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1. BAGGRUND FOR PROJEKTET 

En kreds af enkeltpersoner primært med baggrund i Danmarks Naturfredningsforenings lokal-
komité i Syddjurs Kommune drøftede bl.a. på baggrund af de positive erfaringer fra Samsø mu-
lighederne for at etablere en havmøllepark i Århus Bugt-området. Det overordnede udgangspunkt 
var ønsket om at etablere en havmøllepark, som gav  mulighed for, at borgere, virksomheder, 
kommuner m.fl. omkring Århus Bugten kunne tage del i og være medejere af.  
 
Med henblik på at danne en mere fast organisatorisk ramme dannedes i oktober 2009 Vindmølle-
laug Aarhus Bugt I/S (VAAB) med en bestyrelse bestående af  personer fra Syddjurs, Århus , 
Samsø og  Faurvskov Kommuner og med formand for Danmark Naturfredningsforenings lokalko-
mité i Syddjurs Kommune, Christian Bundgaard, som formand.  
 
På baggrund af lånegaranti fra Energinet.dk iværksattes i regi af VAAB gennemførelsen af  indle-
dende forundersøgelser vedr. mulighederne for at etablere en havmøllepark ved Mejlflak, som 
mht. vanddybder mv. syntes at være en potentiel velegnet lokalitet for etablering af en havmøl-
lepark i Århus Bugt-området. Selve Mejlflak er udpeget som Natura 2000-område, og VAAB øn-
skede at friholde Natura 2000-området for placering havmølleparken. 
 
De indledende forundersøgelser omfattede på baggrund af ”skrivebordsundersøgelser” en beskri-
velse af de væsentligste miljømæssige forhold, herunder sejladssikkerhed, samt havbundsmæs-
sige forhold mht. egnethed til placering af havmøller.  
 
På baggrund af afvejning af ovennævnte forhold udvalgtes en lokalitet, som ud fra en samlet af-
vejning syntes mest velegnet for placering af vindmøller i havområdet omkring Mejlflak. I den 
sammenhæng var et væsentligt forhold, at ud fra havbundsforholdene syntes kun et område 
nordvest for nordspidsen af Samsø at være velegnet, idet øvrige havområder omkring Mejlflak 
har aflejringer af slam/blød bund, som kan udgøre en væsentlig barriere for på økonomisk bære-
dygtigt grundlag at etablere en havmøllepark.  
 
VAAB vurderede, at 20 styk havmøller var et passende antal havvindmøller at placere i et hav-
område som Århus Bugten, hvorfor de 20 havmøller dannede grundlag for den indledende forun-
dersøgelse, herunder udarbejdelse af forslag til placering og beskrivelse af visuel effekt samt pro-
jektøkonomi-beregninger, herunder vurdering af vindforhold.  
 
Som grundlag for beskrivelsen af den visuelle effekt anvendtes en havmølle med totalhøjde på 
150 meter, som umiddelbart vurderes at være dækkende for de havmøller, der er etableret og 
etableres i nærmere fremtid i danske farvande. 
 
De indledende forundersøgelser resulterede i udarbejdelse af en række rapporter:  
 
Vindmøllepark ved Mejlflak i Århus Bugt, PlanEnergi, maj 2010 (visuel effekt); 
Fugle og vindmøller ved Mejlflak, PlanEnergi, maj 2010; 
Mejl Flak, Havbund/Fundamentsløsninger, Grontmij Carl Bro, maj 2010; 
Wind-pro-beregninger ved Grontmij Carl Bro, april 2010; 
Vurdering af marinbiologiske aspekter ved etablering af havvindmøllepark ved Mejl Flak, Århus 
Bugt, Orbicon A/S, april 2010. 
 
Den overordnede konklusion af gennemførelsen af de indledende forundersøgelser var, at 
Mejlflak-lokaliteten ud fra miljø-, vind- og havbundsmæssige forhold er potentielt velegnet til 
etablering af en havmøllepark med 20 styk havmøller med totalhøjde på 150 meter.  
 
De økonomiske analyser viste, at med baggrund i de valgte forudsætninger og en elafregnings-
pris på 85 øre/kWh for 50.000 fuldlasttimer og med Energinet.dk-betaling af eltranmissionsudgif-
ter fra fælles offshore elopsamlingspunkt, så kan der opnås en 10% intern projektforrentning.  
 
VAAB indsendte til Energistyrelsen en foreløbig ansøgning om tilladelse til gennemførelse af for-
undersøgelser for etablering af en havmøllepark ved Mejlflak med henblik på at sikre sig rettig-
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hederne til at gå videre med at undersøge mulighederne for at etablere en havmøllepark ved 
Mejlflak.  
 
Involvering af lokale energiselskaber i initiativet for at etablere en havmøllepark ved Mejlflak 
 
En forudsætning for at opnå myndighedstilladelse til gennemførelse af konkrete fysiske forunder-
søgelser for etablering af havmøllepark ved Mejlflak kræver, at ansøgeren har tilstrækkelig tek-
nisk-økonomisk  kapacitet til at gennemføre forundersøgelser, som erfaringsmæssigt er en inve-
stering og udgift i flere million kr.-klassen. VAAB har ikke denne kapacitet, og endvidere priorite-
rede VAAB at skabe en bredere organisatorisk basis for etableringen og driften af en havmølle-
park ved Mejlflak.  
 
På den baggrund tog VAAB kontakt til kredsen af lokale energiselskaber, der står for elforsynin-
gen i Århus Bugt-området: NRGI amba., Østjysk Energi S/I, Viby El-Værk amba, Brabrand Net 
A/S og Galten Elværk A/S. Energiselskaberne forsyner i alt 300.000 husstande i Århus Bugt-
området med el. Disse selskaber viste positiv interesse for at involvere sig i udviklingen af etab-
lering af en havmøllepark ved Mejlflak.  
 
I samarbejde med kredsen af lokale energiselskaber orienterede VAAB i sommeren 2010 kom-
munerne omkring Århus Bugt om planerne om at etablere en havmøllepark ved Mejlflak. Kom-
munerne, omfattende Aarhus, Odder, Samsø, Syd- og Norddjurs Kommuner, gav alle deres posi-
tive opbakning til initiativet. Samsø Kommune var med den foreslåede placering relativt tæt på 
Nordsamsø optaget af de visuelle aspekter. 
 
Endvidere udtrykte Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer i Århus, og Syddjurs deres 
positive opbakning til projektet. Dette er fulgt op med et forventeligt fremtidigt samarbejde med 
lokalkomiteen i Århus om at videreudvikle de positive miljømæssige muligheder ved etablering af 
en havmøllepark, f.eks. ved at forbedre vilkårene for faunaen omkring havmølleparken.  
 
Med henblik på at etablere en mere fast organisatorisk ramme for forberedelsesaktiviteterne for 
etablering af en havmøllepark ved Mejlflak etableredes i november 2011 Havvind Århus Bugt A/S 
(HÅB) med følgende aktiefordeling:   
 
NRGI amba. – 40%; 
Vindmøllelaug Aarhus Bugt I/S – 20%; 
Brabrand Net A/S – 10%; 
Galten Elværk A/S – 10%; 
Viby El-Værk amba – 10%; 
Østjysk Energi S/I – 10%. 
 
I fortsættelse heraf ansattes den hidtidige VAAB-projektleder, Hans Bjerregård, som HÅB-
direktør.  
 
Ansøgning til Energistyrelsen om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelser 
 
 Havvind Århus Bugt A/S (HÅB) ansøgte den 18. november 2010 Energistyrelsen om tilladelse til 
at gennemføre forundersøgelser for etablering af Mejlflak Havvindmøllepark i Århus Bugt.  
  
Projektet omfatter etablering af 20 møller, med en totalhøjde på 150-200 m og en samlet kapaci-
tet på 60-120 MW.  
 
Energistyrelsen gav 1. juni 2011 HÅB tilladelse til at gennemføre forundersøgelser med henblik 
på at opstille ovennævnte vindmøller ved Mejlflak som beskrevet i ansøgningen. Tilladelsen er gi-
vet med hjemmel i Lov nr. 1392 af 27. december 2008 (VE-loven) § 22 og 23 stk. 4. Tilladelsen 
blev givet på grundlag af den fremsendte ansøgning og svar fra centrale myndigheder samt År-
hus-, Odder- Samsø Kommune.  
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Forundersøgelserne gennemføres i overensstemmelse med VVM bekendtgørelsen (Bekendtgørel-
se nr. 815 af 28. august 2000 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af elproduktionsanlæg 
på havet) og i overensstemmelse med indholdet i tilladelsen fra Energistyrelsen.  
  
Undersøgelserne bliver udført i området, der er defineret på nedenstående kort. Tilladelse til for-
undersøgelserne udløber 1. juli 2012, hvilket er sidste dato for indsendelse af forundersøgelses-
rapporten til Energistyrelsen.  
  
HÅB har indgået kontrakt med rådgiverfirmaet Rambøll om at udføre forundersøgelser og udar-
bejde en VVM-redegørelse for projektet. Rambøll står derved som overordnet ansvarlig for forun-
dersøgelser af havbunden, kortlægning af de miljømæssige forhold, visualisering af vindmølle-
parken og udarbejdelse af VVM-redegørelse samt økonomisk vurdering af projektet.   
 
Nærværende selvstændige Natura2000 konsekvensvurdering omhandler potentielle effekter ved 
opførsel og drift af havmølleparken i relation til fugle, havpattedyr, marine naturtyper i  habitat-
område H170, Mejlflak, samt flagermus.  
 
I Danmark er forpligtigelserne, forbundet med Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne, indar-
bejdet i lovgivningen via Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter1 
samt tilhørende vejledning. Ifølge bekendtgørelsen (§6) er der pligt til at gennemføre en konse-
kvensvurdering af aktiviteter, der potentielt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområ-
de væsentligt og som forudsætter planlægning, tilladelse, godkendelse eller dispensation, uanset 
om aktiviteten foregår i eller uden for beskyttelsesområdet. 
 
At et givent projekt ligger helt eller delvist uden for grænsen for et Natura 2000-område har der-
for ikke umiddelbart nogen betydning for konsekvensvurderingens indhold og formål. Det afgø-
rende er, om projektet påvirker de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. 
 
Et hovedelement i beskyttelsen af Natura 2000-områderne er, at myndighederne i deres admini-
stration og planlægning ikke må vedtage planer, projekter eller lignende, der skader de arter og 
naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare. Derfor er der et krav til myndighederne om 
at vurdere konsekvenserne af en plan eller et projekt i de tilfælde, hvor planen eller projektet 
kan påvirke et Natura 2000-område. 
 
I kraft af sit EU medlemskab er Danmark forpligtet til at opretholde en gunstig bevaringsstatus 
for de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for (udpegningsgrundlaget). 
Præcist hvad en gunstig bevaringsstatus indebærer, er specifikt for de enkelte arter og naturty-
per. 
  
For arternes vedkommende må projekter eller planer ikke true de pågældende arter eller deres 
levesteder, dvs. at bestandene skal være stabile eller i fremgang, og arealerne af de levesteder, 
som arterne er afhængige af, skal enten være uændrede eller stigende i forhold til tidspunktet for 
områdets udpegning.  
 
Habitatområde H170 er udpeget alene på baggrund af habitatdirektivets naturtype rev (1170).  
For naturtyperne er der tilsvarende typisk tale om, at arealet med den pågældende naturtype 
skal være stabilt eller stigende for at opretholde en gunstig bevaringsstatus.  
 
Af Habitatdirektivets artikel 12 og Bilag IV fremgår desuden, at medlemslandene skal indføre en 
streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om disse forekommer indenfor eller 
udenfor et Natura 2000-område.  
 

                                               
1 Bekendtgørelsen viderefører principperne fra bekendtgørelse nr. 477 om konsekvensvurderinger og krav til 
afgørelser i sager, der kan påvirke Natura 2000 områder. I den nye bekendtgørelse er listen over tilladelses- 
og godkendelsesordninger udvidet, bestemmelser om særlige undtagelsesmuligheder fra reglerne om konse-
kvensvurdering er ophævet, og retningslinjer for administration af Habitatdirektivets artikel 12 og 13 samt 16 
er tilføjet.  
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De danske arter, som er listet i direktivets Bilag IV, omfatter 7 relativt sjældne planter samt 36 
dyrearter, hvoraf en del er forholdsvis sjældne.  
 
Direktivbestemmelsen indebærer, at hvor der er en regelmæssig forekomst af Bilag IV-arter, kan 
der ikke umiddelbart gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågæl-
dende arters yngle- og rasteområder.  
 
De relevante Bilag IV-arter i forbindelse med nærværende projekt er marsvin, samt en række 
flagermusarter. Disse er behandlet i de respektive afsnit i nærværende konsekvensvurdering 
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2. FUGLE 

2.1 Introduktion Fugle 
I de følgende kapitler 2-10 redegøres for projektets mulige konsekvenser for fugle. Der ligger tre 
EF-fuglebeskyttelsesområder inden for en afstand af 10 km fra projektområdet.  Det er derfor re-
levant at vurdere projektets eventuelle påvirkninger af de arter, der udgør udpegningsgrundlaget 
for de pågældende områder. Herudover vurderes projektets potentielle påvirkninger af fuglefau-
naen i almindelighed, med særligt henblik på rødlistede arter, fredede arter og arter, som Dan-
mark internationalt har et særligt ansvar for. 
 
Redegørelsen er baseret på eksisterende data vedrørende forekomsten af rastende og trækkende 
fugle i området. Desuden bygger vurderingen på erfaringer fra andre havmølleparker angående 
de relevante fuglearters respons på havvindmøller i både anlægs- og driftsfasen. 
 
Redegørelsen er opbygget, så den tilfredsstiller såvel kravene til en Natura 2000 konsekvens-
vurdering i henhold til Bekendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007 som kravene til en VVM-
redegørelse efter Bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/2010. 
 
 

2.2 Eksisterende forhold 
2.2.1 Fuglebeskyttelsesområde nr. 30, 31 og 36 

Projektområdet ligger ca. 6 km øst for EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 30, Kysing Fjord, ca. 8 
km NV for EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 31, Stavns Fjord og ca. 9 km NNØ for EF-
Fuglebeskyttelsesområde nr. 36, Horsens Fjord og Endelave (Figur 2-1). 
 

 

Figur 2-1 Afgrænsning af EF-Fuglebeskyttelsesområderne nr. 30, 31  og 36. 

 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 30 omfatter det lavvandede område Norsminde Fjord samt mindre, 
tilgrænsende strandengsarealer. Området er udelukkende udpeget for bilag 1 arten sangsvane 
(Tabel 2-1), men fjordområdet huser desuden en lang række ande- og vadefugle /1/. Sangsva-
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nerne opholder sig udelukkende på det lavvandede fjordområde og de tilgrænsende landarealer 
og udnytter således ikke de marine områder. 

Tabel 2-1 Udpegningsgrundlag for EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 30, Kysing Fjord. 

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

Arter, jf. artikel 4, 
stk. 2 

Ynglende 
i.h.t. 

DMU’s 
database 

Trækkende 
i.h.t. DMU’s 
database 

Kriterier 

Sangsvane     T F6 
F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, 
fordi forekomsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredel-
sesområde i Danmark 
 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 omfatter 15 km2 havområde øst for den nordlige del af Samsø, 
øer og strandarealer i Stavns Fjord, Besser Rev, Kyholm, Lindholm, Vejrø og Bosserne. Området 
er udpeget for såvel ynglefugle som trækfugle (Tabel 2-2). Stavns Fjord og øerne øst herfor er et 
kerneområde for en række ynglefugle, som er knyttet til strandengene og den kystnære del af 
havet, og rummer en af landets største ynglekolonier af skarv. Fløjlsand, sortand, ederfugl og 
sangsvane raster i området om vinteren. Dykænderne er afhængige af forekomsten af bunddyr i 
havet, mens sangsvanerne i stor udstrækning ernærer sig på tilstødende områder med agerland 
/2/. 

Tabel 2-2 Udpegningsgrundlag for EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 31, Stavns Fjord. 

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

Arter, jf. artikel 4, 
stk. 2 

Ynglende 
i.h.t. 

DMU’s 
database 

Trækkende 
i.h.t. DMU’s 
database 

Kriterier 

Sangsvane     T F2, F4 

Klyde   Y   F3 

Splitterne   Y   F1 

Havterne   Y   F1 

Dværgterne   Y   F1 

  Skarv Y T F4 

  Ederfugl   T F4 

  Fløjlsand   T F4,F7 

  Sortand   T F4 
F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I 
og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller 
mere af den nationale bestand 
F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I 
og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, 
dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende 
og forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige ar-
ter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i 
dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% el-
ler mere af den nationale bestand. 
F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, 
fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af 
bestande af spredt forekommende arter. 
F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internatio-
nalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller 
mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten.  
F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, 
fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske pe-
rioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket 
mod ynglestederne og lignende. 
 
Det oprindelige udpegningsgrundlag og de konkrete målsætninger for de tre arter af havdykæn-
der samt de maksimale antal, der er registreret i EF-fuglebeskyttelsesområdet siden 1990, frem-
går af Tabel 2-3. Der er ikke fastsat nogen målsætning for antallet af rastende skarver. Det ses 
af tabellen, at såvel ederfugl som fløjlsand er gået kraftigt tilbage, mens det nyeste maksimumtal 
for sortand (januar 2011) svarer til det oprindelige udpegningsgrundlag. 



 
NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 
 
 
 
 
 
 

 

7

Tabel 2-3 Udpegningsgrundlag (antal rastefugle), målsætning og nyere maksimumtal for udpegningsar-
terne ederfugl, fløjlsand og sortand i EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 31. Kilder: se referencelisten. 

Art Udpegningsgrundlag 
(1983) /3/ 

Målsætning* Maksimum  
1990-1999 

Maksimum  
2000-2011 

Ederfugl 62.000 ≥ 62.000 35.000 /4/ 8.000 /5/  

Fløjlsand – ≥ 6.000 500 /5/ 410 /5/ 

Sortand 9.000 ≥ 15.500 12.000 /5/ 9.000 /4/ 
* Målsætning ifølge Natura 2000-planen /2/. Målsætningen skal forstås sådan, at der skal være grundlag for rasten-
de/fouragerende bestande af den anførte størrelse. 
 
Det er vurderet, at tilbagegangen for havdykænderne i området  er et udtryk for, at arterne ge-
nerelt er i tilbagegang i Danmark /5/. For alle tre arter vurderes prognosen som ugunstig på 
grund af fødemangel som følge af en for høj næringsstofbelastning af området, med tilhørende 
iltsvind og skader på bundfaunaen /2/. 
 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 36 (F36) omfatter store dele af havområdet mellem den sydlige del 
af Samsø og Jylland, fra Hov Røn i nord til syd for Endelave, samt de ydre dele af Horsens Fjord 
med øerne Vorsø, Alrø og Hjarnø. Områdets mange øer og holme med lav vegetation er ynglelo-
kaliteter for en række arter af havfugle, som er på udpegningsgrundlaget (Tabel 2-4). Havterne 
har en stor og stabil yngleforekomst, og splitterne er for nylig genindvandret til området. Der er 
også pæne ynglebestande af klyde og ederfugl. Vadefladerne og strandengene er i efterårsperio-
den vigtige rasteområder for et stort tal af lille kobbersneppe, hjejle og andre vadefugle, mens 
dykænderne hvinand, ederfugl, fløjlsand og bjergand udnytter de lavvandede områders fore-
komst af bunddyr. Stor skallesluger og skarv lever i området og fouragerer på en række fiskear-
ter /6/. 

Tabel 2-4 Udpegningsgrundlag for EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 36, Horsens Fjord og Endelave. 

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

Arter, jf. artikel 4, 
stk. 2 

Ynglende 
i.h.t. 

DMU’s 
database 

Trækkende 
i.h.t. DMU’s 
database 

Kriterier 

Klyde   Y   F1 

Hjejle     T F2,F4 

Lille kobbersneppe     T F2,F4 

Splitterne   Y   F3 

Havterne  Y  F1 

Dværgterne   Y   F3 

  Skarv Y T F4 

 Bjergand  T F4 

  Ederfugl   T F4 

  Fløjlsand   T F4,F7 

  Hvinand   T F4,F5,F7 

 Stor skallesluger  T F4 
F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I 
og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller 
mere af den nationale bestand. 
F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I 
og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, 
dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende 
og forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige ar-
ter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i 
dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% el-
ler mere af den nationale bestand. 
F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, 
fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af 
bestande af spredt forekommende arter. 
F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internatio-
nalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller 
mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten.  
F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig fore-
komst i områder med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at 
der i området regelmæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af for-
skellige arter, dog undtaget måger. 
F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, 
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fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske pe-
rioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket 
mod ynglestederne og lignende. 
 
Det oprindelige udpegningsgrundlag og de konkrete målsætninger for de to arter af havdykænder 
samt de maksimale antal, der er registreret i EF-fuglebeskyttelsesområdet siden 1990, fremgår 
af Tabel 2-5. De tilsvarende tal for sortand, der indgik i det oprindelige udpegningsgrundlag, er 
også medtaget i tabellen. Der er ikke fastsat nogen målsætning, og der findes ikke noget kvanti-
tativt udpegningsgrundlag for antallet af rastende skarver i området. 

Tabel 2-5 Udpegningsgrundlag (antal rastefugle), målsætning og nyere maksimumtal for ederfugl, fløjls-
and og sortand i EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 36. Kilder: se referencelisten. 

Art Udpegningsgrundlag 
(1983) /3/ 

Målsætning* Maksimum  
1990-1999 /4/ 

Maksimum  
2000-2011 /4/ 

Ederfugl 80.000 80.000 25.000 12.000 

Fløjlsand 3.000 3.000 400 15 

Sortand 8.000 – 4.000 330 
* Målsætning ifølge Natura 2000-planen /6/. Målsætningen skal forstås sådan, at der skal være grundlag for rasten-
de/fouragerende bestande af den anførte størrelse. 
 
Også for F36 må tilbagegangen for havdykænderne i området  tages som udtryk for, at arterne 
generelt er i tilbagegang i Danmark. For de to arter, der stadig indgår i udpegningsgrundlaget, 
vurderes prognosen som ugunstig /6/. Dette skyldes hovedsagelig fødemangel som følge af en 
for høj næringsstofbelastning af området, med tilhørende iltsvind og skader på bundfaunaen, 
men skader og forstyrrelser fra fiskeri og anden rekreativ aktivitet kan også spille ind. 
 
Af de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for ovennævnte fuglebeskyttelsesområder, er det 
kun skarv (som rastefugl), ederfugl, fløjlsand og sortand, der kan forekomme i nævneværdige 
antal inden for projektområdet. Disse arter behandles nærmere i afsnit 2.2.2 om rastende fugle. 
For de øvrige arter gives nedenfor en kort redegørelse for deres forekomst i projektområdet og 
de tre fuglebeskyttelsesområder. 
 
Skarv som ynglefugl forekommer i Stavns Fjord, på Svanegrund og på Vorsø i Horsens Fjord. Ko-
lonien i Stavns Fjord er p.t. Danmarks største med 3.049 ynglepar i 2011, mens kolonierne på 
Svanegrund og Vorsø rummer henholdsvis 721 og 533 par /7/. Den nærmeste ynglekoloni ligger 
således ca. 15 km fra projektområdet. Ynglefuglene fouragerer på ret lavt vand, fortrinsvis i 
nærheden af kolonierne, og formodes således ikke at benytte projektområdet til fouragering. 
 
Sangsvane er primært knyttet til de lavvandede fjorde Norsminde Fjord og Stavns Fjord, hvor 
fuglene raster og overnatter. I dagtimerne fouragerer fuglene på landbrugsarealer og strandenge 
i fjordenes omgivelser. I tilfælde af, at isdække fortrænger fuglene fra fjordene til mere åbne 
kyststrækninger, opholder de sig helt kystnært. Der er ikke registreret sangsvaner i projektom-
rådet ved DMU’s midvintertællinger /8//9/. 
 
Bjergand er inden for F36 helt overvejende knyttet til selve Horsens Fjord, ca. 20 km fra projekt-
området. Fuglene må formodes at fouragere i betydeligt omfang i fjorden, men der kan dog om 
aftenen ske en vis spredning til nærliggende, lavvandede områder, hvor fuglene dykker efter 
snegle og muslinger om natten. Ved de landsdækkende tællinger af vandfugle fra fly i 2004 og 
2008 er der ikke registreret bjergænder i det åbne farvand mellem Samsø og Jylland /8//9/. I de 
kolde vintre 2009/2010 og 2010/2011, hvor fjordene i vidt omfang var tilfrossede, blev der dog 
registreret flokke af bjergænder ud for Issehoved og Ringebjerg på Samsø (maksimum henholds-
vis 300 og 500 fugle) /4/. Det formodes, at disse fugle har ligget i de lavvandede områder ved 
Issehoved Flak og Ringebjerg Sand. 
 
Hvinand er knyttet til områder med relativt lavt vand og beskyttede kyststrækninger. De største 
antal er registreret i området ved Horsens Fjord, men også Stavns Fjord, Norsminde Fjord og de 
indre dele af Århus Bugt (Kalø Vig) og Ebeltoft Vig huser pæne antal. Ved midvintertællingerne i 
2007/2008 blev 90 % af hvinænderne på landsplan registreret på vanddybder mellem 0 og 6 m, 
og ingen blev fundet i områder med  >12 m vanddybde /9/. Der er hverken i 2004 eller 2008 re-
gistreret hvinænder i umiddelbar nærhed af projektområdet /8//9/. 
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Stor skallesluger opholder sig fortrinsvis på indlandslokaliteter, men flytter ved isdække ud til 
fjorde og beskyttede kyststrækninger. Der blev i begyndelsen af 1980’erne registreret op til 1000 
fugle i området ved Horsens Fjord, men antallet er nu væsentligt lavere /10/. Arten ses kun 
yderst sjældent i åbne farvande og er ikke registreret i eller nær projektområdet ved DMU’s mid-
vintertællinger /8//9/. 
 
Klyde, hjejle og lille kobbersneppe er knyttet til vadeflader og tilgrænsende landarealer og er 
derfor ikke relevante i forhold til projektområdet. 
 
Splitterne yngler på Hjarnø i Horsens Fjord, hvor der er fundet 105 ynglepar i 2006, ca. 200 par i 
2009, 350-400 par i 2010 og 350-500 par i 2011 /4//10/. Desuden ynglede arten med 50-65 par 
i Stavns Fjord-området i 2000 og 2001, men er ikke fundet ynglende i dette område siden 
/4//11/. Ynglekolonien på Hjarnø formodes at være etableret af fugle fra Odense Fjord, hvor ko-
lonien på Vigelsø i samme periode er blevet forladt /10/. Splitterner fouragerer langs kysterne, 
oftest inden for få km’s afstand af kolonien /12/. Fuglene fra kolonien på Vigelsø fouragerede 
primært i farvandet nord for Fyn, ca. 10 km fra kolonien /13/. Da der er rig adgang til egnede 
fourageringsområder omkring Hjarnø og Gyllingnæs, evt. også Endelave og Svanegrund, er der 
ingen grund til at tro, at splitternerne fra Hjarnø vil udnytte undersøgelseområdet, ca. 25 km fra 
kolonien. 
 
Havterne yngler i Stavns Fjord-området med en fluktuerende bestand på mellem 5 og 200 par 
/4//5/. Arten yngler endvidere med 40-400 par i F36, hvor hovedlokaliteterne er Alrø, Hjarnø, 
Søby Rev og Hov Røn /4//10/. De nærmeste ynglelokaliteter ligger således mere end 10 km fra 
projektområdet. Arten fouragerer kystnært, normalt inden for 3 km fra ynglekolonien /12/. 
 
Dværgterne har ynglet i Stavns Fjord-området med 0-5 ynglepar i perioden 1981-2001, men der 
er ingen sikre ynglefund siden da /2//4//5/. Arten indgår også i udpegningsgrundlaget for F36, 
hvor der dog ikke er nogen kendte yngleforekomster de seneste 30 år /4//6//10/. Dværgterner 
fouragerer normalt tæt på kolonierne og aldrig mere end 1,5 km fra kysten /12/. 
 

2.2.2 Rastende fugle i projektområdet  
2.2.2.1 Metode 

Forekomsten af rastende vandfugle i området er belyst ud fra Danmarks Miljøundersøgelsers 
(DMU’s) optællinger fra fly i 2004, 2006 og 2008. Der er dels anvendt publicerede resultater 
/8//9/, dels rekvireret specialudtræk fra DMU’s database over registreringer og modellerede tæt-
heder. 
 
Rastende fugle i området er optalt ved de såkaldte midvintertællinger, senest d. 3. januar 2004 
og 7. februar 2008. En del fugle, primært ederfugle og sortænder, opholder sig også i området i 
sensommeren, hvor de fælder svingfjerene og derfor ikke er i stand til at flyve i en periode på op 
til 4 uger. Disse fugle er optalt d. 27. juli 2006. 
 
DMU’s flytællinger er foretaget som linjetransekter med 5 km mellem transekterne. Der er an-
vendt en fast optællingshøjde på 250 fod (76 m) og en flyvehastighed på ca. 100 knob (ca. 180 
km/t). Alle observationer af rastende fugle er registreret med angivelse af art, antal og afstand 
fra transekten (målt i 4 bånd), hvorimod observationer af flyvende fugle ikke medtages. På bag-
grund af disse registreringer et der for hver art beregnet absolutte tætheder af rastefugle på 
baggrund af en estimeret registreringschance (med inddragelse af variabler som observatør og 
bølgehøjde) og modelberegninger af fuglenes fordeling i relation til vanddybde og kystnærhed. 
En nærmere beskrivelse af disse beregninger er givet i /8/. 
 
På baggrund af de data, der er modtaget fra DMU, er der fremstillet kort over arternes antal og 
fordeling i projektområdet og en 2 km bred zone rundt om dette. Endvidere er det samlede antal 
individer i projektområdet estimeret. 
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2.2.2.2 Resultater 
I dette afsnit beskrives kun forekomsten af udpegningsarterne skarv, ederfugl, fløjlsand og sort-
and. Ingen andre arter af svømmefugle er registreret inden for projektområdet ved de seneste 
flytællinger, og eventuelle forekomster må derfor vurderes at være ubetydelige. 
 
I den følgende gennemgang refereres til de forskellige arters fordeling i forhold til vanddybden. 
Der hentydes her til fugle, der er registreret liggende på havoverfladen i områder med den på-
gældende vanddybde – ikke fugle, der er registreret neddykket til den pågældende dybde. 
 
Skarv registreres ved midvintertællingerne fortrinsvis i fjorde og beskyttede indre farvande, og 
helt overvejende på vanddybder under 8 m /8//9/. Ved tællingerne af området i 2004 blev der 
registreret 2 individer på kanten af sejlrenden og yderligere 4 individer på 5-10 m vand ved selve 
Mejlflak, umiddelbart nord for den planlagte nordlige møllerække (Figur 2-2). Der blev ikke regi-
streret nogen skarver i eller nær projektområdet ved tællingerne i 2008. Forekomsten af rasten-
de skarver i området må anses for ubetydelig i forhold til de kystnære forekomster af arten (jf. 
Figur 2-3). 
 

 

Figur 2-2 Observationer af skarv i og nær projektområdet ved flytællingen 3. januar 2004. 
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Figur 2-3 Antal og fordeling af 24.254 skarver registreret ved midvintertællingerne i 2008. Fra /9/. 

 
Ederfugl er langt den talrigst forekommende art i området ved midvintertællingerne, og Århus 
Bugt og farvandet omkring Samsø rummer generelt store mængder overvintrende ederfugle (jf. 
også Tabel 2-3 og Tabel 2-5). De estimerede tætheder i størstedelen af projektområdet var 20-
40 individer/km2 i januar 2004 og 10-20 individer/km2 i februar 2008 (Figur 2-4 og Figur 2-5). 
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Figur 2-4 Den modellerede fordeling af ederfugle i og nær projektområdet ved midvintertællingen i 2004. 

 

 

Figur 2-5 Den modellerede fordeling af ederfugle i og nær projektområdet ved midvintertællingen i 2008. 

 



 
NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 
 
 
 
 
 
 

 

13

Tællinger på landsplan viser, at ederfuglene foretrækker vanddybder mellem 2 m og 10-12 m 
/8//9/. I overensstemmelse hermed findes de største ederfugletætheder i tilknytning til grundene  
nordøst, syd og vest for projektområdet, hvor tætheder op til 80-90 fugle/km2 er estimeret. De 
største tætheder inden for projektområdet forekommer langs den planlagte, nordlige mølleræk-
ke, hvor der er estimeret tætheder på 40-60 fugle/km2 i 2004 og 20-60/km2 i 2008; særligt høje 
tætheder er estimeret omkring de tre møller længst mod sydøst (mølle nr. 12-14). I området ved 
de to sydlige, planlagte møllerækker er de estimerede tætheder 20-40/km2 i 2004 og 10-20/km2 
i 2008, svarende til de gennemsnitlige tætheder i projektområdet. Tætheden er dog lidt højere 
ved de to sydligste af de planlagte møller (mølle nr. 1 og 6), hvor vanddybden er lavere. 
 
