8 steder skal beskyttede diger krydses. Alle består af jordvolde 
bevoksede med større eller mindre læhegn. I de fleste tilfælde vil disse krydsninger kunne ske som under-
boringer. Det kan evt. også blive tilfældet ved særligt værdifulde levende hegn. Andre steder vil eksisteren-
de læhegn blive fjernet under arbejdet og erstattet af nyplantninger efter kabellægningen.  

Den totale længde af korridoren T2 fra strandkant til nordøstlige hjørne af elstation Malling er omkring 7,6 
km. 
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2 Sammenfatning og ikke-teknisk resumé 

2.1 Projektet 
Nærværende tillæg til VVM-redegørelse omhandler miljømæssige forhold ved etablering af kabelanlæg 
m.v. til ilandføring af elproduktionen fra en havvindmøllepark på 20 møller i Aarhusbugten ved Mejlflak. To 
undersøgelseskorridorer er omtalt, T1 og T2.  

Konkret hvilken mølletype der vælges, er ikke afgjort på nuværende tidspunkt, men den samlede kapacitet 
af møllerne vil efter al sandsynlighed komme til at ligge i intervallet 66-100 MW.  

Kablerne fra møllerne føres ind til land syd for Fløjstrup strand og herfra i 2-4 kabelrender nedgravet i ca. 1 
meters dybde til transformerstation Malling ved Tisetvej ca. 8 km inde i landet. Her forbindes de til det 
overordnede elforsyningsnet. 

Dette VVM-tillæg omfatter det inderste kystnære område, som ikke er behandlet i VVM-redegørelsen for 
selve vindmølleparken, og det nærmeste kystnære område, hvor havkablerne forbindes med landkablerne, 
selve kabeltracéet samt de ændringer som tilslutningen på transformerstationen nødvendiggør.  

2.2 Miljøpåvirkninger 
Effekter af vindenergiproduktionen 

Drivhusgas 

Den væsentligste miljøpåvirkning af hele projektet, vindmøller og kabelanlæg, bliver en stor reduktion af 
drivhusgassen kuldioxid (CO2). Afhængigt af den endelige møllestørrelse vil reduktionen årligt blive på 
200.000 – 250.000 tons CO2. Det svarer til ca. 1,5 % af den mængde Danmark med Kyotoaftalen forpligtige-
de sig til at reducere udledningen med. Fortrængningen fremkommer, fordi vindmøllestrømmen fortræn-
ger elproduktion baseret på især kul, som ellers skulle have være anvendt. 

Andre forurenende stoffer 

Af samme grund reducerer vindmøllestrømmen også emissionen af svovldioxid (SO2) og kvælstofoxider 
(NOx) med henholdsvis ca. 20 og 65 tons om året. Også dette er positivt fordi disse stoffer, når de falder 
ned med regnen igen, dels er med til at forsure jord og vand og dels bidrager med en uønsket næringsstof-
tilførsel til naturområder. 

Affaldsproduktion 

Endelig reducerer elproduktionen fra vindmøllerne produktionen af affaldsprodukterne slagger og aske, 
som kulkraft ville have forårsaget, med ca. 15.000 tons om året. 

Forstyrrelse af havpattedyr 

I det nærmeste havområde kan nedlægningen af kablet i havbunden resultere i ophvirvling af slam. Det, og 
uro i forbindelse med arbejdet, vil givetvis forstyrre havpattedyr, bl.a. marsvin, så længe arbejdet pågår. 
Hurtigt vil materialet dog falde til bunds igen, og efter kort tid vil man næppe på havbunden kunne erken-
de, at der her ligger kabler nedgravet. 

Miljøeffekter på land 

På land vil stranden og kystvegetationen blive gravet op til den bagvedliggende mark. Stranden reetableres 
efter arbejdet, og man vil relativt kort efter arbejdets afslutning ikke kunne erkende tilstedeværelsen af 
kablerne. Kystvegetationen vil blive fjernet i opgravningsbæltet, men kablerne kan placeres således at de 
største træer skånes og kun buske og mindre træer fjernes. Kystvegetationen reetableres ligeledes ved 
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tilplantning af buske og mindre træer og hvis større træer beskadiges kan de erstattes. Efter et par år vil der 
kun være få spor efter kabellægningen.  

På den bagvedliggende mark etableres en ca. 3 m dyb betonbrønd, hvor havkablerne samles med kablerne, 
der skal føre strømmen videre til transformerstation Malling.  Udover røde markeringspæle placeret på 
passende positioner af sikkerhedsmæssige hensyn, bliver denne brønd det eneste synlige element i land-
skabet af hele anlægget bortset fra mindre udbygninger på selve transformerstationen. 

I hele tracéets længde bliver kablerne ført udenom eksisterende bygninger og lagt i landbrugsjord og uden-
om beskyttede naturområder som vandhuller og lignende. Det gælder for både undersøgelseskorridor T1 
og T2.  

Jorden vil fortsat kunne dyrkes. Kablerne lægges i ca. 1 meters dybde, og påvirker ikke den fremtidige mu-
lighed for at dyrke jorden på traditionel vis med pløjning, harvning m.v. Eneste gene vil være, at tracéet, i et 
ca. 8 m bredt bælte, vil blive pålagt en deklaration om, at der i dette bælte ikke fremtidigt kan bygges eller 
graves og heller ikke plantes træer med dybtgående rødder. 

En del steder skal veje krydses. Det vil ske ved underboring. Det samme er tilfældet med en del større læ-
hegn i landskabet, hvoraf flere findes på beskyttede jorddiger. Desuden skal en lille beskyttet bæk samt 
Odderbanen underbores. Enkelte steder vil mindre læhegn blive gravet op. Disse reetableres efter endt 
arbejde. 

Gener under anlægsarbejdet 

Under arbejdet vil der naturligvis være støj og udstødning fra entreprenørmaskiner. Det vil givetvis 
skræmme dyr og fugle væk i dagtimerne. Men det vil stort set også være den eneste væsentlige gene fra 
anlægsarbejdet for såvel dyr som mennesker.  

På dyrkede marker er såvel dyre- som plantelivet meget beskedent og naturindholdet ringe. Det dyre- og 
planteliv, der findes i området er i meget høj grad knyttet til læhegnene, og selvfølgelig de mindre natur-
områder, skove og plantager af forskellig art, der findes spredt langs tracéet. Det er her fugle og pattedyr 
anlægger deres redepladserne, og herfra de i større eller mindre grad udnytter landbrugsarealet som en del 
af deres fourageringsområde. Så længe man undgår at forstyrre eller ødelægge sådanne arealer, forstyrrer 
eller ødelægger man altså heller ikke dyrenes levesteder eller forringer deres muligheder for at finde føde.  

Hvad vilde planter angår, findes disse udelukkende på ubehandlede arealer. På markerne er der i sagens 
natur næsten ingen vilde planter, men kun lidt ’ukrudt’, der aktivt bekæmpes såvel mekanisk som kemisk. 

Da ingen vigtige potentielle levesteder (habitater) som vandhuller og andre naturområder berøres af arbej-
det vil ingen beskyttede dyre- eller plantearter lide skade ved anlægsarbejdet.  

2.3 Andre påvirkninger 
Andre planlægningsforhold 

I forhold til planlægningen i Beder og Malling kan kabelføringen påvirke et perspektivområde vest for Mal-
ling og et område udlagt til rekreative formål nord for Malling, hvor der i den sydlige del allerede er etable-
ret boldbaner. Begge områder udnyttes i dag som landbrugsjord. Nedlægning af kabler vil ikke påvirke de 
rekreative områder væsentligt, fordi nye boldbaner kan etableres oven på kablet.  

For at undgå begrænsninger af den kommende planlægning af perspektivområdet ved Malling skal kablet 
lægges i yderkanten af området eller langs Nymarksvej. 

Veje og jernbaner 

Kabelføringen krydser større og mindre veje og en eksisterende nærbane. Her skal kablerne etableres ved 
underboring, og der vil ikke være nogen påvirkning af eksisterende veje og bane. Mod vest krydser kablerne 
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en planlagt nær- og letbane. Under detailprojekteringen skal myndighederne kontaktes for at koordinere 
kabellægningen med en eventuel senere etablering af banen.  

Der er desuden en planlagt vej mellem Bering og Beder. Placeringen er endnu ikke endeligt fastlagt. Men 
begge undersøgelseskorridorer er placeret syd for det sydligste vejtracé, og vil således ikke påvirke den 
planlagte vej. 

Kulturmiljøer 

Langs kysten ved Fløjstrup skov og vest for Beder er to større områder udpeget som værdifulde kulturmil-
jøer, som dog ikke bliver berørt. De eneste kulturhistoriske elementer, der kan blive påvirkede er beskytte-
de jorddiger, der oftest er bevoksede med gamle, levende hegn. Hvor kablerne skal krydse digerne, vil der 
blive underboret eller diget gennemgravet og efterfølgende genetableret. 

Jobskabelse under og efter etablering 

Anlægget af hele vindmølleprojektet - møller og kabler - vil have en stor jobskabende effekt på 1.000 – 
1.200 årsværk i etableringsfasen og 25 – 30 fuldstidsjobs i driftsfasen, når alle afledte effekter og ’underle-
verandører’ medregnes. 

Rekreative forhold 

Som nævnt løber kabelanlægget stort set næsten udelukkende over landbrugsjord, og den fremtidige an-
vendelse til dette formål vil ikke blive umuliggjort eller forringet af denne grund. Heller ikke mulighederne 
for rekreativ anvendelse af stranden til f.eks. lystfiskeri, vandreture eller som badestrand vil på sigt efter 
arbejdets færdiggørelse blive forringede, om end dog nok forstyrrede i selve anlægsfasen, som varer få 
uger.  

2.4 Befolkning og sundhed 
Befolkningens sundhed vil ikke blive negativt påvirket at anlægget. Tidligere diskussioner om magnetfelters 
negative effekter på sundheden har ikke kunnet påvises, og med stor afstand til boliger, institutioner o.l. vil 
denne risiko være minimal.  

Indirekte vil projektet tværtimod have en positiv effekt på menneskers sundhed, fordi elproduktionen fra 
vindmøllerne fortrænger en elproduktion, der ellers skulle have været produceret på basis af bl.a. kul, der 
medfører emission af sundhedsskadelige stoffer som svovldioxid og kvælstofoxider. 
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3 Miljøpåvirkninger 
I det følgende vil diverse miljøpåvirkninger ved projektet blive omtalt og vurderet primært for kabeltracéet 
men også, hvor det er relevant, for det nærmeste havområde samt for elstation Malling i denne rækkeføl-
ge. 

Strukturen i de enkelte afsnit vil, hvor det er relevant, være, beskrivelse af ’Eksisterende forhold’, ’Mulig 
påvirkning’ og til sidst ’Vurdering og afværgeforanstaltninger’. I enkelte tilfælde fraviges denne struktur 
fordi den er irrelevant eller ikke-logisk. F.eks. er ’eksisterende forhold’ ikke relevante at beskrive i forhold til 
effekt af maskiner, eller ’afværgeforanstaltninger’ i forhold til vindenergiproduktionen. 

3.1 Effekt af vindenergiproduktionen 
Effekten af vindmølleparkens produktion af elektricitet er ikke behandlet i hovedrapporten og medtages 
derfor for fuldstændighedens skyld her, om end dette strengt taget ikke har noget med kabelanlægget at 
gøre, ud over at dette skal transportere og videredistribuere den producerede energi. 

Eksisterende forhold 

I Danmark var der i juni 2013 installeret en samlet vindmøllekapacitet på ca. 4.570 MW, og i 2012 dækkede 
vindkraft knap 31 % af det totale elforbrug 1). De resterende 69 % produceres især på centrale kraftvarme-
anlæg, hvoraf ca. 1/3-del har separat elproduktion, og i mindre grad på decentrale og sekundær kraftvar-
meanlæg 2).   

I el-systemet skal produktion og forbrug til enhver tid balancere. Når vindmøller producerer strøm, nedre-
guleres produktionen et andet sted i systemet. Det sker især på kulfyrede kraftværker eller ved at importe-
re mindre vandkraft-el. Vindmøllers CO2- og klimaeffekt skyldes derfor, at vindmøllestrømmen fortrænger 
el fra kraftværker, hvor brændslet er kul eller andre fossile energikilder.  

Forventet produktion fra havmølleparken og reducerede emissioner 

Mejlflak-projektet vil forøge den installerede vindmøllekapacitet i Danmark med ca. 1,5 %, og projektet vil 
skønsmæssigt resultere i en årlig elproduktion på mellem 265 og 320.000 MWh, afhængigt af møllevalg. 
Det svarer til mellem ca. 75 og 90.000 husstandes årlige forbrug af elektricitet.  

Hvor stor reduktionen af emissionen af klimagasser nøjagtigt bliver, afhænger af hvordan elforbruget på et 
givent tidspunkt samlet set produceres, og hvilke brændsler eller energikilder, der fortrænges. Reduktionen 
er derfor vanskelig at beregne nøjagtigt, og der findes flere beregningsmåder. Her er antaget, at det er så-
kaldt marginal-el, der fortrænges. Det vil sige, at vindkraft i hovedsagen fortrænger kulkraft. I så fald vil det 
aktuelle vindmølleprojekt reducerer emissionen af luftforurenende stoffer og klimagasser med de mæng-
der, der fremgår af tabel 1.  
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Gas/affald Enhed Reduceret emission/produktion 

20 stk. 3,3 MW 
 

20 stk. 4,0 MW 

Kuldioxid, CO2 

 
1.000 tons pr år 200 250 

Svovldioxid, SO2 

 
1.000 kg pr. år 18 22 

Kvælstofoxid, NOx 

 
1.000 kg pr. år 60 75 

Slagger og aske 
 

1.000 tons pr. år 14 17 

Tabel 1: Årlig reduktion af emission af kuldioxid og andre gasser og affald som slagger og aske som følge af vindmølleprojektet 

 Vurdering 

Kuldioxid og klimaforandringer 

Et stadigt stigende CO2-indhold i atmosfæren pga. forbruget af fossile brændsler vil med stor sandsynlighed 
føre til alvorlige klimaforandringer over hele kloden. Reduktionen af emissionen af kuldioxid pga. vindmøl-
leprojektet er stor og bidrager betydeligt til at mindske belastningen af atmosfæren med drivhusgasser - 
den såkaldte klimabelastning. 

Projektet vil således reducere emissionen af CO2 med 200.000 - 250.000 tons pr. år. Det svarer til knap 2 % 
af den mængde, Danmark i Kyotoaftalen havde forpligtiget sig til at spare inden udgangen af 2012. Projek-
tet bidrager derfor markant til at holde klimaforandringerne i ave, også selvom det eksakte bidrag i global 
sammenhæng isoleret set er beskedent. I sig selv vil et projekt af denne størrelse således ikke få nogen 
mærkbar indvirkning på klimaforandringerne. Men i et bredere perspektiv er bidraget værdifuldt og uund-
værligt, fordi den fulde reduktion kun kan opnås gennem mange større og mindre bidrag. Der skal således 
ca. 50 lignende projekter til for fuldt ud at opfylde Danmarks Kyoto-forpligtigelse mht. CO2-reduktion. 

I gennemsnit udledte hver dansker i 2010 ca. 8,5 tons CO2.. Projektet kompenserer således for emissionen 
fra ca. 25.000 til 30.000 personer. 

Svovldioxid og kvælstofoxider 

Energiproduktion på fossile brændsler medfører en ikke uvæsentlig emission af svovldioxid (SO2) og kvæl-
stofoxider (NOx), der både kan virke forsurende i miljøet og forurenende i naturområder.  

I Danmark tilføres miljøet ca. 22.000 tons svovl hvert år på grund af menneskelige aktiviteter. Vindmøller-
projektet reducerer emissionen af svovldioxid med ca. 18-22 tons pr. år. Det svarer til ca. 14-17 tons rent 
svovl, eller ca. 0,7 ‰ af den danske deposition (nedfald). 

Kvælstofnedfaldet i Danmark ligger omkring 92.000 tons på land. Vindmølleprojektet reducerer emissionen 
med ca. 60 - 75 tons NOx pr. år, svarende til ca. 20- 50 tons rent kvælstof. Det udgør således ca. 0,2 ‰ af 
nedfaldet på landsplan.  

Slagger og flyveaske 

El-produktion med kul fører til en stor affaldsproduktion i form af slagge og aske. Størstedelen genanven-
des, men slaggen og asken indeholder salte og mindre mængder tungmetaller, der ved deponering eller 
ved brug i anlægsarbejder med tiden kan udvaskes og eventuelt udgøre et miljøproblem.  

Årligt produceres der ca. 1,2 mio. tons slagge og flyveaske i Danmark (2008). Med anvendelse af miljødekla-
rationsværdier reduceres produktionen med ca. 53 g pr. kWh vindmøllestrøm. Projektet reducerer produk-
tionen med ca. 14-17.000 tons årligt, eller mere end 1 % på landsbasis.  
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Energibalance  

En moderne vindmølle producerer på 7–8 måneder en energimængde svarende tilhvad der er brugt til at 
producere, opføre (og senere skal bruges til at nedtage) møllen. Med en forventet levetid på 20 år kan en 
mølle derfor producere 30–35 gange så meget energi, som der er brugt til at lave og drive den 3). Til sam-
menligning er energitilbagebetalingstiden 2–4 år for solceller og 6–14 år for atomkraft 4). For en hurtig ef-
fekt på klimaet er en kort energimæssig tilbagebetalingstid væsentlig. 

3.2 Effekt af maskiner og anlæg 

Mulig påvirkning 

Anlægsfase 

I anlægsfasen vil luft og klima blive forurenet ved forbrænding af olie og benzin i entreprenørmaskiner, 
køretøjer og kabellægningsmaskiner. De forurenende stoffer er især kvælstofoxider, kuldioxid, kulmono-
oxid, kulbrinter samt partikler. Denne form for forurening er af samme art og størrelsesorden som fra andre 
entreprenørarbejder og lig almindelig luftforurening pga. trafik og landbrugsmaskiner.  

Desuden vil der være støj entreprenørmaskinerne og støvdannelse kan evt. forekomme i forbindelse med 
transport- og graveaktiviteter. Forstyrrelse og gener vil være af få dages varighed på de enkelte lokaliteter.  

Driftsfase 

I driftsfasen er der ingen påvirkninger fra selve kablet. Af identificerbare og potentielle påvirkninger kan 
nævnes, at koblingsanlægget i transformerstation Malling vil indeholde SF6 (svovlhexa35flourid), som er en 
højisolerende, inaktiv luftart. Svovlhexaflourid er en kraftig drivhusgas, som kan bidrager til at fremskynde 
klimaforandringer, hvis den slipper ud i atmosfæren. 

Anvendelsen af svovlhexaflourid følger nøje udarbejdede anvisninger. Gassen bliver aftappet fra flasker og 
genanvendt efter gældende regler. Der er etableret en procedure for vedligeholdelse af stationen med 
henblik på at minimere tabet af gas mest muligt, og normalt forekommer intet udslip i forbindelse med 
driften.  

Vurdering 

Påvirkningen fra anvendelsen af entreprenørmaskiner er begrænset, og vil ikke give væsentlige, lokale ge-
ner. Støj og støvgener vil være af få dages varighed og af omfang som fra almindelig landbrugsmæssig 
færdsel på arealerne.  

Risikoen for oliespild fra entreprenørmaskinerne er meget lille, og ikke større end fra de landbrugsmaskiner 
der allerede anvendes på arealerne i dag. Oliedryp fra maskinerne vil være uden betydning, fordi mængden 
vil være så lille, at den hurtigt bliver nedbrudt af jordbakterier. 

En mindre, negativ klimaeffekt pga. anvendelsen af diesel til entreprenørmaskiner og et evt. beskedent tab 
af SF6-gas vurderes ikke at være af væsentligt omfang.  

Denne vurdering skønnes at være dækkende for alle kabelprojektets 3 dele: det nærmeste havområde, 
selve kabeltracéet og relevante arealer på elstation Malling  

Det jordførte højspændingskabelsystem er en del af et CO2-besparende vindmølleprojekt og skal ilandføre 
og nyttiggøre vindmøllestrøm fra havmølleparken i Århus Bugt. Den samlede positive effekt af projektet er 
meget stor sammenlignet med de udledninger, der vil komme fra entreprenørmaskinernes anvendelse af 
fossile brændstoffer (se afsnit 3.1). 
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Afværgeforanstaltninger 

Luft- og partikelforurenende effekter af køre- og graveaktiviteter kan evt. minimeres ved effektiv planlæg-
ning af nedlægningen af kabelsystemet samt evt. ved brug af entreprenørmateriel med partikelfiltre. Støv-
dannelse kan evt. minimeres ved sprinkling af arbejds- og kørearealer i tørre perioder. Begge gener vurde-
res dog at være af meget beskedent omfang i forhold til eksisterende forhold og ganske uden betydning i 
en større miljømæssig sammenhæng. 

3.3 Internationale naturbeskyttelsesområder – Natura2000 

Eksisterende forhold 

Kabeltracéet går hverken i havet eller på land gennem Natura2000 områder. Det nærmeste område er Ky-
sing Fjord (Natura2000-område nr. 59), der er udpeget som fuglebeskyttelsesområde nr. 30 og desuden 
som natur- og vildtreservat. 

Mulig påvirkning 

Afstanden til Kysing Fjord er ca. 4 km, og det skønnes ikke at kabelanlægget, hverken i etablerings- eller 
driftsfasen, på nogen måde vil kunne påvirke området eller områdets udpegningsgrundlag, som er sangsva-
nen, negativt. 

Vurdering og afværgeforanstaltninger 

Som nævnt vurderes der ikke at kunne forekomme negative påvirkninger fra kabelanlægget på de nærme-
ste Natura2000 områder, og der vil derfor heller ikke være behov for etablering af afværgeforanstaltninger 
i den forbindelse. 

Denne vurdering skønnes at være dækkende for alle kabelprojektets 3 dele: det nærmeste havområde, 
selve kabeltracéet og relevante arealer på el-station Malling. 

3.4 Beskyttet natur m.m. 

Eksisterende forhold 

Af nedenstående to figurer (2 for overskuelighedens skyld) fremgår det foreslåede tracé T1 for landkablet 
fra kysten til transformerstation Malling (blå). Desuden er indtegnet et alternativ tracé T2 (lilla). Som det 
fremgår af det foranstående, vil arbejdsbredden under kabelnedlægningen være omkring 18 m. Selve ka-
beltracéet efter nedlægningen vil maksimalt fylde knap 7 m i bredden (ved 4 kabelrender). 

Af kortene fremgår, hvad der findes af beskyttet natur, dvs. § 3-beskyttede heder, overdrev, moser, søer, 
vandløb og enge i hele tracéets længde. Det ses, at kun ganske få beskyttede naturområder skal passeres. 
Langs det meste af ruten forløber begge tracéer over dyrket landbrugsjord, og undervejs passeres et antal 
læhegn og mindre beplantninger. Desuden skal et skovrejsningsområde, der tilplantes i efteråret 2014, 
mellem Beder og Malling krydses. 