Ovenstående tætheder skal sættes i relation til de gennemsnitlige tætheder af ederfugle i de in-
dre danske farvande, hvor der generelt forekommer store antal i den vestlige del af Østersøen, 
Lillebælt, det sydvestlige Kattegat og dele af det nordlige Kattegat (Figur 2-6). De estimerede 
tætheder i projektområdet og langs de planlagte møllerækker svarer nogenlunde til den gennem-
snitlige tæthed af ederfugle i de åbne dele af Århus Bugt, hvor betydeligt højere tætheder dog er 
estimeret i mere lavvandede områder (under 10 m). 
 

 

Figur 2-6 Den modellerede fordeling af ederfugle i de indre danske  farvande ved midvintertællingerne i 
2004. Fra /8/. 

 
Antallet af ederfugle i området er betydeligt lavere om sommeren end om vinteren; men forde-
lingen er den samme, med fuglene koncentrerede i tilknytning til grundene og i den østlige del af 
projektområdet (Figur 2-7). Langs den nordlige møllerække er de estimerede tætheder 0-40 fug-
le/km2, med flest mod SØ og færrest mod NV. Omkring de to sydlige møllerækker er den estime-
rede tæthed 0-10 fugle/km2, svarende til den generelle tæthed i projektområdet, men dog med 
tætheder op til 20/km2 ved de to sydligste møller. 
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Figur 2-7 Den modellerede fordeling af ederfugle (fortrinsvis fældende hanner) i og nær projektområdet 
ved sommertællingen i 2006. 

 
Sortand foretrækker ifølge de landsdækkende flytællinger vanddybder mellem 2 og 10 m, sva-
rende til præferencen hos ederfugl /8//9/. I overensstemmelse hermed er den modellerede for-
deling af sortænder i området om vinteren meget lig ederfuglens, men tæthederne er betydeligt 
lavere (Figur 2-8). Den estimerede tæthed af sortænder i februar 2008 var så lav som 0-2 fug-
le/km2 i størstedelen af projektområdet, men dog med tætheder på 1-6 fugle/km2 i området 
langs den nordligste møllerække, med flest fugle længst mod øst. I området ved de to sydlige 
møllerækker blev der estimeret tætheder på 2-4 fugle/km2 omkring de sydligste af de planlagte 
møller. 
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Figur 2-8 Den modellerede fordeling af sortænder i og nær projektområdet ved midvintertællingen i 
2008. 

 
Der foreligger desværre ikke estimerede tætheder af rastende sortænder i januar 2004. Ved fly-
tællingen i 2004 blev der registreret langt flere sortænder i området end ved den tilsvarende tæl-
ling i 2008. Antallene af observede fugle kan ikke sammenlignes direkte, bl.a. på grund af for-
skelle i vejrforhold, men et mål for tætheden kan fås ved at sammenligne med antallet af obser-
verede ederfugle. I 2008 udgjorde antallet af observerede sortænder i området 4 % af antallet af 
ederfugle, mens antallet af sortænder i 2004 udgjorde 16 % af antallet af ederfugle. Når det ta-
ges i betragtning, at registreringschancen for de små, mørke sortænder er betydeligt mindre end 
registreringschancen for de større, mere brogede ederfugle, må tætheden af sortænder i området 
i januar 2004 have været væsentligt højere end i februar 2008 – måske i størrelsesordenen 30-
40 % af ederfugle-tætheden (sml. Figur 2-4). 
 
Der overvintrer en del sortænder i det sydvestlige Kattegat, men langt de største antal findes i 
farvandet omkring Læsø og Anholt og i Ålborg Bugt. Ved Læsø er der estimeret tætheder på over 
1000 fugle/km2, mens de estimerede tætheder på optimale dybder langs den jyske østkyst i Ål-
borg Bugt typisk er i størrelsesordenen 50-100 fugle/km2 /8/. Tætheden af overvintrende sort-
ænder i projektområdet er væsentligt lavere end disse tætheder og vurderes som gennemsnitlig, 
sammenlignet med andre områder med tilsvarende dybdeforhold i det sydvestlige Kattegat (Figur 
2-9). 
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Figur 2-9 Antal og fordeling af 137.995 sortænder registreret ved midvintertællingerne i 2004. Fra /8/. 

 
Antallet af sortænder i området om sommeren er noget lavere end om vinteren, og fordelingen i 
juli 2006 var markant anderledes end ved midvintertællingerne (Figur 2-10). Fuglene var kon-
centreret i den vestlige del af projektområdet, omkring Norsminde Flak, hvor de estimerede tæt-
heder nåede op mod 2 fugle/km2. I området ved de to sydlige møllerækker var de maksimale, 
estimerede tætheder omkring 1 fugl/km2, mens der ikke blev registreret fældende sortænder i 
området ved den nordlige af de planlagte møllerækker. 
 

 

Figur 2-10 Den modellerede fordeling af sortænder (fortrinsvis fældende hanner) i og nær projektområ-
det ved sommertællingen i 2006. 
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Fløjlsand synes at være gået kraftigt tilbage i området som helhed (Tabel 2-3 og Tabel 2-5), og 
der er kun registreret ganske få fløjlsænder i projektområdet ved midvintertællingerne i 2004 og 
2008. Det er derfor ikke muligt at estimere tætheden af fløjlsænder i området, men den vurderes 
som lav – måske i størrelsesordenen 5 % af tætheden af sortænder, bedømt ud fra antallet af 
observerede fugle. Fordelingen antages at svare til sortandens, som den ofte danner blandede 
flokke med. 
 
Farvandet ud for Stavns Fjord, Begtrup Vig og Ebeltoft Vig rummer mindre koncentrationer af 
fløjlsænder i vintermånederne, mens der kun forekommer yderst få fugle i den åbne del af Århus 
Bugt (Figur 2-11). Antallet af fløjlsænder, der fælder svingfjerene i Danmark, er gået kraftigt til-
bage siden 1970’erne /14/, og der forekommer formentlig yderst få fældende fløjlsænder i områ-
det om sommeren. 
 

 

Figur 2-11 Antal og fordeling af 601 fløjlsænder registreret ved midvintertællingerne i 2008. Fra /9/. 

 
2.2.3 Trækkende vandfugle i området  
2.2.3.1 Metode 

Der er ikke foretaget registreringer af trækkende vandfugle i projektområdet. Trækket af vand-
fugle i og omkring området er derfor belyst ud fra litteraturen (/14//15//16/) og ved udtræk af 
data fra DOFbasen (Dansk Ornitologisk Forenings landsdækkende database over fugleobservatio-
ner, som indeholder over 10 millioner enkelt-observationer /4/). DOFbasen er dårligt dækkende 
for marine områder; men observationer fra nærliggende kyststrækninger, især fremspringende 
pynter, giver dog sammen med litteraturgennemgangen en overordnet billede af vandfuglenes 
trækbevægelser i området. 
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I lyset af gennemgangen af arterne på udpegningsgrundlaget for de nærliggende fuglebeskyttel-
sesområder (afsnit 2.2.1) er dataindsamling og vurdering for trækkende vandfugle begrænset til 
arterne skarv, bjergand, ederfugl, sortand og fløjlsand. For disse fem arter er der foretaget ud-
træk fra DOFbasen af alle registreringer af trækkende fugle fra området omkring Århus Bugt 
(Odder, Århus, Syddjurs og Samsø kommuner) i de seneste 10 år (2002-2011). De vigtigste ob-
servationspunkter for registreringer af trækkende fugle fremgår af Figur 2-12 og Figur 2-13. Da-
taudtrækket er begrænset til observationer (dagstotaler) på mindst 50 (ederfugl, sortand), 25 
(skarv) eller 5 (bjergand, fløjlsand) trækkende individer. Disse afskæringsværdier er fastsat un-
der hensyn til de enkelte arters talrighed; dels for at sikre et minimum af overskuelighed, dels 
fordi indberetninger af mindre antal formodes at være af ret tilfældig karakter. 
 

2.2.3.2 Resultater 
 
Skarv: En af Danmarks største ynglekolonier findes i Stavns Fjord, og farvandet mellem det syd-
lige Samsø og Horsens Fjord er et meget vigtigt rasteområde for arten. Der er således store fore-
komster af skarver inden for en afstand af 20 km fra projektområdet, og det må derfor forventes, 
at der foregår trækbevægelser gennem området.  
 
Hovedtrækket af skarver i Danmark foregår i februar-april, hvor vintergæsterne fra Norge træk-
ker mod nord og de danske ynglefugle ankommer fra vinterkvarteret, og i august-september, 
hvor kolonierne forlades, trækket mod vinterkvarteret indledes og de norske vintergæster be-
gynder at ankomme. Det må derfor formodes, at trækket gennem undersøgelseområdet er størst 
i disse perioder. Hele året kan der desuden ses lokale trækbevægelser, fx fugle der flytter mellem 
forskellige raste-, fouragerings- og overnatningspladser. 
 
Registreringerne i DOFbasen er domineret af lokale trækbevægelser langs kysterne; dog kan 700 
vesttrækkende skarver ved Sletterhage (Helgenæs) primo oktober være fugle på vej mod vinter-
kvarteret. Trækket ved Issehoved (Samsø) synes at være meget beskedent. Der er ingen data, 
der direkte belyser trækket af skarver gennem projektområdet. 
 
Bjergand: Arten yngler kun undtagelsevis i Danmark, men i størrelsesordenen 20.000 fugle over-
vintrer i de indre danske farvande. Ankomsten til de danske overvintringsområder sker hovedsa-
gelig i oktober-november, og fuglene trækker bort igen i marts-april. Bjergand indgår i udpeg-
ningsgrundlaget for F36, hvor forekomsten som nævnt i afsnit 2.2.1 helt overvejende er begræn-
set til selve Horsens Fjord. Uden for fuglebeskyttelsesområdet er flokke på over 100 fugle set ud 
for Århus Havn, i Kalø Vig og Ebeltoft Vig, og i isvintre også omkring Samsø. Bjergænder foura-
gerer både i dag- og nattetimerne, og især om aftenen og først på natten kan der ske en spred-
ning fra dagrastepladserne til nærliggende, lavvandede fourageringsområder. 
 
Registreringerne af trækkende bjergænder i DOFbasen er begrænset til observationer af syd- og 
sydøsttrækkende fugle langs Jyllands østkyst (især ved Kysing Næs) i månederne oktober-marts. 
Højeste dagstotal er 31 fugle. Der kan være tale om fugle, der vender tilbage til dagrasteplad-
serne i Horsens Fjord efter at have fourageret længere oppe langs kysten, eller om fugle, der 
flytter mellem de mindre rasteområder ved Århus/Kalø Vig og det store rasteområde i Horsens 
Fjord. Disse bevægelser formodes ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, at berøre projektområdet. 
Der er ingen data, der kan belyse trækket til og fra de lejlighedsvis benyttede rasteområder ved 
Samsø. 
 
Ederfugl: Forekomsten af rastende ederfugle i området er beskrevet i afsnit 2.2.2.2. Herudover 
er der store yngleforekomster i Stavns Fjord-området (F31) samt på øer og holme i F36 (Hov 
Røn, Søby Rev, Svanegrund, øer og holme i de ydre dele af Horsens Fjord) /17/. Trækket af fugle 
til og fra yngle- og rasteområderne foregår i flere bølger, og trækbevægelser kan ses igennem 
det meste af året. Trækket foregår i dagtimerne igennem de danske farvande i relativt lav højde, 
men undertiden kan ederfugle flyve højt over land. 
 
Så snart hunnerne er gået på land for at ruge i april-maj, forlader de fleste hanner yngleområ-
derne og søger ud på føderige, lavvandede banker, hvor de ligger et par måneder, indtil fæld-
ningstiden begynder. Fra ultimo juni til medio juli sker der et tiltræk af hanner fra store dele af 
Østersø-bestanden, der fælder svingfjerene i de lavvandede, danske farvande i løbet af sensom-
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meren. Frem t.o.m. primo september sker der et yderligere tiltræk af voksne hunner, der har mi-
stet deres kuld, og yngre, ikke-ynglende fugle; disse fugle fælder først på efteråret. Fra primo 
oktober til ind i december foregår det egentlige efterårstræk med ankomst af fugle, der har fæl-
det svingfjerene nærmere ynglepladserne.  
 
Bestanden af overvintrende fugle i det sydlige Kattegat, inklusive farvandet mellem Samsø og 
Jylland, formodes at udgøres af danske fugle og fugle fra Østersø-bestanden i forholdet (ca.) 1:4 
/16/. Tiltrækket til området synes at ske ad to veje: dels gennem Storebælt, hvorfra fuglene kan 
flyve både vest og øst om Samsø, dels gennem Køge Bugt over land til Isefjorden og videre langs 
Sjællands Odde mod vest /16/.  
 
I februar og 1. halvdel af marts sker der visse omgrupperinger, der berører området mellem 
Samsø og Jylland; dels kan der ske et tiltræk af fugle, der har tilbragt den første del af vinteren i 
det nordlige Kattegat, dels sker der et borttræk af fugle mod syd og sydøst. I 2. halvdel af marts 
trækker de danske ynglefugle og fugle, der yngler langs kysterne af det nordlige Kattegat og 
Skagerrak, tilbage mod ynglepladserne, mens det store træk af fugle mod ynglepladserne i 
Østersøområdet foregår ret koncentreret ultimo marts - medio april. 
 
Registreringer af ≥ 50 trækkende ederfugle i DOFbasen er stort set begrænset til månederne 
september - april; dvs. fældningstrækket ultimo juni - august er ikke bemærket i området, og 
det må derfor formodes at være af væsentligt mindre omfang end det egentlige træk.  
 
Ved Issehoved (Samsø) ses et relativt sparsomt træk af V- og SV-gående fugle i perioden medio 
september - medio november (tiltræk af vintergæster, max. 540 på en dag). Dette træk må for-
modes at berøre projektområdet. Der formodes dog også at ske et tiltræk til farvandet mellem 
Samsø og Jylland sydfra, idet vesttrækkende fugle ses langs Samsøs sydkyst. 
 
Registreringerne langs Jyllands Østkyst (fra Kysing Næs til Risskov) er domineret af lokale træk-
bevægelser blandt vintergæsterne (ultimo september - primo marts), og det samme gælder regi-
streringerne fra kysten af Mols (fra Skødshoved til Lushage, Helgenæs). 
 
Fra medio marts til medio april ses et stort og relativt koncentreret træk af Ø- og NØ-gående 
fugle ved Issehoved; især i sidste uge af marts og første uge af april er der adskillige dage med 
over 300 fugle (max. 1375 på en dag). Også dette træk formodes at berøre projektområdet. Der 
er ikke registreret nævneværdige antal af trækkende ederfugle langs Samsøs vest- og sydkyst 
om foråret. 
 
Der er ingen data, der direkte belyser ederfuglenes træk igennem selve projektområdet, flytnin-
ger mellem forskellige rasteområder (grunde) i og nær projektområdet eller lokale trækbevægel-
ser som kompensation for strømdrift. 
 
Sortand: Arten yngler ikke i Danmark; men rastende fugle kan ses året rundt, bl.a. fordi mange 
1-årige, ikke kønsmodne fugle forbliver i de danske farvande den første sommer. Langt de stør-
ste tætheder af rastefugle forekommer i det nordlige Kattegat og ud for den jyske vestkyst ved 
Blåvand, men betydelige antal kan også ses i det sydvestlige Kattegat og i bælterne. Sortand er 
på udpegningsgrundlaget for F31 ved Stavns Fjord (se Tabel 2-3), men forekom tidligere også i 
stort tal i F36. 
 
Trækgæsternes fænologi i Danmark minder om ederfuglenes, med ankomst af voksne hanner 
samt hunner uden ynglesucces til fældepladserne i juli og begyndelsen af august. Ankomsten af 
vintergæster strækker sig over en lang periode fra september til december, med kulmination i 
oktober. Trækket tilbage mod ynglepladserne i Nordrusland begynder i marts, kulminerer i april 
og slutter primo maj. 
 
Til forskel fra ederfuglen foregår sortændernes træk hovedsagelig om natten og ofte højt og over 
land. Fuglene kan dog også trække lavt eller relativt lavt over havet ligesom ederfugle, især i 
morgentimerne. Trækket til og fra rasteområderne i det sydvestlige Kattegat, inklusive området 
mellem Samsø og Jylland, formodes at forløbe via Østersøen gennem bælterne og i et vist om-
fang også tværs over Sjælland.  
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I rasteområderne ses ofte lokale trækbevægelser i de tidlige morgentimer, hvor fuglene kompen-
serer for strømdrift i løbet af natten; i områder med stærk strøm kan sådanne kompensations-
træk ses dagen igennem. Tilsvarende trækbevægelser ses hos ederfugl og fløjlsand. 
 
Der er ingen data i DOFbasen, der kan belyse trækket til og fra projektområdet, bl.a. fordi dette 
til dels foregår om natten. Fra de nærliggende kyststrækninger foreligger der registreringer af ≥ 
50 trækkende sortænder igennem de fleste af årets måneder – dog langt flest i august og (især) 
september – men uden klare tendenser hvad trækretning angår. Højeste dagstotal er 800 træk-
kende fugle ved Kysing Næs. Der synes således at foregå en del flytninger mellem fælde- og ra-
steområder, især i det tidlige efterår, men der er ingen specifik viden om trækbevægelser inden 
for selve projektområdet. 
 
Fløjlsand: Som den foregående art yngler fløjlsanden ikke i Danmark; men en del af bestanden 
overvintrer i de danske farvande, og en mindre del fælder svingfjerene her. Som tidligere nævnt 
er antallet af fældende fløjlsænder i Danmark gået meget tilbage, og de fældende fugle synes nu 
at være koncentreret i Sejerø Bugt og de lavvandede dele af det nordlige Kattegat. Antallet af 
overvintrende fugle fluktuerer, bl.a. med vinterens strenghed; men arten synes nu at optræde 
mindre talrigt end tidligere, og antallet, der registreres på midvintertællingerne, har været fal-
dende i de senere år /8//9/. I overensstemmelse hermed er antallet af fløjlsænder, der raster i 
fuglebeskyttelsesområderne F31 og F36, decimeret kraftigt siden 1980’erne. 
 
Fænologien og trækmønstrene minder om de to foregående arters. Fældningstrækket (ult. juni - 
september) er dog af relativt mindre omfang, da de fleste fløjlsænder fælder svingfjerene nær 
ynglepladserne. Hovedankomsten af overvintrende fugle sker i oktober-november, og fuglene 
trækker bort igen i april-maj /14//15/. 
 
Lige som for sortanden er langt hovedparten af registreringerne af trækkende fløjlsænder i DOF-
basen fra efterårsmånederne, især september. Registreringerne må derfor formodes at omfatte 
en blanding af hanner og 2. års ungfugle, der flytter rundt efter fældningen, hunner, der ankom-
mer fra yngleområderne, og lokale bevægelser (herunder kompensation for strømdrift). I over-
ensstemmelse hermed ses der ingen fremherskende trækretninger i registreringerne fra Jyllands 
østkyst (Kysing Næs - Risskov) og kysten af Helgenæs. Højeste dagstotal er 72 trækkende fugle 
ved Sletterhage. Ved Issehoved (Samsø) ses et sparsomt indtræk af V- og SV-gående fugle me-
dio-ultimo september (max. 22 på en dag) og et lille udtræk af østgående fugle i april. Trækket 
ved Issehoved må, som for ederfuglens vedkommende, formodes at berøre projektområdet; men 
i øvrigt er der ingen data, der belyser fløjlsændernes trækbevægelser i projektområdet. 
 
 

2.2.4 Trækkende landfugle i området 
 
Med hensyn til trækkende landfugle i området omkring den planlagte havmøllepark er der i data-
indsamlingen og den efterfølgende vurdering fokuseret på rovfugle og traner, mens de øvrige 
grupper er behandlet på et mere generelt plan. Dette skyldes flere forhold: 
 
 Erfaringer fra eksisterende mølleparker viser, at det især er store, svævetrækkende arter (fx 

mange rovfugle), der kan afstedkomme konflikter i form af kollisioner, hvis vindmøller place-
res i områder, hvor fuglene koncentreres under trækket (fx /18//19/). Dette formodes bl.a. 
at skyldes disse fugles flugtform, herunder at flyvehøjden under trækket ofte overlapper med 
rotorhøjden, og at rovfugle ikke synes at blive afskrækket af vindmøller i samme omfang 
som mange andre grupper /20/. 
 

 Rovfugle og andre svævetrækkende arter har en stærk tendens til at koncentreres på topo-
grafiske hot-spots, fx på steder, hvorfra passagen over et havområde bliver kortest muligt. 
Det kan derfor være en ganske betydelig del af en bestand, der benytter en given trækrute, 
hvilket alt andet lige øger risikoen for væsentlige bestandsmæssige konsekvenser af eventu-
elle negative påvirkninger. I modsætning hertil trækker de fleste spurvefugle over en bredere 
front; dette er særlig udpræget for nattrækkende arter. 
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 Populationsmodeller har vist, at store, længelevende arter som rovfugle og mange vandfugle 
er blandt de grupper, hvor en øget voksendødelighed (fx pga. kollisioner med vindmøller) slår 
klarest igennem i bestandsstørrelserne /21/. I modsætning hertil er langt de fleste spurve-
fugle relativt robuste over for en øget dødelighed pga. deres høje reproduktionsevne. Det an-
befales derfor, at der i studier og vurderinger af vindmøllers konsekvenser for fugle fokuseres 
på rovfugle og vandfugle /21/. 
 

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

 
2.2.4.1 Metode 

Redegørelsen er baseret på udtræk af data fra DOFbasen /4/. Registreringer af trækkende fugle 
indtastes som hovedregel i DOFbasen af observatøren med angivelse af art, antal og trækretning 
og er eventuelt ledsaget af en kommentar (fx med yderligere oplysninger om trækkets forløb den 
pågældende dag).  
 
Til brug for denne redegørelse er der indledningsvis foretaget udtræk fra databasen af de seneste 
10 års observationer af større antal trækkende rovfugle, traner og øvrige landfugle omkring År-
hus Bugt (Odder, Århus, Syddjurs og Samsø kommuner). På baggrund af disse data er der sam-
menstillet et overordnet billede af trækkets forløb omkring Århus Bugt og Samsø forår og efterår 
og identificeret et antal vigtige træklokaliteter (pynter og kyststrækninger) i nærheden af pro-
jektområdet. For disse lokaliteter er samtlige registreringer af trækkende rovfugle og traner og 
alle registreringer af ≥ 500 trækkende individer af andre landfugle i årene 2002-2011 gennem-
gået, med henblik på at kvantificere og karakterisere trækket forår og efterår. Materialet er søgt 
renset for dobbeltregistreringer, hvor de samme fugle er indberettet af forskellige observatører.  
 

2.2.4.2 Resultater: forårstræk af rovfugle og traner 
Forårstrækkets overordnede forløb og de vigtigste lokaliteter for observation af forårstrækket 
omkring Århus Bugt er vist i Figur 2-12.  
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Figur 2-12 De vigtigste trækruter for rovfugle og traner omkring Århus Bugt om foråret, sammenstillet 
på grundlag af data fra DOFbasen. 

 
Den overordnede trækretning er nord og nordøst, hvilket i kombination med fuglenes modvilje 
mod at trække ud over åbent vand bevirker, at de har en klar tendens til at følge østvendte (og 
nordvendte) kyster. I forhold til projektområdet illustreres dette af, at samtlige rovfugle og tra-
ner, der inden for de seneste 10 år er registreret på forårstræk ved DOFbase-lokaliteter langs 
den jyske østkyst mellem Hov i syd og Mariendal Havbakker/Fløjstrup Strand (N for Kysing Næs) 
i nord, er registreret som nord-, nordvest- eller sydtrækkende (Tabel 2-6). De sydtrækkende fug-
le er fugle, der midlertidigt har opgivet trækket og er vendt om, fx på grund af dårligt vejr. Det 
fremgår desuden af tabellen, at forårstrækket af rovfugle langs denne del af kyststrækningen er 
meget beskedent. 

Tabel 2-6 Oversigt over antallet af forårstrækkende rovfugle og traner fordelt på trækretninger ved 
kystnære lokaliteter mellem Hov og Mariendal Havbakker. Data fra 24 obs.datoer februar-juni i årene 
2002-2011. Kilde: DOFbasen /4/. 

Trækretning / 
Lokalitet 

Artsgruppe* N NV S uspec. 
trækretning 

Fløjstrup Strand Rovfugle (1) 1    

Mariendal Havbakker Rovfugle (2)    2 

Kysing Næs Rovfugle (5) 21  1  

Norsminde by/havn Rovfugle (1) 1    

Norsminde Fjord IBA Rovfugle (8) 15  1  

 Trane 22 7   

Hov/Spøttrup Strand Trane   2  

* For rovfugle er antallet af arter angivet i parentes. 
 
Lidt længere nordpå, ved Moesgård Strand syd for Århus, registreres hovedparten af de træk-
kende fugle stadig med en nord- eller nordvestlig trækretning (Tabel 2-7); men en del af fuglene, 
fortrinsvis musvåger, viser dog tendens til at trække ud over Århus Bugt, med kurs mod den 
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vestlige del af Mols. Det er uvist, hvor mange af disse udtrækkende fugle, der reelt krydser bug-
ten. Der er ikke registreret trækkende traner på lokaliteten. 

Tabel 2-7 Oversigt over antallet af forårstrækkende rovfugle fordelt på trækretninger ved Moesgård 
Strand (inkl. lokaliteterne Moesgård park/museum, Moesgård have/skov og Skovmøllen ved Giber Å). 
Arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. Data fra 45 obs.datoer februar-juni i 
årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /4/. 

Trækretning / 
Art 

V NV N NNØ NØ S uspec.  
retning 

Total 

Hvepsevåge  1     5 6 

Rød glente 1 1 5     7 

Rørhøg   5   1  6 

Spurvehøg  3 83  2   88 

Musvåge   973 358 76   1407 

Fiskeørn   1     1 

Tårnfalk  1 12     13 

Lærkefalk   1     1 

Vandrefalk   1     1 

 
Det fremgår af tabellerne, at antallet af forårstrækkende rovfugle er væsentligt højere ved Moes-
gaard Strand end ved Norsminde/Kysing Næs, også når der korrigeres for antallet af observati-
onsdage. Dette indikerer, at flertallet af de nord-/nordøst-trækkende fugle i denne del af Jylland 
først når ud til østkysten omkring Århus. 
 
Et træk af tilsvarende størrelse som ved Moesgård ses ved Risskov Strand få km nord for Århus 
Havn, hvor der på 59 obs.dage med træk igennem de seneste 10 år er registreret i alt 1793 for-
årstrækkende rovfugle og traner (data fra /4/). Trækretningen ved Risskov Strand er helt over-
vejende nord (77 % af fuglene) eller nordøst (20 %), hvor sidstnævnte fugle følger kysten ud 
mod Djursland. Fra Århus fortsætter fuglene dels mod Skagen, dels mod Djurslands NØ-hjørne, 
hvorfra der sker udtræk over Kattegat. For de fleste arters vedkommende er trækket via Skagen 
noget større end trækket via Djursland. 
 
En parallel, men mindre benyttet, trækrute mod Djursland går via Nordfyn over Samsø. På 
Samsø registreres forårstrækket primært fra Issehoved på øens nordspids, hvor 94 % af de rov-
fugle og traner, der er registreret med trækretning i årene 2002-2011, er noteret som nord- eller 
nordøst-trækkende (Tabel 2-8). Disse fugle formodes at have kurs direkte mod Mols eller (sjæld-
nere) mod Ebeltoft-halvøen. I alt 95 fugle (5,6 %) er dog noteret med nordvestlig eller (undta-
gelsesvis) vestlig trækretning og kan derved berøre den østligste del af projektområdet på deres 
træk. Hovedparten af disse fugle formodes dog også at sætte kursen mod nærmeste land (Hel-
genæs), idet der formentlig blot er tale om, at udtrækretningen påvirkes af vindforholdene. 

Tabel 2-8 Oversigt over antallet af forårstrækkende rovfugle og traner fordelt på trækretninger ved Is-
sehoved, Samsø. Arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. Data fra 158 
obs.datoer februar-juni i årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /4/. 

Trækretning / 
Art 

V NV N NNØ NØ ØNØ Ø S indtræk-
kende 

uspec.  
retning 

Total 

Hvepsevåge  2 376        378 

Sort glente   1        1 

Rød glente   26        26 

Havørn   1       1 2 

Rørhøg 1 1 46  2 1  1  8 60 

Blå kærhøg   16  1    1  18 

Steppehøg   1        1 

Duehøg  2 2      1 1 6 

Spurvehøg 1 13 411  3     68 496 

Musvåge  64 542    2 1 1 141 751 

Fjeldvåge  1 16       6 23 

Fiskeørn  4 38 8      1 51 
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Trækretning / 
Art 

V NV N NNØ NØ ØNØ Ø S indtræk-
kende 

uspec.  
retning 

Total 

Tårnfalk  2 35       5 42 

Dværgfalk  2 51  3     5 61 

Lærkefalk   2        2 

Eleonorafalk     1      1 

Vandrefalk  1 2        3 

Trane  1 5      1  7 

 
Der er kun få observationer af forårstrækkende rovfugle fra den vestlige del af Nordsamsø, mel-
lem Asmindør Hage og Issehoved. 12 ud af 15 fugle, der er registreret med trækretning her, er 
registreret som nordtrækkende, og ingen som vest- eller nordvesttrækkende. Dette er en yderli-
gere indikation af, at udtrækket i retning af projektområdet er meget beskedent. 
 
Tunø besøges relativt sjældent af ornitologer (18 obs.datoer i februar-juni 2002-2011). Der er 
kun registreret én trækkende rovfugl (en V-trækkende spurvehøg) fra øen i disse måneder. 
 
På Molssiden observeres de indtrækkende fugle især ved Dragsmur ved roden af Helgenæs (109 
obs.datoer af forårstrækkende rovfugle 2002-2011; Tabel 2-9) og i mindre omfang ved Sletter-
hage (6 obs.datoer) og ved sydspidsen af Ebeltoft-halvøen (Øer/Gåsehage/Hassensør, 7 obs. 
datoer). Der registreres stort set ikke indtrækkende rovfugle på den vestligste del af Mols 
(Skødshoved - Mols Hoved), selv om der formodes at ske et vist indtræk her (Figur 2-12). 

Tabel 2-9 Oversigt over antallet af forårstrækkende rovfugle og traner fordelt på trækretninger ved 
Dragsmur. Arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. Data fra 109 obs.datoer 
februar-juni i årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /4/. 

Trækretning / 
Art 

V VNV NV NNV N NNØ* NØ Ø SØ S SSV SV uspec.  
retning 

Total 

Hvepsevåge     39  516 2     9 566 

Sort glente 1**    1   1  1   1 5 

Rød glente   5  14  1   2   2 24 

Havørn           1   1 

Rørhøg  1***   28  5   3   6 43 

Blå kærhøg     8  8       16 

Spurvehøg   1  271 1 24   5   5 307 

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

Fjeldvåge    1 7  2       10 

Fiskeørn    1 23  3       27 

Tårnfalk     76  5      5 86 

Aftenfalk     2         2 

Dværgfalk     61 1 7       69 

Lærkefalk     58 5       2 65 

Vandrefalk     11 2        13 

Trane     6    2     8 

* Inkluderer 1 dværgfalk, 4 lærkefalke og 1 vandrefalk, der af én observatør er registreret som N-trækkende og af  
   en anden som NØ-trækkende. 
** Set trækkende over Helgenæs i syd. 
*** Registreret som indtrækkende fra Øer. 
 
Det ses af Tabel 2-9, at langt hovedparten (98 %) af fuglene med specificeret trækretning ved 
Dragsmur er registreret med trækretninger mellem nord og nordøst, svarende til den normale 
hovedtrækretning om foråret. Fugle med trækretninger mellem syd og VNV er formentlig fugle, 
der er vendt om efter trækforsøg ved Djurslands nord- og østkyst. 
 
En sammenligning af træktallene i Tabel 2-7, Tabel 2-8 og Tabel 2-9 viser relativt stor lighed 
mellem trækket ved Issehoved og Dragsmur, hvorimod dominansen af musvåger ved Moesgård 
Strand ikke genfindes ved Dragsmur. Dette indikerer, at størstedelen af de forårstrækkende fugle 
på Helgenæs/Dragsmur kommer fra Samsø. Falkene udgør dog en undtagelse, idet der ses mar-
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kant flere falke, især lærkefalke, ved Dragsmur end ved Issehoved, hvilket kunne tyde på en an-
den oprindelse for en del af fuglenes vedkommende. 
 
Falke er generelt kraftfulde flyvere, der ikke i samme grad som de mere bredvingede arter er af-
hængige af termiske opvinde under trækket. Det kan derfor tænkes, at en del af de falke (og evt. 
enkelte individer af andre arter), der trækker op langs den jyske østkyst, trækker ud over vandet 
mellem Kysing Næs og Moesgård Strand og krydser direkte over til Helgenæs. Disse fugle vil 
kunne passere igennem den nordvestlige del af projektområdet; men der er dog ingen observati-
oner, der direkte viser dette. Der er desværre ingen observationer fra Helgenæs’ vestkyst, og de 
få observationer fra Sletterhage (i alt 6 dage med trækobs. i forårene 2002-2011) bidrager ikke 
med yderligere oplysninger, bortset fra at falke også her udgør en relativt stor andel. 
 

2.2.4.3 Resultater: efterårstræk af rovfugle og traner 
Efterårstrækket i det østlige Jylland er af væsentligt mindre omfang end forårstrækket, idet fug-
lene nordfra har en tendens til at følge den svenske vestkyst mod syd, således at efterårstrækket 
i højere grad end forårstrækket går over Sjælland. Dette illustreres af, at kun 12 ud af 147 regi-
streringer af ≥ 50 trækkende rovfugle eller traner på Djursland inden for de seneste 10 år er fra 
efteråret, og i Århus kommune er kun 2 ud af 26 registreringer af ≥ 50 trækkende rovfugle fra 
efteråret /4/. Maksimumtal forår og efterår er henholdsvis 2500 (musvåger, Grenå, 18.03.2004) 
og 168 (spurvehøge, Anholt, 13.09.2008). 
 
Efterårstrækkets overordnede forløb og en række vigtige lokaliteter for observation af efterårs-
trækket omkring Århus Bugt er vist i Figur 2-13. 
 

 

Figur 2-13 De vigtigste trækruter for rovfugle og traner fra Djursland over Århus Bugt om efteråret, 
sammenstillet på grundlag af data fra DOFbasen. 

 
Fuglene, der trækker over Kattegat til Djursland, trækker videre mod syd og sydvest via Ebeltoft-
halvøen, Helgenæs eller Mols Hoved - Skødshoved eller vest om Kalø Vig. De udtrækkende fugles 
trækretninger fremgår af Tabel 2-10, Tabel 2-11 og Tabel 2-12. 
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Tabel 2-10 Oversigt over antallet af efterårstrækkende rovfugle og traner fordelt på trækretninger ved 
sydspidsen af Ebeltoft-halvøen (Ebeltoft Færgehavn/Øer/Gåsehage/Hassensør). Arter på Fuglebeskyt-
telsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. Data fra 71 obs.datoer fra 2. halvår i årene 2002-2011. 
Kilde: DOFbasen /4/. 

Trækretning / 
Art 

NV VNV V VSV SV SSV S SØ Ø ind-
trk. 

ud- 
trk. 

træk-
forsøg 

uspec.  
retning 

Total 

Hvepsevåge   12  15  6 1    1  35 

Rød glente   5         1  6 

Rørhøg   7  1  3      3 14 

Blå kærhøg   2  2  1       5 

Spurvehøg   43  50  12 1   2  27 135 

Musvåge 5 34* 36  7 2 7       91 

Fjeldvåge   1           1 

Fiskeørn     3  4       7 

Tårnfalk   47  31  35  1 1   65** 180 

Dværgfalk   2  13  8      5 28 

Lærkefalk   1 1*** 1  1       4 

Vandrefalk   3  2  1       6 

Trane       2       2 

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

Tabel 2-11 Oversigt over antallet af efterårstrækkende rovfugle fordelt på trækretninger ved Sletter-
hage, Helgenæs. Arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. Data fra 39 
obs.datoer fra 2. halvår i årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /4/. 

Trækretning / 
Art 

V VSV SV SSV S indtræk-
kende 

uspec.  
retning 

Total 

Hvepsevåge     3   3 

Rød glente 2   3    5 

Rørhøg     2   2 

Blå kærhøg 1    3   4 

Spurvehøg 3  15  8  14 40 

Musvåge   75  14 1 1 91 

Tårnfalk 1  13  14  2 30 

Dværgfalk   8  3   11 

Lærkefalk  2   3   5 

Vandrefalk     1   1 

 

Tabel 2-12 Oversigt over antallet af efterårstrækkende rovfugle fordelt på trækretninger ved Mols Hoved 
(inkl. Isgård). Arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. Data fra 10 obs.datoer 
fra 2. halvår i årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /4/. 

Trækretning / 
Art 

V VSV SV SSV S indtræk-
kende 

uspec.  
retning 

Total 

Rød glente 2       2 

Rørhøg   1     1 

Blå kærhøg 1     1*  2 

Spurvehøg 2 2 14  2   20 

Musvåge 19       19 

Tårnfalk   19 1    20 

Dværgfalk 1    1  1 3 

* Fra Helgenæs. 
 
Det fremgår af tabellerne, at en del af fuglene fra Ebeltoft-halvøen styrer direkte mod Samsø, 
mens andre – herunder langt de fleste musvåger – trækker via Mols og Helgenæs. Fra Helgenæs 
trækker fuglene dels syd mod Samsø, dels sydvest mod den jyske østkyst. Fra Mols Hoved træk-
ker fuglene vest og sydvest mod østkysten (Figur 2-13). 
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Flertallet af de indtrækkende fugle fra Mols og Helgenæs rammer østkysten mellem Risskov i 
nord og Kysing Næs i syd, og de sydligste af disse fugle kan derved berøre det nordvestlige hjør-
ne af projektområdet på deres vej over bugten. En oversigt over trækket på de vigtigste lokalite-
ter mellem Århus Havn i nord og Norsminde/Kysing Næs i syd er vist i Tabel 2-13; fugle med 
trækretninger mellem NV og SV formodes at være indtrækkende fugle (vist med fed i tabellen). 
De indtrækkende fugle udgør ca. 90 % af fuglene med specificeret trækretning. De 240 trækken-
de musvåger ved Norsminde Fjord blev set på blot 3 timer på én dag (07.10.2007). Denne dato 
blev der ikke registreret trækkende musvåger nordligere i Jylland, men derimod blev der set et 
meget stort træk over Sjælland, det sydlige Fyn, Langeland og Als. Dette sandsynliggør, at fugle-
ne er kommet trækkende fra øst (se nedenfor om træk via Samsø). 

Tabel 2-13 Oversigt over antallet af efterårstrækkende rovfugle fordelt på trækretninger på kyststræk-
ningen mellem Århus Havn og Kysing Næs/Norsminde. Fed markering angiver sandsynlige indtrækkende 
fugle. Data fra 2. halvår i årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /4/. 

Trækretning / 
Lokalitet 1 

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

uspec. 
retning 

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

Spurvehøg     1 6 5 1  2 3 

Falke 2    1 10  7  3 1 

Øvrige 3   1   1 5   1 

Moesgård Strand,  
Museum, Skov (9) 

Musvåge 3  40  25    3  

Spurvehøg         1  

Falke 2       1    

Øvrige 3     2  1 1  1 

Kysing Næs (13) Musvåge   68        

Spurvehøg         1  

Falke 2     1  3  4  

Øvrige 3       2  2  

Norsminde Fjord 
IBA (13) 

Musvåge   1 240       

Spurvehøg    5       

Falke 2       4 1   

Øvrige 3   2  1  1 1  2 
1 Antallet af obs.dage med træk er angivet i parentes. 
2 Omfatter bl.a. bilag I arterne dværgfalk og vandrefalk. 
3 Omfatter bl.a. bilag I arterne hvepsevåge, sort glente, rød glente, havørn, rørhøg, blå kærhøg og fiskeørn. 
4 Heraf 6 der ”kom ind fra Kattegat”. 
5 Af én observatør registreret som S-trækkende og af en anden som SV-trækkende. 
 
Der er ingen registreringer af indtrækkende fugle fra kyststrækningen mellem Kysing Næs og 
Hov de seneste 10 år. Området besøges relativt sjældent af ornitologer, og bedømt ud fra ud-
trækretningerne ved Sletterhage må nogle fugle formodes at ramme kysten mellem Kysing Næs 
og Dyngby Hoved. Disse fugle vil have passeret igennem den nordvestlige del af projektområdet. 
De manglende iagttagelser indikerer dog, at det må dreje sig om ret få fugle. 
 
Indtrækket på Nordsamsø (Tabel 2-14) afspejler det relativt beskedne sydgående træk fra Ebel-
toft-halvøen og Sletterhage. Langt hovedparten af fuglene formodes at passere øst om projekt-
området. De vestgående fugle er registreret på østkysten af Nordsamsø og repræsenterer såle-
des også indtrækkende fugle. 

Tabel 2-14 Oversigt over antallet af efterårstrækkende rovfugle fordelt på trækretninger på Nordsamsø 
(Issehoved mod syd til Mårup Skov). Arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er markeret med fed. 
Data fra 66 obs.datoer fra 2. halvår i årene 2002-2011. Kilde: DOFbasen /4/. 

Trækretning / 
Art 

N* NV* V SV S Ø uspec.  
retning 

Total 

Hvepsevåge     1  1 2 

Rød glente     5   5 

Havørn 3 (0)    1   4 
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Trækretning / 
Art 

N* NV* V SV S Ø uspec.  
retning 

Total 

Rørhøg     6  6 12 

Blå kærhøg 1 (1)  1    1 3 

Spurvehøg 4 (4)   3 10  5 22 

Musvåge 1 (1) 37 (9) 7 3 8 4 13 73 

Fjeldvåge    2 6   8 

Fiskeørn    2 3   5 

Tårnfalk   2  12  3 15 

Dværgfalk 1 (1)  1  7   9 

Vandrefalk 2 (2)    1   3 

* Antallet af fugle, der er set N- eller NV-trækkende ved Issehoved, er anført i parentes. 
 
Ud over det sydgående træk ses et nord- og nordvestgående træk af især musvåger. Dette træk 
formodes overvejende at bestå af fugle, der ankommer til det sydlige Samsø fra Sjælland (Røs-
næs). Bedømt ud fra data og kommentarer i DOFbasen fortsætter hovedparten af de fugle, der 
kommer til Samsø fra Sjælland, vestpå over (eller lige syd om) det sydlige Samsø og videre mod 
Endelave eller Fyn. En del af fuglene tager dog en mere nordlig eller nordvestlig kurs og trækker 
ud fra Samsøs vestkyst mod Jylland. Flertallet af disse trækker ud syd for Sælvig, men en mindre 
del fortsætter til Nordsamsø og formodes at trække ud derfra (Figur 2-14). Kun relativt få fugle 
trækker ud fra selve Issehoved. 
 
Nordvest-trækkende fugle fra Sælvig samt udtrækkende fugle fra Nordsamsø formodes i vid ud-
strækning at sigte efter Tunø. Øens betydning illustreres af, at der trods den beskedne ornitolo-
giske aktivitet på Tunø blev registreret 123 vestgående musvåger i efteråret 2011. Disse fugle 
blev set på blot 3 timer (11.30 – 14.30) på en dag, hvor der tillige blev set 162 vesttrækkende 
musvåger ved Røsnæs (kl. 9.50 – 11.30) og 18 musvåger ved Sælvig. I lighed med forholdene d. 
07.10.2007 (se ovenfor om Kysing Næs) blev der denne dag registreret en meget stort musvåge-
træk over Østdanmark, men ingen fugle længere nordpå i Jylland. 
 
Fuglene, der trækker over Tunø, må formodes at ramme Jyllands kyst et sted mellem Kysing 
Næs i nord og Hov i syd, afhængig af vindforholdene. Nogle af disse fugle vil kunne berøre den 
sydvestlige del af projektområdet. 
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Figur 2-14 Det formodede forløb af det vestgående træk af rovfugle, især musvåger, over Samsø og Tunø 
om efteråret. Desuden er hovedruten for tiltrækket fra Røsnæs vist. 

 
Sammenfattende er den andel af de trækkende fugle, der passerer gennem projektområdet, og 
den del af projektområdet, der berøres, større om efteråret end om foråret. Samtidig er efterårs-
trækket af rovfugle (og traner) omkring Århus Bugt dog væsentligt mindre end forårstrækket. 
Det vurderes, at højst nogle få hundrede trækkende rovfugle årligt passerer gennem projektom-
rådet, og de fleste af disse berører kun det nordvestlige hjørne af området på deres træk; om ef-
teråret kan også den sydlige og sydvestlige del af området berøres. Til sammenligning blev der i 
hvert af forårene 2009 og 2010 registreret ca. 10.000 udtrækkende rovfugle (heraf langt flest 
musvåger) på det nordøstlige Djursland /22//23/. 
 

2.2.4.4 Resultater: forårstræk af øvrige landfugle 
De største antal er registreret for ringdue, bogfinke og kvækerfinke. 
 
Ringduer trækker oftest højt og direkte. De største dagstotaler (max. 8.050 fugle) er noteret ved 
Moesgård Strand, hvor der fra de seneste 10 år foreligger data fra 14 dage med mere end 500 
trækkende ringduer. Disse fugle er alle noteret med trækretninger omkring nord eller (sjældnere) 
nordvest, og de må således formodes enten at følge kysten mod nord eller krydse tværs over År-
hus Bugt mod Mols Hoved - Skødshoved et stykke nord for projektområdet. Der foreligger ingen 
registreringer af større antal trækkende ringduer fra kyststrækningen syd for Moesgård (mod syd 
til Gylling Næs), så udtrækket over bugten fra denne del af kysten formodes enten at være be-
skedent eller at foregå meget spredt. Ved Issehoved (Samsø) er der registreret 18 dage med ≥ 
500 udtrækkende ringduer (max. 2.200 fugle). Langt de fleste af disse er noteret med trækret-
ning nord, dvs. direkte mod Helgenæs, men 5-10 % af flokkene er dog noteret udtrækkende mod 
NV eller NØ og kan således berøre de østligste dele af projektområdet. Der er ingen registrerin-
ger af ≥ 300 ringduer fra de traditionelle forårs-træklokaliteter på Mols og Ebeltoft-halvøen (se 
Figur 2-12), hvilket kunne indikere, at indtrækket sker over en bred front. 
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Bogfinker og kvækerfinker trækker gennemgående i lavere højde end ringduer. Der er registreret 
nordtrækkende fugle ved Moesgård Strand; men trækbevægelserne kan her være vanskelige at 
skelne fra lokale bevægelser blandt de ofte meget store flokke af finker, der visse år holder til i 
skovene langs denne del af kysten. Ved Issehoved er der registreret 8 dage med ≥ 500 nord-
trækkende fugle (max. 3000 kvækerfinker og 1650 bogfinker). Dagstotaler på op til 20.000 
trækkende bogfinker er registreret ved Dragsmur (ved roden af Helgenæs). En del af disse fugle 
formodes at være kommet fra Samsø, mens andre kan have trukket ud fra den jyske østkyst på 
strækningen mellem Dyngby Hoved og Moesgård Strand og have krydset Århus Bugt i et relativt 
bredfrontet træk. Nogle af disse fugle vil kunne passere gennem projektområdet. 
 
Flere andre småfuglearter formodes at følge samme trækmønster som bog- og kvækerfinke. Ved 
Issehoved er der ved enkelte lejligheder registreret mere end 500 nordtrækkende individer af ar-
ter som engpiber, sjagger og grønsisken, og ved Dragsmur er der registreret op til 1100 nord-
trækkende mursejlere. 
 
Der er ikke inden for de seneste 10 år registreret dagstotaler på ≥ 500 forårstrækkende krage-
fugle i Syddjurs og Samsø kommuner. Alle observationer af > 500 trækkende kragefugle (alliker) 
stammer fra den jyske østkyst (Kysing Næs, Moesgård Strand, Risskov Strand) og vedrører fug-
le, der følger kysten mod nord. Der synes således ikke at foregå noget nævneværdigt træk af 
kragefugle over de åbne dele af Århus Bugt om foråret. 
 

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

I dette kapitel gives en kort, generel gennemgang af de potentielle påvirkninger fra Mejlflak 
Havmøllepark på fugle. En mere præcis vurdering af de forventede påvirkninger fra mølleparken 
på fugleforekomsterne i området (jf. gennemgangen i kapitel 2.2) gives i kapitel 2.4. 
 

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

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

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

 

Tabel 2-15 Potentielle påvirkninger i anlægsfasen – kilder til påvirkning (projektaktiviteter), type af på-
virkning og receptor (der påvirkes). 

Projektaktivitet Type af påvirkning Receptor 

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

Støj Rastende og fældende vandfugle 

Fysisk forstyrrelse Rastende og fældende vandfugle 

Visuel påvirkning Fugle 

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

Støj Rastende og fældende vandfugle 
Sedimentspredning Vandfugle, især fiskeædende arter 

(pga. nedsat sigtbarhed) 
Sedimentering Vandfugle (i det omfang produktionen 

af deres fødeemner påvirkes) 

 

 
2.3.2 Driftsfasen 

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

celler eller tårne eller ved påvirkning fra turbulensen bag vingerne (som fx kan slynge fugle-
ne ned mod havoverfladen). Fugle kan typisk kollidere, hvis de passerer havmølleparken på 
deres årlige træk mellem ynglepladser og overvintringsområder (fx mange landfugle), hvis de 
foretager lokale træk inden for området, fx mellem fourageringsområder eller som kompen-
sation for strømdrift (havdykænder o.a. vandfugle), eller hvis de flyver rundt mellem møller-
ne under deres fouragering (fx måger og terner). 
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Kollisionsrisikoen afhænger af, hvilke fuglearter der er involveret, og af graden af overlap 
mellem rotorhøjden og de pågældende arters foretrukne flyvehøjde under de givne forhold. 
Lysene på møllerne medfører en forøgelse af kollisionsrisikoen, idet nattrækkende fugle til-
trækkes af lys, især på nætter med dårlig sigt (fx /24/). 
 
De bestandsmæssige konsekvenser af kollisionerne afhænger af de berørte arters talrighed 
og populationsdynamiske egenskaber. Konsekvenserne er alt andet lige mere alvorlige for 
sjældne og truede arter, herunder arter med ugunstig bevaringsstatus, og for arter med høj 
forventet levealder og langsom reproduktionsevne, hvor en øget adult dødelighed har stor 
betydning for bestandens vækstrate /20//21/. 

 
 Barrierevirkninger hvor trækkende og forbipasserende fugle opfatter møllerækkerne som bar-

rierer, de skal flyve over eller udenom, hvorved fuglene forbruger mere energi, end de ellers 
ville have gjort. Den biologiske betydning af dette er vanskelig at vurdere; der eksisterer 
øjensynlig ingen studier, hvor dette ekstra energiforbrug er kvantificeret, og betydningen for 
fuglenes overlevelse og reproduktionsevne er forsøgt vurderet. 
 
Radarstudier af trækkende ederfugle og gæs ved Gedser har vist, at de småjusteringer af 
kursen, som fuglene foretager under normale forhold (uden vindmøller), formentlig som 
kompensation for vinddrift, forlænger trækvejen med i størrelsesordenen 1 % i forhold til en 
lige linje; men i enkelte tilfælde var afvigelserne hos trækkende flokke af ederfugle på op 
mod 10 % /21/. I forhold til disse ”normale” afvigelser må barriereeffekten af en enkelt eller 
nogle få møllerækker vurderes som relativt ubetydelig; men ved tilstedeværelse af flere møl-
leparker inden for et område eller langs en trækrute kan den kumulative effekt evt. være af 
en sådan størrelse, at negative effekter på fuglenes kondition ikke kan udelukkes. 

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

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

 Fortrængning hvor fuglene undlader at udnytte ellers egnede raste-, fælde- og fouragerings-
områder pga. møllernes tilstedeværelse. Arealet, som fuglene herved i praksis udelukkes fra 
at benytte, kan være mange gange større end det egentlige tab af fourageringshabitat (jf. 
ovenfor). Fugles tilbøjelighed til at undgå havmølleparker varierer meget fra art til art og af-
hænger formentlig også af mølleparkens konfiguration og møllernes størrelse. Data sammen-
stillet i forbindelse med miljøvurderingen af mølleparken ved Anholt /25/ viser, at der er en 
klar tendens til, at arter, der normalt forekommer et stykke til havs og derfor relativt sjæl-
dent konfronteres med menneskeskabte konstruktioner, i højere grad end de mere kyst-
bundne arter undgår områder med havvindmøller.  
 
Data fra mølleparkerne ved Horns Rev og Nysted har vist, at arter som rødstrubet og sort-
strubet lom næsten fuldstændig undgik områder inden for en afstand af 1 km fra møllerne, 
og helt ud til 4 km’s afstand kunne der ses en tendens til mindre udnyttelse af området /26/. 
Også en art som sortand viste tendens til at undgå mølleparkerne, mens fordelingen af arter 
som skarv og sølvmåge øjensynlig var upåvirket af møllernes tilstedeværelse.  
 
Fuglene synes, i hvert fald i et vist omfang, at kunne vænne sig til møllerne med tiden. Data 
fra Horns Rev har vist, at sortænder 3-4 år efter mølleparkens færdiggørelse begyndte at 
fouragere inde mellem møllerne /27/, ligesom sortænder også har vist tegn på en vis tilvæn-
ning til North Hoyle mølleparken i UK /25/. I andre tilfælde er der dog hos forskellige arter 
ikke konstateret nogen tilvænning. 

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

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

 

Tabel 2-16 Potentielle påvirkninger i driftsfasen – kilder til påvirkning (projektaktiviteter), type af på-
virkning og receptor (der påvirkes). 

Projektaktivitet Type af påvirkning Receptor 

Tilstedeværelse af møller Fysisk tilstedeværelse, rotation  
(kollisionsrisiko) 

Vandfugle, landfugle (trækkende ar-
ter) 

Lys (øger kollisionsrisiko) Nattrækkende fuglearter (især små 
landfugle) 

Visuel påvirkning (barrierevirkning) Trækfugle, vandfugle der foretager 
lokale trækbevægelser i området 

Visuel påvirkning Rastende og fældende vandfugle 

Støj Rastende og fældende vandfugle 

Optager areal på havbunden Vandfugle (i det omfang produktionen 
af deres fødeemner påvirkes) 

Ændret havbundstopografi Vandfugle (i det omfang produktionen 
af deres fødeemner påvirkes) 

Reveffekt Vandfugle (i det omfang produktionen 
af deres fødeemner påvirkes) 

Sikkerhedszoner Rastende og fældende vandfugle  
(positiv effekt) 

   

Inspektion og vedligeholdelse Støj Rastende og fældende vandfugle 

Fysisk forstyrrelse Rastende og fældende vandfugle 

 
 
 

2.4 Konsekvensvurdering 
2.4.1 Vurdering af projektområdets betydning 
2.4.1.1 Betydning i forhold til EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 30, 31 og 36 

Som beskrevet i afsnit 2.2.1 ligger projektområdet ca. 6 km fra Fuglebeskyttelsesområde nr. 30 
og ca. 8-9 km fra Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 og 36. Vindmølleprojektet vil således, pga. af-
standsforholdene, ikke påvirke disse fuglebeskyttelsesområder direkte. Det kan dog ikke af den 
grund afvises, at projektet vil kunne skade de internationale naturbeskyttelsesområder ved at 
påvirke bevaringsstatus for arterne på udpegningsgrundlaget negativt. Dette kan fx være tilfæl-
det, hvis de pågældende fugle i en del af deres livscyklus er afhængige af habitater nærmere de 
planlagte møller, eller hvis møllerne forstyrrer udvekslingen af fugle mellem fuglebeskyttelsesom-
råderne eller trækket til og fra områderne. 
 
Det fremgår af redegørelsen i afsnit 2.2.1, at det må anses for usandsynligt, at projektet vil kun-
ne påvirke udpegningsarterne sangsvane, bjergand, hvinand, stor skallesluger, klyde, hjejle, lille 
kobbersneppe, splitterne, havterne og dværgterne, idet disse arter ikke, eller stort set ikke, fore-
kommer inden for projektområdet. Da sangsvane er den eneste art, der indgår i udpegnings-
grundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 30, kan det konkluderes, at projektet ikke vil kunne 
skade dette område. 
 
For de øvrige udpegningsarter (skarv, ederfugl, sortand og fløjlsand) diskuteres projektområdets 
betydning i forhold til de relevante fuglebeskyttelsesområder i det følgende. Hovedvægten læg-
ges på en vurdering af, om havmølleprojektet vil kunne påvirke muligheden for, at de pågælden-
de arter opnår eller opretholder en gunstig bevaringsstatus inden for fuglebeskyttelsesområder-
ne. Hvis dette ikke kan afvises, vil de potentielle påvirkninger blive nærmere vurderet i afsnit 
2.4.2 og 2.4.3. 
 
Skarv indgår i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne F31 og F36. Der er ikke de-
fineret artsspecifikke kriterier for gunstig bevaringsstatus for skarv /28/, hvorfor Habitatdirekti-
vets generelle kriterier er gældende. De generelle kriterier er defineret på biogeografisk niveau 
og kan kun vanskeligt omsættes til lokalt niveau. Det antages dog (1) at antallet af fugle skal 
være stabilt eller stigende, (2) at arealet af egnede levesteder skal være stabilt eller stigende, og 
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(3) at et evt. fald i antallet af fugle ikke må være forårsaget af negative påvirkninger af leveste-
det. 
 
Der er ikke i naturplanerne foretaget nogen vurdering af bevaringsstatus for skarv som rastefugl 
i de to fuglebeskyttelsesområder; men i F36 er prognosen for artens status som ynglefugl vurde-
ret som ugunstig, da bestanden er i tilbagegang – formentlig pga. fødemangel og for få egnede 
og tilpas uforstyrrede ynglesteder /6/. I F31 er prognosen derimod vurderet som gunstig, da 
ynglebestanden af skarv er stabil eller i fremgang. 
 
Projektområdet ligger knap 15 km fra den store ynglekoloni i Stavns Fjord (F31) og lidt over 15 
km fra kolonien på Svanegrund (F36). Skarver raster og fouragerer helt overvejende på dybder 
≤ 8 m, som stort set ikke forekommer inden for projektområdet, og i overensstemmelse hermed 
er der kun registreret få fugle i dette område. Forekomsten af rastende og fouragerende fugle i 
projektområdet må anses for ubetydelig i forhold til forekomsterne i de lavvandede områder 
nærmere ynglekolonierne og inden for de to fuglebeskyttelsesområder. På denne baggrund må 
det vurderes som usandsynligt, at havmølleprojektet vil påvirke arealet af egnede levesteder for 
fuglebeskyttelsesområdernes skarver negativt. 
 
På grund af de store forekomster i nærheden af projektområdet må der formodes at foregå et ik-
ke ubetydeligt træk af skarver igennem området, hvorfor trækkende skarvers reaktion på de 
planlagte møller vil blive vurderet. 
 
Ederfugl indgår ligeledes i udpegningsgrundlaget for F31 og F36. Der er defineret følgende krite-
rier for gunstig bevaringsstatus for ederfugl på lokalt niveau /28/: 

 Antallet af rastende eller fældende fugle skal være stabilt eller stigende. Et eventuelt fald i 
antal må ikke være forårsaget af negative påvirkninger af levestedet. 

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

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

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

 
Prognosen for artens bevaringsstatus er vurderet som ugunstig for både F31 og F36. Den negati-
ve bestandsudvikling formodes dels at skyldes eftervirkningerne af en fuglekolera-epidemi, som 
ramte de danske ederfuglekolonier i 1996-2001 /28/, dels fødemangel som følge af en for høj 
næringsstofbelastning af området, med tilhørende iltsvind og skader på bundfaunaen /2//6/. I 
F36 vurderes fiskeri og rekreative aktiviteter også som en mulig del-årsag til tilbagegangen /6/. 
Det planlagte Mejlflak havmølleprojekt vurderes at være uden betydning for disse trusler. 
 
De rastende ederfugle har en relativt kontinuerlig udbredelse fra farvandet omkring Endelave 
gennem Århus Bugt til området nordøst for Samsø (Figur 2-6). Forekomsten ved Mejlflak må der-
for ses som en del af en større, sammenhængende bestand af rastefugle i dette område og hæn-
ger således sammen med bestanden af ederfugle inden for de to fuglebeskyttelsesområder. 
 
Antallet af rastende ederfugle inden for projektområdet på 55 km2 er estimeret til 1500-2000 i 
januar 2004, 500-1000 i februar 2008 og 200-250 i fældningsperioden (juli) 2006 (beregnet på 
grundlag af data fra DMU, jf. afsnit 2.2.2.1). Disse tal skal sammenholdes med de seneste mak-
simumtal for de to fuglebeskyttelsesområder, som er på 8.000 rastende ederfugle i F31 og 
12.000 i F36 (Tabel 2-3 og Tabel 2-5). F31 og F36 dækker et areal på henholdsvis 15,5 og 42,6 
km2, således at deres samlede areal svarer nogenlunde til arealet af projektområdet. Projektom-
rådet er således af mindre betydning i forhold til de to fuglebeskyttelsesområder, men kan dog 
være af en vis betydning for det samlede områdes integritet. Dette understreges af, at tætheder 
på op til 60 rastefugle eller 40 fældefugle pr. km2 er estimeret for området ved den nordlige af de 
planlagte møllerækker og ved de to sydligste af de planlagte møller. Der vil derfor blive foretaget 
en vurdering af møllernes betydning for rastende og fældende ederfugle. 
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Da der desuden formodes at foregå en del trækbevægelser i området, jf. afsnit 2.2.3.2, vil også 
trækkende ederfugles reaktion på de planlagte møller blive vurderet. 
 
Sortand indgår i udpegningsgrundlaget for F31 og indgik desuden i det oprindelige udpegnings-
grundlag for F36. Kriterierne for gunstig bevaringsstatus for sortand på lokalt niveau er de sam-
me som for ederfugl; dog skal fourageringsområderne være relativt uforstyrrede helt frem til 1. 
maj /28/. Endvidere er arten mindre afhængig af blåmuslinger end ederfuglen, idet den også 
æder nedgravede muslinger som hjertemusling og trugmusling (Spisula sp.) /14/. 
 
Prognosen for artens bevaringsstatus i F31 er vurderet som ugunstig pga. fødemangel som følge 
af iltsvind /2/. Det er åbenlyst, at Mejlflak havmøllepark er uden betydning for denne trussel. 
 
Ligesom ederfuglen har sortanden en relativt kontinuerlig udbredelse i og imellem de to fuglebe-
skyttelsesområder, dog med de klart største tætheder ved dybder mellem 2 og 10 m. Forekom-
sten ved Mejlflak skal derfor ses som en del af en større, sammenhængende bestand af rastefug-
le i området og hænger sammen med bestanden i F31. 
 
Antallet af rastende sortænder inden for projektområdet er estimeret til 50-75 i februar 2008; 
men det skønnes, at antallet af rastende fugle ved tællingen i januar 2004 var så højt som 500-
600 fugle. Antallet af fældende fugle i området synes at være lavt (20-30 ved tællingen i juli 
2006). De nævnte tal skal sammenholdes med det seneste maksimumtal på 9.000 rastende sort-
ænder i F31 (Tabel 2-3). Projektområdet er således af mindre betydning i forhold til forekomsten 
i dette fuglebeskyttelsesområde, men kan dog i perioder være af betydning for det samlede om-
rådes integritet. Møllernes betydning for rastende sortænder vil derfor blive vurderet. 
 
Da der foregår en del lokale trækbevægelser i området, vil møllernes effekt på trækkende sort-
ænder også blive vurderet. 
 
Fløjlsand indgår i udpegningsgrundlaget for F31 og F36, og kriterierne for gunstig bevaringssta-
tus er de samme som for sortanden. De seneste maksimumtal er på 410 fugle i F31 og 15 fugle i 
F36, hvilket er langt under udpegningsgrundlaget og målsætningen for de to områder (Tabel 2-3 
og Tabel 2-5). Prognosen for arten i de to fuglebeskyttelsesområder er derfor vurderet som 
ugunstig. Den vigtigste trussel vurderes også for denne art at være fødemangel som følge af ilt-
svind, med fiskeri og forstyrrelser fra rekreative aktiviteter som en mulig medvirkende årsag til 
tilbagegangen i F36. 
 
Der forekommer øjensynlig kun få – i størrelsesordenen 5-30 – rastende fløjlsænder i projektom-
rådet, hvor tætheden synes at svare til den nuværende tæthed af arten i F36 og formentlig til 
tætheden i farvandet mellem Jylland og Samsø generelt. Tætheden af fløjlsænder i projektområ-
det er derimod langt under tætheden i F31, og sammenholdt med dette område må projektom-
rådets betydning for fløjlsænder betegnes som relativt lille. Antallet af trækkende fugle er ligele-
des begrænset. 
 
Vurderingen af mulige effekter af den planlagte havmøllepark på fløjlsænder vurderes at være 
dækket af vurderingerne for de mere talrige ederfugle og sortænder, hvis reaktioner på vindmøl-
ler er bedre kendt. De tre arter (især sortand og fløjlsand) deler ofte rasteområder i de indre far-
vande og ses trækkende på de samme lokaliteter. 
 

2.4.1.2 Betydning i forhold til fuglefaunaen generelt (trækkende landfugle) 
Ifølge VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1510 af 15/12/2010) skal en VVM-redegørelse beskrive og 
vurdere et anlægs direkte og indirekte virkninger på (bl.a.) fauna og flora. Det fremgår af be-
kendtgørelsens bilag 4 samt af den gældende vejledning om VVM i planloven, at denne del af re-
degørelsen i særlig grad skal omhandle de akut truede, sårbare, sjældne eller fredede arter, her-
under arter, som Danmark internationalt har et særligt ansvar for. Samtidig indeholder Fuglebe-
skyttelsesdirektivets artikel 2 en forpligtelse til, at ”medlemsstaterne træffer alle nødvendige for-
anstaltninger til at opretholde eller tilpasse bestanden af... alle de fuglearter, som i vild tilstand 
har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område...”.  
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Ud over de forpligtelser, der knytter sig til forvaltningen af habitat- og fuglebeskyttelsesområder-
ne, hvor fokus er på de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, eksisterer der således en for-
pligtelse til at vurdere et anlægs eventuelle negative virkninger på fuglefaunaen i bred alminde-
lighed, med særligt henblik på rødlistede arter, fredede arter samt nationale ansvarsarter (arter, 
hvor mindst 20 % af den samlede bestand på et eller andet tidspunkt opholder sig i Danmark). 
 