På kystskrænten, der på dette sted andrager et par meter i højden, skal kablerne gennem en tæt vegetation 
af nederst bl.a. hybenrose, slåen, hyld, ahorn m.v. Lidt længere inde går vegetationen over i diverse buske 
og løvtræer (eg, hvidtjørn, ask m.m.), hvoraf enkelte er ganske store.  

Havbunden ud for ilandføringspunktet består af en blandt lystfiskere kaldet ’leopardbund’, som er sand-
bund bestrøet med sten af varierende størrelse. Uden for brændingszonen er stenene i vid udstrækning 
bevoksede med tang. På lidt større dybde må der forventes at være et bælte af ålegræs. 

På selve transformerstation Malling findes ikke beskyttet natur.  
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Figur 5: Kabeltracé fra Beder-Malling til el-station Malling samt beskyttede naturområder undervejs 
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Figur 6: Kabeltracé fra kysten til Beder-Malling samt beskyttede naturområder undervejs 
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Mulige påvirkninger 

Byggefeltet dækker et område fra havstokken og ca. 200 m ind i landet i en bredde af ca. 200 m. Fjernes 
hele beplantningen i dette område vil det medføre et markant landskabsmæssigt ’ar’ i form af pludselig 
manglende beplantning. 

Ved gennemgravning af mindre naturområder såsom heder, moser eller vandhuller kan disse under kabel-
nedlægningen blive beskadigede eller endog helt ødelagte til skade for dyr og planter, som benytter sådan-
ne biotoper som levesteder. 

Ved nedlægning af kablet i havbunden på den kystnære del, vil bunden blive forstyrret under etableringen. 
Det gælder ved såvel nedspuling som nedgravning/pløjning af kablerne. Især ved nedspuling vil der fore-
komme ophvirvling af bundsedimenter. 

På Station Malling forventes ingen væsentlige påvirkninger. 

Vurdering og afværgeforanstaltninger 

Kystbevoksning 
Det vurderes at arbejdsområdet stort set vil kunne anlægges på eksisterende mark (p.t. vintersæd) ovenfor 
kystbevoksningen. Den eksisterende bevoksning af træer og buske langs kysten vil blive påvirket, idet dele 
af den fjernes ved opgravning. Dette vil udelukkende ske i nødvendigt omfang, således at større træer i 
bæltet så vidt muligt skånes. Ved at undgå de største træer og ved efterfølgende omhyggeligt at genetable-
ring bevoksningen, vil kystbevoksningen forholdsvis hurtigt blive reetableret. Der vil dog i nogle år kunne 
iagttages et ’ar’ i plantebæltet på lokaliteten. 
 

 
Figur 7: Stranden med bagvedliggende kysthegn, hvor kablet ilandføres 
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Kabeltracé 

For tracéerne T1 og T2 fra kysten og ind i landet vurderes det, at begge vil kunne anlægges helt uden at 
berøre beskyttet natur. Midtvejs mellem Beder og Malling skal en beskyttet bæk - Hovedgrøften - passeres 
(se figur 19). Det skal ske ved underboring. Herudover skal og kan kablerne lægges udenom beskyttede 
vandhuller o.l. Heller ikke eksisterende mindre bevoksninger eller plantager vil blive berørt. Også her vil 
kablerne kunne føres udenom. 

På samme sted skal vil kablet komme til at gennemskære et skovrejsningsområde øst for bækken og syd for 
Beder, hvor skov og stier anlægges i efteråret 2014. Detailplanlægning af tracéet i dette område skal ske i 
samarbejde med Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, således at den mest hensigtsmæssige linjeføring kan 
findes, og stier i skoven så vidt muligt følges. 

Læhegn, der dog ikke er ’beskyttet natur’, må nødvendigvis gennemskæres flere steder. Hvor disse er unge 
og ikke-markante, kan renden graves igennem og beplantningen efterfølgende reetableres (dog ikke med 
træer med dybtgående rødder). Andre steder, hvor hegnene er mere markante og med højere alder, skal 
kablet etableres ved underboring. Dette gælder i særdeleshed for bevoksningen på kystskrænten, se f.eks. 
figur 18, 21 og 34 som eksempler på hegn, der bør underbores. 

 

 
Figur 19. Eksempel på læhegn der godt kan gennemgraves og reetableres efterfølgende 

Ved yngre hegn kan kablet nedgraves (se figur 19). Hvor underboring af større hegn foretages, vil der ikke 
være konflikt med evt. beskyttede diger. 

Det kystnære havområde 

I Mejlflak Havmøllepark - VVM-redegørelse er der gennemført en meget grundig analyse og modelbereg-
ning af mængden af sedimentspild ved såvel etablering af fundamenter som ved kabellægningen. Baseret 
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herpå vurderes det, at kabellægningen de sidste 200 m til land vil kunne udføres på 1-2 dage, og at kabel-
lægningen vil medføre en fysisk påvirkning af havbunden på ca. 1,5 m3 sediment pr. m kabel, hvoraf en 
mindre del vil blive bragt i suspension. Anvendes samme værdi som i redegørelsen vil sedimentspildet i 
worst case blive omkring 0,4 kg/s. Størsteparten vil hurtigt re-sedimentere og kun påvirke vandkvaliteten i 
kort tid. Nedspuling/pløjning af kabler vil ifølge analyserne ikke medføre sedimentkoncentrationer over 10 
mg/l, og der vil kun lokalt i kabelkorridoren kunne forventes en mindre sedimentation på op til 1 mm, hvil-
ket er under den naturlige årlige baggrundssedimentation i Århus bugt. 

Sammenfattende konkluderes det i VVM-redegørelsen, at sedimentspildet fra kabellægningen vil have ’in-
gen eller ubetydelig’ virkning i forhold til vandkvaliteten. I forhold til bundtopografien vil påvirkningen være 
af ’mindre’ betydning.  Der vil ikke være nogen effekter i driftsfasen. Der vil ikke være behov for etablering 
af afværgeforanstaltninger. Disse konklusioner vurderes også at være dækkende for de nærmeste 200 m 
havbund, dækket af nærværende udredning. 

Elstation Malling 

På station Malling bliver nye udvidelser af transformerfelterne samt nye bygninger etableret på græsarea-
ler. Der vil ikke være nogen negative konsekvenser af dette.  

 
Figur 20: Beskyttet vandløb der skal underbores 
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3.5 Flora og fauna 

Eksisterende forhold 

Land 

Undersøgelseskorridorerne T1 og T2 for kabeltracéet er lagt på en måde, så der kun er få og små arealer 
med beskyttede naturarealer i nærheden over hele tracéets forløb (både T1 og T2), og ingen beskyttede 
arealer berøres direkte. Det vil være muligt at føre tracéet i god afstand uden om sådanne arealer.  

Tracéet føres med andre ord næsten udelukkende over landbrugsjord, hvor naturindholdet er meget be-
skedent. Enkelte steder krydses brakarealer. På besigtigelsesdagen d. 7.2. 2014 var langt de fleste marker 
fra kysten til Malling tilsåede med vintersæd (især hvede) og i mindre grad med vinterraps. Enkelte arealer 
havde vedvarende græs, især til afgræsning for heste, og ganske få var brak eller pløjet, sort jord. 

Kun ganske få vilde planter kan findes på dyrket agerjord, og i så fald kun en-årige. Al uønsket plantevækst 
bekæmpes tværtimod aktivt såvel i kraft af jordbehandlingen (pløjning og harvning) som med anvendelse af 
herbicider (plantebeskyttelsesmidler). Plantedækket består således i udstrakt grad på den enkelte mark kun 
af én art nemlig afgrøden (monokultur), og det medfører, at heller ikke dyrelivet efterlades gode levevilkår. 
I planteproduktionen bekæmpes skadevoldere (insekter med insekticider og svampe med fungicider), hvil-
ket naturligvis bidrager til at reducere det tilgængelige fødeudbud for markens dyreliv.  

 

Figur 81: Kig mod nord fra Nymarksvej. Typisk billede af forholdene på store dele af strækningen: Store flader af dyrket mark (vin-
tersæd) afbrudt af større eller mindre læhegn. T2 vil have forløb over marken og ca. midt i billedet 

Diversiteten af dyr og planter på traditionelt dyrket agerjord er derfor målt på såvel individ- som artsantal 
meget beskedent. I det åbne, dyrkede land skal vilde planter og dyr findes i landbrugslandets små oaser: 
levende hegn, småbeplantninger, udyrkede arealer, grøftekanter, vandhuller o.l. Beskytter man sådanne 
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arealer, beskytter man også, hvad der måtte være af plante- og dyreliv i området, såvel beskyttede arter 
som mere almindelige. 

Begge tracéer føres næsten udelukkende over dyrket landbrugsjord i omdrift, og på hele strækningen fra 
kysten til transformerstationen vil det være muligt at vige udenom de få og små beskyttede naturområder, 
der findes undervejs. 

 

Figur 92: Luftfotos af kabeltracé T1 og T2 

Der findes kun få aktuelle registreringer af bilag-IV-arter, som kræver særlig beskyttelse og heller ikke andre 
sjældne dyr, ynglefugle eller planter i planlægningsbælterne. I nogle vandhuller i såvel tracée T1 som T2 er 
der registreret løvfrø. Herudover kan nogle af vandhullerne muligvis også være velegnede levesteder for 
andre bilag-IV-arter. Flere af hullerne er dog kraftigt tilgroede med pil og ikke længere gode som levesteder 
for padder.  

I nedenstående tabel er anført arter, der ifølge DMU er truffet i det UTM-kvadrat, hvor projektet etableres 
5) . Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at de også findes i projektområdet, men kun at der dog er en 
vis mulighed for, at det måske kunne være tilfældet. For løvfrø og stor vandsalamander findes aktuelle regi-
streringer fra Aarhus kommune, se Figur 23. 
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Figur 23: Forekomst af Løvfrø (grøn) og Stor vandsalamander (rød) i vandhuller omkring kabelttracéet 

En helt afgørende betingelse for dette er dog, at en egnet biotop, der tilfredsstiller en given arts krav til 
levested, findes i området. Eller at arten, som f.eks. flagermus, er mobil og derfor mere eller mindre tilfæl-
digt kan komme forbi området på regulært forårs- eller efterårstræk, eller på træk mellem egnede fourage-
ringslokaliteter. 

Hav 

Feltundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen for Mejlflak har konstateret, at 
Århusbugten er et ’middel’-vigtigt område for Marsvin, men ikke et egentligt kerneområde for arten 6). 
Kystområdet, hvor havkablet ilandføres, er en del af dette større levested for Marsvin. 

Mulig påvirkning 

Af mulige påvirkninger et anlægsprojekt som nærværende potentielt kan tænkes at få på såvel naturbioto-
per, som på de dertil knyttede dyr og planter kan man pege på, at gravning og kørsel med tungt materiel 
evt. kan ødelægge, opdele, forringe eller formindske naturarealer og levesteder for dyr og planter. Dræning 
under arbejdet kan i vådområder evt. midlertidigt udtørre værdifulde levesteder for planter og dyr og der-
med måske ændre artssammensætningen. Og endelig vil støj og kørsel med maskiner skabe forstyrrelser 
for faunaen. 

I andre sammenhænge har fældning af træer i forbindelse med nedgravning af kabelsystemer i læhegn 
været nævnt som mulige påvirkninger ud fra den antagelse, at dette måske kunne forringe disses økologi-
ske funktion som yngle- eller fourageringsområder, eller funktion som ledelinjer eller spredningskorridor. 
Sådanne forhold må dog karakteriseres som spekulative og ikke af væsentlig betydning for hverken planter 
eller dyr, alene pga. den beskedne bredde hullet i hegnet vil have, og fordi afbrudte læhegnene i øvrigt altid 
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genplantes efter kabelnedlægning. På samme måde kan f.eks. beskadigelse af løvtræer med dybtgående 
rødder ved underboring vurderes at være en beskeden og i VVM-sammenhæng uvæsentlig påvirkning. 