De arter af vandfugle, der i denne forbindelse er relevante, indgår i udpegningsgrundlaget for de 
nærliggende EF-fuglebeskyttelsesområder og er behandlet i det foregående afsnit (2.4.1.1). 
 
De relevante landfugle er alle arter, der passerer projektområdet på deres træk. Som diskuteret i 
indledningen til afsnit 2.2.4 vurderes rovfugle og traner at være de mest sårbare. Hovedvægten i 
vurderingen af forekomsten og de mulige effekter lægges derfor på disse arter, mens forholdene 
for de øvrige grupper beskrives og vurderes mere kortfattet. 
 
Forårstrækket af rovfugle omkring Århus Bugt er af langt større omfang end efterårstrækket; 
men relativt få af de trækkende rovfugle krydser Århus Bugt, og af disse er det kun en mindre 
del – måske nogle få hundrede fugle hvert forår – der formodes at passere igennem det 55 km2 
store projektområde (jf. afsnit 2.2.4.2). 
 
Langt hovedparten af de rovfugle, der passerer gennem projektområdet om foråret, berører kun 
den nordvestlige del af området på deres træk, idet de forlader den jyske østkyst omkring Kysing 
Næs og flyver i retning af Helgenæs (Figur 2-12). Det vurderes, at disse fugle kun undtagelsesvis 
vil kunne komme i konflikt med de planlagte havvindmøller. En relativt stor del af de trækkende 
falke vurderes at benytte denne rute, mens den i langt mindre grad benyttes af svævetrækkende 
arter. 
 
Den østligste del af projektområdet vil under visse vindforhold kunne berøres af rovfugle (især 
musvåger og andre svævetrækkende arter), der trækker ud fra Nordsamsø med kurs mod Hel-
genæs. Det er dog kun få (ca. 5 %) af de udtrækkende fugle, hvis trækretning kan bringe dem 
ind over projektområdet, og af disse formodes kun en mindre del at kunne komme i konflikt med 
de østligste møller (nr. 12-13) i den nordlige møllerække. 
 
Efterårstrækket af rovfugle igennem projektområdet vurderes at være af nogenlunde samme om-
fang som forårstrækket (afsnit 2.2.4.3). Antallet af rovfugle, der passerer over Djursland, er 
langt mindre om efteråret end om foråret; men den andel af trækket, der berører projektområ-
det, er betydeligt højere om efteråret. Endvidere foregår der et træk fra Sjælland via Samsø til 
Østjylland, som lejlighedsvis kan berøre området. 
 
Som ved forårstrækket kan den nordvestlige del af projektområdet passeres af fugle, der trækker 
mellem Helgenæs og den jyske østkyst (Figur 2-13). Artsudvalget formodes at være bredere end 
om foråret og omfatter også svævetrækkende arter. Det kan ikke afvises, at enkelte af disse fug-
le vil kunne komme i konflikt med de nordvestligste møller i hver af de tre møllerækker (nr. 4-5, 
10-11 og 19-20). 
 
Den østligste del af projektområdet vil under visse vindforhold kunne blive berørt af fugle, der 
trækker fra Helgenæs mod syd til Samsø. Enkelte af disse fugle vil evt. kunne komme i konflikt 
med de østligste af de planlagte møller (nr. 12-14). 
 
Den østlige del af området vil ligeledes kunne blive berørt af fugle, der – formentlig efter at være 
ankommet fra Sjælland – trækker ud fra det nordlige Samsø med kurs mod nord og nordvest. 
Disse fugles videre trækretning er ukendt, og de kan i princippet komme i konflikt med flere af de 
planlagte møller. Det formodes dog at dreje sig om relativt få fugle (jf. Tabel 2-14). 
 
Den sydvestlige del af projektområdet vil kunne berøres af fugle, især musvåger, der trækker via 
Tunø mod den jyske østkyst (mod nord til Kysing Næs) (Figur 2-14). Det kan ikke udelukkes, at 
nogle af disse fugle ved visse vindretninger kan komme i konflikt med de sydligste af de planlag-
te møller (nr. 1, 2 og 6), men det formodes at ville være sjældent forekommende. 
 
Der foregår intet nævneværdigt træk af traner i området. 
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Trækket af ringduer forløber generelt højt og over en relativt bred front. Om foråret foregår der 
et spredt og sparsomt træk over den nordvestlige del af projektområdet, samtidig med at en 
mindre del af det nordgående træk fra Samsø kan berøre den østligste del af området. Om efter-
året synes ringduerne fortrinsvis at trække ud over Århus Bugt mellem Skødshoved og Sletterha-
ge. Trækket formodes at ramme Jyllands østkyst over en bred front fra Århus og sydpå; de syd-
ligste dele af dette træk vil kunne berøre projektområdet, især den nordvestlige del. Samlet vur-
deres, at det kun er en meget lille del af de ringduer, der trækker over Århus Bugt forår og efter-
år, der vil kunne komme i konflikt med de planlagte havmøller. 
 
Der foregår ikke noget nævneværdigt træk af kragefugle over de åbne dele af Århus Bugt. 
 
Finker og andre dagtrækkende småfugle ses om foråret udtrækkende fra det nordlige Samsø 
med kurs mod Helgenæs. Nogle af disse fugle passerer igennem den østlige del af projektområ-
det og vil kunne komme i konflikt med de østligste af de planlagte møller. Endvidere vil en del af 
de fugle, der trækker over en bred front fra den jyske østkyst mod Helgenæs, passere igennem 
området, især den nordvestlige del, og vil derved kunne komme i konflikt med de nordvestligste 
møller i de tre møllerækker. Billedet er det samme om efteråret, hvor udtrækket fra Mols synes 
at ske over en bred front fra Mols Hoved til Sletterhage. Fugle med kurs mod den jyske østkyst 
vil kunne passere igennem den nordvestlige del af projektområdet, mens de relativt få fugle, der 
har kurs mod Samsø, vil kunne passere den østligste del af området. Det skal dog understreges, 
at det kun en lille del af det samlede antal finker og andre småfugle, der trækker via Mols og 
Djursland forår og efterår, som passerer igennem projektområdet, og en endnu mindre del, der 
vil kunne komme i konflikt med de planlagte møller. 
 
Der foreligger ingen data vedrørende trækket af nattrækkende arter som drosselfugle og sangere 
i området. Trækket af nattrækkende småfugle formodes generelt at forløbe over en bred front og 
ofte i relativt stor højde (> 500 m) /29/. Som for de dagtrækkende arter vurderes det derfor, at 
det er relativt få af de fugle, der passerer Østjylland, Århus Bugt og Djursland på trækket, som 
trækker igennem projektområdet, og en endnu mindre andel, som eventuelt vil kunne komme i 
konflikt med de planlagte møller. 
 
 

2.4.2 Vurdering af effekter på rastende og trækkende fugle: anlægsfasen 
Potentielle effekter i anlægsfasen omfatter forstyrrelser pga. fysisk aktivitet i projektområdet og 
temporære habitatændringer som følge af sedimentspredning. Såvel forstyrrelser som habitat-
ændringer vurderes kun at kunne påvirke rastende fugle, idet eventuelle påvirkninger af træk-
kende fugle må vurderes som helt ubetydelige. 
 
Forstyrrelsernes karakter og varighed vil afhænge af, om der anvendes monopæl- eller gravita-
tionsfundamenter. Ved anvendelse af monopæle vil nedramningen medføre en stor støjbelastning 
af området i en periode på 10-14 timer, men etableringen af hvert fundament, inklusive udlæg-
ning af erosionsbeskyttelse, vil kunne klares inden for 1-2 dage. Ved anvendelse af gravitations-
fundamenter vil forstyrrelsen være af mindre voldsom karakter, men vil til gengæld være mere 
langvarig (i størrelsesordenen 4-10 dage til afgravning, udlægning af sten og grus og montage af 
fundamentet). Montage af selve møllerne forventes, uanset fundamenttype, at kunne klares på 
1-2 dage pr. mølle. 
 
Tilstedeværelse af jack-up pramme og andre fartøjer, en øget sejlads samt støj fra anlægsaktivi-
teterne vil kunne bevirke en fortrængning af rastende fugle fra området, hvor aktiviteterne fore-
går. Størrelsen af det berørte område vil afhænge af arbejdets karakter, herunder støjbelastnin-
gen, og kan ikke umiddelbart forudsiges. De fuglearter, der først og fremmest kan blive berørt, 
er havdykænderne ederfugl, sortand og fløjlsand (jf. afsnit 2.4.1.1), der raster og fælder i områ-
det. Dele af projektområdet, især omkring den nordlige møllerække, må betegnes som vigtige for 
de pågældende arter; men der er dog ikke tale om et kerneområde i forhold til de nærliggende 
fuglebeskyttelsesområder, hvor arterne indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Det indgår i kriterier for gunstig bevaringsstatus for de tre arter, at 80 % af fourageringsområ-
derne i perioden 15. september - 1. april (1. maj for sort- og fløjlsand) skal være uforstyrrede af 



 
NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 
 
 
 
 
 
 

 

38

bl.a. sejlads, fiskeri, anlægsarbejder og jagt. Da det formodes, at anlægsaktiviteterne til enhver 
tid vil være koncentrerede inden for en mindre del af området, og at arbejdet i et givet område 
vil være afsluttet inden for en sæson, vurderes de hermed forbundne forstyrrelser ikke at være af 
et sådant omfang og en sådan varighed, at bestanden af overvintrende fugle vil lide skade. 
 
Det indgår yderligere i kriterier for gunstig bevaringsstatus, at fældningsområderne skal være 
uforstyrrede i perioden 1. juli - 15. september. De skærpede krav i forhold til situationen i vin-
termånederne skyldes, at en del af de tilstedeværende fugle i denne periode er ude af stand til at 
flyve og derfor er særligt sårbare over for forstyrrelser. Det fremgår af afsnit 2.2.2.2 og 2.4.1.1, 
at nogle få hundrede ederfugle og endnu færre sortænder fælder inden for projektområdet, for-
mentlig hovedsagelig i området ved den nordlige møllerække (især mølle nr. 12-15). Forstyrrelse 
af disse fugle, som udgør en relativt lille del af den samlede bestand af fældefugle i området (in-
klusive de to fuglebeskyttelsesområder), vurderes at ville kunne påvirke en mindre del af bestan-
den på mellemlangt sigt, da forstyrrelser i fældeperioden kan påvirke overlevelsen. Med henblik 
på at sikre de fældende fugle fred i et vigtigt delområde kan det derfor anbefales at planlægge 
anlægsarbejderne ved den nordlige møllerække på en sådan måde, at der ikke, eller stort set ik-
ke, foregår aktiviteter i perioden 1. juli - 15. september (særlig vigtigt for de østligste møller). 
 
De mulige habitatændringer som følge af sedimentspredning efter opgravning af bundmateriale 
og andre anlægsaktiviteter er vurderet som del af vvm-redegørelsen for projektet. Beregningerne 
og vurderingen viser, at den maksimale koncentration af opslæmmet sediment i vandfasen ved 
worst case scenariet vil være relativt lille (34 mg/l), udbredelsen af sedimentfanen vil være af 
helt lokal karakter, og sedimentkoncentrationen i vandet vil være faldet til ubetydelige (bag-
grunds-) niveauer efter få timer. Den nedsatte sigtbarhed, som følger af den øgede sediment-
koncentration, vil kunne medføre en kortvarig, lokal forringelse af fourageringsmulighederne for 
fiskeædende fugle, mens arter, der fouragerer på muslinger og andre bentiske organismer, ikke 
vurderes at blive påvirket. Da forekomsterne af rastende eller fouragerende fiskeædende fugle 
som skarver, skalleslugere og terner inden for projektområdet vurderes som ubetydelige (afsnit 
2.2.1 og 2.4.1.1), kan det konkluderes, at der ikke vil være nogen skader på fuglefaunaen som 
følge af sedimentspredning i anlægsfasen.  
 
Vurderingen af de mulige påvirkninger i anlægsfasen er sammenfattet i Tabel 2-17. 

Tabel 2-17 Sammenfatning af påvirkningerne på fugle i anlægsfasen. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet  
betydning 

Støj og fysisk forstyrrelse 
 Mellem Lokal Mellemlang* Mindre 

Sedimentspredning og sedimentering 
 Ubetydelig Lokal Kort Ingen 

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

 
2.4.3 Vurdering af effekter på rastende og trækkende fugle: driftsfasen 

En oversigt over de potentielle påvirkninger i driftsfasen er givet i afsnit 2.3.2. De mulige effekter 
falder i to grupper: (1) Kollisionsrisiko og barrierevirkning for flyvende fugle; (2) Direkte og indi-
rekte tab af habitat for rastende fugle. 
 

2.4.3.1 Kollisionsrisiko og barrierevirkninger 
Kollisionsrisiko og barrierevirkninger kan ses som hinandens modsætninger. Fugle, der opfatter 
rækker af vindmøller som en forhindring, de skal holde en betydelig sikkerhedsafstand til, har alt 
andet lige lavere risiko for at kollidere med møllerne end fugle, der ikke opfatter møllerne som en 
væsentlig forhindring og derfor flyver tættere på møllerne (fx /20/). For førstnævnte gruppe, der 
opfatter møllerækkerne som en barriere, kan afbøjningen af flyveruten til gengæld medføre et 
øget energiforbrug, eller i ekstreme tilfælde helt forhindre fuglene i at benytte en bestemt rute. 
 
De berørte arter er vandfugle, eksemplificeret ved skarv, ederfugl og sortand, der foretager loka-
le bevægelser eller trækker igennem området, og landfugle, der trækker igennem området. 
 
Vandfugle 
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Trækkende vandfugles reaktioner på havmølleparker har været genstand for omfattende under-
søgelser ved Nysted og Horns Rev /26/. Resultaterne viste, at trækkende fugle generelt undgik 
de to mølleparker, at undvigereaktioner i form af ændringer af trækruten kunne ses i afstande ud 
til 5 km fra møllerne, og at reaktionerne i et vist omfang var artsspecifikke. Ved Horns Rev juste-
rede 71-86 % af de flokke, der i en afstand af 1,5 - 2 km havde kurs mod møllerne, efterfølgen-
de kursen, så de undgik af flyve ind mellem møllerne. Ved Nysted viste 78 % af flokkene en til-
svarende kursændring, og sammenligninger af trækmønstret (radarspor) før og efter opførelsen 
af møllerne viste, at antallet af flokke, der passerede igennem mølleområdet var reduceret med 
63-83 % i forhold til ”før”-situationen.  
 
Før/efter undersøgelser af ederfugletrækket ved de mindre, svenske mølleparker Utgrunden (7 
møller) og Yttre Stengrund (5 møller) i Kalmarsund gav lignende resultater (citeret i /30/). Inden 
møllernes opførelse passerede ca. 40 % af de trækkende ederfugle igennem mølleområdet ved 
Utgrunden, og 32 % passerede gennem mølleområdet ved Yttre Stengrund. Efter opførelsen var 
disse andele reduceret til henholdsvis 6-7 % og 2 % af de trækkende ederfugle, og fuglene pas-
serede generelt møllerne i en afstand på > 500 m. 
 
Radarstudier ved Horns Rev og Nysted viste, at kursændringerne gennemgående foregik tættere 
på møllerne om natten end om dagen, og at en større andel af de trækkende fugle passerede 
gennem mølleområdet om natten. Dette behøver dog ikke at medføre en tilsvarende forøgelse af 
kollisionsrisikoen, idet fuglene generelt trækker i større højde om natten, og studier foretaget 
med vertikalradar tyder på, at en større del af retningsændringerne om natten kan være vertika-
le frem for horisontale /26/. I studiet i Kalmarsund foregik 22-27 % af vandfugletrækket om nat-
ten, og undvigemønstret var det samme som i dagtimerne /31/. 
 
Ederfugl er langt den hyppigst trækkende vandfugleart ved Nysted og er også den talrigste art i 
det aktuelle projektområde ved Mejlflak. Trækkende ederfugles reaktion på møllerne ved Nysted 
svarer til det generelle billede beskrevet ovenfor. Radarstudierne viser yderligere, at eder-
fugleflokke, der flyver ind i mølleparken, justerer kursen, så de flyver langs med møllerne og 
med størst mulig afstand til disse, og samtidig justerer flyvehøjden, så de flyver under rotorhøjde 
(i hvert fald i dagtimerne). Herved reduceres kollisionsrisikoen markant.  
 
En stokastisk model, der blev udviklet til at forudsige kollisioner ved Nysted, har vist, at kun 
0,020 - 0,021 % af de ederfugle, der i løbet af et efterår passerer området, vil kollidere med 
møllerne. Da ca. 240.000 ederfugle trækker gennem området hvert efterår, svarer dette til en 
årlig kollisionsdødelighed på 1,4 fugle pr. mølle for hver af de 72 møller (forudsat dødeligheden 
er den samme forår og efterår) /21/. 
 
For vindmøllerne i Kalmarsund er den årlige kollisionsdødelighed beregnet til én fugl pr. mølle. 
Området passeres af 859.000 vandfugle (heraf ca. 95 % ederfugle) om foråret og 674.000 fugle 
(heraf 56 % ederfugle) om efteråret /31/. 
 
De beregnede mortalitetsrater kan ikke umiddelbart overføres til Mejlflak Havmøllepark, idet an-
tallet af fugle her er meget lavere, samtidig med at lokale trækbevægelser spiller en langt større 
rolle end ved Nysted og Kalmarsund. Endvidere er de planlagte møller ved Mejlflak væsentlig hø-
jere og har en rotordiameter, der er op til det dobbelte af møllerne ved Nysted. Beregningerne 
viser dog, at dødeligheden hos ederfugle som følge af kollisioner med vindmøller må anses for 
ubetydelig sammenlignet med andre mortalitetsfaktorer, såsom jagt. I hver af jagtsæsonerne 
2009/10 og 2010/11 blev der i Danmark nedlagt ca. 48.000 ederfugle /32/. 
 
Sortand er langt den almindeligste vandfugleart ved Horns Rev, hvor rastende sortænder er regi-
streret i stort tal i et område lige nord og nordvest for mølleparken, og lokale trækbevægelser fo-
rekommer flere gange dagligt. Situationen, hvor lokale trækbevægelser dominerer, er således 
sammenlignelig med situationen ved Mejlflak, hvor arten dog er langt mindre talrig. Undersøgel-
serne ved Horns Rev viste, at sortænderne i endnu højere grad end ederfuglene ved Nysted und-
gik at flyve ind i mølleparken, idet kun 1,45 % af de registrerede flyvninger berørte mølleparken 
/26/. Fugle, der fløj ind i mølleparken, undgik møllerne ved at holde afstand til disse og flyve un-
der rotorhøjde. Kollisionsraten for sortænder er ikke modelleret, men må vurderes at være endnu 
lavere end for ederfugl og dermed ubetydelig. 
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Trækkende skarvers reaktion på havmøller er undersøgt ved Nysted /26/ og Rønland /33/. Un-
dersøgelserne viste, at langt de fleste forbipasserende skarver fløj i højder under rotorerne: ved 
Nysted foregik 89 % af alle registrerede flyvninger i højder under 30 m, og ved Rønland var gen-
nemsnitshøjden 4,4 m over vandoverfladen. Skarverne ved Nysted viste ingen tegn på at undgå 
møllerne, idet de anvendte platforme o.lign. på møllerne som siddepladser. Ved Rønland sås en 
klar reduktion i antalllet af forbipasserende flokke inden for en afstand af 100 m fra møllerne, og 
kun ganske få flokke kom nærmere end 50 m. Kun én fugl, svarende til 0,05 % af alle forbifly-
vende skarvflokke, blev registreret inden for rotorzonen (diameter 82 m) af en mølle i drift, og 
ingen kollisioner blev registreret i løbet af 560 observationstimer/33/. Det konkluderes derfor, at 
kollisionsrisikoen for skarver er ubetydelig. 
 
På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at risikoen for kollisionsdrab blandt de vand-
fugle, der passerer området ved Mejlflak Havmøllepark, inklusive fugle, der foretager lokale 
trækbevægelser mellem raste- og fourageringsområder, må betegnes som ubetydelig, sammen-
lignet med andre mortalitetsfaktorer. 
 
Kursændringerne, som fuglene foretager for at undgå mølleparkerne, bevirker, at trækruten for-
længes, hvorved fuglenes energiforbrug øges. De gennemsnitlige kursændringer, som er målt for 
ederfugle ved Nysted, medfører en forlængelse af trækruten med 3,9 - 5,5 km /26/, mens de til-
svarende forlængelser ved de mindre vindmølleparker i Kalmarsund er beregnet til henholdsvis 
1,5 og 2 km /31/. Den samlede forlængelse af trækruten for en ederfugl, der yngler i skærgården 
ved Stockholm og overvintrer i de danske farvande og passerer alle tre mølleparker på vejen, er 
beregnet til ca. 1 % af den samlede længde /26/. Dette skal sammenlignes med de småjusterin-
ger af kursen, som fuglene foretager under normale forhold, bl.a. som kompensation for vind-
drift, og som er vist at forlænge trækvejen hos ederfugle og gæs med i størrelsesordenen 1 % i 
forhold til en lige linje /21/.  
 
Den biologiske betydning af det ekstra energiforbrug, som er forbundet med en sådan forlængel-
se af trækruten, er vanskelig at vurdere, og der eksisterer øjensynlig ingen studier, hvor betyd-
ningen for fuglenes overlevelse og reproduktionsevne er forsøgt kvantificeret. For ederfugle og 
andre vandfugle, der har mulighed for at raste og fouragere undervejs og umiddelbart efter an-
komsten til fældepladserne eller vinterkvarteret, må et ekstra energiforbrug på nogle få procent 
vurderes som ubetydeligt.  
 
Det er uvist, i hvilket omfang de planlagte møller i Mejlflak havmøllepark vil fungere som en bar-
riere for havdykænder og andre vandfugle, idet møllernes dimensioner og indbyrdes afstande af-
viger en del fra de tidligere undersøgte mølleparker. Afhængig af, hvilken mølletype der vælges, 
vil hver mølles bestrøgne areal være 2-4 gange så stort som ved Nysted og Horns Rev, hvilket alt 
andet lige må formodes at øge barrierevirkningen. Til gengæld vil afstanden mellem mølletårnene 
være større, hvilket formentlig vil mindske barrierevirkningen, især for arter som skarver og 
havdykænder, der fortrinsvis flyver under rotorhøjde. 
 
For trækkende vandfugle, der flyver nord om Samsø og videre mod sydvest (eller i den modsatte 
retning), vil møllerækkerne kunne virke som en barriere, men dog med gode muligheder for at 
passere enten øst eller nord og vest om møllerne. Forlængelsen af trækruten vurderes at være af 
samme størrelsesorden som beskrevet ovenfor, og det ekstra energiforbrug vurderes derfor at 
være ubetydeligt. 
 
Det er umiddelbart vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang især den nordlige møllerække vil ud-
gøre en barriere for ederfugle og sortænder, der flyver til og fra de hyppigt benyttede raste- og 
fourageringsområder på selve Mejlflak (jf. Figur 2-5 og Figur 2-8). Resultaterne fra Horns Rev vi-
ste, at møllerne ikke forhindrede sortænder i at udnytte området umiddelbart nord og nordvest 
for mølleparken /26/; men det er uvist, i hvilket omfang fuglenes uvilje mod at flyve igennem 
mølleparken påvirkede deres energibalance. 
 
Undersøgelserne ved Utgrunden viste, at møllerne ikke forhindrede rastende havdykænder (hav-
litter) i at flyve til og fra gode fourageringsområder i møllernes nærhed, men at fuglene fortrins-
vis gjorde dette uden at passere møllerækken (selv om enkelte fugle lejlighedsvis fløj imellem 
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møllerne uden synlig tøven) /31/. I fortolkningen af resultaterne lægger forfatteren vægt på, at 
møllerne ved Utgrunden er placeret på en enkelt række og således giver fuglene mulighed for at 
nærme sig de attraktive fourageringsområder ved møllerne fra begge sider. 
 
Undersøgelserne ved Nysted har vist, at havlitter lige som sortænder (se afsnit 2.4.3.2) er tilbø-
jelige til at undgå områder tæt ved havmølleparker /26/. Resultaterne for havlitter vurderes der-
for at kunne overføres til andre arter af havdykænder uden større forbehold. Da de planlagte 
havmøller ved Mejlflak vil blive placeret på en række, og således udgør en mindre kompakt 
struktur end møllerne ved Horns Rev, vurderes barrierevirkningen at minde om situationen ved 
Utgrunden. På denne baggrund vurderes barrierevirkningen over for lokale trækbevægelser at 
være mindre end ved Horns Rev, og det ekstra energiforbrug for de lokale havdykænder vurde-
res at være lille. 
 
Landfugle 

Den eksisterende viden om trækkende landfugles reaktioner på havvindmøller, herunder hyppig-
heden af kollisioner, er begrænset. Dette skyldes bl.a., at man ikke på samme måde som ved 
landbaserede møller kan afsøge mølleomgivelserne for kollisionsdræbte fugle. Det formodes dog, 
at erfaringerne fra møller på landjorden i et vist omfang kan overføres til møller på havet. Hoved-
konklusionerne fra disse undersøgelser er (1) at kollisioner forekommer, og at kollisionsraten va-
rierer mellem 0 og >50 fugle/mølle/år (hyppigst < 1 fugl/mølle/år), (2) at landfugle viger uden 
om vindmøller på samme måde som beskrevet for vandfugle (barrierevirkning), men med bety-
delige artsforskelle, og (3) at rovfugle udgør en relativt stor andel af kollisionsofrene i forhold til 
deres bestandsstørrelser /20/. 
 
Undersøgelser med varmefølsomt kamera (TADS) ved Nysted viste, at kun én fugl kolliderede i 
løbet af 1.086 timer med effektiv overvågning /26/. Kameraet dækkede imidlertid kun en del af 
rotoren på én mølle, hvorfor resultatet kun med store forbehold kan ekstrapoleres til hele mølle-
parken (og med endnu større forbehold kan overføres til andre lokaliteter). Da mølleparken ved 
Nysted passeres af store mængder trækkende fugle, indikerer resultatet dog, at havmøller ikke 
kan forventes at medføre et stort antal dødsfald blandt trækkende fugle. 
 
Radarstudier ved Nysted viste desuden, at antallet af fugle, der passerede mølleområdet i nord-
sydlig retning om efteråret, var signifikant reduceret, efter at møllerne var sat i drift /26/. Dette 
indikerer, at trækkende landfugle i betydeligt omfang viger uden om mølleområdet på samme 
måde som vandfugle (hvis hovedtrækretning er øst-vest). Nedgangen i antallet af fugle, der pas-
serede, var mere markant om dagen end om natten, hvilket kan skyldes, at de nattrækkende ar-
ter generelt flyver højere og derfor ikke i samme omfang har behov for at ændre kursen. 
 
Selv om radarstudierne har demonstreret, at trækkende landfugle i vid udstrækning ændrer fly-
veretning, så de undgår havmøllerne, kan det ikke afvises, at nogle grupper under visse forhold 
kan vise det modsatte respons og blive tiltrukket af mølleparken. Det er velkendt, at landfugle, 
der trækker over åbne havområder, tiltrækkes af isolerede øer, og det er uvist, om større hav-
mølleparker kan fungere på samme måde. Især rovfugles uvilje mod at trække over åbent hav 
kan medføre, at de tiltrækkes af tekniske anlæg; fx har musvåger og andre rovfugle, der krydser 
Storebælt på trækket, i et vist omfang ændret trækrute efter opførelsen af Storebæltsbroen, så-
ledes at nogle fugle nu følger broen. Ved Horns Rev blev det bemærket, at ringduer, der trak ind 
fra Nordsøen, ofte syntes at bruge mølleparken som pejlemærke /26/. Det vurderes dog, at den 
planlagte Mejlflak Havmøllepark pga. sin begrænsede størrelse, den spredte placering af møllerne 
samt det forhold, at området ikke har karakter af åbent hav, kun i ubetydeligt omfang vil virke 
tiltrækkende på rovfugle og andre dagtrækkende landfugle. 
 
Fuglenes flyvehøjde over havet er en væsentlig faktor af betydning for kollisionsrisikoen. Svæve-
trækkende rovfugle tager oftest højde over land (typisk op til 300-500 m) ved hjælp af termiske 
opvinde, hvorefter de langsomt taber højde under en kombination af glideflugt og aktiv flugt over 
havet. Aktivt flyvende rovfugle trækker oftest i højder på under 100 m over havet /26/. Radar-
undersøgelser foretaget i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af Anholt Havmøllepark 
indikerer ligeledes, at en stor del af rovfuglene trækker i højder < 200 m over havet /25/. Træk-
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kende rovfugles flyvehøjde overlapper således med rotorhøjden på de planlagte møller ved 
Mejlflak, men er i øvrigt stærkt variabel og afhængig af vejr- og vindforhold. 
 
Som diskuteret i indledningen til afsnit 2.2.4 er rovfugle af populationsdynamiske årsager sårbare 
over for en øget dødelighed, fx som følge af kollision med vindmøller. Da trækhøjden desuden i 
vid udstrækning er sammenfaldende med moderne havmøllers rotorhøjde (30-200 m), og rov-
fugle i mange undersøgelser af vindmølle-forårsaget dødelighed er overrepræsenterede i forhold 
til deres bestandsstørrelser, er det essentielt at vurdere, om en planlagt havmøllepark er placeret 
i en trækkorridor, der benyttes af rovfugle. 
 
Som dokumenteret i afsnit 2.2.4.2 og 2.2.4.3 vurderes det samlede projektområde kun at blive 
passeret af nogle få hundrede trækkende rovfugle forår og efterår. Dette antal repræsenterer 
kun en lille del af de langt over 10.000 rovfugle, der årligt krydser Kattegat på trækket og en 
endnu mindre del af de samlede ynglebestande. Af de fugle, der trækker igennem det 55 km2 
store projektområde, er det kun en mindre del, der vil passere én eller flere af de planlagte møl-
lerækker (jf. afsnit 2.4.1.2). Da fuglene desuden må forventes aktivt at undgå møllerne ved at 
justere kursen i det horisontale og/eller vertikale plan, vurderes det, at det kun er en lille del af 
de rovfugle, der passerer møllerækkerne, som rent faktisk vil kollidere med en mølle (jf. 
Desholms hierarkisk opbyggede model for kollisionshyppighed /21/). Det konkluderes derfor, at 
det forventede antal kollisionsdræbte rovfugle ved den planlagte Mejlflak Havmøllepark vil være 
så lille, at det ikke vil skade de berørte bestande, herunder bestande af rødlistede arter og arter 
omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. 
 
Undersøgelserne ved Nysted og Horns Rev viste, at ringduerne trak forbi i stor højde (”much 
higher than the wind turbines”) – ofte så højt, at de kun blev opdaget pga. radarsignalet /26/. Da 
dette er i fuld overensstemmelse med den generelle viden om ringduers træk (se også afsnit 
2.2.4.4), må kollisionsrisikoen for trækkende ringduer vurderes som ubetydelig. 
 
Dagtrækkende småfugle fordeler sig over det meste af højdespektret fra lavt over vandet til flere 
hundrede meters højde. Radarstudier ved Nysted har dog vist, at hovedparten af trækket foregår 
< 30 m over havet /26/, dvs. under rotorhøjde. Kollisionsrisikoen for denne gruppe er derfor væ-
sentligt lavere end for de nattrækkende arter. Samtidig er det vist, at det kun er en lille del af 
det samlede antal finker og andre dagtrækkende småfugle, der trækker via Mols og Djursland 
forår og efterår, som passerer gennem projektområdet (jf. afsnit 2.2.4.4, 2.2.4.5 og 2.4.1.2). Da 
bestandene af de på gældende arter er meget store (ofte milliontallige /34/), må eventuelle kolli-
sionsdrab ved den planlagte Mejlflak Havmøllepark vurderes at være uden betydning for bestan-
denes størrelse. 
 
Nattrækkende småfugle kan trække i alle højder, fra lavt over vandet til minimum 1500 m højde. 
Radarstudier ved Kriegers Flak har vist, at 30-40 % af de nattrækkende fugle (som også omfat-
tede nattrækkende ande- og vadefugle) fløj i højder < 200 m /30/, mens tilsvarende undersøgel-
ser ved en forskningsplatform i Tyske Bugt viste, at 25-30 % af de nattrækkende fugle forår og 
efterår fløj i højder < 200 m /35/. Da en del af de fugle, der trækker lavere end 200 m, flyver 
under rotorhøjde, og nogle fugle kan have passeret i højder > 1500 m, er den samlede andel af 
nattrækkende småfugle, som flyver i en højde, der indebærer en risiko for kollision med moderne 
havmøller, formentlig under 25 %. Trækhøjden er dog stærkt afhængig af vejrforholdene (se ne-
denfor). Undersøgelser ved radiomaster og lignende strukturer i USA har vist, at master, der er 
højere end 150 m, forårsager langt flere dødsfald blandt nattrækkende småfugle end lavere ma-
ster /24/, formentlig fordi de i højere grad overlapper med den foretrukne trækhøjde. 
 