 

 
Figur24: Sangsvaner og grågæs på vintersædsmark nær station Malling 

Vurdering og afværgeforanstaltninger 

Naturområder 

I forhold til de to 200 m brede undersøgelseskorridorer for kabeltracéet kan det konstateres, at disse begge 
kun kommer i nærheden af ganske få naturbiotoper, især vandhuller, i hele forløbet. Det kan konstateres, 
at der indenfor disse 200 m let vil kunne findes et forløb for ledningen, der ikke forstyrrer eller ødelægger 
sådanne biotoper. Kabeltracéet må derfor vurderes at kunne etableres uden at påvirke bilag IV-arter til-
knyttet vandhuller eller andre beskyttede biotoper negativt. 

Grundvand 

Ved etablering af kabeltracéet skønnes der ikke at blive behov for noget sted at etablere midlertidig grund-
vandssænkning og dermed heller ikke evt. afværgeforanstaltninger i den forbindelse. 

Flora 

På land føres kablet over landbrugsjord. Her findes igen plantearter, der kræver beskyttelse. Større læhegn 
underbores og her forstyrres floraen således heller ikke. Enkelte steder gennemgraves mindre læhegn. Der 
er ikke kendskab til at der lige netop i disse punkter skulle findes beskyttede plantearter. Vegetationen vil i 
øvrigt i løbet af få år være reetableret naturligt.  

Det må forventes, at kablerne til havs vil gennemkrydse et bælte af ålegræs, der følger hele kystlinjen i År-
husbugten. Her vil vegetationen således midlertidigt blive fjernet i 4 ca. 1 m brede render. Ålegræs spreder 
sig dog ved rodudløbere og efter få år må det formodes at ’renderne’ vil være fuldstændig tilgroede igen. 
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Flagermus 

I forhold til flagermus vurderes der ikke at være nogen påvirkning overhovedet hverken i etablerings- eller 
driftsfasen. Ingen levesteder, såsom hule træer, fældes og åben mark er ikke en biotop for flagermus, og 
flagermusene vil heller ikke blive forstyrrede af arbejdsmaskinerne, da de jo er aktive om natten. Endelig vil 
eventuelle brud på større læhegn (potentielle ledelinjer og fourageringsområder) ikke ske og mindre læ-
hegn vil blive reetablerede.  

Bilag IV-arter og andre dyr 

I driftsfasen vurderes der ikke at være nogen væsentlige negative påvirkninger af bilag IV-arter eller andre 
dyr overhovedet. Kablet vil være gravet ned og gemt væk og vil hurtigt ikke kunne erkendes i landskabet. 
Evt. skadelige effekter af magnetfelter omkring kablerne må konstateres at være teoretiske, og har ikke 
kunnet eftervises videnskabeligt (se senere mht. menneskets sundhed).  

Den eneste væsentlige påvirkning man kan forestille sig fra projektet vil være forstyrrelse i anlægsfasen 
pga. støj og uro under arbejdet. Det er givet, at især fugle og pattedyr, i hvert fald i dagtimerne, midlertidigt 
vil blive skræmt væk fra området i denne periode. Det kan imidlertid også konstateres, som tidligere nævnt, 
at områdets naturindhold er meget beskedent, og at ingen væsentlige naturbiotoper og levesteder for dyr 
og planter berøres. Dyrene vil vende tilbage, når arbejdet er tilendebragt og roen genoprettet. Denne på-
virkning er således midlertidig og ikke væsentlig for nogen arter på hverken arts- eller populationsniveau. 

Generelt kan det konstateres, at kablerne let kan føres uden om de få naturområder, især vandhuller med 
bilag IV-arter, se figur 23, der findes mellem kysten og transformerstationen. At gøre dette vil være den 
vigtigste afværgeforanstaltning, man kan foretage såvel overfor ’beskyttet natur’ som overfor dyre- og 
plantelivet generelt. Sker kablelægningen i perioden 1. april til 1. september er det af hensyn til padder, 
bl.a. løvfrø, særligt væsentligt at vandhuller ikke beskadiges. 

Også på station Malling må det forventes, at dyr og fugle i større eller mindre grad vil blive skræmt væk 
under anlægsarbejdet. Når roen er genoprettet, vender de dog hurtigt tilbage. Der er ingen varige, negative 
påvirkninger hverken under anlægsarbejdet eller senere under driften. 

Marsvin 

Kun for marsvin vurderes der for det kystnære område omfattet af nærværende redegørelse at kunne være 
en mindre negativ påvirkning. Når vindmøllerne etableres må det antages, at dyrene vil blive skræmt væk 
enten pga. nedramning af pæle eller pga. ophvirvling af sediment. Det samme må antages at ske under 
etablering af havkablerne, også langs kysten inde under land. Arbejdsprocessen varer dog kun få dage, og 
dyrene vil givetvis vende tilbage til området, så snart roen igen har sænket sig over området. I 5) konklude-
res det at tab sediment og ophvirvling i forbindelse med etablering af møllefundamenter og havkabler kun 
vil have en mindre betydning for havpattedyr, og desuden at: ”….. og projektet vil heller ikke påvirke områ-
dets økologiske funktionalitet for marsvin”. Den samme konklusion vurderes at gælde for de sidste 200 m 
ind mod land.  

Udlægning af sten til sikring af møllefundamenterne mod erosion forbedrer tilsyneladende livsbetingelser-
ne for flere alger og fisk og giver dermed et større fødeudbud for såvel sæler som Marsvin 7). En sådan sik-
ring må derfor betragtes som et naturforbedrende tiltag ved Mejlflak vindparkprojektet.  
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Art Ynglebiotop Levevis Kan evt. træffes i 
projektområdet 

Eventuel negativ 
effekt af kabel-
tracé 

Hyppighed/ 
bevaringsstatus 
2000 

(Brandts  
flagermus) 

Huse, sjæl-
dent træer 

Jager langs skovbryn, i lysnin-
ger i skove og parker. Overvint-
rer bl.a. i kalkgruber 

Eventuelt på træk Ingen påvirkning Sjælden bortset 
fra Bornholm/ 
Gunstig 

Vandflagermus Hule træer Jager over søer og større vand-
løb. Overvintrer især i kalkgru-
ber 

Eventuelt på træk 
Eventuelt på 
fourageringstræk 

Ingen påvirkning Almindelig/ 
Gunstig 

Brunflagermus Træer Stærkt knyttet til træer. Jager 
højt, i skov og over åbent land. 
Overvintrer i hule træer 

Eventuelt på træk 
og under fourage-
ring 

Ingen påvirkning Relativt alminde-
lig/ 
Gunstig 

(Langøret 
flagermus) 

Huse og træer Afvekslende frodigt kulturland-
skab med parker og alléer. 
Overvintrer i bygninger 

Eventuelt på træk 
og under fourage-
ring 

Ingen påvirkning Relativt alminde-
lig/ 
Gunstig 

Sydflagermus Huse Jager ofte i kulturlandskab med 
haver, parker og småskove. 
Overvintrer i huse 

Eventuelt på træk 
og under fourage-
ringstræk 

Ingen påvirkning Almindelig/ 
Gunstig 

(Skimmel-
flagermus) 

Huse Tilpasset menneskeligt miljø. 
Strejfer vidt. Jager bl.a. om-
kring vejlamper. Overvintrer i 
byen 

Eventuelt på træk 
og under fourage-
ringstræk 

Ingen påvirkning Almindelig i N. 
Sjælland/ 
Gunstig 

Troldflagermus Træer og huse Jager i løvskov i lysninger og 
langs skovveje 

Eventuelt på træk, 
mindre sandsyn-
ligt på fourage-
ringstræk  

Ingen påvirkning Almindelig/ 
Gunstig 

(Pipistrel-
flagermus) 

Huse og træer Jager i løvskov i lysninger og 
langs skovveje 

Eventuelt på træk, 
mindre sandsyn-
ligt på fourage-
ringstræk 

Ingen påvirkning Almindelig især i 
Sydjylland/ 
Gunstig 
 

Dværgflager-
mus 

Huse og træer  Løvskovsrige områder og par-
ker o.l.  

Eventuelt på træk, 
mindre sandsyn-
ligt på fourage-
ringstræk 

Ingen påvirkning Almindelig især i 
Østjylland, Fyn og 
Sjælland/ 
Gunstig 

(Odder) Brinker langs 
åer og søer 

Fiskeæder, der fouragerer i sø, 
å og fjord. Færdes langs vand-
løbets brinker 

Nej – ingen egne-
de biotoper 

Ingen påvirkning Almindelig i Jyl-
land/ 
Usikker 

Marsvin Kystområder Fiskeæder, der fouragerer 
langs kyster 

Ja – langs hav-
delen af kabeltra-
céet 

Lille påvirkning i 
anlægsfasen – 
skræmmes væk 

Almindelig i Dan-
mark/ 
Usikker 

Markfirben Åbne, solrige 
lokaliteter 

Fouragerer på tørre arealer, 
f.eks. diger, skråninger, grus-
grave o.l. 

Nej – Næppe. 
Ingen egnede 
biotoper i tracéet 

Evt. lille påvirk-
ning i anlægsfa-
sen – skræmmes 
væk 

Spredt over hele 
landet/ 
Usikker 

Stor vand-
salamander 

Vandhuller af 
forskellig 
størrelse 

Fouragerer og yngler i vandhul-
ler. Overvintrer på land 

Findes i nærområ-
dets vandhuller 

Ingen påvirkning, 
når biotoper ikke 
berøres 

Almindelig/ 
Usikker 

Løvfrø Vandhuller af 
forskellig 
type, evt. 
tidvise 

Yngler i vandhuller. Uden for 
yngletiden i krat og hegn 

Findes i nærområ-
dets vandhuller 

Ingen påvirkning, 
når biotoper ikke 
berøres 

Især i SØ-Jylland/ 
Usikker 

Spidssnudet  
frø 

Næringsfatti-
ge vandhuller, 
større søer 

Jager udenfor yngletiden i 
tilstødende områder: klitter, 
heder og hedemoser 

Måske i nærom-
rådets vandhuller 

Ingen påvirkning, 
når biotoper ikke 
berøres 

Almindelig/ 
Usikker 

Tabel 2: Bilag IV-arter som måske vil kunne træffes i området, da der er kendskab til forekomst i det pågældende UTM-kvadrat 
(10x10 km), hvor kabeltracéet skal placeres. Art i ( ) er ikke truffet i det pågældende kvadrat, men i et nabokvadrat 
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3.6 Jordbund og geologi  

Eksisterende forhold 

Landjorden 

Jordbunden i kabeltracéet består fortrinsvis af lerblandet sandjord. Nærmest kysten og ca. 1 km ind i lan-
det, mellem Beder og Malling (ca. 5-700 m bredt bælte) og i en tunge lidt længere mod vest (ca. 200 m 
bred) findes områder, hvor jordtypen i stedet skifter til sandblandet ler. 

Området fra kysten til Elmosevej er karakteriseret som et geologisk værdifuldt område og et amtsligt, geo-
logisk interesseområde.  

Den kystnære havbund 

Det er sandsynligt, at geologien og den geologiske lagdeling under havbundsoverfladen blot vil være en 
fortsættelse af den, man finder på land. 

 

Figur25: Geologi og grundvand i tracéet fra kysten til el-station Malling 

Mht. havbunden er den i VVM-redegørelsen for Mejlflak beskrevet som substrattype 1a: Silt eller siltet 
sand: områder bestående primært af silt og siltet sand med en homogen overflade.  

Af luftfotos fra området kan det desuden ses, at i selve ilandføringsområdet strækker denne bundtype sig 
som en tunge ind mod stranden. Omkring tungen tyder luftfotoet på, at der findes en bund bestrøet med 
større og mindre sten, der sandsynligvis er begroet med tang. Lidt længere fra kysten findes eventuelt et 
bælte af ålegræs. Dette er i hvert fald tilfældet tættest ind mod stranden, hvor bunden er tæt bestrøet med 
sten, bevokset i større eller mindre grad af havalger – en såkaldt ’leopardbund’. 
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Figur26: Luftfoto af ilandføringsområdet med angivelse af omtrentligt ilandføringspunkt. Pilens længde angiver omtrentligt den del 
af havbunden, der er omfattet af nærværende tillæg til VVM 

Mulig påvirkning 

Anlægsarbejdet medfører ingen væsentlige påvirkninger af områdets geologi. Som det er beskrevet under 
projektbeskrivelsen for landtracéet foregår anlægsarbejdet ved at overjord skrælles af, hvorefter der graves 
en rende. Når kablerne er lagt, lægges jorden tilbage i renderne i omvendt rækkefølge således at den op-
rindelige ’lagdeling’ genoprettes. Læhegn eller anden beplantning som har måttet fjernes under arbejdet 
genplantes, og efter forholdsvis kort tid vil det ikke længere kunne erkendes i landskabet, at der har været 
gravet. 

Til havs vil kabellægningen enten ske med anvendelse af en undervands-kabelplov, der trækkes efter et 
skib, og hvor nedlægning 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, og hvori kablet placeres. Det opspulede materiale vil i vid udstrækning falde tilbage (sedimentere) 
i kabelrenden. En kombination af metoderne kan evt. også komme på tale. 

Der vurderes ikke at være væsentlige konsekvenser af udvidelserne på station Malling i jordbunds- eller 
geologisk sammenhæng. 

Vurdering og afværgeforanstaltninger 

Anlægsarbejdet på land har ingen varig negativ effekt på hverken jordbunden eller de geologiske forhold, 
og der vurderes ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger i forhold til almindelig praksis 
som beskrevet ovenfor ved nedlægning af rør og kabler i landskabet, samt ved normale anlægsarbejder. 

Det er klart, at heller ikke i driftsfasen vil kablerne have negative konsekvenser for jordbund eller geologi-
ske forhold, da det eneste tegn på deres eksistens vil være markeringspæle ved veje og lignende.  

Både ovenstående beskrivelse som vurdering er dækkende for såvel kabeltracé T1 som T2. 

Heller ikke til havs vurderes kabellægningen at ville medføre væsentlige varige forandringer i havbunden.  



36 
 

På elstation Malling vil der ikke være negative konsekvenser af udvidelse af felterne og etablering af en 
ekstra bygning og transformer. 

3.7  Landskab 

Eksisterende forhold 

Landskabet er hovedsageligt dannet under afsmeltningen og tilbagetrækning af isranden under sidste istid, 
og varierer fra kysten og ind i landet mod vest. Langs kysten finder man stranden og de ofte stejle kyst-
skrænter og skov, der strækker sig ind i landet, som Fløjstrup Skov. Netop i ilandføringsområdet findes der 
dog ingen bagvedliggende skov, og skrænten er ganske beskeden i modsætning til forhold især mod nord 
og lidt længere mod syd.  

 
Figur 107: Per Smed – Geologisk istidskort 

Fra kysten og ind i landskabet til omkring Neder Fløjstrup findes der en række mindre bevoksninger. Terræ-
net stiger fra kysten i form af bløde bakker op til et landskabsplateau omkring Beder og Malling. På pla-
teauet er terrænet mere fladt med mindre sammenhængende bevoksninger og levende hegn. Området er 
gennemskåret af mange veje og er tæt befolket. Længere mod vest ændrer morænelandskabet igen karak-
ter, idet terrænet stiger til højdepunkter op til 88 meter over havets overflade, og fra området syd for Mår-
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slet og mod vest bliver det mere åbent med større markparceller og spredte gårde og huse. Som nævnt går 
undersøgelseskorridorerne stort set over landbrugsland med spredt bebyggelse, og mellem mindre lands-
byer (Over og Neder Fløjstrup) og mindre byer (Beder og Malling) og således fortrinsvis over arealer med 
lav befolkningstæthed. Der er kun få plantager og beplantninger på strækningen, men en del læhegn, som 
giver identitet og karakter, og som viser sammenhængen mellem gårde og tilhørende marker. 

Mellem Beder og Malling er planlagt etableret et nyt rekreativt område med nyplantning af skov og anlæg-
gelse af stier, som undersøgelseskorridoren og kabeltracéet vil gennemskære. 

Mulig påvirkning i anlægfasen  

Som beskrevet tidligere, vil havkablet blive samlet med landkablet i en betonbrønd eller lignende, beskyttet 
af natursten. Brønden placeres på agerjord indenfor kystbevoksningen, og vil være eneste synlige tegn på 
anlægget ud over røde markeringspæle langs tracéet.  

Kabelgraven med køreplader, afgravet jord osv. berører som nævnt et ca. 18 meter bredt bælte, som evt. 
vil stå åbent og være synligt på tværs af landskabet. Det vil blive reetableret straks efter kabellægningen, og 
efter kort tid vil der kun være få synlige spor i landskabet.  

Mulig påvirkning i driftsfasen 

Kabelstationen ved Malling er naturligvis synlig. Udvidelse af eksisterende anlæg vil imidlertid ikke medføre 
en væsentlig ændring i anlæggets fremtræden i landskabet, idet der ikke tilføres elementer, der ikke allere-
de findes på stedet. Det samlede anlæg vil dog få en lidt større fylde inden for det af bevoksning afgrænse-
de område. 

På iøjnefaldende steder langs det nedlagte kabelsystem vil ca. 1 m høje, røde markeringspæle, som krævet 
i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen, blive etableret og vil fremover kunne ses. Pælene markerer 
start- og slutmarkeringer, hvor kablet underbores, samt hvor kabeltracéet drejer eller passerer f.eks. læ-
hegn.  

Anlægget kan skabe synlige spor i det åbne landskab. Hvis f.eks. parallelle læhegn alle graves igennem i lige 
linje, vil der skabes et åbent ’ar’ eller linjer i landskabet.  

Vurdering og afværgeforanstaltninger  

Markante strukturer i landskabet er ved udlægning af planlægningsbælterne i videst muligt omfang forsøgt 
undgået, og en række tilbageværende strukturer passeres ved underboring.  Gamle, veletablerede læhegn 
skal underbores. Ved passage af bevaringsværdige, parallelle, smalle, enkeltrækkede læhegn skal de skifte-
vis underbores og gennemgraves, hvorved synlige spor i landskabet undgås.  

Ved gennemgravning af økologisk set ubetydelige læhegn fjernes ét-to træer, hvorved åbningen minimeres 
til 4 meter mellem stammerne. ’Hullet’ lukket efterfølgende ved genplantning, dog ikke med træer med 
dybtgående rødder.  

Landskabeligt er der ikke forskel på T1 og T2. 

Mellem Beder og Malling skal tracéet gå igennem et rekreativt område, hvor skovrejsning er planlagt. I 
dette område skal kabelføringen koordineres med Aarhus Kommune og følge planlagte stier i området for 
ikke at være til gene for etableringen af skoven.  

Transformerstationen Malling er på alle sider, på nær mod øst, omgivet af et bredt beplantningsbælte, som 
fra de omkringliggende veje delvist skjuler anlægget og skaber en sammenhæng med det omgivende land-
skab. Kablet vil blive ført ind fra øst, og vil ikke berøre eller beskadige eksisterende beplantninger.  
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Projektet vurderes således ikke at medføre en væsentlig påvirkning af de landskabelige interesser i tracéet. 
Anlægget vil heller ikke være til gene for den rekreative og æstetiske oplevelse af landskabet. 

Emnet vurderes ikke at være relevant i forhold til havområdet. 

3.8  Jordforurening 

I tracéerne (T1 og T2) fra kyst til elstation Malling er kun på selve stationen kortlagt en mulig jordforurening 
(Lokalitet nr. 751-00315 på vidensniveau 1 - Tisetvej 74A og 74B, 8320 Mårslet).  

Transformatorstationen er en friluftsstation, der har været i drift siden 1989. Anlægget omfatter to oliekø-
lede transformatorer med et samlet olieindhold på 110 tons. 

 

 
Figur 28: Elstation Malling hvor udvidelser skal foretages 

Mulig påvirkning 

Transformatorstationer kan potentielt medføre forurening fra transformerolie, PCB, pesticider og kviksølv. 

Region Midtjylland skriver i et notat dateret d. 21.1. 2010 8), at hvis ikke anvendelsen af det kortlagte areal 
ændres, vil man normalt ikke blive mødt med krav om at undersøge den eventuelle forurening nærmere 
eller fjerne den, og at Regionen ikke vil undersøge ejendommen, da den ikke opfylder kriteriet for følsom 
anvendelse eller værdifuldt grundvand 2. Ikke desto mindre har Region Midtjylland efter henvendelse i en 
mail meddelt, at lokaliteten er prioriteret til undersøgelse, og at Regionen i løbet af 2014 vil udføre forure-

                                                           
2 Hele området hvori stationen ligger er dog senere blevet kategoriseret som OSD – område med særlige drikkevands-
interesser 
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ningsundersøgelser, der skal afklare om driften som transformatorstation har givet anledning til forurening, 
der kan udgøre en trussel for grundvandet. 

Ved kommende anlægsarbejder, som omfatter evt. flytning af jord fra arealet, skal der ske henvendelse til 
kommunen senest 4 uger i forvejen. Region Midtjylland anbefaler i øvrigt, at eventuelle bygge- og anlægs-
arbejder bliver koordineret mellem elselskabet og Regionen. Endelig kræver bygge- og anlægsarbejder til-
ladelse efter § 8 i jordforureningsloven. 

Vurdering og afværgeforanstaltning 

Som nævnt ovenfor vil nærværende projekt omfatte etablering af endnu en transformer på stationen samt 
andre nyanlæg. Det medfører, at oplaget af olie vil blive forøget. Det vurderes dog ikke, at risikoen for 
grundvandsforurening vil blive forøget væsentligt af den grund, da den nye transformer, på linje med de 
eksisterende, vil blive etableret med opsamlingskar, som vil kunne opsamle olie fra en eventuel lækage. 

Mht. nødvendige forholdsregler i forhold til kommende jordarbejder må dette afvente Regionens planlagte 
undersøgelse og aftaler med samme. Det vurderes dog, at jordarbejder under alle omstændigheder vil kun-
ne ske uden risiko for grundvandet. I tilfælde af at der faktisk konstateres forurening af jorden, vil denne 
kunne fjernes og transporteres til jordrensning. Konstateres ingen forurening, må man gå ud fra, at jorden 
blot kan genanvendes som jorddækning på lokaliteten eller alternativt køres på jordlager som normalt ved 
nybyggeri. 

Emnet vurderes ikke at være relevant for den kystnære havbund. 

3.9 Overfladevand  

Eksisterende forhold 

Kun ét sted kommer kabelanlægget i berøring med overfladevand. Det drejer sig om bækken mellem Beder 
og Malling. Ingen vandhuller berøres. 

Mulig påvirkning i anlægsfasen 

Overfladevand såsom damme, søer og vandløb kan tænkes at blive påvirket på to måder. Ligger biotoperne 
tæt på kablet kan det tænkes at det kunne blive nødvendigt at foretage midlertidig grundvandssænkning 
som kunne påvirke biotopen. Gennemgraves et vandløb vil dette resultere i et stort sedimentspild. 