Mejlflak Havmøllepark vil af hensyn til flysikkerheden blive afmærket med lys i toppen af hver 
mølle. Det er velkendt, at nattrækkende småfugle tiltrækkes af lys, især på nætter med dårlig 
sigtbarhed, hvilket kan føre til betydelige antal kollisioner med fx fyr /36/, radiomaster og høj-
huse /24/. På åbent hav kan nattrækkende fugle desuden tiltrækkes af gasflammer fra boreplat-
forme /37/. Det må således forventes, at lysafmærkningen vil kunne tiltrække nattrækkende fug-
le, men på den anden side kan lyset også hjælpe fuglene til at undvige møllerne /38/. Der her-
sker nogen usikkerhed om betydningen af lysets karakter (lysstyrke, hvidt eller rødt, fast eller 
blinkende) /21/; men de fleste studier indikerer dog, at korte lysglimt medfører færre kollisioner 
end faste lys (fx /39/). 
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Hændelserne er ikke jævnt fordelt, idet langt hovedparten af dødsfaldene sker på enkelte ”ka-
tastrofenætter”, hvor kombinationen af et stort småfugletræk og ugunstige vejrforhold (dårlig 
sigt, evt. nedbør) kan føre til, at store mængder fugle søger ned i lavere højde, tiltrækkes af ly-
set, desorienteres og kolliderer. Ved en klart belyst forskningsplatform i Tyske Bugt blev 442 fug-
le af 21 arter fundet dræbt i løbet af 14 måneder, men det samlede antal dødsfald formodes at 
have været langt større /35/; halvdelen af de dræbte fugle blev fundet på blot to nætter. Tilsva-
rende blev et stort antal nattrækkende fugle, især drosler, fundet kollisionsdræbte på Øresunds-
broen på en enkelt nat /40/. På denne baggrund er det foreslået, at møller i områder, der passe-
res af store mængder nattrækkende fugle, stoppes på nætter, hvor kombinationen af stort træk 
og kritiske vejrforhold forventes at indtræffe /35/. 
 
Nattrækkende småfugle forventes, som diskuteret i afsnit 2.4.1.2, at trække igennem området 
ved Mejlflak over en bred front, og det må anses for givet, at de planlagte møller vil føre til kolli-
sionsdrab i et vist omfang. De amerikanske erfaringer antyder, at antallet af dræbte fugle kan 
begrænses, ved at der vælges møller med en totalhøjde på ≤ 150 m (også pga. det mindre be-
strøgne areal). Uanset møllestørrelse er vurderingen dog, som for de dagtrækkende fugles ved-
kommende, at antallet af kollisionsdræbte fugle kun vil udgøre en meget lille del af de berørte 
bestande. Da de pågældende arter har en høj reproduktionsevne, må eventuelle kollisionsdrab 
vurderes ikke at ville skade bestandene.  
 
Med henblik på at minimere antallet af kollisioner for nattrækkende fugle kan det anbefales, at 
lysafmærkningen begrænses til de gældende bestemmelsers minimumskrav med hensyn til lys-
styrke, at blinkene gøres kortest mulige (inden for bestemmelsernes rammer), og at der ikke an-
vendes faste (ikke-blinkende) lys andre steder, end hvor det er absolut påkrævet. 
 
Som for trækkende vandfugle vurderes det ekstra energiforbrug til at undvige møllerne (barriere-
virkningen) at være ubetydeligt i forhold til fuglenes samlede energiforbrug under trækket. 
 

2.4.3.2 Direkte og indirekte tab af habitat 
Tab af egnet raste- og fourageringshabitat for fugle kan ske som en direkte konsekvens af, at 
møllefundamenterne med tilhørende erosionsbeskyttelse optager et areal på havbunden og som 
en indirekte konsekvens af møllernes tilstedeværelse, idet fuglene holder en vis sikkerheds-
afstand til møllerne. Hertil kommer effekten af de forstyrrelser, der er knyttet til inspektion og 
vedligeholdelse af møllerne. 
 
De berørte arter er vandfugle, der raster, fouragerer eller fælder i området. Som det fremgår af 
afsnit 2.4.1.1 vurderes en konsekvensvurdering for ederfugl og sortand at være dækkende for 
områdets vandfugle og for de forpligtelser, der er knyttet til administrationen af de nærliggende 
EF-fuglebeskyttelsesområder. 
 
Det indgår i kriterier for gunstig bevaringsstatus for ederfugl og sortand på lokalt niveau, at area-
let med egnede fourageringsområder i form af bl.a. muslingebanker skal være stabilt eller sti-
gende (inden for det pågældende fuglebeskyttelsesområde) og skal være tilstrækkeligt til at un-
derstøtte det antal fugle, som er nævnt i det gældende udpegningsgrundlag (= målsætningen for 
området).  
 
Som beskrevet i afsnit 2.2.2.2 og 2.4.1.1 udgør de lavvandede områder ved Mejlflak, Norsminde 
Flak og nord for Tunø og Tunø Knob en del af et netværk af egnede fourageringsområder, der 
forbinder fuglebeskyttelsesområderne ved Stavns Fjord (F31) og Horsens Fjord/Endelave (F36). 
Projektområdet ligger minimum 8 km fra de to fuglebeskyttelsesområder, hvorfor en reduktion af 
arealet med egnet fourageringshabitat ikke umiddelbart vil være i strid med Habitatbekendtgø-
relsen (Bek. nr. 408 af 01/05/2007). Da projektområdet, inklusive områderne hvor møllerne 
tænkes placeret, kan rumme middelhøje tætheder af ederfugle og sortænder både sommer og 
vinter, kan det dog have en vis betydning for det samlede områdes økologiske funktionalitet. Det 
er derfor vigtigt at få belyst, om det direkte eller indirekte tab af habitat i tilknytning til de plan-
lagte havmøller vil påvirke fuglenes muligheder for at udnytte området i væsentlig grad. Hvis 
dette er tilfældet, kan det ikke udelukkes, at havmølleprojektet vil have negativ indflydelse på 
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mulighederne for at genoprette en gunstig bevaringsstatus for de berørte havdykænder i de to 
fuglebeskyttelsesområder. 
 
Direkte tab af habitat 

De fysiske ændringer af habitatet er beskrevet i vvm-redegørelsen for projektet. Det fremgår 
heraf, at det samlede tab af bentisk habitat ved worst case scenariet (20 møller med gravita-
tionsfundamenter på 30 m i diameter) vil være på ca. 45.000 m2 (4,5 ha). En arealreduktion af 
denne størrelse må anses for ubetydelig i forhold til det samlede projektområde og det samlede 
areal med egnet fourageringshabitat i området. Da møllefundamenterne med tilhørende erosi-
onsbeskyttelse i form af sten desuden kan tjene som substrat for blåmuslinger (reveffekt), kan 
nettoresultatet i områder med blød bund være, at fourageringsmulighederne for ederfugle for-
bedres. Sortænder lever i højere grad end ederfugle af blødbundsorganismer i form af nedgrave-
de muslinger, men kan også tage blåmuslinger. På denne baggrund må det direkte tab af habitat 
vurderes at være uden betydning for havdykændernes fourageringsmuligheder i området. 
 
Indirekte tab af habitat 

De fleste fuglearter holder en vis sikkerhedsafstand til vindmøller, hvilket kan bevirke, at der er 
områder med ellers egnet raste- og fourageringshabitat, som ikke udnyttes. Arealet, som fuglene 
herved indirekte udelukkes fra at udnytte, kan være mange gange større end det direkte tab af 
habitat. Sikkerhedsafstanden, og dermed størrelsen af det uudnyttede areal, varierer meget fra 
art til art. Hos visse arter (fx rød- og sortstrubet lom) er udnyttelsen af området påvirket ud til 
en afstand på flere km fra møllerne, mens andre arter (fx skarver) kan udnytte strukturer på 
møllerne som siddepladser /26/. Der synes dog at kunne ske en vis tilvænning til møllerne. For 
en art som kortnæbbet gås er det således veldokumenteret, at rastende fugle i løbet af en år-
række kan nedsætte sikkerhedsafstanden væsentligt /41/, og der er tegn på, at noget tilsvaren-
de kan ske hos havdykænder (se nedenfor). 
 
Rastende ederfugles udnyttelse af raste- og fourageringsområder før og efter opførelsen af hav-
møller er undersøgt ved Nysted og ved Tunø Knob. Sidstnævnte undersøgelse er interessant, idet 
møllerne er placeret blot 2 km SSV for det aktuelle projektområde, og studiet derfor må formo-
des at være udført på den samme population af ederfugle. Tunø Knob møllernes indbyrdes place-
ring svarer også nogenlunde til den planlagte Mejlflak Havmøllepark, idet der er tale om to ræk-
ker med fem møller i hver, men dimensionerne er væsentligt mindre (ca. 60 m høje møller place-
ret med 200 m indbyrdes afstand og 400 m mellem rækkerne). 
 
Ved Nysted kunne det konkluderes, at der ikke var nogen tegn på, at de rastende ederfugles for-
deling i området var ændret som følge af opførelsen af møllerne /26/. 
 
Ved Tunø Knob gik antallet af ederfugle markant tilbage de første to år efter opstillingen af møl-
lerne; men efter tre år var antallet tilbage på niveauet fra basisåret (før opstillingen). Nærmere 
undersøgelser af fødeudbuddet (primært blåmuslinger) og fuglenes fordeling sandsynliggjorde, at 
nedgangen i antallet af ederfugle de første år efter opførelsen skyldtes en kraftig nedgang i 
mængden af blåmuslinger i området, snarere end den skyldtes møllernes tilstedeværelse /42/ 
/43//44/. Området mellem møllerne blev tre år efter opførelsen udnyttet i næsten samme om-
fang som i basisåret. 
 
Der blev udført supplerende undersøgelser til belysning af Tunø Knob møllernes eventuelle effekt 
/42//43/. Forsøg med placering af lokkeænder i forskellige afstande fra møllerne viste, at eder-
fuglene var utilbøjelige til at lande i en afstand på 100 m fra møllerne, sammenlignet med an-
delen af fugle, der landede 300 m og 500 m fra møllerne. Undersøgelser af fuglenes udnyttelse af 
føderessourcerne i forskellige afstande fra møllerne viste, at fødeudbuddet forklarede mere end 
90 % af variationen i forekomsten af ederfugle 0-600 m fra mølleparken. Dette indikerer, at der 
– til trods for at færre fugle landede tæt på møllerne – ikke var nogen nævneværdig effekt af 
møllerne på fødeudnyttelsen omkring mølleparken, muligvis fordi fuglene efter landing svømme-
de tættere på møllerne for at fouragere. Det var uden betydning for fuglenes fordeling i området, 
om rotorerne var stationære eller i drift, og start af rotorerne førte ikke i nogen tilfælde til, at 
flokke, der befandt sig inden for en afstand af 200 m fra møllerne, fløj eller svømmede væk. 
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Sammenfattende viser de eksisterende undersøgelser, at ederfugles udnyttelse af et område 
primært er betinget af føderessourcerne og kun i lille eller ubetydeligt omfang påvirkes af tilste-
deværelsen af havmøller. 
 
Rastende sortænders udnyttelse af raste- og fourageringsområder før og efter opførelsen af 
havmøller er undersøgt ved Horns Rev og i mindre omfang ved Nysted , Tunø Knob, North Hoyle 
(UK) og Egmond aan Zee (Holland). 
 
De første års undersøgelser ved Horns Rev havmøllepark viste, at sortænderne stort set ikke op-
holdt sig i området tæt på og mellem møllerne, til trods for at de rastede i stort tal få hundrede 
meter derfra /26/. På denne baggrund blev det konkluderet, at møllernes tilstedeværelse med 
stor sandsynlighed afholdt fuglene fra at udnytte området. Tre år efter opførelsen viste tilfældige 
observationer imidlertid, at sortænder i stigende omfang blev registreret inde i mølleparken, og 
systematiske undersøgelser i den 4. vinter efter opførelsen viste, at der ikke længere var signifi-
kant forskel mellem tætheden af sortænder i selve mølleparken og det omgivende areal /27/. En 
analyse af andelen af sortænder set inden for en radius af 3 km fra mølleparkens centrum i for-
hold til andelen set inden for en 6 km radius viste, at kun lidt over 10 % af fuglene blev set i den 
indre cirkel det første år efter opførelsen, gradvist stigende til ca. 50 % det 4. år. 
 
På denne baggrund konkluderes det, at sortænderne ved Horns Rev sandsynligvis har vænnet sig 
til møllernes tilstedeværelse, således at møllerne ikke længere afholder fuglene fra at udnytte fø-
deressourcerne inde i mølleparken. Da der ikke er foretaget studier af føderessourcen, kan det 
ikke udelukkes, at ændringerne i fuglenes fordeling skyldes ændringer i fødegrundlaget (jf. eder-
fuglene ved Tunø Knob); men resultaterne viser dog i alle tilfælde, at sortænder efter nogle år 
kan forekomme i høje tætheder i tilknytning til havmølleparker. 
 
Undersøgelser ved North Hoyle havmølleparken (UK) angives ligeledes at vise tegn på, at sort-
ænder vænner sig til møllernes tilstedeværelse (citeret i /25/). 
 
Ved Tunø Knob viste sortænderne det samme mønster som ederfuglene, dvs. en kraftig be-
standsreduktion de første to år efterfulgt af klar fremgang, men i modsætning til ederfuglene nå-
ede antallet af sortænder i det 3. år efter opførelsen ikke op på niveauet fra basisåret /44/. Dette 
resultat er i god overensstemmelse med hypotesen om, at sortænder er mere følsomme end 
ederfugle og kun langsomt vænner sig til tilstedeværelsen af vindmøller; men antallet af sort-
ænder er for lille til, at nogen endelig konklusion kan drages. 
 
Ved Nysted blev der konstateret en nedsat forekomst af sortænder i et område ud til 3 km fra 
mølleparken de første to år efter opførelsen; men resultaterne er dog usikre pga. artens spar-
somme forekomst ved Nysted /26/. Sortænder synes også at undgå den hollandske havmøllepark 
Egmond aan Zee; men resultaterne er også her usikre pga. artens fåtallige forekomst som raste-
fugl i området /45/. 
 
Sammenfattende viser undersøgelserne, at sortænder helt eller delvist kan fortrænges fra et om-
råde ved opførelse af vindmøller; nedsatte bestandstætheder kan forekomme ud til en afstand på 
3 km fra mølleparken. Undersøgelserne viser dog samtidig, at sortænder i løbet af nogle år øjen-
synlig kan vænne sig til møllernes tilstedeværelse, således at der efter 3-4 år kun er små forskel-
le mellem tætheden af sortænder inden for og uden for mølleparken. 
 
Rastende fløjlsænders fordeling i forhold til vindmøller har ikke kunnet undersøges pga. artens 
spredte og fåtallige optræden. Fløjlsænder er generelt mindre følsomme end sortænder, men 
mere følsomme end ederfugle i forhold til menneskelig forstyrrelse. Det formodes derfor, at ar-
tens reaktion på havmøller også er en mellemting mellem de to andre arters. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at Mejlflak Havmøllepark på mellemlangt sigt (dvs. in-
den for de første 3 år efter opførelsen) vil kunne medføre indirekte tab af raste- og fouragerings-
habitat for sortand, og i mindre grad for ederfugl og fløjlsand. I betragtning af, at eksklusionen 
ikke vil være total, må størrelsen af det berørte areal vurderes som lille i forhold til den samlede 
mængde egnet fourageringshabitat i området. På længere sigt vil der med stor sandsynlighed ske 
en tilvænning til møllerne, hvorfor den langsigtede effekt vil nærme sig det ubetydelige. 
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Effekt af forstyrrelser 

Den planlagte inspektion og vedligeholdelse (samt uplanlagt vedligeholdelse) af vindmøllerne vil 
medføre lejlighedsvise forstyrrelser i driftsfasen, i form af sejlads og opankring af ét eller flere 
fartøjer og arbejde ved møllerne. De hermed forbundne forstyrrelser vil være væsentligt mindre 
omfattende end i anlægsfasen. Det er bygherrens forventning, at den planlagte, årlige service vil 
kunne gennemføres på 20-22 arbejdsdage. Arbejdet vil finde sted i sommerperioden, især i juni, 
hvor vejrforholdene forventes at give de bedste betingelser for arbejdet. 
 
Effekten af sejlads i forbindelse med inspektion og service af havmøller er undersøgt ved Utgrun-
den i Kalmarsund /31/. Ved denne møllepark blev der i perioder foretaget næsten daglige besøg, 
da der var tale om forsøgsmøller. Servicebådens ankomst medførte, at de havdykænder (især 
havlitter, men også sortænder), som fouragerede i området, forlod det. Fuglene vendte dog til-
bage inden for en time, efter at båden havde forladt området, og fouragerede også i området den 
følgende morgen. Det konkluderes, at servicebesøgene forhindrede fuglene i at udnytte området, 
mens de stod på, men overordnet set ikke havde nogen væsentlig, negativ effekt på fuglenes 
muligheder for at udnytte områdets føderessourcer. 
 
Set over året som helhed vil antallet af servicebesøg ved Mejlflak Havmøllepark være væsentligt 
lavere end i det beskrevne tilfælde fra Kalmarsund; men i den periode, hvor servicebesøgene fin-
der sted, vil der være tale om næsten daglige forstyrrelser, og situationen vil derfor ligne situati-
onen ved Utgrunden. På baggrund af erfaringerne derfra vurderes effekten at være lille og kort-
varig. Denne vurdering forudsætter dog, at fuglene er i stand til at flyve i den periode, hvor for-
styrrelserne finder sted, dvs. at forstyrrelsen foregår uden for fuglenes fældningsperiode (1. juli - 
15. september). I modsat fald vil der kunne være tale om en stærkere effekt. 
 
Der kan forekomme fældende ederfugle og sortænder i hele projektområdet, men de største 
tætheder synes at forekomme ved den nordlige møllerække. Det anbefales derfor, at inspektions- 
og vedligeholdelsesarbejdet planlægges på en sådan måde, at aktiviteterne ved den nordlige 
møllerække kan være afsluttet inden 1. juli.  
 
Under denne forudsætning vurderes effekten af forstyrrelser fra inspektion og vedligeholdelse af 
møllerne, set for det samlede mølleområde og året som helhed, som ubetydelig. Effekten vil 
mindskes yderligere, hvis der af sikkerhedsmæssige årsager fastsættes restriktioner på fiskeri og 
evt. anden sejlads inden for havmølleparken. Se også afsnit 2.5.2 vedrørende kumulative effek-
ter. 
 

2.4.3.3 Samlet vurdering 
Vurderingen af de mulige påvirkninger i driftsfasen er sammenfattet i Tabel 2-18. 

Tabel 2-18 Sammenfatning af påvirkningerne på fugle i driftsfasen. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet  
betydning 

Fysisk tilstedeværelse, rotation, lys 
=> Kollisionsrisiko 

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

Grænse-
overskridende Lang Ubetydelig 

 Lille 
(rovfugle, nat-

trækkende fugle) 

Grænse-
overskridende Lang Mindre 

Fysisk tilstedeværelse, rotation 
=> Barrierevirkning 

Ubetydelig 
(langdistance 

trækbevægelser) 

Grænse-
overskridende Lang Ubetydelig 

 Lille* 
(lokale træk-
bevægelser) 

Regional Lang* Mindre 

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

Ingen** Lokal Lang Ingen 

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

Inspektion og vedligeholdelse 
=> Fysisk forstyrrelse 

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

 Lille 
(1/7 - 15/9) Lokal Lang Mindre 
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*  Effekten vurderes at ville være aftagende over tid pga. tilvænning. 

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

 
 

2.5 Kumulative effekter 
Kumulative effekter omfatter påvirkninger fra det aktuelle projekt set i forbindelse med påvirk-
ninger fra andre anlæg, aktiviteter, projekter eller planer (realiserede eller ikke realiserede). Det 
vurderes således, om Mejlflak Havmøllepark i sammenhæng med andre havmølleparker eller an-
dre kilder til påvirkning (fx råstofindvinding, fiskeri, skibstrafik) kan have en negativ effekt på de 
arter, som udgør udpegningsgrundlaget for de nærliggende fuglebeskyttelsesområder, eller på 
andre elementer af fuglefaunaen, herunder akut truede, sårbare, sjældne eller fredede arter. 
 
Vurderinger af kumulative effekter er generelt forbundet med store metodemæssige vanskelig-
heder, idet fuglene i løbet af deres årscyklus er under indflydelse af talrige kilder til påvirkninger, 
hvis effekter kun vanskeligt kan sammenlignes. Ultimativt bør alle påvirkninger udtrykkes i form 
af bidrag (positive eller negative) til den pågældende populations størrelse og/eller fødsels- og 
dødsrate; men de potentielle metoder hertil er yderst komplekse og langtfra færdigudviklede 
/21//26/. Hertil kommer de problemer, der knytter sig til vurderingen af, hvornår summen af på-
virkninger har nået et niveau, der skader bestandene af de pågældende arter. Der eksisterer så-
ledes ikke et alment anerkendt koncept for objektiv vurdering af kumulative effekter. 
 

2.5.1 Anlægsfasen 
I anlægsfasen vil påvirkningerne være begrænset til lokalområdet og vil primært omfatte fysiske 
forstyrrelser af fuglene. Medmindre der planlægges andre, større aktiviteter (fx råstofgravning) 
inden for en afstand af få km fra mølleområdet i den periode, hvor anlægsarbejdet foregår, vil 
der ikke være tale om kumulative effekter. 
 

2.5.2 Driftsfasen 
De potentielle kumulative effekter i driftsfasen omfatter kollisioner, barrierevirkninger, direkte og 
indirekte tab af habitat pga. møllerne og forstyrrelser i forbindelse med sejlads. 
 
Den let øgede kollisionsrisiko for især landfugle, der trækker igennem området, skal ses i sam-
menhæng med andre kilder til øget mortalitet langs trækruterne for de berørte arter og bestan-
de. Potentielt væsentlige, nationale kilder er andre vindmølleparker og højspændingsledninger. 
Mejlflak Havmøllepark er placeret langs den samme trækrute for landfugle som den netop påbe-
gyndte havmøllepark ved Anholt. For sidstnævnte er det vurderet, at mølleparken vil medføre en 
moderat forøget kollisionsrisiko for større landfugle /25/. I sammenhæng hermed må bidraget fra 
Mejlflak Havmøllepark til den kumulative effekt vurderes som relativt ubetydeligt, da parken om-
fatter langt færre møller, ligger mindre isoleret (ingen ø-effekt) og passeres af væsentligt færre 
fugle årligt (jf. afsnit 2.4.3). For højspændingsledninger er det i Holland skønnet, at mellem 
750.000 og 1 million fugle (hovedsagelig småfugle) årligt dræbes mod landets ledningsnet på i 
alt 4.600 km /46/. Selv om dette tal ikke uden videre kan overføres til danske forhold, er det dog 
en klar indikation af, at den samlede dødelighed som følge af kollisioner med menneskeskabte 
strukturer vil være relativt upåvirket af den planlagte Mejlflak Havmøllepark. 
 
Hvad barrierevirkninger angår, er det som anført i afsnit 2.4.3.1 beregnet, at den samlede for-
længelse af trækruten for ederfugle og andre havdykænder, der passerer havmølleparkerne ved 
Utgrunden, Yttre Stengrund og Nysted, svarer til ca. 1 % af den samlede trækrute. Det anføres 
desuden, at hver ny havmøllepark, der opføres langs den pågældende trækrute, vil forøge læng-
den af trækruten med 0,2 - 0,7 % /26/. Det er p.t. umuligt at vurdere, hvornår forlængelsen af 
den samlede trækrute er af en sådan størrelse, at det øgede energiforbrug påvirker fuglenes 
overlevelse og reproduktionsevne; men indtil videre må de kumulative effekter af Mejlflak og an-
dre havmølleparker vurderes som ubetydelige i forhold til andre påvirkninger af trækkets forløb 
(fx modvind) – især for arter, der som havdykænder har mulighed for at raste og fouragere un-
dervejs. 
 
Eventuelle barrierevirkninger for lokale trækbevægelser mellem raste- og fourageringsområder 
skal primært ses i sammenhæng med den eksisterende møllepark ved Tunø Knob, der er placeret 
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ca. 4 km fra de sydvestligste af de planlagte møller. Der er så vidt vides ikke planer om opførelse 
af andre havmølleparker i nærområdet. Som beskrevet i afsnit 2.4.3.2 var der allerede tre år ef-
ter Tunø Knob møllernes opførelse tegn på, at de rastende fugle vænnede sig til møllernes tilste-
deværelse, og tilsvarende indikationer på tilvænning er set andetsteds. Da møllerne blev opstillet 
i 1995, må det anses for overvejende sandsynligt, at fuglene nu har vænnet sig til dem, og at 
barrierevirkningen er minimal (selv om fuglene naturligvis stadig skal flyve uden om møllerne). 
Tunø Knob møllerne vurderes derfor ikke at bidrage væsentligt til den samlede barrierevirkning, 
og den kumulative effekt af de to mølleparker må vurderes som lille. 
 
Det direkte tab af fourageringshabitat pga. møllefundamenterne skal ses i sammenhæng med ef-
fekten af andre aktiviteter på havbunden såsom råstofindvinding og fiskeri med bundslæbende 
redskaber. Der foreligger råstofindvindingstilladelser eller arealreservationer for flere områder 
nord og nordvest for projektområdet, som også må formodes at rumme rastende ederfugle og 
sortænder (jf. Figur 2-6). Råstofindvinding medfører omfattende ændringer af havbunden og kan 
potentielt forringe fourageringsmulighederne for havdykænder i betydeligt omfang. Hvis der fore-
går fiskeri med bundslæbende redskaber i området, kan dette også påvirke muslingefaunaen, 
med negative konsekvenser for havdykændernes fourageringsmuligheder. I denne sammenhæng 
må Mejlflak havmøllernes bidrag til det samlede trusselsbillede vurderes som helt ubetydeligt. 
 
Det indirekte tab af raste- og fourageringshabitat for vandfugle som følge af møllernes tilstede-
værelse og forstyrrelser fra servicebåde skal vurderes i sammenhæng med effekten af andre an-
læg og andre aktiviteter i nærområdet. Den eksisterende møllepark ved Tunø Knob må nu, mere 
end 15 år efter opførelsen, vurderes kun at have ubetydelig effekt på fuglenes muligheder for at 
udnytte områdets føderessourcer. Tilsvarende må effekten af den planlagte Mejlflak Havmølle-
park vurderes at aftage i løbet af de første år efter opførelsen (jf. afsnit 2.4.3.2). Den kumulative 
effekt af de to mølleparker må på længere sigt (> 3 år efter opførelsen) vurderes som lille eller 
ubetydelig. 
 
Der foregår en ganske omfattende erhvervs- og fritidssejlads i området. Den ene af de to ruter 
for sejlads med fragtskibe etc. til og fra Århus forløber mellem den nordlige og de to sydlige møl-
lerækker, og en anden, vigtig sejlrute ligger umiddelbart øst for projektområdet. Der foregår 
endvidere et betydeligt garnfiskeri på overgangen mellem Mejlflak og de dybere områder, dvs. li-
ge ved den planlagte nordlige møllerække, og derudover spredt fiskeri med pelagisk trawl i det 
meste af projektområdet. Endelig foregår der i sommerperioden en omfattende sejlads med lyst-
både i hele Århus Bugt. 
 
Antallet af rastende havdykænder i området må ses som et produkt af det eksisterende føde-
grundlag og de forstyrrelser, der finder sted. Især antallet af fugle, der fælder i området, må 
formodes at være negativt påvirket af den omfattende fritidssejlads, der til dels er sammenfal-
dende med fældningsperioden.  I denne sammenhæng må forstyrrelserne fra inspektions- og 
vedligeholdelsesarbejdet på de planlagte havmøller ved Mejlflak vurderes som relativt ubetydeli-
ge. 
 
 

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

lægsarbejderne ved den nordlige møllerække på en sådan måde, at der ikke, eller stort set 
ikke, foregår aktiviteter i perioden 1. juli - 15. september. 
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 Af samme årsag anbefales det, at de årlige inspektions- og vedligeholdelsesarbejder plan-
lægges på en sådan måde, at aktiviteterne ved den nordlige møllerække kan være afsluttet 
inden 1. juli. 

 
 Det anbefales, med henblik på at minimere antallet af kollisioner for nattrækkende fugle, at 

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

 
 

2.7 Tekniske mangler og/eller manglende viden 
Der er i forbindelse med denne konsekvensvurdering identificeret nogle områder, hvor den eksi-
sterende viden må karakteriseres som mangelfuld. De pågældende områder vedrører dels speci-
fikke mangler i datagrundlaget for vurderingen af projektområdets ornitologiske betydning, dels 
generelle usikkerheder vedrørende vurderingen af den biologiske effekt af de potentielle påvirk-
ninger. 
 
Disse områder er kort beskrevet i nedenstående punkter: 
 
 De anvendte data vedrørende antal og fordeling af rastende vandfugle i projektområdet er 

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

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

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

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

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

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

ereeffekter, der medfører et øget energiforbrug for de enkelte individer, har effekter på popu-
lationsniveau. Dette har navnlig betydning for vurderinger af kumulative effekter. Den fore-
liggende vurdering bygger på en generel antagelse om, at forøgelser på nogle få procent er 
uden betydning (jf. /26/); men i takt med den fremtidige udbygning af vindkraften vil mere 
præcise kriterier være påkrævede. 

 
De pågældende mangler vurderes ikke at være af en sådan karakter, at de har væsentlig betyd-
ning for de konklusioner, der er draget vedrørende konsekvenser for fugle. 
 
 

2.8 Konklusion 
På baggrund af redegørelsen i de foregående kapitler kan den overordnede vurdering af Mejlflak 
Havmølleparks forventede virkninger på fugle i henholdsvis anlægs- og driftsfasen samt kvalite-
ten af de data, der er anvendt, opsummeres som følger (Tabel 2-19). 

Tabel 2-19 Samlet vurdering af Mejlflak Havmølleparks påvirkning af fugle. 

Påvirkning Receptor Samlet betydning  Grundlag for  
vurdering* 

Anlægsfasen    
Støj og fysisk forstyrrelse 
 

Vandfugle Mindre 2-3 

Sedimentspredning og sedimentering 
 

Vandfugle Ingen 2-3 
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Driftsfasen    
Fysisk tilstedeværelse, rotation, lys 
=> Kollisionsrisiko 

Vandfugle og dag-
trækkende landfugle 
÷ rovfugle 

Ubetydelig 2 

 Rovfugle og nat-
trækkende landfugle 

Mindre 2 

Fysisk tilstedeværelse, rotation 
=> Barrierevirkning 

Trækkende vandfugle 
og landfugle 

Ubetydelig 1-2 

 Lokale vandfugle Mindre 1-2 

Fysisk tilstedeværelse på havbunden 
=> Direkte tab af habitat 

Vandfugle Ingen 2-3 

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

Vandfugle Mindre 2-3 

Inspektion og vedligeholdelse 
=> Fysisk forstyrrelse 

Vandfugle Ubetydelig** 2-3 

* Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret ved hjælp af følgende ka-
tegorier:  
1. Begrænset (spredte data, noget viden) 
2. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden) 
3. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden) 

** Forudsat perioden 1/7 - 15/9 i videst muligt omfang friholdes for aktiviteter ved den nordlige møllerække. 
 
På baggrund af vurderingen kan det konkluderes, at Mejlflak Havmøllepark, hverken i sig selv el-
ler i kombination med andre anlæg, aktiviteter, projekter eller planer, vil kunne skade de nærlig-
gende EF-fuglebeskyttelsesområder (F30, F31 og F36). Ved fravær af skade forstås, at projektet 
ud fra den bedste, videnskabelige viden ikke vurderes at have negativ indflydelse på muligheder-
ne for opnåelse af gunstig bevaringsstatus for de fuglearter, der udgør udpegningsgrundlaget for 
de pågældende fuglebeskyttelsesområder, eller på mulighederne for opfyldelse af Natura 2000-
planernes målsætninger for de pågældende arter og områder. Vurderingen bygger dels på det 
faktum, at projektet pga. afstandsforholdene ikke vil påvirke de pågældende fuglebeskyttelses-
områder direkte, dels på, at projektet kun vil medføre en mindre påvirkning af de pågældende 
fuglearter. 
 
Det kan ligeledes konkluderes, at Mejlflak Havmøllepark ikke i sig selv eller i kombination med 
andre anlæg, aktiviteter, projekter eller planer vil have nogen væsentlige, negative effekter på 
fuglefaunaen i almindelighed, herunder akut truede, sårbare, sjældne eller fredede arter samt ar-
ter, som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar for. 
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3. HAVPATTEDYR 

3.1 Introduktion Havpattedyr 
Dette notat er et bidrag til den samlede Natura 2000 redegørelse for vindmølleprojektet ved 
Mejls Flak. 
 