Vurdering og afværgeforanstaltninger 

Kun et enkelt sted passeres et vandløb. I dette tilfælde vil passage ske ved underboring og der vil ikke ske 
sedimentspild.  

Ellers føres kablerne i god afstand uden om en række mindre (beskyttede) vandhuller, og der bliver næppe 
behov for midlertidig grundvandssænkning i et omfang der vil kunne påvirke de nærmeste vandhuller. I 
intet tilfælde vil kabelanlægget således komme til at påvirke overfladevandsystemet. 

Ved underboring og trækning af kabler gennem rør, som beskrevet ovenfor, opfyldes røret efterfølgende 
med bentonit. På den måde blokeres kabelgravens dræningseffekt på disse punkter så tracéet ikke frem-
over får karakter og effekt som en ny drænkanal. Dette vurderes at være særligt vigtigt, hvis kablet skal 
bores under kystskræntvegetationen til marken ovenfor, idet der på dette sted er en ikke ubetydelig højde-
forskel.  

Opgravede drænrør reetableres overalt langs tracéet efter nærmere aftale med de enkelte lodsejere. 

Der vurderes ikke at være risiko for forurening fra anlægget, der kunne tænkes at påvirke overfladevandet, 
hverken under etableringen eller under driften. 
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3.10 Grundvand 

Eksisterende forhold 

Fra kysten næsten til Elmosevej, knap 1 km, er der almindelige drikkevandsinteresser (OD). Herefter er der i 
resten af tracéets længde særlige drikkevandsinteresser (OSD).  

En del af strækningen er kategoriseret som nitratfølsomt (NFI).  

Som beskrevet tidligere lægges kablet i ca. 1 m’s dybde og kommer således ikke i kontakt med det i områ-
det dybtliggende, primære grundvandsmagasin. I flere boringer mellem kyst og transformer ligger det pri-
mære grundvandspejl i omkring 20 m’s dybde. 

Mulig påvirkning i anlægsfasen 

Hele området er forholdsvis højtbeliggende, og det vurderes ikke, at der på noget punkt på tracéet vil blive 
behov for midlertidig grundvandssænkning. 

Mulig påvirkning i driftsfasen 

Som beskrevet tidligere etableres kabelsystemet med sand omkring kablerne, hvilket vil have den effekt, at 
kabelgraven vil være veldrænet fremover.  

Undervejs langs tracéet vil en række eksisterende drænrør givetvis blive gravet op. 

I den ny transformer, der etableres ved elstation Malling, anvendes olie til isolering. Bl.a. for at sikre, at der 
ved en evt. lækage ikke kan forekomme udslip af olie, placeres anlægget på et fundament med et reservoir 
til opsamling af hele den potentielle oliemængde. 

Vurdering og afværgeforanstaltninger 

Hverken i anlægsfasen eller driftsfasen vurderes det, at der vil kunne ske hændelser eller forekomme foru-
reninger, der vil kunne få negative konsekvenser for grundvandet i området, og der vurderes ikke at være 
behov for yderligere afværgeforanstaltninger ud over de, der rutinemæssigt etableres ved ny-etablering af 
transformerstationer, som f.eks. at etablere opsamlingsreservoir af tilstrækkelig størrelse til olie ved evt. 
lækage. 

Det er beskrevet, at ved tildækning af kabelrenderne lægges den opgravede jord tilbage så den oprindelige 
lagdeling bibeholdes. Det medfører, at arealet omkring kablet ikke ændres i forhold til evnen til at modvirke 
nedsivning af nitrat til grundvandet. I øvrigt er der intet i projektet, der kan forventes at kunne medvirke til 
at øge risikoen for nitratnedsivning. 

Ved underboring og lægning af kabler i plastrør, fyldes disse med bentonit for bl.a. at hindre at renden 
kommer til at fungere som en uønsket drænkanal. 

Emnet vurderes ikke at være relevant i forhold til havbunden. 
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4 Forhold til anden planlægning m.m. 
Kommuneplan 2013 består af tre dele: 

• En Temaplan, der planlægger for kystområdet, kulturmiljøet, jordbruget og landskabet. Af tema-
planen fremgår hvilke ændringer til Kommuneplan 2009, der er foretaget. 

• Hovedstrukturen, Kommuneplan 2009, der angiver de overordnede mål for udviklingen og arealan-
vendelsen i Kommunen som helhed. 

• Og endelig Rammerne, der fastlægger, hvad de enkelte arealer må bruges til, og hvordan der må 
bygges. 

4.1 Arealanvendelse 

Eksisterende forhold 

I forbindelse med kabelføringen kan to perspektivområder og et område udpeget til rekreative formål blive 
berørt. Nord for Malling, i forlængelse af byens nordligste boligkvarter, er et område ifølge Kommuneplan 
2013 udlagt som rekreativt område med idrætsanlæg. En del af området består i dag af fodbold- og tennis-
baner, mens den nordligste del anvendes til landbrug. Kabeltracéet løber igennem den del af området, der i 
dag benyttes til landbrug. 

Et perspektivareal vest for Malling er udlagt til udvikling af et selvstændigt bysamfund men udnyttes i dag 
som jordbrugsområde. Et perspektivareal syd for Beder er udpeget som interesseområde for byudvikling. 
Indtil området inddrages til byudvikling, er det fortsat fastlagt anvendt til jordbrugsformål.  

 
Figur 119: Kommuneplanforhold – Rammer og perspektivarealer 
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Mulig påvirkning 

Nedlægning af kablerne i de rekreative områder nord for Malling vil ikke påvirke de nuværende rekreative 
interesser, da kablerne vil blive lagt i landbrugsjord. 

For perspektivarealerne kan kabelføring gennem områderne lægge begrænsninger for den senere planlæg-
ning og anvendelse af byområderne.  

 
Figur 30: Kig mod øst fra Beder Landevej. Rekreative områder mellem Beder og Malling nord for nuværende boldbaner 

Afværgeforanstaltninger og vurdering 

Kabelføringen kan foretages i den nordligste del af område der er udlagt til rekreative formål og derved 
undgå de nuværende tennis- og fodboldbaner. Kommende boldbaner af enhver slags kan uden problem 
etableres ovenpå kabelanlægget. 

For at lægge så få begrænsninger på en kommende udnyttelse af perspektivarealerne som muligt, skal ka-
belføringen, i det omfang det er muligt, ske uden for områderne eller så tæt på ydergrænsen af områderne 
som muligt. Hvor forslag T2 gennemskærer perspektivarealet, kan kablet nedlægges langs Nymarksvej og 
derved undgå at påvirke den kommende planlægning og arealanvendelse ud over nødvendige restriktioner 
for et ca. 7 m bredt bælte. Et sådant bælte vil i givet fald evt. kunne tilplantes og anvendes som (tvunget) 
afskærmende plantebælte mod Nymarksvej. 

For begge forslag (T1 og T2) vurderes det således at kabelføringen kan foretages uden at påvirke det rekre-
ative område mellem Malling og Beder væsentligt. Forslag T1 ligger uden for perspektivarealerne, mens 
forslag T2 mere eller mindre berører yderkanterne af områderne. 
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Figur 31: Kig mod øst. Nymarksvej gennemskærer perspektivområde. Kabeltracéet foreslås nedlagt i en af vejkanterne. Vejen bibe-
holdes dog ikke nødvendigvis ved den kommende byudvikling 

4.2 Infrastruktur 

Eksisterende forhold 

Fra ilandføringsområdet til transformerstation Malling findes større og mindre veje samt en nærbane, som 
kabelføringen skal krydse. Desuden er en ny nær- og letbane, der vil krydse kabeltracéet, planlagt. 

Den planlagte vej mellem Bering og Beder ligger på en strækning langs den nordlige del af kabelkorridor T1, 
mens T2 ikke kommer i berøring med den planlagte vej (se fig. 32). 
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Figur 32: Eksisterende og planlagte vejforløb og eksisterende og planlagt nær- og letbane 

Mulig påvirkning 

Når kablerne etableres ved underboring, vil der ikke være konsekvenser for eksisterende veje og baner. Det 
er muligt, at der i forbindelse med den planlagte nær- og letbane måske bør tages relevante forholdsregler 
ved etablering, f.eks. evt. vedrørende dybden af kablet. 

Hvis den planlagte vej anses for endelig fastlagt, og lægges som vist på fig. 32, vil der ikke være nogen på-
virkning, da kablerne kan etableres langs vejen eller i behørig afstand til denne. 

Afværgeforanstaltninger og vurdering 

Ved eksisterende veje og bane skal kablet etableres ved underboring. 

Ved kabelføring i nærheden af den planlagte nær- og letbane skal det i forvejen undersøges, om det vil 
være nødvendigt at tage relevante forholdsregler i forhold til senere anlægsarbejde i forbindelse med etab-
lering af banen. 

Kablet skal etableres så det får mindst mulig påvirkning på planlægningen og udførelsen af den planlagte 
vej mellem Bering og Beder. 

4.3 Kulturarv og fredninger 

Eksisterende forhold 

Skovene langs kysten syd for Aarhus, der afsluttes med Fløjstrup Skov mod syd, er udpeget som værdifulde 
kulturmiljøer fra forhistorisk tid. Her findes en række rundhøje, megalitgrave og stenrøser foruden jernal-
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deragre og højryggede agre fra historisk tid. Som det fremgår af figur 34 er der gjort en del fund af forskellig 
art i området, hvoraf de fredede fortidsminder ligger i skovområderne og altså ikke inden for planlægnings-
bæltet for nærværende kabeltracé. 

 
Figur33: Værdifulde kulturmiljøer og kulturhistoriske elementer 

 

 
Figur 34: Blå prik – fund, ikke fredet. Rød prik – fredet fortidsminde. 
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Der er en del beskyttede sten- og jorddiger i området for kabeltraceet samt en række læhegn, der som kul-
turhistoriske strukturer viser sammenhængen mellem landsbyer og marker. I alle tilfælde består digerne af 
jorddiger, der er bevoksede med større eller mindre læhegn, langt overvejende løvtræer og buske. El-
station Malling er omgivet af beskyttede diger.  

 
Figur 125: Tracé T2 over vintersæd og krydsende et større hegn på beskyttet dige (underboring skal foretages) 

Mulig påvirkning 

Kulturværdierne i Fløjstrup Skov samt vest for Beder vil ikke blive berørt. 

Under etableringen af selve kabelanlægget vil man muligvis støde på arkæologiske fund. I sådanne tilfælde 
er der i henhold til museumsloven krav om, at det lokale museum kontaktes, og fundet evt. kan udgraves, 
registreres og bevares for eftertiden. 

Ved almindelig nedgravning vil beskyttede jorddiger blive ødelagt.  

I driftsfasen, efter endt etablering af kabelanlægget vil der ikke være nogen påvirkning af hverken beskyt-
tede diger, fortidsminder eller arkæologiske interesser.  

Afværgeforanstaltninger og vurdering 

Planlægningsbæltet er udlagt, så det helt undgår fredede fortidsminder (inkl. beskyttelseszoner). Heller 
ikke andre kulturhistoriske strukturer såsom kirker og bevaringsværdige bygninger mv. berøres. 