I notatet behandles projektets mulige konsekvenser for de arter af havpattedyr, der er relevante 
i forbindelse med Natura 2000 lovgivningen:  
 

 Marsvin, der er omfattet af Habitatdirektivets Artikel 12 og Bilag 4. 
 Gråsæl, der indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 52 Horsens Fjord, havet 

øst for og Endelave. 
 Spættet sæl, der indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 51 Stavns Fjord, 

Samsø Østerflak og Nordby Hede og Habitatområde nr. 52 Horsens Fjord, havet øst for 
og Endelave. 
 

Redegørelsen bygger på eksisterende data vedrørende de 3 arters antal, udbredelse og krav til 
levestedet, herunder hvilke kriterier, der skal være opfyldt for, at bevaringsstatus er gunstig for 
de to sælarter, og at den økologiske funktionalitet er opretholdt for marsvin. 
 
Desuden bygger vurderingen på erfaringer vedrørende arternes respons på andre marine vind-
mølleparker i såvel anlægs som driftsfasen.  
 

3.2 Eksisterende forhold 
3.2.1 Metode 

Notatet baserer sig på den eksisterende viden om de relevante havpattedyrs forekomst, udbre-
delse og krav til levestedet samt deres respons på anlæg og drift af havvindmøller. 
 
Særligt vigtige datasæt udgøres af Danmark Miljøundersøgelsers studier af sæler og marsvin i de 
danske farvande samt erfaringer vedrørende dyrenes reaktioner på de danske vindmølleparker 
ved Nysted og Horns Rev I. 
 
Andre inddragede data m.m. fremgår af referencelisten.  
 

3.2.2 Aktuelle arter 
I det følgende gennemgås den eksisterende viden om de 3 arter af havpattedyr, der er relevant 
at inddrage i Natura 2000 konsekvensvurderingen for havvindmølleparken ved Mejl Flak: mar-
svin, gråsæl og spættet sæl. Gennemgangen omfatter en beskrivelse af arternes aktuelle status i 
såvel Danmark samt mere specifikt i området ved Mejl Flak, i det omfang sådanne data findes.  
 
Desuden sammenfattes for hver art kriterier for gunstig bevaringsstatus med henblik på en efter-
følgende vurdering af, om vindmølleprojektet potentielt kan påvirke Natura 2000 områdernes in-
tegritet ved at hindre opfyldelsen af gunstig bevaringsstatus for de pågældende arter. 
 
Marsvin Phocoena phocoena er den mest almindelige og den eneste ynglende hval i de danske 
farvande. Dyrenes vigtigste opholdssteder synes at variere noget alt efter årstiden, men særligt 
vigtige levesteder er bl.a. fundet i farvandet omkring Skagen, i Storebælt omkring Sprogø, far-
vandet syd for Gedser Odde, farvandet syd for Ebeltoft ved Djursland, det meste af Lillebælt 
samt farvandet omkring Als, Sønderborg og Flensborg Fjord Error! Reference source not 
found..  
 
Der kendes ikke til specifikke yngleområder for arten i danske farvande, og da marsvin forekom-
mer i farvande med stor variation i dybde, bundforhold, fiskeforekomst og forureningsgrad, er 
det vanskeligt at sige noget generelt om, hvilken type levested marsvinet foretrækker /47/.  
 
Hunnerne er drægtige i 11 måneder og føder i maj-juli. Det må formodes, at marsvin er mere 
følsomme over for forstyrrelser i denne periode samt i parringssæsonen juli-august /47//49/.  
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Undersøgelser udført af Danmarks Miljøundersøgelser har vist, at dyrene ofte dykker til bunden, 
hvor mange fisk holder til. Marsvinene er aktive hele døgnet og dykker næsten lige så ofte om 
natten som om dagen. I de danske farvande foretrækker marsvinene dyk til mindre end 40 me-
ter, men i Skagerak er målt dykkedybder på ned til 200 m /50/. 
 
Under de ret få store optællinger af hvaler, der er gennemført i de danske farvande, blev bestan-
den i Kattegat, Store- og Lille Bælt, farvandet nord for Fyn samt den vestlige Østersø i 1994 
estimeret til 22.127 dyr og i 2005 til 13.600 dyr /51/. 
 
Den største kendte trussel mod marsvin kommer fra utilsigtet bifangst ved garnfiskeri, men også 
forurening, undervandsstøj, stærk bådtrafik og nedsat fødemængde kan have en negativ indfly-
delse på marsvinene. I /47/ nævnes desuden specifikt, at myndighederne skal være opmærk-
somme på påvirkning af marsvin ved anlægsarbejder på havet. 
 
Fra 1991-2007 er der indsamlet omfattende data fra satellitsporing, fly og skibsoptællinger samt 
akustiske optællinger af marsvin i danske farvande.  
 
Danmarks Miljøundersøgelser udarbejdede i 2008 en rapport, der samler alle relevante data fra 
disse undersøgelser om marsvins bevægelser og fordeling i danske og tilstødende farvande. For-
målet var at kunne udpege og med tiden beskytte særligt vigtige områder med særlig høj tæthed 
af marsvin /51/. 
 
Det mest betydningsfulde datasæt til udpegning af vigtige områder er fremkommet ved satellit-
sporing af 63 marsvin fra 1997-2007. I den nordlige Nordsø og i de indre danske farvande, her-
under også området ved Nordlige Samsø Bælt og dermed Mejl Flak, blev desuden brugt akustiske 
registreringer som en uafhængig metode til at verificere de vigtige områder identificeret ud fra 
satellitsporingsdata (Figur 3-1). 
 
Baseret på populations studier og bevægelser af marsvinene har DMU inddelt udpegningen af 
vigtige områder i de danske farvande i fire midlertidige forvaltningsområder. I hvert forvaltnings-
område er de vigtigste områder for marsvin derefter prioriteret på baggrund af den nuværende 
viden om populationer, tætheder, sæsonvariation, tilstedeværelsen af voksne hunner og andre 
relevante informationer.  
 
Inddelingen er: 1=meget vigtigt område, 2=medium vigtigt område og 3=mindre vigtigt område.  
 
I alt er 16 områder udvalgt og prioriteret, heraf de 12 i de indre danske farvande. Området ved 
Mejl Flak omfattes af lokaliteten ”Nordlige Samsø Bælt”, hvorom det hedder, at området synes at 
have en høj koncentration af dyr i perioden maj-august.  
 
Antagelserne er dog behæftet med usikkerhed, idet de baserer sig på blot 4 dyr, hvoraf kun den 
ene blev i området i mere end to dage. Sidstnævnte individ opholdt sig indenfor et mindre områ-
de i 91 dage. Marsvin blev desuden registreret ved alle (seks) akustiske undersøgelser i området, 
og det kan på den baggrund ikke udelukkes, at området er af en vis betydning for arten.  
 
Indtil dette bekræftes, henfører DMU Nordlige Samsø Bælt til kategorien 3, dvs. et ”mindre vig-
tigt” område. I december 2011 var der ikke indkommet nye data, der giver anledning til at re-
vurdere dette (J. Teilmann, pers. medd.). 
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Figur 3-1 Tætheden af marsvin i Skagerak og de indre danske farvande. Farverne illustrerer satellitspo-
ringsdata (rød farve og lav % = områder med høj tæthed af dyr). Prikkerne illustrerer data fra akustiske 
undersøgelser, idet prikstørrelsen svarer til antal registreringer per km beregnet for hvert 10 km /51/. 
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Økologisk funktionalitet, kriterier for gunstig bevaringsstatus m.m. for marsvin 
 
Marsvin indgår ikke i udpegningsgrundlaget for de aktuelle Habitatområder, men arten er omfat-
tet af Habitatdirektivets Artikel 12 og Bilag 4 hvoraf det fremgår, at medlemslandene skal indføre 
en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om disse forekommer indenfor el-
ler udenfor et Natura 2000 område.  
 
For dyrearter omfattet af Bilag 4 indebærer beskyttelsen et forbud mod 1) forsætligt fangstdrab, 
2) forsætlig forstyrrelse, 3) opbevaring, 4) transport m.m. og 5) at yngle- og rasteområder be-
skadiges eller ødelægges.  
 
Ynglesteder defineres i den sammenhæng som arealer, der er af ”afgørende betydning for par-
dannelse, parringsadfærd, bygning af reder, æglægning – eller i det hele taget spiller en rolle, 
når arterne skal formere sig”. Rasteområder defineres som områder, der er ”af afgørende betyd-
ning for dyr eller grupper af dyr, når disse ikke er aktive. Rastepladser kan også omfatte struktu-
rer skabt af dyr til at fungere som rastepladser”.  
 
Når man skal vurdere, om et projekt kan påvirke en Bilag 4 arts yngle- eller rasteområde er 
det nødvendigt at se på, hvordan projektet påvirker stedets samlede ”økologiske funktionali-
tet” i forhold til artens krav. Med økologisk funktionalitet menes de samlede vilkår, som et 
yngle- og rasteområde kan tilbyde en bestand af en given art. 

Direktivbestemmelsen indebærer, at hvor der er en regelmæssig forekomst af Bilag 4 arter, kan 
der ikke umiddelbart gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågæl-
dende arters yngle- og rasteområder.  
 
For Natura 2000 områder, hvori marsvin indgår i udpegningsgrundlaget, vurderes projekterne i 
forhold til de kriterier for gunstig bevaringsstatus, som Danmarks Miljøundersøgelser har udar-
bejdet for arten /52/. 
 
Den nationale bevaringsstatus for marsvin er foreløbigt vurderet som usikker på grund af usik-
kerhed om bestandsafgrænsninger og bestandsudvikling sammenholdt med utilsigtet bifangst 
ved garnfiskeri /53/. 
 
I kriterier for gunstig bevaringsstatus i de Natura 2000 områder, hvor arten er en del af udpeg-
ningsgrundlaget, indgår bl.a., at den utilsigtede, årlige bifangst ikke må overstige 1,7 % af be-
standen. Desuden er uforstyrrethed, særligt i dyrenes yngletid (parring og kælvning) samt til fø-
desøgning en vigtig faktor /52/. 
 
Gråsæl Halichoerus grypus  
 
Gråsæl er relativt sjælden i Danmark men træffes regelmæssigt i Vadehavet, på Totten på Anholt 
og på Rødsand ved Gedser i et samlet antal på under 50 dyr. Arten foretrækker klippekyster og 
sandstrande og går på land for at hvile sig, skifte pels og yngle. Gråsælen var tidligere almindelig 
herhjemme, også som ynglende, men den blev næsten udryddet i Danmark i begyndelsen af 
1900-tallet /54/. 
 
Satellitmærkninger af gråsæler på Rødsand tyder på, at gråsælerne i hvert fald i de sydlige indre 
danske farvande må regnes som en del af den baltiske bestand i Østersøen, og at gråsælerne i 
Vadehavet må regnes til den store skotske bestand /74/. 
  
Arten forekommer kun fåtalligt i farvandet ud for den jyske østkyst. I det danske pattedyratlas er 
blot medtaget ”enkelt-observationer” i et 10 x 10 km UTM kvadrat ved den jyske østkyst vest for 
Tunø ca. 10 km fra grænsen til projektområdet) og en ”regelmæssigt forekomst på land” i UTM 
kvadratet, der omfatter Bosserne øst for Samsø ca. 24 km øst for projektområdet /54/. 
 
I Natura 2000 Plan for Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, dvs. for det område, hvori arten 
indgår i udpegningsgrundlaget, anføres, at arten ikke aktuelt yngler i området /55/. 
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Ved DMUs tællinger i juni og august 2011 registreredes den 10.og 14. juni og den 23. august 
henholdsvis 5, 2 og 3 gråsæler på Bosserne, der ligger i Habitatområdet Stavns Fjord, Samsø 
Østerflak og Nordby Hede, hvori arten aktuelt ikke indgår i udpegningsgrundlaget (Anders Gala-
tius, pers. medd.). 
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus m.m. for gråsæl 
 
Gråsæl indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området Horsens Fjord, havet øst for og 
Endelave. 
 
Den nationale bevaringsstatus for gråsæl i Danmark som helhed er foreløbig vurderet som usik-
ker på grund af den meget lille bestand, som er fordelt på flere geografiske lokaliteter, hvorpå 
der kun er konstateret spredte yngleforsøg /53/.  
 
Gunstig bevaringsstatus for gråsæl på nationalt niveau forudsætter, at der opretholdes gunstige 
levevilkår for bestanden på de vigtigste yngle- og hvilepladser for arten, idet de vigtigste lokalite-
ter vurderes at være Vadehavet, Rødsand, Læsø, Hesselø, Anholt og Saltholm /53/. 
  
På de enkelte lokaliteter indgår uforstyrrethed som en meget væsentlig faktor. Antallet af indivi-
der på egnede yngle- og hvilepladser skal være stabilt eller stigende, og der skal være uforstyr-
rede områder til stede i yngletiden og under pelsfældningen for at opretholde/skabe gunstige le-
vevilkår for arten/bestanden. Desuden skal arealet af nuværende og egnede hvile- og yngleloka-
liteter være stabilt eller stigende for at opretholde gunstig bevaringsstatus /52/. 
 
I Natura 2000 Planen for Horsens Fjord, havet øst for og Endelave er foretaget en vurdering af 
prognose for de enkelte naturtyper og arters udvikling. Prognosen for gråsæl er ugunstig eller 
vurderet ugunstig pga. en meget lille og svingende bestand /55/. 
 
I Natura 2000 planen er målsætningen, at tilstanden og det samlede areal af egnede yngle- og 
fourageringsområder for gråsæl skal stabiliseres eller øges, således at der er tilstrækkelige egne-
de yngle- og fourageringsområder for artens delbestande i området. 
 
 
Spættet sæl Phoca vitulina 
 
Spættet sæl Phoca vitulina forekommer i alle danske farvande, men er dog sjælden i det sydfyn-
ske øhav og ved Bornholm. Arten er en udpræget kystnær sæl, som er afhængig af at kunne 
komme på land hele året. Det største antal spættede sæler forekommer på land i yngleperioden i 
juni-juli måned samt under fældningen i august måned. De kan dog observeres på land året 
rundt /54/. 
 
I Danmark har man talt de spættede sæler siden 1976. Dengang var bestanden på cirka 4000 
dyr. Frem til 1987 voksede antallet af sæler med ca. 12 % om året. I 1988 skete der et drama-
tisk fald i antallet af spættede sæler, idet mere end halvdelen af den danske bestand døde under 
en epidemi af mæslingevirus. I år 2005 var den samlede bestand af spættet sæl i Danmark om-
kring 12.000 dyr, som ynglede på i alt 16 lokaliteter. Dette tal viser, at de forskellige bestande af 
spættet sæl er vokset mellem 6 og 13 % om året siden 1988.  I 2008 var den samlede bestand 
af spættet sæl i Danmark vokset til omkring 13.300 dyr /56/. 
 
Bestanden i det sydvestlige Kattegat omkring Samsø med yngle- og rastelokaliteterne Bosserne, 
Møllegrund, Svanegrund og Tunø Knob er samlet set steget med 12,1 % pr. år i perioden 1988-
2000 /57//61/, Figur 3-2. 
 
I 1998 og 2000 optalte DMU på tre tællinger hvert af de to år henholdsvis 149-379 og 172-413 
individer af spættet sæl på Bosserne /58/. 
 
Den aktuelle (2011) bestand på områdets yngle- og hvilepladser er sammenfattet i Tabel 1. DMU 
har gennemført fem flyvninger i området i 2011, heraf tre i sidste halvdel af august, som er fæl-
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deperioden for spættet sæl, hvor dyrene generelt ligger mest på land. Desuden er gennemført to 
tællinger i midten af juni, der er midt i fødselssæsonen, for at estimere ungeproduktionen.  
 
Når antallet af sæler i et givet område i et givent år skal estimeres, anvender DMU normalt gen-
nemsnittet af de to højeste tal for et område fra augusttællingerne, og dette ganges med 1,75 
for at korrigere for de sæler, der ikke lå på land på det pågældende tidspunkt.  
 
Tallene vist nedenfor (Tabel 3-1) er imidlertid det faktiske antal optalte sæler, hvorfor den reelle 
bestand er større end tallene umiddelbart antyder (A. Galatius, pers. medd.). 
 
En tidligere benyttet hvileplads ved Tunø knob anvendes nu ikke længere af områdets spættede 
sæler (Anders Galatius, pers. medd.). 

Tabel 3-1 Antal optalte individer af spættet sæl på de tre vigtigste lokaliteter for arten i Habitatområder-
ne Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (Møllegrunden og Svanegrunden) og Stavns Fjord (Bosser-
ne). Foruden på Bosserne ses arten også ofte rastende andre steder i Stavns Fjord–området, blandt an-
det på Besser Rev 7,5 km sydvest for Bosserne (Data fra Anders Galatius, pers. medd.) 

 

 Møllegrunden Svanegrunden Bosserne Sum 
23-08-2011 312 407 481 1200 
26-08-2011 453 335 611 1399 
31-08-2011 395 99 508 1002 

 Voksne Unger Voksne Unger Voksne Unger Voksne Unger 
10-06-2011 231 1 571 215 257 5 1059 221 
14-06-2011 292 3 902 434 385 25 1579 462 
 
Den danske bestand af spættet sæl kan inddeles i 7 forskellige områder, idet Kattegat og områ-
det omkring Samsø udgør en mere eller mindre isoleret enhed, der kun har begrænset udveks-
ling af individer fra andre delbestande. I dag omfatter bestanden i Kattegat og området omkring 
Samsø 9.500 dyr, hvoraf de 5000 alene lever i Kattegat (Figur 2).   
 

 
 

Figur 3-2 Bestandsudvikling for spættet sæl på hvilepladser i Kattegat og Bælt området 1979-2008. Fly-
tællinger af sæler på land i august og korrigeret for sæler i vandet /61/. 

 
Fra de eksisterende kendte yngle- eller hvilepladser for spættet sæl til mølleområdet er der: Bos-
serne: 24 km, Besser Rev: 20 km, Møllegrunden: 27 km og Svanegrunden: 18 km (Figur 3-3). 
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Kriterier for gunstig bevaringsstatus m.m. for spættet sæl 
 
Forvaltningsmæssigt er den danske bestand af spættet sæl blevet delt op i følgende fem bestan-
de, som fungerer som forvaltningsenheder: Limfjorden, Kattegat, Samsø Bælt, Østersø-
en/Øresund og Vadehavet.  
 
Den nationale bevaringsstatus for spættet sæl er foreløbigt vurderet som gunstig, da hovedpar-
ten af forekomsterne er i fremgang kombineret med stabile forhold på de naturlige levesteder 
/53/. 
 
Gunstig bevaringsstatus for arten på nationalt niveau forudsætter, at der opretholdes gunstige 
levevilkår for bestanden nationalt og i hovedparten af de fem forvaltningsenheder samt på de 
vigtigste yngle- og hvilepladser for arten i Danmark /52/. 
 
På de enkelte lokaliteter indgår uforstyrrethed som en meget væsentlig faktor, idet uforstyrrede 
områder i yngletiden og under pelsfældningen er en forudsætning for at opretholde/skabe gun-
stige levevilkår for arten/bestanden. Desuden skal antallet af individer på egnede yngle- og hvi-
lepladser være stabilt eller stigende, og arealet af nuværende ynglelokaliteter og andre egnede 
ynglelokaliteter inden for hvert af forvaltningsområderne skal være stabilt eller stigende /52/. 
 

 

Figur 3-3 Yngle- og hvilepladser for spættet sæl: Møllegrund og Svanegrund ved Endelave samt Bosserne 
ved Samsø. En tidligere anvendt hvileplads ved Tunø Knob(ikke vist) er nu ikke længere i brug (Anders 
Galatius, pers. medd.). Prikker: yngle- og hvilepladser for sæler. Polygoner: Habitatområder. Krydser: fo-
reslåede mølleplaceringer.   

I Natura 2000 Planerne for de to Natura 2000 områder er foretaget en vurdering af prognose for 
de enkelte naturtyper og arters udvikling. I begge områder er prognosen for spættet sæl gunstig 
eller vurderet gunstig, da bestandene i begge områder er i fremgang /55//62/.  
 
Med hensyn til den overordnede målsætning for arten hedder det for begge Natura 2000 områ-
der, at tilstanden og det samlede areal af egnede yngle- og fourageringsområder skal stabiliseres 
eller øges, således at der er tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder for arternes 
delbestande i området. 
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3.3 Potentielle påvirkninger 
3.3.1 Generelt 

 
Der findes ikke præcise kvantitative data om forekomsten af havpattedyr specifikt i området ved 
Mejl Flak. Det er dog sandsynligt, at både marsvin og spættet forekommer relativt hyppigt i om-
rådet, om end der næppe er tale om egentlige kerneområder for nogen af de to arter.  
 
Områdets aktuelle betydning for marsvin er dog usikker, idet DMU med forbehold for det be-
grænsede datagrundlag foreløbigt vurderer området ved Nordlige Samsø Bælt som værende af 
”mindre betydning” /51/. 
 
For spættet sæl er der ingen aktuelle hvile- eller ynglepladser indenfor mølleområdet, men det er 
sandsynligt, at svømmende dyr fra yngle- og hvilepladserne ved Bosserne, Besser Rev, Svane-
grunden og Møllegrunden regelmæssigt passerer igennem området.  
 
Gråsæl er derimod relativt sjældent forekommende i farvandet mellem Samsø og den jyske øst-
kyst, og der er ikke fundet data, der tyder på, at arten yngler aktuelt eller har gjort det indenfor 
de seneste ca. 10 år. 
 

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

af ”monopiles”, der erfaringsmæssigt udsender en stærkt forstyrrende støj, der kan 
skræmme sæler og marsvin væk fra anlægsområdet og de tilstødende farvande. Også 
øget sejlads i anlægsperioden kan tænkes at udgøre en forstyrrende faktor. 

 
 Forringede fourageringsmuligheder forårsaget af sedimentspild. I forbindelse med opstil-

ling af møllerne og nedlægning af kabel vil i en periode forekomme opslæmmet materiale 
i vandet, hvilket i princippet kan føre til forringede fourageringsmuligheder for sæler og 
marsvin i det område og i den periode, hvor anlægsarbejderne finder sted. Sediment fa-
nens udstrækning og varighed vil være stærkt afhængig af de lokale strømforhold på 
tidspunktet for gravearbejderne, men det må forventes, at nedgravning af fundamenter 
vil medføre større mængder opslæmmet materiale end nedramning af pæle. 

 
 Tab af levesteder som følge af sedimentspil og forstyrrelse fra anlægsarbejderne. 
 
Erfaringer fra andre undersøgelser, VVM redegørelser m.m. peger entydigt på, at påvirkninger i 
anlægsfasen i forhold til havpattedyr først og fremmest er et problem i relation til nedramning af 
pæle, hvorimod forhold som skibsstøj, opslæmning af sediment, trafik og tab af levesteder kun er 
af mindre betydning for de havpattedyr, der måtte være tilknyttet mølleområdet /64/.  
 
Derfor fokuserer afsnittet nedenfor primært på problemstillingerne forbunden med nedramning af 
pæle. 
 
I forhold til havpattedyr vurderes de vigtigste potentielle påvirkninger i driftsfasen at omfatte: 
 
1. Forstyrrelser, idet marine havpattedyr anvender lyd til fouragering, orientering og kom-

munikation. Den lavfrekvente undervandsstøj, som møllerne udsender under almindelig 
drift, har været mistænkt for at forstyrre dyrenes normale adfærd. Forstyrrelser i form af 
sejlads og menneskelig tilstedeværelse vil desuden kunne forekomme i mølleområdet i 
forbindelse med almindelig tilsyn og reparationer af møllerne. 
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2. Tab af levesteder kan være aktuelt, såfremt det areal, der beslaglægges af møllerne, ud-
gør vigtige levesteder for flora og fauna, eller hvis møllernes tilstedeværelse medfører, at 
de pågældende arter ikke længere kan udnytte området til f.eks. fouragering eller hvil. 

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

3.3.3 Vurdering 
 
Anlægsfasen 
 
Marsvin kommunikerer, fouragerer og orienterer sig som andre tandhvaler ved hjælp af lyd. Dy-
rene udsender kraftige ”kliklyde” og benytter det tilbagekastede ekko til at registrerer hvad der 
findes i omgivelserne. På den måde kan de "se" hvad der er i nærheden og kommunikere med 
artsfæller, også selvom der er mørkt eller vandet er meget uklart. Tandhvaler kommunikerer og 
foretager ekkolokalisering i frekvenser på mellem 1 og 150 kHz /65/. 
 
For sæler foregår kommunikationen på frekvenser mellem 50 HZ og ca. 60 kHz /65/. 
 
En række undersøgelser har dokumenteret, at særligt nedramning af monopæle i forbindelse 
med etablering af marine vindmølleparker udgør et overordentligt stort forstyrrelsespotentiale i 
forhold til marsvin og andre marine havpattedyr. 
 
I en sammenfatning vedrørende betydningen af undervandsstøj fra marine vindmølleparker på 
havpattedyr konkluderes, at i forbindelse med etablering af parkerne, skal opmærksomheden 
særligt rettes mod nedramning, da såvel lydniveauet som karakteren af den støj, der frembrin-
ges, kan udgøre et reelt problem for havpattedyr, mens aktiviteterne står på. Det betyder ikke, 
at støj fra andre anlægsaktiviteter helt kan ignoreres, men problemerne forbundet med nedram-
ning af pæle overstiger langt betydningen af andre støjkilder /65/.  
 
Såvel visuelle observationer som akustiske registreringer har vist signifikante effekter på marsvin 
i afstande på op til 15 km fra stedet, hvor nedramningen finder sted /65//66/.  
 
Nedramning af pæle kan, afhængigt af de konkrete forhold, teoretisk høres af marine havpatte-
dyr helt op til 100 km væk, muligvis endda op til flere tusinde km /65/. 
 
For marsvin er der bevis for, at dyrene reagerer på op til 15 km fra støjkilden /66/, og ved Anholt 
Offshore Wind Farm regnes med påvirkningszoner på mere end 20 km /64/.  
 
De måske mest omfattende undersøgelser af marine vindmølleparkers effekt på marsvin er fore-
taget i danske farvande i forbindelse med etablering af vindmølleparkerne ved Horns Rev ud for 
den jyske vestkyst og Nysted i farvandet syd for Lolland. 
 
Mellem 1999 og 2006 blev marsvin registreret ved hjælp af skibstællinger med henblik på at 
kortlægge deres fordeling og anvendelse af farvandet i og nær vindmølleområdet i såvel kon-
struktions som etableringsfasen. Ved både Horns Rev og Nysted blev mulige effekter under såvel 
konstruktionsfasen som under den efterfølgende drift undersøgt ved hjælp af akustisk monitering 
fra 2001 til 2005. 
 
Under konstruktionen af Nysted vindmølleparken kunne konstateres et markant fald i antallet af 
marsvin, der udnyttede området i sammenligning med før-situationen. Resultaterne tyder dog 
også på, at forstyrrelseseffekten var meget umiddelbar og relativt kortvarig, idet antallet af dyr 
var tilbage på det normale for anlægsperioden mellem 6 timer og 8 dage efter ramnings aktivite-
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ternes ophør. Hvad enten nedgangen i antallet af registreringer i området skyldtes, at dyrene for-
lod området eller ændrede deres kommunikation, står det klart, at dyrene responderede meget 
markant på nedramningen /65//73/. 
 
Tilsvarende resultater kunne ses under nedramning af 80 monopæle i forbindelse med etablering 
af Horns Rev I vindmølleparken, dog med den forskel, at situationen her normaliseredes efter 
blot 1-4 timer, dvs. væsentligt hurtigere, end tilfældet var ved Nysted /65//73/. 
 
Ved Horns Rev, som er et vigtigt område for marsvin og med generelt højere tætheder af dyr end 
ved Nysted, sås en svag negativ effekt i konstruktionsfasen og en kraftig men kortvarig reaktion i 
forbindelse med nedramning af pæle til fundamenter. Ved Nysted, et område med lavere tæthed 
af dyr, sås en kraftig negativ reaktion i konstruktionsfasen, hvor dyrene næsten fuldstændigt for-
lod vindmølleområdet. Også et referenceområde 10 kilometer væk blev påvirket.  
 
Resultaterne fra anlæg af de to vindmølleparker Nysted og Horns Rev I kan i forhold til marsvin 
sammenfattes:  
 

 Kraftige negative reaktioner på ramning i begge vindmølleområder.  
 Svagere reaktion under konstruktionsfasen ved Horns Rev end ved Nysted.  
 Kraftig reaktion under konstruktionsfasen ved Nysted.  
 Ingen reaktion under driftsfasen ved Horns Rev.  
 Trods efterfølgende tendens til normalisering af antallet af dyr ved Nysted var antallet af 

dyr efter to år ikke helt normaliseret i forhold til før-situationen.  
 
Mulige årsager til dette diskuteres nedenfor. 
 
I forbindelse med anlæg af de danske havvindmølleparker på Horns Rev I og på Rødsand ved Ny-
sted er der ligeledes gennemført intensive moniterings programmer for kortlægning af effekter 
på sæler. De omfattende før- og efterundersøgelser ved Horns Rev og Nysted omfattede visuelle 
iagttagelser, optællinger fra skib, videooptagelser og mærkning af sæler med satellitsendere. De 
eneste negative effekter på sæler blev registreret i forbindelse med nedramning.  
 
Ved Nysted vindmøllepark var der færre sæler til stede på land i den periode, hvor nedramning af 
spunsvægge fandt sted. Skibstællinger ved Horns Rev I bekræfter dette, idet der heller ikke her 
blev observeret sæler i vindmølleområdet i forbindelse med nedramning af pæle. 
 
Over en periode på 3 måneder konstateredes ved Nysted en 10-60 % reduktion i antallet af hvi-
lende sæler på en sandbanke ca. 10 km væk fra stedet, hvor nedramningen fandt sted sammen-
lignet med perioder uden nedramning. Det vides dog ikke, om sælerne reelt forlod området helt, 
eller om de søgte tilflugt i vandet, mens aktiviteterne stod på /63//65/. 
 
Den umiddelbare reaktion hos områdets sæler syntes dog kortvarig, idet en serie efterfølgende 
flyregistreringer ikke kunne påvise en nedgang i antallet af sæler i hele anlægsfasen under ét 
/65//74/. 
 
Sammenfattende kunne følgende i forhold til sæler konstateres i forbindelse med undersøgelser-
ne ved Horns Rev og Nysted: 
 

 Færre sæler sås på land i forbindelse med nedramning af spunsvægge ved Nysted. 
 Tegn på forstyrrelser i forbindelse med nedamning sås ved begge vindmølleområder. 
 Ved ingen af parkerne kunne konstateres ændringer i dyrenes hyppighed i den følgende 

konstruktionsfase. 
 Ingen negative påvirkninger kunne konstateres i løbet af selve driftsfasen.  

 
Også andre undersøgelser tyder på, at sæler er gode til at vænne sig til menneskeskabt støj. 
Ifølge Mate /67/ kan de således vænne sig til sæl-skræmmere med kildestyrke op til 195 dB, hvis 
der er meget føde i nærheden. Så snart sælerne opfatter, at der ikke er umiddelbar fare forbun-
det med en lyd (eller lydkilde), vil deres adfærd vende tilbage til det, den var, før lyden blev in-
troduceret. 
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I forbindelse med udarbejdelse af VVM for Anholt offshore vindmøllepark ca. 75 km nordøst for 
Mejl Flak sammenfattes betydningen af nedramningen i forhold til begrebet maskering, der er 
den effekt, der fremkommer, når uønsket støj påvirker et havpattedyrs evne til at registrere og 
behandle en lyd af interesse (Tabel 3-2). 
 
Maskering af kommunikation kan finde sted for sæler og marsvin i afstande på mere end 20 km, 
hvorimod ekkolokalisering, der først og fremmest spiller en rolle i forbindelse med fouragering, 
ikke vurderes at udgøre et problem. Responsreaktioner på støjen kan finde sted i afstande på op 
til 20 km fra støjkilden /64/.  
 
I forbindelse med anlægsarbejderne vil, afhængigt af valg af etableringsmetode, i en periode 
desuden kunne forekomme opslæmmet materiale i vandfasen. Dette kan i princippet medføre et 
midlertidigt tab af levesteder og reducerede fødesøgningsmuligheder, ligesom generelle forstyr-
relser fra anlægsarbejderne kan tænkes at påvirke dyrenes fouragering.  
 
Problemet vurderes dog, sammenlignet på støjen forbundet med nedramning af pæle, at være 
kortvarigt og lokalt og skønnes derfor ikke at have væsentlig betydning for hverken sæler eller 
marsvin.  

Tabel 3-2 Samlet vurdering af effekter på havpattedyr i anlægsfasen i forbindelse med Anholt Offshore 
vindmøllepark 75 km nordøst for Mejl Flak /64/. 

  Spættet sæl og gråsæl Marsvin 

Høringszone (km) > 20 20 

Responszone (km) 20 20 

Maskeringszone, kommunikation > 20 > 20 

Maskeringszone, ekkolokalisering (km) - Ingen 

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

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

 
Driftsfasen 
 
Med hensyn til driftsfasen må denne i forhold til anlægsfasen forventes at indebære færre og 
mindre forstyrrelser, men til gengæld repræsenterer denne en vedvarende påvirkning. 
 