Afskrabning af overjorden danner grundlag for en vurdering af, om der findes bevaringsværdige fund, som 
kræver egentlig udgravning eller undgåelse/underboring. Dette arbejde aftales nærmere med museums-
myndighederne. I praksis foregår det ved, at overjorden afskrabes på en nærmere aftalt delstrækning, 
hvorefter museumsfolkene undersøger stedet for forhistoriske spor. Herefter lægges kablet, og den samme 
procedure foretages for den næste delstrækning. 
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Beskyttede jorddiger samt større læhegn skal underbores, hvor de ikke kan undgås. Hermed ændres diger-
nes tilstand som kulturhistoriske spor i landskabet ikke. I visse tilfælde kan gennemgravning og efterfølgen-
de reetablering af jorddiger accepteres, da det på længere sigt ikke vurderes at være af betydning for struk-
turen som kulturhistorisk spor i landskabet. Omgivende beskyttede diger, ved el-station Malling vil ikke 
blive berørt af anlæggene. 

Projektet vurderes således ikke at medføre væsentlige påvirkning af kulturmiljøer eller fredede kulturhisto-
riske elementer. Erfaringen fra lignende kabelprojekter viser, at samarbejdet med museerne om projekter-
ne ofte fører til, at der afdækkes arkæologiske fund, som man må formode ellers ikke ville være opdaget. 

Der er ikke kendskab til, at der skulle være anden skjult kulturarv i tracéet i havbunden til strandkanten. 

4.4 Socioøkonomiske effekter 
I VVM-redegørelsen for vindmølleparken er socioøkonomiske effekter omtalt. Her suppleres med beskæfti-
gelseseffekten i både etablerings- og driftsfasen ved installation af henholdsvis 66 eller 80 MW. 

 

Jobskabelse 9) Installeret effekt 
66 MW 

 
80 MW 

Etableringsfase, årsværk 
 

1.000 1.200 

Driftsfasen, fuldtidsjobs 
 

25 30 

Tabel 3: Beskæftigelseseffekt af etablering af vindmøller 

Ovenstående værdier gælder for etablering og drift af landmøller. Det må antages, at etablering af havmøl-
ler er endnu mere mandskabskrævende, og at tallene derfor vil være underestimerede i denne sammen-
hæng. For landmøller skønnes det yderligere, at ca. 80 % af beskæftigelsen i etableringsfasen går til produk-
tion af møllen og ca. 20 % til etablering af fundamenter, veje osv. I forbindelse med havmøller må det anta-
ges, at betydeligt mere end 20 % går til etablering af fundamenter og kabler etc. og en tilsvarende mindre 
del til produktion af møllen.  

Det er naturligvis vanskeligt at vurdere, hvor stor en del af beskæftigelsen, der vil være lokal eller sågar 
national. Mht. produktion af møllen er møllefabrikatet afgørende for den nationale beskæftigelse. Er der 
tale om en dansk-produceret mølle vil den nationale effekt være stor.  

Især i forhold til etablering af infrastruktur, veje, kabler og fundamenter, falder effekten i høj grad lokalt. 
Det samme gør den til en vis grad i driftsfasen. Her drejer jobeffekten sig ud over service og vedligehold 
også om ’alt muligt andet’, som f.eks. ekstra beskæftigelse i forsyningssystemet, blandt konsulenter, forsk-
ningsinstitutter, universiteter, finansielle institutter osv. 

4.5 Materielle goder 

Eksisterende forhold 

Kabeltracéet løber primært over landbrugsjord, der dyrkes med traditionelle afgrøder såsom hvede, byg, 
raps, frøgræs og majs. En mindre del af markerne afgræsses af heste. Nærmest kysten løber tracéet gen-
nem et skovrejsningsområde. Der er ikke udlagt råstofområder i bæltet. 



48 
 

Mulig påvirkning 

Anlægsarbejdet vil naturligvis, afhængigt af årstiden, i større eller mindre grad forstyrre den landbrugs-
mæssige anvendelse af arealerne. Afgrøder kan blive opgravet og ødelagt inden for et arbejdsareal på ca. 
18 m’s bredde, når kablet anlægges. 

I driftsfasen pålægges arealet et ca. 8 m bredt deklarationsbælte. Inden for dette areal kan der ikke foregå 
aktiviteter, som kan skade kabelsystemet eller forhindre adgang til det ved reparation o.l. Der kan derfor 
bl.a. ikke fremtidigt opføres bygninger og andre større anlæg eller plantes træer med dybtgående rødder. 
Almindelig landsbrugsproduktion på arealet kan dog fortsat ske og området kan anvendes til friarealer, stier 
og lignede. 

Kabellægning vil påvirke skov- og plantagedrift inden for deklarationsbæltet, da man af sikkerhedshensyn 
ikke kan tillade plantning af træer med dybtgående rødder ovenpå kabelsystemet. 

Vurdering og afværgeforanstaltninger  

På almindelige landbrugsarealer vil der ikke være langtidspåvirkninger fra kabelnedlægningen, når den ef-
terfølgende reetablering af marken er gennemført. Særlige bedrifter som planteskoler og gartnerier, und-
gås eller tracéet vil blive placeret på dele af bedriften, hvor jorden årligt omlægges. 

Tracéet føres ikke gennem eksisterende skov, men gennemskærer mellem Over og Nedre Fløjstrup en 
skovbyggelinje langs kysten. Mellem Beder og Malling strejfes endnu en skovbyggelinje og det samme sker, 
hvor tracéet forlader Nymarksvej og krydser ned mod Malling stationen.  

Planlægningsbæltet er lagt udenfor byzoneområdet, således at det i videst mulig omfang er muligt at undgå 
at komme i konflikt med andre planlægningsmæssige forhold, som der er redegjort for ovenfor.  

Der vil i forbindelse med planlægningen blive taget kontakt til lodsejere for at tilpasse projektet, så gener 
afværges og mindskes mest muligt, og for at aftale passende erstatninger for de indskrænkninger, den en-
kelte ejendom pålægges i forbindelse med projektet. Erstatningsbeløb udmåles og aftales i henhold til 
Landsaftalen, som dækker rådighedsindskrænkning på deklarationsarealet, skader på jordens struktur, ska-
der på afgrøder i forbindelse med anlægs-, reparations- eller tilsynsarbejde samt andre eventuelle skader 
eller øvrige ulemper, der kan opstå i forbindelse med anlæg og drift. Kan der ikke opnås enighed om kabel-
systemets placering, kan der blive tale om ekspropriation med fastsættelse af erstatning efter gældende 
regler. Forhandlingsprocessen og udbetaling af erstatning sikrer, at private lodsejere ikke oplever et øko-
nomisk tab ved projektet i forhold til deklarationsarealets begrænsninger. 

Det vurderes på den baggrund, at planlægningen ikke medfører væsentlig påvirkning af de materielle go-
der. 

Emnet vurderes ikke at være relevant for havbunden til kysten. 

4.6 Rekreative forhold 

Eksisterende forhold 

Stranden ved ilandføringspunktet er et rekreativt område, der bruges som badestrand af områdets beboere 
og byens borgere, hvilket er gældende for hele stranden fra Aarhus til Norsminde Fjord. Desuden anvendes 
stranden af lystfiskere på jagt efter f.eks. hornfisk og havørred. Også dette gælder hele stranden.  

Mulig påvirkning 

Under nedgravning af kablerne vil stranden naturligvis ikke kunne benyttes af hverken badegæster eller 
lystfiskere. 
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Vurdering og afværgeforanstaltninger 

Nedlægning af kablet i stranden kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. En sådan dispensations-
ansøgning er p.t. indgivet til Naturstyrelsen. 

Nedlægning af kablerne i havbunden og stranden vil blive gennemført på forholdsvis kort tid og arealerne 
reetablerede, så man efterfølgende efter kort tid ikke vil kunne erkende, at der her er foretaget gravear-
bejde i vand- og landskabet, ud over en eventuel markering af kabelføringen med pæle. Anlægget vil såle-
des ikke efterfølgende påvirke mulighederne for at anvende området rekreativt hverken som bade- eller 
lystfiskerstrand. Der vil derfor ikke være behov for at lave andre afværgeforanstaltninger end den reetable-
ring af bevoksningen giver. 

4.7 Kumulative effekter 
Flere miljøpåvirkninger, som hver især vurderes at være uvæsentlige, kunnne tilsammen (kumuleret) even-
tuelt udgøre en væsentlig påvirkning. 

I dette tilfælde vurderes det ikke, at der er væsentlige kumulative effekter af projektets miljøpåvirkninger. 

4.8 Sammenfatning og vurdering af forskelle mellem tracé T1 og T2 

Linjeføringen for kablet fra stranden syd for Fløjstrup til transformerstation Malling vurderes at kunne 
trækkes stort set udelukkende over landbrugsjord, når der ses bort fra de steder kablerne skal krydse veje, 
læhegn og andet. Desuden vil det endelige tracé forholdsvis enkelt kunne trækkes udenom skove, planta-
ger og andre mindre naturområder i hele tracéets længde, uden at dette i væsentlig grad vil medføre for-
længelse af strækningen. Det betyder, at sådanne habitater ikke forstyrres eller ødelægges, og det betyder 
samtidig, at heller ikke dyr og planter, beskyttede som ikke-beskyttede, vil blive negativt påvirkede ved at få 
levesteder forstyrret eller ødelagt mere eller mere permanent, idet det er her de skal findes og ikke i det 
åbne dyrkede land.   

Det kan derfor konstateres, at kablerne kan lægges og ikke mindst drives uden væsentlige negative effekter 
på miljøet i bred forstand.  

Ud fra en helhedsbetragtning vurderes de positive effekter af hele projektet på såvel miljøet som samfun-
det at være langt større end de negative, når den meget store reduktion i emission af kuldioxid, svovldioxid 
og kvælstofoxider, reduktion i produktion af affald, indirekte effekter på mennesker og sundhed samt be-
skæftigelseseffekten af vindmøllernes elproduktion indregnes og holdes op mod de beskedne negative 
gener, som projektet naturligvis også medfører.  

Heller ikke i forhold til planlægningsmæssige forhold synes der at være væsentlige konflikter, idet kablerne 
vil kunne lægges uden i væsentlig grad at hindre eller begrænse fremtidige ønskede arealanvendelser. Den 
væsentligste gene af projektet vurderes at være, at pålægning af et deklarationsbælte i hele tracéets læng-
de og ca. 7 meters bredde vil medføre begrænsninger i de fremtidige arealanvendelsesmuligheder, idet der 
her ikke fremover vil kunne bygges, graves eller plantes skov.  

Som det er fremgået af ovenstående er der i nærværende VVM-tillæg arbejdet med to forskellige linjefø-
ringer af kabeltracéet. I nedenstående tabel er de væsentligste forskelle nærmere omtalt og vurderet. 
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Parameter Tracé Bemærkninger 
 

Længde T1 Ca. 7,9 km. 
T2 Ca. 7,6 km.  

Afgrænset 
landsby 

T1 Gennemskærer et landsbyområde. Næppe et større problem, men vil dele landsbyen 
med et deklarationsbælte på ca. 7 m 

T2 Gennemskærer ikke 
Perspektiv-
område 

T1 Gennemskærer ikke 
T2 Gennemskærer et perspektivområde. Næppe et større problem, hvis kablet lægges i 

vejside, men vil påføre perspektivområdet et deklarationsbælte på ca. 7 m langs eksiste-
rende vej.  Det bemærkes, at Nymarksvej ifølge kommunen ikke nødvendigvis bibeholdes 
med sit nuværende forløb ved en kommende byudvikling 

Forhold til 
bygninger i 
det åbne land 

T1 Skal passere nord om drivhus, men syd om tilhørende stuehus ved Nymarksvej  
T2 Største problemer ved Nymarksvej, hvis placeret i den sydlige vejkant. Kan kablet place-

res i den nordlige vejkant ved passage foran drivhus vil det være det enkleste 
Tabel 4: Væsentligste forskelle på linjeføring T1 og T2 for elkablerne  

Udover ovennævnte forhold vurderes der ikke at værre større forskelle på de to linjeføringer. Det gælder 
som nævnt naturpåvirkninger og afstand til beskyttet natur samt i forhold til skovrejsning, Beder-Beringvej 
og nitratfølsomme arealer. 