Sammenfattende tyder undersøgelserne ved Horns Rev I og Nysted som nævnt på, at selve etab-
leringsfasen, herunder særligt nedramning af pæle, kan have en markant negativ effekt på om-
rådernes marsvin, men at dyrene efterfølgende, dvs. i møllernes driftsfase, vender tilbage til om-
rådet, og at deres antal normaliseres efter relativt få år.  
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Det kunne dog også konstateres, at der var en relativt stor forskel mellem de danske to vindmøl-
leområder i forhold til den tid, det tog at vende tilbage til normalsituationen, og at dyrene ved 
Nysted et år efter ibrugtagningen trods en tendens til normalisering af antallet af dyr, endnu ikke 
helt havde indfundet sig i samme antal som før. 
 
En ny undersøgelse har vist, at havvindmølleparker endog kan have en positiv effekt for marsvin 
/68/. Undersøgelser før opførelsen af en 27 kvadratkilometer stor havvindmøllepark (Egmond 
aan Zee) i den sydlige del af Nordsøen ud for Nederlandene og efter ibrugtagningen af parken vi-
ser således, at flere marsvin foretrækker at være inde i parken end udenfor, idet forekomsten er 
størst i vintermånederne. 
  
Stigningen i antallet af dyr ved Egmond ann Zee kan ifølge forfatterne sandsynligvis bl.a. tilskri-
ves et større fødeudbud som følge af møllernes ”rev-effekt” og eventuelt et fiskeriforbud indenfor 
mølleparkens grænser, der medfører et mere uforstyrret marint miljø med flere fiskearter /68/.  
 
I forhold til rev-effekten kan nævnes, at de hollandske møller er monteret på stålkonstruktioner, 
der er hamret 30 meter ned i havbunden, og omkring hver mølle er udlagt lag af natursten, der 
skal beskytte mod erosion af havbunden. Sådanne stenlag kan tænkes at fremme mulighederne 
for flere alger og fisk. Ved Nysted er møllerne monteret i støbte sænkekasser, mens møllerne i 
Horns Rev I er monteret som de hollandske. 
 
Undersøgelser har desuden vist en negativ korrelation mellem marsvins tilstedeværelse og inten-
siteten af skibstrafik, hvorfor alene fraværet af skibstrafik kan have medvirket til at gøre mølle-
området attraktivt for marsvin /68//69/.   
 
Resultatet af undersøgelsen ved Egmond aan Zee, der over to årelange perioder er gennemført 
med udstyr til at optage dyrenes orienteringslyde, afviger dermed fra resultaterne ved Nysted og 
Horns Rev I. Ved Nysted var marsvinene et par år efter ibrugtagningen som nævnt trods en sti-
gende tendens endnu ikke vendt tilbage i fuldt omfang til området, mens de ved Horns Rev I et 
år efter ibrugtagningen havde indfundet sig i fuldt omfang, dvs. i samme antal som før.  
 
Også de rent økologiske og hydrologiske forhold kan dog spille ind i forhold til forskellen mellem 
vindmølleparkerne, idet Nysted parken er placeret i Østersøens næsten brakke vand i et område 
med lav biodiversitet og generelt færre marsvin, mens Egmond aan Zee vindmølleparken er pla-
ceret i et område, hvor store floders næringsrige vand løber ud i den salte Nordsø.  
 
Marsvinene er langt talrigere i Nordsøen, men bestanden er de seneste 10 år flyttet mod syd, så 
der kommer flere dyr ud for Nederlandene og færre i den nordlige del af Nordsøen. Horns Rev I 
er placeret i den nordlige del af Tyskebugt, og her ser man ikke, som ved Egmond aan Zee et 
”overskud” af marsvin inde i parken /68/.   
 
Det er derfor ikke umiddelbart indlysende, om det er forskellene i konstruktionen af parkerne, de 
forskellige økologiske forhold - eller begge dele, der forårsager forskellen i antallet af marsvin.  
 
Det forekommer dog ikke sandsynligt, at det alene skal tilskrives Nysted møllernes anlæg og til-
stedeværelse, at antallet af dyr her tilsyneladende har været længere tid om at blive normalise-
ret. 
 
I /70/ anvendes en individbaseret model (Porpoise-POP) til at belyse, hvordan mulige forstyrrel-
ser forårsaget af havvindmøller og skibsfart påvirker marsvinepopulationen i Kattegat. 
 
Den anvendte model simulerer de detaljerede bevægelsesmønstre, som er blevet konstateret i en 
række andre undersøgelser, og forstyrrelser simuleres ved at lade ”virtuelle marsvin” have større 
tendens til at dreje væk fra objekter, jo mere disse støjer. Resultaterne tyder ikke på, at de eksi-
sterende vindmølleparker medfører en reduktion i marsvinenes populationsstørrelse, eller at de 
påvirker deres chancer for at overleve på længere sigt.  
 
Derimod medfører den eksisterende skibstrafik sandsynligvisen reduktion af populationsstørrel-
sen, forudsat at marsvin reagerer på den hørbare skibs-støj ved at dreje væk /70/.   
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Der er kun foretaget få undersøgelser af havpattedyrs respons på støj fra vindmøller i drift. I /65/ 
omtales en undersøgelse, hvor simuleret undervandsstøj svarende til støjen fra en 2 MW vind-
mølle blev testet i et område med høje tætheder af marsvin og spættet sæl. Resultatet var ikke 
entydigt men viste dog, at dyrenes eventuelle respons skete indenfor en afstand af mellem 60 og 
200 m fra møllen, og konklusionen var, at påvirkningszonen er ”lille” for såvel marsvin som sæler 
/65/. 
 
I /71/ konkluderes, baseret på undersøgelser i 3 havvindmølleparker, at det er usandsynligt, at 
støjen, uagtet afstand fra møllerne, kan nå et niveau, hvor kan skade sæler og marsvin, og stø-
jen vurderes heller ikke at kunne forstyrre dyrenes akustiske kommunikation.   
 
Ifølge /65/ er lydniveauet fra de kendte vindmølletyper så lavt, at muligheden for fysiske skader 
på havpattedyr som følge af møllernes drift alene er af helt teoretisk karakter. 
 
Forstyrrelser ved tilsyn og reparation af møllerne vurderes med hensyn til marsvin, at være helt 
perifer i forhold til betydningen af den eksisterende sejlads og fiskeri området.  
 
Også betydningen af beslaglæggelse af egnede levesteder at være perifer, idet møller lægger be-
slag på et yderst begrænset areal og ikke i kraft af deres drift vil kunne påføre fouragerende in-
divider nævneværdige forstyrrelser. Dertil kommer, at noget tyder på, at marine vindmølleparker 
i visse tilfælde endog kan medføre forbedrede livsvilkår for marsvin /68/.  
 
Med hensyn til kablet, der forbinder vindmølleparken med land, vil dette under driftsfasen om-
sluttes af et elektromagnetisk felt. Havpattedyr anses generelt ikke for at være følsomme overfor 
sådanne felter omkring kabler. Modellering, målinger og overvågning har vist, at påvirkningszo-
nen for fisk er mindre end 1 m, og at betydningen for lokale fiskebestande er uden betydning 
/72/. På den baggrund vurderes forholdet også at være uden betydning for områdets havpatte-
dyr. 
 
Samlet vurdering: driftsfasen 
Samlet set vurderes de negative effekter tilknyttet vindmølleparkens driftsfase at være af mindre 
betydning. En decideret stigning i antallet af dyr kan ikke udelukkes som følge af den omtalte re-
veffekt og fiskeriforbud indenfor mølleområdet, jf. erfaringerne fra Egmond ann Zee /68/.   
 
Den samlede vurdering opsummeres i Tabel 3-3 til Tabel 3-6, der omfatter såvel projektaktivite-
ter som de forskellige typer af påvirkninger.  

Tabel 3-3 Påvirkninger i anlægsfasen – kilder til påvirkning (projektaktiviteter), type af påvirkning og 
receptor (der påvirkes). 

 
Projektaktivitet Type af påvirkning Receptor 

Fysisk aktivitet i projektområde: 
 
 
 Nedramning af pæle 
 Afgravning til fundamenter 
 Nedlægning af kabel 
 Sejlads i forbindelse med anlæg 
 Stenudlægning 
 Nedspuling/-pløjning af kabler 

 

Støj og vibrationer Marsvin, gråsæl, spættet sæl 

Fysisk forstyrrelse Marsvin, gråsæl, spættet sæl 
Visuel påvirkning Marsvin, gråsæl, spættet sæl 
Ophvirvling af materiale Marsvin, gråsæl, spættet sæl 
Sedimentspredning Marsvin, gråsæl, spættet sæl 
Tab af levesteder  Marsvin, gråsæl, spættet sæl 
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Tabel 3-4 Påvirkninger i driftsfasen – kilder til påvirkning (projektaktiviteter), type af påvirkning og re-
ceptor (der påvirkes). 

 
Projektaktivitet Type af påvirkning Receptor 

Tilstedeværelse af møller Støj fra rotorer Marsvin, gråsæl, spættet sæl 
Undervandsstøj Marsvin, gråsæl, spættet sæl 
Arealbeslaglæggelse Marsvin, gråsæl, spættet sæl 
Reveffekt Marsvin, gråsæl, spættet sæl 
Blokeringseffekt Marsvin, gråsæl, spættet sæl 
Visuel påvirkning Marsvin, gråsæl, spættet sæl 

Tilstedeværelse af kabler Elektromagnetiske felter Marsvin, gråsæl, spættet sæl 
   

Inspektion og vedligehold Støj ved sejlads Marsvin, gråsæl, spættet sæl 
Forstyrrelser/menneskelig tilstedevæ-
relse 

Marsvin, gråsæl, spættet sæl 

 
 

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

3.3.5 Anlægsfase 
 
Se beskrivelser i separat dokument vedr. metode for vurdering af påvirkninger. 

Tabel 3-5 Sammenfatning af påvirkningerne på havpattedyr i anlægsfasen. 

 
Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-

tydning 
Støj og vibrationer 
 

Mellem Regional Mellemlang Mellem 

Fysisk forstyrrelse, skibssejlads o.lign. 
 

Lille Lokal Mellemlang Mindre 

Ophvirvling af materiale 
 

Lille Lokal Mellemlang Mindre 

Sedimentspredning 
 

Lille Lokal Mellemlang Mindre 

Tab af levesteder  
 

Lille Lokal Mellemlang Mindre 

Habitatændringer 
 

Lille Lokal Mellemlang Mindre 

 
3.3.6 Driftsfase 

 
Se beskrivelser i separat dokument vedr. metode for vurdering af påvirkninger. 

Tabel 3-6 Sammenfatning af påvirkningerne på havpattedyr i driftsfasen. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Støj fra møller 
 Lille Lokal Lang Mindre 

Trafik ved tilsyn, reparation o.lign. 
 

Lille Lokal Lang Mindre 

Elektromagnetiske felter 
 

Lille Lokal Lang Mindre 

Reveffekt 
 

Lille Lokal Lang Mindre 

Habitatændringer 
 

Lille Lokal Lang Mindre 
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3.4 Potentielle kumulative effekter 

Med kumulative effekter menes i denne sammenhæng påvirkninger fra det aktuelle projekt set i 
sammenhæng med miljøpåvirkninger fra andre projekter, anlæg eller vedtagne planer (realisere-
de eller ikke realiserede).  
 
Formålet med at inddrage kumulative effekter er at få en helhedsvurdering set i forhold til områ-
dets miljømæssige bæreevne. 
 
I relation til Natura 2000 området skal de kumulative effekter vurderes i relation til udpegnings-
grundlaget og områdets økologiske funktionalitet. 
 
En systematisk og detaljeret vurdering af kumulative effekter er imidlertid metodisk yderst van-
skelig eftersom områdets havpattedyr er under indflydelse af talrige påvirkninger. 
 
Den uden sammenligning største påvirkning på havpattedyr fra etablering af Mejl Flak havvind-
møllepark vil være støj fra nedramning af monopæle i anlægsfasen, såfremt denne metode væl-
ges. 
 
Hvis nedramning af monopæle vælges som anlægsmetode ved Anholt Offshore vindmøllepark ca. 
75 km nordøst for Mejl Flak, forventes det, at den finder sted i perioden 2012-2013 (/64/). Da en 
mulig havmøllepark ved Mejlflak vil blive etableret på et senere tidspunkt vil der ikke være over-
lap mellem de to anlægsfaser. Derfor vil der heller ikke forekomme kumulative effekter fra ned-
ramning af pæle, der kan medføre, at dyrene i en situation med samtidig nedramning i de to om-
råder får vanskeligere ved at opsøge uforstyrrede farvande. 
 
Samlet set vurderes det derfor, at den planlagte vindmøllepark ikke i anlægsfasen alene eller i 
kumulation med andre eksisterende eller planlagte vindmølleparker vil bidrage væsentligt til det 
samlede trusselsbillede eller hindre opfyldelse af gunstig bevaringsstatus og god økologisk til-
stand for de to aktuelle Habitatområder eller den økologiske funktionalitet. 
 
Betydningen af støj fra møllerne i driftsfasen må ud fra de eksisterende erfaringer vurderes at 
være perifer i forhold til betydningen af støj fra skibstrafik.  
 
Samlet vurderes det derfor, at den planlagte vindmøllepark heller ikke i driftsfasen alene eller i 
kumulation med andre eksisterende eller planlagte vindmølleparker vil hindre opfyldelse af gun-
stig bevaringsstatus og god økologisk tilstand for Habitatområderne H51 og H52.  
 
I forhold til marsvin er utilsigtet bifangst den altovervejende trussel mod bestandene herhjemme 
/47//60/, og en havvindmøllepark ved Mejls Flak vil ikke bidrage til at øge dette problems om-
fang.  
 
Prognosen for spættet sæl er gunstig og bestanden i det aktuelle område er i markant fremgang. 
Prognosen for gråsæl er ugunstig eller vurderet ugunstig på grund af en lille og meget svingende 
bestand, hvis aktuelle status næppe skal tilskrives tilstedeværelsen af havvindmølleparker. 
 
Det vurderes på den baggrund, at en ny vindmøllepark ved Mejl Flak ikke vil bidrage til det sam-
lede trusselsbillede for de 3 arter af havpattedyr. 
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3.5 Afværgeforanstaltninger 
Nedenfor gennemgås forskellige forslag til afværgeforanstaltninger i forskellige faser af vindmøl-
leparkens levetid. 
 

3.5.1 Anlægsfasen 
Afværgeforanstaltningerne i forhold til havpattedyr bør i anlægsfasen fokusere på den støj, der 
fremkommer ved nedramning af pæle. 
 
Som afværgeforanstaltninger i forbindelse med nedramning af pæle anbefales en kombination af:  
 

 Langsom-start procedure, dvs. at processen med nedramning startes langsomt op, såle-
des at der sker en gradvis stigning af lydniveau og nedramningsfrekvens. Herved får dy-
rene i teorien mulighed for at forlade området, inden de pådrager sig permanente høre-
skader.  

 
 Akustisk bortskræmning af dyr i anlægsområdet forud for påbegyndelse af nedramning, 

Metoden har tidligere været anvendt med succes på både sæler og marsvin /64/.  
 
De såkaldte pinger kan bortskræmme marsvin i en afstand på mellem 208 og 500 meter, og ved 
Horns Rev var de anvendte sælskræmmere effektive i en afstand på op til 300 m /64/. Da begge 
metoder derfor er effektive indenfor relativt korte afstande, kan det være nødvendigt at anvende 
adskillige pinger i forskellige afstande fra anlægsområdet. 
 

3.5.2 Driftsfase 
Eftersom der ikke forventes nævneværdige påvirkninger af hverken sæler eller marsvin i vind-
mølleparkens driftsfase, er der ikke behov for afværgeforanstaltninger. 
 
Erfaringer fra bl.a. Egmond ann Zee (/68/) tyder på, at natursten udlagt omkring hver mølle 
fremmer mulighederne for flere alger og fisk og dermed et større fødeudbud for såvel sæler som 
marsvin, hvorfor noget sådant kunne overvejes som et naturforbedrende tiltag ved Mejl Flak. 
 

3.5.3 Nedtagningsfasen 
Sælskræmmere og marsvin pinger kan være et middel til at reducere forstyrrelser af områdets 
havpattedyr under vindmølleparkens afvikling. 
 

3.6 Tekniske mangler og/eller manglende viden 
Der foreligger ikke detaljerede oplysninger om tætheder af sæler specifikt fra mølleområdet, og 
områdets betydning for marsvin er behæftet med nogen usikkerhed, idet DMU i deres undersø-
gelse indtil videre henfører Nordlige Samsø Bælt til kategorien 3, dvs. et ”mindre vigtigt” område 
/51/.   
 

3.7 Konklusion 
Den overordnede vurdering af virkningerne på miljøet i hhv. anlægs- og driftsfasen samt kvalite-
ten af de data/oplysninger, der ligger til grund for vurderingen, er opsummeret i Tabel 2-19. 

Påvirkningen på de tre relevante arter af havpattedyr som følge af emmissioner af undervands-
støj under anlægget af Mejl Flak havvindmøllepark vurderes at være moderate. Baseret på erfa-
ringer fra andre havvindmølleparker vurderes, at hørezonen vil kunne strække sig mindst 20-25 
km fra anlægsområdet, og en betragtelig zone med adfærdsreaktioner for både marsvin og sæler 
må derfor forventes inden for en radius på 20-25 km fra nedramningsområdet. 

Det forventes dog, at effekten vil være kortvarig, og at dyrene vil være i stand til at returnere til 
deres oprindelige levesteder efter ophør af pæleramningsaktiviteterne. 

Maskering af kommunikation vil kunne forekomme over afstande på mere end 20 km fra støjkil-
den, men betydningen af dette vurderes at være begrænset. Temporært tab af hørelse vil, base-
ret på resultater fra andre undersøgelser, kunne forekomme på en afstand af indtil 1 km hos 
marsvin og 250 m for sæler. 
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I forhold til de kriterier for gunstig bevaringsstatus, der er opstillet i Søgaard et al. (2003), vil 
Mejl Flak Havmøllepark ikke være i konflikt med disse, og projektet vil heller ikke påvirke områ-
dets økologiske funktionalitet for marsvin. 

 

Tabel 3-7 Overordnet vurdering af Mejl Flak Havmølleparks påvirkning af havpattedyr 

Sandsynlig virkning Samlet betydning  Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ HAVPATTEDYR   

Anlægsfasen   
Støj og vibrationer 
 

Moderat 3 

Fysisk forstyrrelse, skibssejlads o.lign. 
 

Mindre 2 

Ophvirvling af materiale 
 

Mindre 1-2 

Sedimentspredning 
 

Mindre 1-2 

Tab af levesteder  
 

Mindre 2 

Habitatændringer 
 

Mindre 2 

Driftsfasen   
Støj fra møller 
 

Mindre 2 

Trafik ved tilsyn, reparation o.lign. 
 

Mindre 2 

Elektromagnetiske felter 
 

Mindre 1 

Reveffekt 
 

Mindre 2 

 

Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret 
ved hjælp af følgende kategorier:  

 
1: Begrænset (spredte data, noget viden) 
2: Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden) 
3: God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden) 
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4. MARINE NATURTYPER 

4.1 Introduktion Marine naturtyper 
Dette kapitel er en del af natura-2000 konsekvensvurderingen der udarbejdes i forbindelse med 
forundersøgelsestilladelsen til Mejlflak havmøllepark.  
 
Nærværende notat omhandler potentielle effekter ved opførsel og drift af havmølleparken set i 
relation til udpegningsgrundlaget for habitatområde H170, Mejlflak. Habitatområdet er indeholdt i 
Natura-2000 område 194 (Mejlflak) og har en en arealudbredelse på godt 39 km2. Habitatområ-
det er beliggende umiddelbart nord for projektområdet.  
 
I Danmark er forpligtigelserne, forbundet med Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne, indar-
bejdet i lovgivningen via Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter2 samt til-
hørende vejledning. Ifølge bekendtgørelsen (§6) er der pligt til at gennemføre en konsekvensvurde-
ring af aktiviteter, der potentielt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt 
og som forudsætter planlægning, tilladelse, godkendelse eller dispensation, uanset om aktiviteten 
foregår i eller uden for beskyttelsesområdet. 
 
At et givent projekt ligger helt eller delvist uden for grænsen for et Natura 2000-område har derfor 
ikke umiddelbart nogen betydning for konsekvensvurderingens indhold og formål. Det afgørende 
er, om projektet påvirker de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. 
 
Et hovedelement i beskyttelsen af Natura 2000-områderne er, at myndighederne i deres admini-
stration og planlægning ikke må vedtage planer, projekter eller lignende, der skader de arter og 
naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare. Derfor er der et krav til myndighederne om 
at vurdere konsekvenserne af en plan eller et projekt i de tilfælde, hvor planen eller projektet kan 
påvirke et Natura 2000-område. 
 
Kun hvis myndighederne på grundlag af konsekvensvurderingen kan afvise, at en plan eller et 
projekt skader området, kan planen eller projektet vedtages. 
 

4.1.1 Gunstig bevaringsstatus 
I kraft af sit EU medlemskab er Danmark forpligtet til at opretholde en gunstig bevaringsstatus 
for de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for (udpegningsgrundlaget). 
Præcist hvad en gunstig bevaringsstatus indebærer, er specifikt for de enkelte arter og naturty-
per. 
  
For arternes vedkommende må projekter eller planer ikke true de pågældende arter eller deres 
levesteder, dvs. at bestandene skal være stabile eller i fremgang, og arealerne af de levesteder, 
som arterne er afhængige af, skal enten være uændrede eller stigende i forhold til tidspunktet for 
områdets udpegning.  
 
Habitatområde H170 er udpeget alene på baggrund af habitatdirektivets naturtype rev (1170).  
For naturtyperne er der tilsvarende typisk tale om, at arealet med den pågældende naturtype 
skal være stabilt eller stigende for at opretholde en gunstig bevaringsstatus.  
 
 

4.1.2 Habitatdirektivets Bilag IV 
Af Habitatdirektivets artikel 12 og Bilag IV fremgår desuden, at medlemslandene skal indføre en 
streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om disse forekommer indenfor eller 
udenfor et Natura 2000-område.  
 
                                               
2 Bekendtgørelsen viderefører principperne fra bekendtgørelse nr. 477 om konsekvensvurderinger og krav til 
afgørelser i sager, der kan påvirke Natura 2000 områder. I den nye bekendtgørelse er listen over tilladelses- 
og godkendelsesordninger udvidet, bestemmelser om særlige undtagelsesmuligheder fra reglerne om konse-
kvensvurdering er ophævet, og retningslinjer for administration af Habitatdirektivets artikel 12 og 13 samt 16 
er tilføjet.  
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De danske arter, som er listet i direktivets Bilag IV, omfatter 7 relativt sjældne planter samt 36 
dyrearter, hvoraf en del er forholdsvis sjældne.  
 
Direktivbestemmelsen indebærer, at hvor der er en regelmæssig forekomst af Bilag IV-arter, kan 
der ikke umiddelbart gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågæl-
dende arters yngle- og rasteområder.  
 
De relevante Bilag IV-arter i forbindelse med nærværende projekt er marsvin, samt en række 
flagermusarter. Disse er behandlet i de respektive afsnit i nærværende konsekvensvurdering 
 
  



 
NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 
 
 
 
 
 
 

 

74

 
4.2 Eksisterende forhold 
4.2.1 Indledning 

Til vurdering af eventuelle effekter på habitatområde Mejlflak er benyttet data fra feltundersøgel-
ser og eksisterende viden om effekter ved opførsel af havmølleparker. 
 
Ved vurdering af eventuelle effekter på naturtype 1170, er data fra en større substrat- og natur-
typekortlægning fra Mejlflak blevet benyttet. Resultaterne fra disse feltundersøgelser blev benyt-
tet til at vurdere forekomsten og arealudbredelsen af beskyttede arter og naturtyper i relation til 
opførsel og drift af nærværende havmøllepark. 
 

4.2.2 Habitatområde H170, Mejlflak – områdebeskrivelse og viden om området 
Habitatområde H170 er indeholdt i Natura-2000 område 194 (Mejlflak) og er beliggende i Samsø 
Bælt i Århus bugt. Mejlflak består af to lavvandede grunde, Mejlgrund og Lillegrund (se Figur 
4-1). Habitatområdet har en arealmæssig udbredelse på i alt 39 km2 /85/. I henhold til Natura-
2000 beskrivelsen af området /106/ udgøres 84 % af dette areal af rev (type 1170). Den gen-
nemførte naturtypekortlægning på Mejlflak /76/ viser dog, at arealet der optages af naturtypen 
rev, er noget lavere og snarere udgør ca. 10 % af det samlede habitatområde.  
 
Området er relativt diverst med hensyn til substrat- og dybdeforhold. Således rummer habitat-
området både dybere områder med blød siltet bund og lave områder med egentlige stenrev. Det 
betyder, at området ligeledes er ret diverst hvad angår flora- og faunaforhold. Dette vil blive be-
skrevet i det nedenstående. 
 

 

Figur 4-1 – Kort af Habitatområde Mejlflak (Blå firkant) med Mejl- og Lillegrunde.  

 
Mejlflak, blev udpeget som habitatområde i 2009, hvorfor området ikke er indeholdt i basisanaly-
serne for habitatområderne for Århus Bugt i hhv. 2004 /80/ og 2006 /81/. I forbindelse med 
vandplanernes udgivelse i 2011, er der blevet udarbejdet Natura-2000 planer for en række af de 
eksisterende udpegede områder. Pga. Mejlflaks sene udpegning til Natura-2000 område, er det 
ikke tilfældet for Mejlflak og viden om udbredelsen af de beskyttede naturtyper indenfor habitat-
området har hidtil været begrænset.  
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Overordnet set, er et rev et område hvor havbunden rager op fra den omgivende bund og har 
stenet eller andet hårdt substrat /78/. Rev optræder findes typisk over en større dybdegradient 
og danner grundlag for forskellige dyre- og plantesamfund med forskellige fysiske behov der til-
sammen medfører stor biodiversitet.  
 
Stenrev er historisk set blevet udnyttet til brug ved udlægninger af sten ved havnemoler mm. 
Størstedelen af de danske stenrev er i dag påvirkede af menneskeskabte påvirkninger så som  fi-
skeri med slæbende redskaber  og eutrofiering /92/. Stenrev har pga. den høje associerede bio-
diversitet, en stor bevågenhed fra økologer og myndigheder.  
 
Bevaringsstatus for de danske udpegninger af ”rev” er ikke vurderet, bl.a. fordi de danske fore-
komster af naturtypen ikke endnu er kortlagt med hensyn til bundforhold og biologi. Den over-
ordnede marine miljøtilstand er vurderet som utilfredsstillende /79/. I denne vurdering er flere 
stenrev inkluderet, hvorfor det må sluttes at miljøtilstanden for naturtypen 1170 ligeledes vil væ-
re ugunstig/78/.  
 
Kriterierne for gunstig bevaringsstatus af naturtypen er, at arealet skal være stabilt eller stigende 
ligesom arealet af den del af naturtypen der har gunstig bevaringsstatus skal være arealmæssig 
stabil eller stigende.  
 
Der er defineret følgende, generelle kriterier for gunstig bevaringsstatus for de marine naturtyper 
/78/: 

 Arealet med naturtypen skal være stabilt eller stigende og bør alene være regu-
leret af naturlige dynamiske processer. 

 Arealet af uforstyrret havbund, forstået som sammenhængende arealer med 
bentisk vegetation og følsomme faunaarter, skal være stabilt eller stigende. 

 Koncentrationen af næringssalte i vandet skal være stabil eller faldende. 
 ¤Lysgennemtrængningen i vandet skal være stabil eller stigende. 
 ¤ Den bentiske vegetations dækning og dybdeudbredelse skal være stabil eller 

stigende. 
 ¤ Den bentiske vegetations artsdiversitet skal fastholdes eller øges til et fastlagt 

niveau. 
 ¤ Den bentiske vegetations artssammensætning skal være inden for den forven-

tede variationsbredde for naturtypen i Danmark. 
 Makrofaunaens individtæthed og biomasse skal fastholdes eller forbedres til et 

fastlagt niveau. 
 Makrofaunaens artssammensætning skal være inden for den forventede variati-

onsbredde for naturtypen i Danmark. 
 Koncentrationen af miljøfarlige stoffer i biota og sediment skal fastholdes eller 

mindskes til et fastlagt niveau. 
 Bestandsniveauet for hver af de arter, der er karakteristiske for naturtypen, skal 

sikre bestandens langsigtede opretholdelse på stabilt eller stigende niveau. 
 

De fire kriterier, der er markeret med ¤, finder ikke anvendelse for naturtype 1140 
(vadeflader), hvor følgende kriterier anvendes i stedet: 

 Udbredelsen (målt som biomasse eller produktion) af bentiske diatoméer skal 
være stabil eller stigende. 

 
Dækningsprocenten af løstdrivende alger skal være stabil eller faldende. 
 
 
 
 
I Tabel 4-1 er en række potentielle presfaktorer for naturtypen rev listet. 
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Tabel 4-1 Potentielle presfaktorer på naturtypen rev (1170) /78/ 

Niveau Presfaktor 
Væsentlige presfaktorer   
 Eutrofiering 
 Fiskeri med slæbende redskaber 
 Marin råstofindvinding 
 Miljøfremmede stoffer 
Potentielle presfaktorer   
 Invasive arter 
 Marin akvakultur 
 Sejlads med hurtigfærger 
 
I resume af Natura-2000 planerne for Natura-2000 område 204 (Schultz og Hastens Grund samt 
Brieses Flak) /94/, der er beliggende i vestlige Kattegat, er der netop taget udgangspunkt i man-
ge af de, i Tabel 4-1 listede, potentielle presfaktorer. Man kan således med rimelighed antage, at 
disse presfaktorer vil være inkluderet når Natura-2000 planerne for Mejlflak bliver udarbejdet.  
Metode og resultater? 
 

4.2.3 Overordnet metodik, naturtypekortlægning i Natura 2000-området Mejlflak 
 I forbindelse med en råstof- og naturtypekortlægning, blev der i sommeren 2011 gennemført en 
geofysisk og biologisk kortlægning af selve Natura 2000-området, Mejlflak af konsortiet GEUS og 
Orbicon A/S for Naturstyrelsen/76/. Herunder beskrives metodikken for feltundersøgelserne. 
 
Overordnet set, blev en kombination af geofysiske og biologiske metoder benyttet til at kortlæg-
ge naturtyper indenfor habitatområdets afgrænsning.  
 
De dybereliggende områder (> 6 meter) af habitatområdet blev sidescansoneret således, at stør-
re objekter som f.eks. vrag, geologiske konturere og stensamlinger kunne identificeres samtidigt 
med at overfladesubstratets beskaffenhed kunne beskrives. Til kortlægning af de områder der 
var beliggende på lavt vand (< 6 meter) blev der benyttet satellitbilleder til identifikation af 
revstrukturer i området. Metoden er benyttet i en række andre undersøgelser /77/. Ud fra en 
helddækkende sidescanmosaik fra de dybere beliggende områder og satellitbilleder fra de lavere 
liggende områder kunne et substrattypekort for hele habitatområdet fremstilles.  
 
Ved analyse af den fremstillede sidescanmosaik, kunne fem distinkte substrattyper identificeres. 
Disse substrattyper blev identificeret baseret på substratets beskaffenhed, hvor især den areal-
mæssige andel af større og mindre sten var betydende. Ud fra denne inddeling af substrattyper 
blev der fremstillet et 1. generations substrattypekort hvor andelen af hver substrattype visuelt 
kunne vurderes. Ud fra dette kort blev der udpeget 50 lokaliteter, hvor visuelle verifikationer blev 
gennemført.  
 
Den visuelle verifikation havde til formål, at verificere de udpegede substrattypeinddelinger samt, 
at skaffe information om de biologiske samfund, der knyttede sig til de enkelte substrattyper. 
Derudover blev der gennemført verifikationer på objekter og genstande der umiddelbart ikke 
kunne identificeres via sidescanmosaikken. Disse kunne være vrag, spor efter råstofindvinding, 
tabte objekter eller søkabler. Som understøttelse til naturtypekortlægningen, blev der udtaget 
HAPS bundfaunaprøver til verifikation af de infaunale samfund. Ud fra dette verificerede 1. gene-
rations substrattypekort, kunne der således fremstilles et 2. generationssubstrattypekort over 
habitatområdet. 
 

4.2.3.1 Substrat- og naturtypeverifikationer  
Den fremstillede sidescanmosaik blev tolket således, at habitatområdet kunne inddeles i en ræk-
ke predefinerede substrattyper. Kriterier for substrattypeinddelingen kan ses herunder.  
 
Substrattype 1a: Siltet Sand: områder bestående primært af silt og siltet sand med en homo-
gen overflade.  
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Substrattype 1b: Sand: områder bestående primært af sand med varierende bundformer. Sand 
er i geologisk forstand defineret med en kornstørrelse på 0,06 – 2,0 mm. 
 