Hvad angår antallet af underboringer af veje, store levende hegn på beskyttede diger, Odderbanen m.m. 
vurderes dette at blive det samme, og der vil således ikke i den sammenhæng være nogen økonomiske eller 
andre forskelle på de to tracéer. 

På den baggrund må tracé T2 anbefales, da den er ca. 300 m kortere end T1, og da den ikke skal igennem 
Over/Neder Fløjstrup. Men i så fald må det accepteres at kablet kan lægges i vejkanten langs Nymarksvej, 
og at dette i givet fald vil medføre nogle restriktioner på den fremtidige anvendelse af de første ca. 7 m 
langs vejen enten på nord- eller sydsiden. 

Kan dette ikke accepteres, eller vurderes det at medføre uacceptable begrænsninger på den fremtidige 
anvendelse af perspektivområdet, kan i stedet vælges en kombination af de to tracéer, således at T2 følges 
fra strandkanten til Oddervej, hvorefter T1 følges resten af vejen til transformerstation Malling. Den poten-
tielle besparelse pga. tracélængde kan i så fald skønnes til det halve af ovennævnte.                                                                                                                                                                                                                                          
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5 Befolkning og sundhed 

Mulig påvirkning 

Potentielle påvirkninger af befolkning og menneskers sundhed kan opdeles i påvirkninger i anlægs- og 
driftsfasen. 

Anlægsfase 

I anlægsfasen vil lokalbefolkningen, besøgende i området samt i særdeleshed naboer til kabeltraceet mid-
lertidigt kunne opleve gener i form af støj fra maskiner, støv fra graveaktiviteter, trafik af maskiner og last-
biler m.m., synlige visuelle forstyrrelser i form af kabeltromler og køreplader i landskabet i et normalt for-
holdsvist åbent landskab. På den enkelte lokalitet vil de nævnte forstyrrelser være af få dages varighed. 

Driftsfase 

I driftsfasen vil der langs kabelsystemet generelt hverken være gener i form af støj, lugt, trafik eller visuelle 
effekter i landskabet. Eneste mulige gene i driftsfasen vil være i forbindelse med evt. servicearbejder på 
kablet. 

Magnetfelter 

Magnetfelter fra jordkabler er større end felter fra en tilsvarende luftledning, når der måles lige over eller 
tæt ved kablerne. Felter omkring jordkabler aftager imidlertid hurtigere med afstanden end felter omkring 
en tilsvarende luftledning. Magnetfeltet fra et kabelanlæg som det, der indgår i nærværende projekt er vist 
i Figur 36. 

 
Figur 36: Magnetfelt for et 30, 50 eller 60 kV kabel i tæt trekant forlægning med fasestrømmen 200 A. Årsgennemsnit 1 m over 
jorden. 

Det er ikke muligt endeligt at be- eller afkræfte en eventuel sundhedsrisiko af et magnetfelt. Derfor anbefa-
ler Sundhedsstyrelsen, at et forsigtighedsprincip anvendes ved etablering af nye højspændingsanlæg. Prin-
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cippet er nærmere beskrevet i vejledningen ’Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, plan-
lægning og byggesagsbehandling’ 10). I vejledningen beskrives nogle afstande fra forskellige typer højspæn-
dingsanlæg (målt fra tracémidte), hvor magnetfelterne erfaringsmæssigt kan antages at være små. Er man 
uden for disse afstande ved nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, skulle man således være på 
sikker grund.  
 
For et 30-60 kV kabel anbefales en mindsteafstand på 4 m. Nærværende projekt drejer sig om op til fire 
kabelanlæg, hver med 3x33 kV. Men når to eller flere systemer samles, bliver magnetfelterne ikke automa-
tisk dobbelt så store. De kan i nogen grad udligne hinanden. Med det udpegede undersøgelseskorridor er 
det muligt at holde god afstand til beboelse og andre bygninger og holde sig væsentligt udenfor den i vej-
ledningen nævnte vejledende afstand. 
 
Helbredsmæssige forhold vedrørende elproduktion 

Som nævnt ovenfor erstatter vindmøllestrømmen, som kablerne skal transportere, strøm som ellers skulle 
have været produceret på anden vis. I Danmark vil det hovedsagelig sige ved afbrænding af kul på store 
centrale værker.   

Kul brydes i dag primært i såkaldte open pit-miner. Her flyttes overfladejorden, og landskabet ødelægges 
over store områder. Det betyder uundgåeligt store økologiske forstyrrelser i de berørte områder. Det bety-
der desuden, at der spredes kulslam, at der udvaskes giftige stoffer fra den jord, der blotlægges, og at der 
produceres spildevand. Brydning af kul i sådanne miner sker i dag med tungt og stærkt energiforbrugende 
maskineri, der forurener med partikler, kvælstof- og svovlforbindelser, og udleder CO2. Det samme gælder 
den videre transport. 

Ved afbrænding af kul forurenes atmosfæren bl.a. med SO2, NOx og partikler, og skader pga. denne forure-
ning på menneskers sundhed viser sig som bl.a. bronchitis og i det hele taget som øget sygelighed og øget 
dødelighed. I USA tilskrives 7.500 dødsfald årligt luftforureningen fra kulkraftværker. Hertil kommer pro-
duktionen af giftige restprodukter, slagger og flyveaske, som skal bortskaffes. Det sker fortrinsvis ved gen-
anvendelse. Men slagger og aske indeholder også salte og mindre mængder tungmetaller, der kan udvaskes 
ved deponering eller engang i fremtiden fra de fremstillede produkter, når produkterne sidenhen gen-
anvendes som fyld.  

I modsætning hertil giver vindmøllernes elproduktion ingen affaldsprodukter. 

Vurdering og afværgeforanstaltninger 

De midlertidige gener pga. motorstøj og mulig trafik i anlægsfasen er små og ubetydelige. Støvdannelse fra 
gravning og kørsel i tørre perioder kan mindskes ved at sprinke arbejds- og kørearealer. 

I forhold til magnetfelter omkring det aktuelle projekt er forsigtighedsprincippet overholdt, idet det allere-
de i planlægningsfasen har været muligt at fastlægge en linjeføring, så ingen boliger eller børneinstitutioner 
berøres. 

Med en samfundsøkonomisk sammenligning af effekten af vindmøller og kulkraft på menneskers sundhed 
kan problematikken anskues fra en økonomisk vinkel.  

Eksterne omkostninger ved forskellige energiproduktionsmetoder drejer sig om udgifter forbundet med for 
eksempel drivhuseffekt, (tørke, oversvømmelser og stormskader), syreregn, smog, arbejdsskader og egent-
lige sundhedseffekter pga. en eventuel luftforurening. 

EU har i projektet ’ExternE – Externalities of Energy’ beregnet sådanne eksterne omkostninger ved elektrici-
tetsproduktion med forskellige brændsler i de enkelte EU-lande 11). I Danmark er disse omkostninger be-
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regnet til 30 – 52 øre pr. kWh ved elektricitetsproduktion baseret på kul, mens de ved vindkraft er beregnet 
til 0,75 øre pr. kWh.  

Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, har i 2004 beregnet, at kulkraftværkernes luftforurening og påvirkning 
af omgivelserne målt ved en øget sygdomshyppighed koster samfundet 2,24 eurocent pr. kWh eller 17 øre 
pr. kWh 12). Heri indgår ikke eventuelle skadevirkninger af tungmetaller.  

DMU har hertil i 2007 set på sundheds-omkostningerne ved forurening med SO2, NOx og partikler 13). Rap-
porten nuancerer billededet på baggrund af mere præcise atmosfæriske beregninger og et mere præcist 
datagrundlag for befolkningens fordeling omkring anlæggene, og viser, at prissættelsen af sygdomseffekten 
fra de to kraftvarmeanlæg Amagerværket og Fynsværket varierer fra 0,42 eurocent pr. kWh for Amager-
værket til 3,44 for Fynsværket over årene 2003 – 2005. 

Anvendes 0,42 eurocent pr. kWh, som for Amagerværket, bliver den samfundsmæssige værdi af en mindre 
sygdomsfrekvens som følge af Mejlflak-projektets fortrængning af kulkraft over en 20-årig teknisk levetid til 
omkring 360 millioner kroner i sparede sundhedsudgifter. Vindenergi kan således spare samfundet store 
udgifter til sygdomsbehandling. I det perspektiv vurderes projektet at have en positiv effekt på befolknin-
gens sundhed. 

Herudover vurderes det, at anlæg af kablet og driften ikke vil have væsentlige negative konsekvenser for 
befolkningen og dennes sundhed, idet kortvarige, især støjmæssige og visuelle gener i anlægsfasen vurde-
res at være ubetydelige. 
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6 Overvågning 
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet krav til placeringen af kabeltracéet i forhold til byggelinjer, afstand til 
naboer eller andre forhold, samt evt. overvågning af ny transformer. VVM-tilladelsen vil også indeholde 
krav om inddragelse af tilsynsmyndigheden i anlægsfasen ved arbejder i nærheden af beskyttede områder. 
Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at kravene i VVM-tilladelsen overholdes.  

Kommunen skal udarbejde en plan for overvågning af, at anlægsejeren overholder miljøkravene. Heri kan 
både indgå tilsyn og overvågning i anlægsfasen ved almindeligt tilsyn. 

Kabelanlægget overvåges i øvrigt elektronisk af operatøren, og der vil hurtigt kunne gribes ind ved tekniske 
problemer.  

Vurdering og afværgeforanstaltninger 

Overvågning af kabeltracéet vurderes at være uproblematisk og sker konstant i kraft af om kablet overfører 
strøm fra vindmøllerne eller ej. Et evt. brud vil derfor øjeblikkeligt blive registreret, og vil i sagens natur så 
hurtigt som muligt blive udbedret. Ligeledes vil en eventuel lækage på en transformer med det samme 
blive registreret og udbedret, idet energitransporten vil blive afbrudt. Som beskrevet tidligere er transfor-
mere etableret med opsamlingskar ved eventuel lækage. Herudover vurderes der ikke behov for etablering 
af yderligere afværgeforanstaltninger. 
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7 0-alternativ 
Hvis projektet med anlæg af Mejlflak vindmølleparken og tilhørende landanlæg ikke gennemføres, vil de 
beskrevne miljøpåvirkninger naturligvis ikke forekomme. 

Projektets gener for flora, fauna og befolkning i forbindelse med de medfølgende anlægsarbejder vil heller 
ikke indfinde sig, og der vil naturligvis heller ikke være risici for forurening af luft, vand og jord i forbindelse 
med anlægsarbejderne eller driften af anlægget. 

Ej heller vil der komme synlige spor efter kabeltracéet i landskabet, og Malling transformerstation vil ikke 
blive udbygget. 

Projektets positive miljøvirkninger i form af produktion af vedvarende energi og deraf følgende fortræng-
ning af CO2, NOx, SO2 samt en mindre produktion af slagge og aske vil heller ikke blive effektueret, og der vil 
i givet fald ikke blive etableret en vindmøllepark med en produktion af vindmøllestrøm svarende til mellem 
75.000 og 90.000 husstandes årlige forbrug af elektricitet.  

De positive effekter på menneskers sundhed ved erstatning af en fossil baseret elproduktion med en vind-
produceret vil naturligvis heller ikke blive opnået.  

Desuden vil regeringens mål for produktion af vedvarende energi og for reduktion af CO2-udledningen blive 
vanskeligere at opfylde, og må i givet fald gennemføres på anden måde, hvis internationale aftaler, som 
Danmark har forpligtet sig til desangående, skal opfyldes. 
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