Substrattype 2: Sand, grus, småsten og enkelte større sten: områder domineret af sand men 
med varierende mængder af grus og småsten samt enkelte spredte store sten (<1-10 %). Denne 
substrattype består af en blanding af sand og grus med en kornstørrelse på ca. 2 – 20 mm og 
småsten med en størrelse på ca. 2 – 10 cm. Substrattypen indeholder også enkelte større sten 
fra ca. 10 cm og større, der dækker op til 10 % af havbunden. 
 
Substrattype 3: Sand, grus og småsten samt stenbestrøning med større sten dækkende 10-25 
%: områder bestående af blandede substratformer med sand, grus og småsten som domineren-
de element. Her findes også en variabel mængde spredte større sten (stenbestrøning) med en 
samlet dækningsgrad på op til 25 % af den samlede bund. 
 
Substrattype 4: Stenede områder og stenrev med 25-100 % af større sten: områder domineret 
af større sten fra tæt bestrøning til egentlige stenrev med eller uden huledannende elementer og 
op til 100 % dækning af bunden. Øvrige substrater kan være sand, grus og småsten i varierende 
mængder. 
 
En egentlig definition af hvad der er indeholdt i habitatdirektivets naturtype rev (1170) er endnu 
ikke udarbejdet, men foreløbige tilkendegivelser fra Naturstyrelsen (?? og EU) tyder på at natur-
typen vil bestå af områder med substattype 3 og substrattype 4.  
 
Projektområdets inddeling i de fem substrattyper kan ses på Figur 4-2. 
  

4.2.3.2 Visuelle verifikationer med ROV 
Den visuelle verifikation af de udpegede lokaliteter, blev gennemført ved benyttelse af en ROV 
(Remotely Operated Vehicle) med video. ROV’en blev styret fra survey-skibet via en kontrolen-
hed hvor også optaget video blev lagret. Til undersøgelserne blev der benyttet en to forskellige 
ROV’er; LBV-150 (SeaBotix, USA) samt en VideoRay Pro 4 PS 300SE (Videoray LLC, USA). 
 
For hver af de 50 udpegede lokaliteter blev ROV’en bragt til bunden hvor nærområdet blev af-
søgt. ROV piloten udvalgte herefter et område der var substratmæssigt og biologisk set repræ-
sentativt for det afsøgte område, hvorefter videoen blev startet og en 2-5 minutters sekvens op-
taget. På hver videosekvens kommenterede en erfaren marinbiolog de observerede substrat-
mæssige og biologiske elementer. Detaljer om biologiske samfund og substrattype blev nedskre-
vet i en logbog. Logbogen indeholder, ud over biologiske og sedimentmæssige elementer, infor-
mationer om dybdeforhold, temperatur, strøm, sigt i vandet. 
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Figur 4-2 Substrattypekort for habitatområde H170. På kortet er substrattyperne i det samlede projektområde for 
havmølleparken inkluderet.  Naturtypen rev /1170) er indeholdt i substrattype 3 og substrattype 4. 

 
Den arealmæssige udbredelse af hver substrattype kan ses af nedenstående Tabel 4-2.  

Tabel 4-2. Den arealmæssige udbredelse af substrattyperne i habitatområde H170.  

Substrattype   Udbredelse (km2)  % 

Type 1a  3,64  9,32 

Type 1b  13,06  33,43 

Type 2  18,80  48,13 

Type 3  3,28  8,40 

Type 4  0,28  0,73 

SUM  39,06  100 

 
 

4.2.3.3 HAPS bundprøver 
På i alt 8 lokaliteter i projektområde blev der udtaget HAPS prøver til analyse af de infaunale 
samfund. Til prøveudtagningen blev der benyttet en KC HAPS bottom corer (KC-Denmark) med 
et prøveareal på i alt 145 cm2. Bundprøven blev udsorteret i en 1 mm sigte og større sten frasor-
teret. Der blev efterfølgende afgivet en kort beskrivelse af dominerende faunagrupper samt be-
skrivelse af sigteresten som begge blev indskrevet i logbogen. Prøven blev konserveret i 99 % 
ethanol og transporteret til internt laboratorium. Prøven opbevares for senere oparbejdning.  
 

4.2.4 Biologiske elementer i relation til habitatområdet 
På baggrund af sidescan kortlægningen og de efterfølgende visuelle verifikationer med ROV, er 
substratet i habitatområdet inddelt i fem forskellige substrattyper. Til de fem substrattyper knyt-
ter sig forskellige bentiske flora- og epifaunasamfund. De følgende afsnit omhandler biologiske og 
substratmæssige registreringer der blev gennemført på hver substrattype.  
 



 
NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 
 
 
 
 
 
 

 

79

Der blev i alt gennemført 50 visuelle verifikationer i habitatområdet indenfor dybdeintervallet 1 – 
35 meters dybde. Der blev desuden optaget 8 HAPS prøver til bestemmelse af den infaunale fau-
na.  
 

4.2.4.1 Biologiske elementer indeholdt i substrattype 1a 
Denne naturtype er defineret som værende med fint og siltet sand med kun få mindre eller større 
sten. Der blev gennemført 10 verifikationer på substrattype 1a hvor substratet primært var siltet 
og blødt sand med varierende indslag af mindre sten og tomme skaller fra muslinger og sømus. 
Specielt blev der registret mange skaller fra Molboøsters. Registreringerne på denne substrattype 
blev gennemført indenfor dybdeintervallet 16,8 – 28 meters dybde.  

 
Indenfor habitatområdets afgrænsninger er substrattypen ikke dominerende og dækker således 
ca. 3,6 km2 af området hvilket svarer til ca. 10 % af det samlede areal. Substrattypen er primært 
registreret i de nordøstlige og sydvestlige hjørner.  
 
Der blev ikke registreret forskelle i de biologiske samfund på tværs af dybderne i dybdeintervallet 
fra ca. 17-28 m. 
 
Da der kun blev registreret ganske få sten på denne substrattype, var de biologiske elementer 
typisk associeret med den fine og siltede sandbund, se Figur 4-3.  
 

 

Figur 4-3 Billeder af substrattype 1a bund fra punkt Na7P01. Venstre: Et søpindsvin og en konksegl på en blød og 
siltet bund. Højre: tomme molboøstersskaller på en blød og siltet bund.  

På den bløde og siltede sandbund blev der registreret et artsfattigt blødbundssamfund bestående 
af en række epifaunale arter. Blandt mobile arter blev især almindelig slangestjerne (Aphiura al-
bida) og grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis) registreret ofte. På flere verifikati-
onslokaliteter var grønt søpindsvin en dominerende art, som oftest blev fundet på tomme skaller 
fra muslinger eller sneglehuse.  
 
Almindelig søstjerne (Asterias rubens) blev registreret ved enkelte lokaliteter. Blandt krebsdyr, 
var eremitkrebs (Pagurus bernhardus) den oftest registrerede art på substrattypen, men også 
strandkrabbe (Carcinus maenas) blev registreret på flere lokaliteter. 
 
På flere lokaliteter blev der registreret almindelig konksnegl (Buccinum udatum) og slæbespor ef-
ter arten blev registreret på næsten alle verifikationslokaliteter. Desuden blev pelikanfodsnegl 
(Aporrhais pespelacani) registreret på flere lokaliteter. 
 
Der blev desuden på flere lokaliteter registreret dyriske svampe (Porifera sp.) fasthæftet på min-
dre sten og skaller samt som løstliggende individer. 
 
En første gennemgang af HAPS bundprøverne viste, at de udtagne prøver alle havde små sig-
terester og indeholdte tomme skaller. Dette understreger substratets beskaffenhed, hvor der 
primært blev registreret siltet sand og få sten. I bundprøverne var børsteorme oftest registreret, 
men mindre muslinger så som nøddemuslinger (Nuculidae) blev også registreret.  
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På enkelte verifikationslokaliteter blev der på mindre  sten observeret dødningehåndkoral (Alcy-
nium digitatum) og almindelig sønellike (Metridium senile), se Figur 4-4. 
 
 

 

Figur 4-4 Billeder af en substrattype 1a bund fra punkt NA703. Til venstre ses en strandkabbe sammen med skaller 
fra molboøsters og et grønt søpindsvin på en blød bund. Til højre ses en dødningehåndkoral sammen med almindelig 
slangestjerne.  

 
På substrattypen blev der kun registreret få fiskearter. Således blev forskellige fladfisk registreret 
på den bløde og siltede sandbund sammen med sandkutling (Pomatoschistus minutus).  
 
På grund af mangel på substrat og på grund af den relativt store dybde i de undersøgte lokalite-
ter, blev der ikke registreret makroalger på substrattype 1a. 
 
Opsummerende kan det nævnes, at substrattype 1a indeholdt epifaunale og infaunale arter som 
er normale for et blødbundssamfund i Kattegat regionen. På den bløde sandbund dominerede sø-
stjerner, slangestjerner, eremitkrebs ligesom der også blev registreret mange individer af almin-
delig konksnegl. På skaller og mindre sten blev der registreret almindelig søanemone sammen 
med dødningehåndkoral. Der blev ikke registreret makroalger på substrattypen og ydermere blev 
der ikke registreret specielt følsomme eller beskyttede arter i tilknytning til substrattype 1a. 
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4.2.4.2 Biologiske elementer indeholdt i substrattype 1b 

Denne substrattype er defineret som fast sand med lidt grus og kun enkelte sten. Der blev gen-
nemført i alt 11 verifikationer på substrattype 1b i intervallet 3 - 20 meters dybde. Her var sub-
stratet groft sandet, og der blev gennemgående observeret tomme skaller på substrattypen. En-
kelte steder blev der registreret svage bølgeribber (se Figur 4-5). Der blev udtaget én HAPS 
bundprøve til verifikation af infana på substrattypen. 
 
Substrattypen er ret dominerende i habitatområdet og dækker i alt ca. 13 km2. Substrattypen 
dækker således ca. 33 % af det samlede område. Substrattypen er registreret spredt i hele om-
rådet.  
 
Der blev kun registreret enkelte større sten på denne substrattype, så mange af fauna registre-
ringerne na er gjort på sandbunden. Dog blev der på sandbunden observeret enkelte større sten 
som var egnet som substrat for fasthæftede dyr og makroalger.  
 

 

Figur 4-5 Billeder af en substrattype 1b bund fra punkt Na7P04 og Na704. Til venstre ses en hård sandbund med en-
kelte sandormehobe samt, i forgrunden, en eremitkrebs med rurer på skjoldet. . Til højre en bølgeeksponeret type 
1b bund med mindre bølgeribber med ganske lidt grus i bunden. Løse makroalger kan ses i baggrunden.  

På sandbunden blev der af mobil fauna registreret både søstjerner (Asterias rubens) og alminde-
lig slangestjerne (Ophiura albida). Ligeledes blev rødkonk (Neptunea antiqua) registreret, dog  
kun ved en enkelt lokalitet.  
 
På sandbunden blev grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis) registreret, typisk  i 
nærheden af og på molboøstersskaller. Af krebsdyr blev almindelig eremitkrebs (Pagurus bern-
hardus, se Figur 4-5) registreret ofte mens strandkrabbe (Carcinus maenas, se Figur 4-6) kun 
blev registreret ved enkelte lokaliteter. Almindelig hestereje (Crangon crangon) blev registreret 
ved en enkel lokalitet. 
 
Den udtagne HAPS bundprøve indeholdt en relativ stor sigterest af groft sand, hvilket var karak-
teristisk for substratet i området. Der blev registreret flere arter af børsteorme i prøven og enkel-
te arter af infaunale muslinger.  
 
Kun få sten blev registreret på de verificerede lokaliteter, og hvor disse blev registreret, var de 
typisk  arter dyriske svampe (Porifera sp.) og dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum). Ved fle-
re lejligheder blev der registreret blåmuslinger (Mytilus edulis) fastsiddende på hårdt substrat. 
Der blev ikke registeret biogene rev på substrattypen.  
 
 



 
NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 
 
 
 
 
 
 

 

82

 

Figur 4-6 Billeder af substrattype 1b bund fra punkt Na7E13 og Na7P04. Til venstre ses en strandkrabbe på en fast 
sandbund. Til højere kan man ses et udvalg af makroalger der blev registreret på en mindre sten. Desuden ses flere 
juvenile søstjerner.  

De blev registreret en række arter af fisk på substrattype 1b. Oftest blev der registreret forskelli-
ge arter af fladfisk og typisk også fladfiskeyngel. På sandbunden blev der registreret toplettet 
kutling (Gobiusculus flavescens), almindelig fjæsing (Trachinus draco) og kysttobis (Ammodytes 
tobianus)  
 
Der blev på naturtypen registreret enkelte makroalger, som voksede på molboøstersskaller og 
sten af forskellig størrelse (se Figur 4-6). Af brunalger blev der registreret få individer af savtang 
(Fucus serratus) og sukkertang (Laminaria saccharina). Også forskellige arter af buskede rødal-
ger blev registreret ved flere lokaliteter, og ved en enkelt verifikationslokalitet blev der observe-
ret bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens).  
 
Som opsummering kan det nævnes, at de registrerede biologiske samfund på substrattype 1b 
bestod af få arter, der blev registreret få gange. På sandbunden var søstjerner, slangestjerner og 
søpindsvin de oftest registrerede arter, imens der på de få registrerede sten på substrattypen 
blev registreret enkelte individer af dødningehåndkoral. Enkelte arter af makroalger blev registre-
ret med lave dækningsgrader. Der blev ikke registreret sårbare arter.  
 
Der blev ikke registreret ændringer i faunasammensætningen på tværs af det undersøgte dybde-
interval. 
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4.2.4.3 Biologiske elementer indeholdt i substrattype 2 

Substrattypen er defineret som sandet og gruset med få mindre sten og større sten med op til 10 
% dække af bunden. Der blev ved feltundersøgelserne gennemført 21 visuelle verifikationer på 
substrattype 2. Pga. det mere grusede og stenede substrat, blev der kun udtaget HAPS bundprø-
ver på to stationer. Registreringerne med substrattype 2 lå indenfor dybdeintervallet 0,5 - 20,5 
meter. Der blev ikke registreret væsentlige dybderelaterede ændringer af dyresamfund på sub-
strattypen. 
 
Substrattypen dækker et areal på 18,8 m2 ud af det samlede habitatområde, hvilket svarer til ca. 
48 %. Med en dækning på lige under 50 % er substrattype 2 den dominerende i habitatområdet. 
 
Substratet på de gennemførte verifikationer varierede mellem siltet og sandet bund med varie-
rende dække af mindre og større sten.   
 

 

Figur 4-7 Billeder af substrattype 2 bund fra punkt Na705 og Na7E02. Til venstre ses en bund med småsten og man-
ge søpindsvin. Til højre ses en stenet bund  dækket af søstjerner.  

 
De registrerede biologiske samfund var dels associeret med sandbunden, dels med de mindre og 
større sten, der er kendetegnet for substrattype 2. På sandbunden blev der registreret mange in-
divider af grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis), og arten blev ofte registreret 
som et dominerende element.  
  
Almindelig søstjerne (Astarias rubens) blev registreret på både sandbund og på større sten. Ved 
en enkel lokalitet blev arten registret lokalt med en dækningsgrad på 100 % (se Figur 4-7). Al-
mindelig konksnegl (Buccinum undatum) blev registreret ved flere lokaliteter. 
 
Sandkrabbe (Hyas araneus) blev observeret flere gange på både sandbunden og på sten, hvilket 
også var tilfældet for strandkrabbe (Carcinus maena). På skjoldet af en af de registrerede sand-
krabber var flere individer af stor rur (Balanus balanuides) fasthæftet. Almindelig eremitkrebs 
(Pagarus bernhardus) blev registreret på flere verifikationslokaliteter.  
 
Blåmuslinger (Mytilus edulis) blev registreret ofte på substrattype 2, mens almindelig hestemus-
ling (Mudiolus modiulus) kun blev registreret enkelte gange. Disse blev typisk registreret på stør-
re og mindre sten og blev ved en enkel lejlighed registreret med høj dækningsgrad (se Figur 
4-7). Lokaliteterne var en blanding af grus, mindre sten og blåmuslinger og havde ikke karakter 
af biogent rev. 
 
Sandorm (Arenicula marina) forekom på enkelte lokaliteter på substrattypen. HAPS bundprøver-
ne indeholdt fortrinsvis børsteorme.  
 
På de større sten blev en række fastsiddende dyr registreret sammen med flere arter af mobile 
dyr. På selve stenene blev almindelig søpung (Ciona intestinalis) registreret sammen med smal 
bladmosdyr (Securiflustra securisfrons). Derudover blev trompetsvamp (Haliclona urceolus) og 
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brødkrummesvamp (Halichondria panicea) registreret både fasthæftet og liggende løst på hav-
bunden. På flere af de større og mindre sten blev der observeret dødningehåndkoral (Alcyonium 
digitatum). Pigget søsol (Crossaster papposus) blev registreret en enkel gang i nærheden af en 
større sten. 
 
 

 

Figur 4-8 Billeder af en substrattype 2 bund fra punkt NA7_07 og Na7E10. Til venstre ses en større sten på en fast 
sandbund. Stenen har en 100 % dækning af større brunalger som sukkertang og forskellige rødalger. Til højre kan 
man se et ålegræsbed med blåmuslinger og en søstjerne.  

  
Havkarusse (Ctenolabrus rupestris) var den oftest registrerede fisk på substrattypen. Den blev 
typisk observeret i nærheden af de fasthæftede tangplanter. To-plettet Kutling (Gobiusculus fla-
vescens) blev registreret på flere lokaliteter mens forskellige fladfiskearter blev registreret på ve-
rifikationslokaliteter med sandbund.  
 
På de større sten i substrattype 2, voksede der en række et- og flerårige makroalgearter som fle-
re steder dannede et flerlaget dække med høj artsdiversitet (se Figur 4-8). På stenene domine-
rede sukkertang (Laminaria saccharina), fingertang (Laminaria digitata) sammen med flere arter 
af buskede rødalger. Almindeligt kællingehår (Desmerestria aculeata) blev registreret ved en en-
kelte verifikationslokalitet sammen med skulpetang (Halidrys siliquosa). Bugtet ribbeblad (Phy-
codrys rubens) og blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea) blev registreret under de større 
brunalger. Ålegræs blev registreret på enkelte lokaliteter af ca. 4,5 meters vanddybder. 
 
Overordnet set var de biologiske samfund registreret på substrattypen typiske for områder med 
både større sten og sandbund. På sandbunden og på mindre sten dominerede grønt søpindsvin 
og almindelig søstjerne mens mosdyr og dødningehåndkoral sammen med en artsrigt flerlaget 
makroalgevegetation dominerede på de større sten. Der blev registreret ålegræs på enkelte loka-
liteter. Der blev således registreret ændringer i sammensætning af florasamfundet, da der på lavt 
vand blev registreret ålegræs men ikke på dybere vand.  
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4.2.4.4 Biologiske elementer indeholdt i substrattype 3 

Substrattype 3 er karakteriseret ved en dækningsgrad af større sten mellem 10 og 25 % af hav-
bunden. Derudover kan substrattypen indeholde sand, grus og småsten i varierende grad. Der 
blev på substrattype 3 gennemført otte verifikationer af substrat og biologiske forhold. På grund 
af det stenede substrat blev der ikke udtaget HAPS bundprøver på substrattypen. Registreringer-
ne på substrattypen blev gennemført i dybdeintervallet 5 – 14,5 meter. Der blev ikke registreret 
dybderelaterede ændringer af dyresamfund på substrattypen. 
 
Substrattypen dækker ca. 3 km2 af det samlede habitatområde, hvilket svarer til ca. 8 % af area-
let. Substrattypen  er oftest forekommende ved habitatområdets nordlige og sydlige afgrænsnin-
ger.   
 
Substratet på de otte verificerede lokaliteter var overvejende stenet med en dækningsgrad af 
større sten på 10-25 % af bunden.  
 

 

Figur 4-9 Billeder af en substrattype 3 bund fra punkt Na7P09 og Na7P10. Til venstre ses en samling sten på en 
bund med brolægning af mindre sten. Til højre ses en større sten på en bund af mindre sten. På stenen sidder sø-
pindsvin, enkelte makroalger og dødningehåndkoral.  

 
På substrattypen blev der kun registreret ganske lidt sandet substrat, og de fundne biologiske 
samfund var således typisk associeret med sten af forskellige størrelser.  
 
Af mobile dyr blev der oftest registreret grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis) 
sammen med almindelig konksnegl. Ligeledes blev der også registreret mange individer af almin-
delig søstjerne (Astarias rubens) og ved en enkel lejlighed blev der observeret strandkrabbe 
(Carcinus maenas).  
 
På de større sten blev der observeret mange individer af dødningehåndkoral (Alcyonium digita-
tum), som flere gange var dominerende på verifikationslokaliteterne (Figur 4-9). Almindelig sø-
nellike (Metridium senile) blev registreret ved enkelte verifikationslokaliteter. Også trompet-
svamp (Haliclona urceolus) og brødkrummesvamp (Halichondria panicea) blev registreret på 
mange af de større sten.  
 
På stenene blev der endvidere observeret almindelig søpung (Ciona intestinalis). Desuden blev 
der registreret forskellige arter af mosdyr samt hydroider. I nærområdet af de større sten blev 
der også registreret flere individer af almindelig konksneg (Buccinum undatum).  
 
Af fisk var havkarusse (Ctenolabrus rupestris) absolut dominerende. Denne art blev registreret i 
større mængder på lokaliteter med større sten.  
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Figur 4-10 Ny tekst Billeder af en substrattype 3 bund fra punkt Na7P10 og Na7P05. Til venstre ses en sten med dy-
riske svampe. Til højre ses savtang der er ved at blive præderet af søpindsvin.  

Alle verifikationslokaliteter lå indenfor den fotiske zone hvorfor man ville forvente en udbygget og 
artsrig algeflora. På trods af dette, blev der kun på enkelte lokaliteter registreret større samlinger 
af makroalger. Flere steder blev der registreret mange individer af grønt søpindsvin som spiste af 
makroalgerne (se Figur 4-10) hvilket kan forklare det lave algedække på de større sten.  
 
Blandt brunalger blev der oftest registreret savtang (Fucus serratus), sukketang (Laminaria sac-
charina) og fingertang (Laminaria digitata). Af rødalger blev de buskede rødalger registreret of-
test.  

 
Overordnet set, kan det nævnes, at flora og fauna på substrattype 3 var typisk for et område der 
indeholder en bestrøning af mindre og større sten. På mindre sten og på sandbunden dominerede 
søpindsvin og søstjerner mens almindelig sønellike og dødningehåndkoral dominerede på de stør-
re sten. På substrattypen blev der registreret enkelte forskelle over de registrerede dybdeinter-
valler; generelt blev der kun registreret grønt søpindsvin på dybereliggende lokaliteter som alle 
må formodes at være beliggende under springlaget. Dybden for springlaget er ikke registreret di-
rekte ved denne undersøgelse og varierer meget på daglig og sæsonmæssigt niveau. Ud fra de 
biologiske data, vurderes springlaget at ligge ved 8 – 10 meters dybde.  I relation til de registre-
rede individer af grønt søpindsvin, blev der kun registreret få makroalger på lokaliteter hvor der 
samtidigt blev registreret grønt søpindsvin. På lavtliggende lokaliteter blev der registreret en 
artsrig og flerlaget flora.  
 
På substrattypen blev der registreret spor efter marin råstofindvinding (punkt Na7F1) hvor en 
større skyllebanke blev registreret.  
 
Stenforekomsterne på denne substrattype er indeholdt i udpegningsgrundlaget for habitatområde 
Mejlflak (rev, 1170), hvorfor revstrukturer og associerede biologiske elementer er beskyttede na-
turtyper under habitatdirektivet.  
 

4.2.4.5 Biologiske elementer indeholdt i substrattype 4 
Substrattype 4 er kendetegnet ved en større andel af store sten (>  10 cm) end  de andre sub-
strattyper. Substrattype 4 er således kendetegnet ved en stendækning på 25 - 100 % større 
sten. Sand, grus og mindre sten kan forekomme i varierende mængder. Der blev gennemført to 
visuelle verifikationer på substrattypen. Disse blev gennemført i dybdeintervallet 2 – 13 meter. 
 
Arealmæssigt er substrattypen meget begrænset i habitatområdet og dækker således kun ca. 0,3 
km2 af habitatområdet hvilket svarer til 0,7 % af det samlede areal.  Substrattypen er registreret 
spredt i projektområdet og der er ikke egentlige større sammenhængende stenrev i området.  
 



 
NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 
 
 
 
 
 
 

 

87

 

Figur 4-11 Billeder af en substrattype 4 bund fra punkt Na710 og Na7E01. Til venstre ses en større sten på en stenet 
bund med. Stenen er begroet med bl.a. dødningehåndkoral. Til højre ses et stenrev med forskellige makroalger og 
søstjerner.  

De registrerede lokaliteter med substrattype 4 lå alle indenfor den fotiske zone og blev i høj grad 
domineret af makroalger. En række faunale elementer blev dog registreret på de større sten og 
til tider med høje densiteter. 
 
Således blev grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis) registreret i højt antal på en 
enkel station, der var beliggende under springlaget på 8-10 meters dybde. Af mobile arter blev 
almindelig søstjerne (Astarias rubens) oftest registreret, men almindelig slangestjerne (Ophiura 
albida) blev også registreret enkelte steder sammen med søsol (Crossaster papposus). Strand-
krabbe (Carcinus maenas) blev registreret ved en enkel lejlighed. 
  
Under springlaget blev der ligeledes registreret mange dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), 
se Figur 4-11. Denne art var knyttet til både større og mindre sten. Stikkelsbærsøpunge 
(Dendrodoa grossularia) blev registreret på disse sten sammen med forskellige arter af polypdyr 
og smalt bladmosdyr (Securiflustra securifrons). Blåmuslinger (Mytilus edulis) og hestemusling 
(Modiolus modiolus) blev registreret ved flere lejligheder på sten og på bunden. Disse arter op-
trådte ikke i mængder der kan betegnes som biogene rev. Brødkrummesvampe (Halichondria 
panicea) blev registreret ved en enkelt lejlighed.  
 
Af fisk blev der registreret havkarusse (Ctenolabrus rupestris) og toplettet kutling (Gobiusculus 
flavescens). Disse arter blev registreret ved både mindre og større sten.  
 

 

Figur 4-12 Billeder af en substrattype 4 bund fra punkt Na7E01 og Na7_10. Til venstre ses makroalger på større sten 
på en dybde af ca. 2 meter. Til højre ses en større sten med dødningehåndkoral og mange søstjerner.  

 
Den verifikationslokalitet, der lå over springlaget, indeholdt et flot og udviklet algedække med en 
flerlaget algeflora. På verifikationslokaliteter under eller på grænsen til den fotiske zone og under 
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springlaget, blev der typisk registreret løsrevne alger og Koralskorpealge (Litothamnion glaciale), 
se Figur 4-12. 
 
Brunalgerne fingertang (Laminaria digitata) og sukkertang (Laminaria saccharina) var domine-
rende på sten over springlaget. Her blev også skulpetang (Ascophyllum nodosum) og savtang 
(Fucus serratus) registreret sammen med rødalgerne blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea), 
bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens) samt forskellige arter af buskformede rødalger. Kødblad 
(Dilsea carnosa) blev registreret på en enkel verifikationslokalitet.  
 
Opsummerende kan det nævnes, at substrattypen indeholdt arter, der er typisk for områder med 
stenrev. Af mobile arter blev grønt søpindsvin og almindelig søstjerne oftest registreret. Dødnin-
gehåndkoral var den hyppigst registrerede af den fasthæftede flora. Af makroalger dominerede 
de større brunealge arter som sukkertang, fingertang og savtang. Under disse større makroalger 
blev forskellige buskede og bladede rødalgearter registreret.  
 
Generelt set blev der ikke registreret dybdemæssige forskelle blandt faunale elementer på sub-
strattypen. På lokaliteter med mange søpindsvin (under springlaget) var der generelt få makroal-
ger. Disse lokaliteter lå under springlaget, hvilket kan betyde at søpindsvinene nedgræsser man-
ge af makroalgerne på disse dybder. Samme mønster blev fundet ved undersøgelserne gennem-
ført på Mejlflak i 2004, hvor også store mængder søpindsvin blev registreret under springlaget 
/82/.  
 
Stenforekomsterne på denne substrattype er indeholdt i udpegningsgrundlaget for habitatområde 
Mejlflak (rev, 1170), hvorfor revstrukturer og associerede biologiske elementer er beskyttede na-
turtyper under habitatdirektivet. 
 

4.2.4.6 Sammenfatning af biologiske resultater fra habitatområdet  
Ud fra udpegede substrattyper i projektområdet blev der udpeget lokaliteter til visuel verifikation. 
Der blev gennemført verifikationer på i alt 50 lokaliteter med ROV i dybdeintervallet 0,5 - 35 me-
ters dybde. På otte af disse lokaliteter blev der udtaget HAPS bundfaunaprøver. 
 
Ud fra disse visuelle verifikationer af de fem substrattyper, kunne der verificeres fem distinktive 
naturtyper. Disse blev udpeget på baggrund af artssammensætningen på de verificerede lokalite-
ter. Ved en tidligere kortlægning er der gennemført omfattende statistiske undersøgelser af arts-
sammensætning mm. i relation til de 5 nævnte substrattyper. Resultaterne af disse statistiske 
analyser viser, at der er statistisk signifikante forskelle i flora- og faunasamfundene i de 5 sub-
strattyper, der arbejdes med (kilde: NST, Råstof, og Naturtypekortlægning i den centrale og ydre 
del af Nordsøen, 2010/2011)/99/.  
 
Det resulterende naturtypekort kan ses på Figur 4-13, hvor også de planlagte mølleplaceringer er 
indtegnet som blå krydser.  
 



 
NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 
 
 
 
 
 
 

 

89

 

Figur 4-13 Naturtypekort af habitatområde H170 Mejlflak. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er indeholdt i 
naturtyperne 3 og 4.   

 
Både hvad angår antal verifikationer og arealmæssig udbredelse i habitatområdet,  er naturtype 
2 dominerende. Denne naturtype er jævnt fordelt i det meste af habitatområdet med undtagelse 
af det nordøstlige hjørne.  
 
Naturtype 1b er den næstmest dominerende i habitatområdet hvor den, som for naturtype 2, fin-
des spredt i det meste af området. Naturtype 1a er udelukkende registreret i det dybe nordøstli-
ge hjørne mens naturtype 3 kun er registreret på enkelte lavtliggende lokaliteter. Naturtype 4, 
der er deciderede stenrev er kun registreret på ganske få lokaliteter med lille arealudbredelse i 
tilknytning til områder med naturtype 3. 
 
Overordnet set er den flora og fauna der blev der registreret af en sådan sammensætning som 
forventeligt, med en placering i Århus Bugt hvor substratet veksler mellem sandbund og sten i 
varierende udstrækning og dækning.  
 
Det skal bemærkes, at der ikke er sammenfald med termen naturtyper benyttet i denne under-
søgelse og med habitatdirektivets term for naturtype (f.eks. rev, 1170). Der er fra Naturstyrel-
sens side ikke truffet endelig beslutning om hvad naturtype 1170 definitionsmæssigt skal inde-
holde. Det er dog forventeligt, at områder med substrattype 3 og 4 i habitatområdet, bliver kate-
goriseret som naturtype 1170, rev.  
 

4.2.5 Datagrundlag for Mejlflak 
Der er gennemført flere uafhængige undersøgelser af de biologiske forhold på Mejlflak. En under-
søgelse af den biologiske diversitet på enkelte lokaliteter blev gennemført i 2005 /82/. Denne 
undersøgelse viste en høj biologisk diversitet og en høj biomasse på de undersøgte stenrev. Der 
blev registreret i alt 218 arter af dyr og planter ved denne undersøgelse. Desuden er to marinbio-
logiske undersøgelser blevet gennemført, i relation til marin råstofindvinding på det nærliggende 
Wulffs Flak /83//84/. Det samlede datagrundlag for habitatområdet, der indeholder de nævnte 
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undersøgelser og den nedenfor beskrevne naturtypekortlægning i projektområdet, må således 
vurderes som værende af god kvalitet.  
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4.3 Potentielle påvirkninger på rev (1170) 
 

4.3.1 Generelt 
I denne vurdering tages udgangspunkt i eventuelle effekter, som opførsel og drift af en kommen-
de Mejlflak havmøllepark måtte have på habitatdirektivets naturtype 1170, rev, der er indeholdt i 
habitatområde H170, Mejlflak.  
 
Den planlagte havmøllepark vil være beliggende udenfor habitatområdet hvorfor eventuelle på-
virkninger på udpegningsgrundlaget i anlægs- og driftsfase af vindmølleparken, må anses for væ-
rende af indirekte karakter. Her kan specielt aktiviteterne i relation til klargøring til, og anlæg af 
møllefundamenter være forstyrrende. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet kan potentielt 
set kan blive forstyrret via støj og overlejring af opslemmet sediment. 
 
Ved opførsel af en havmøllepark, kan der potentielt set opstå påvirkninger i både anlægs- og 
driftsfasen, hvorfor disse i det følgende behandles separat. I nedenstående tabel er listet aktivite-
ter, potentiel påvirkning og receptor for eventuelle påvirkninger for anlægsfasen (Tabel 0-1) og 
driftsfasen (Tabel 0-2). Det antages, at eventuelle påvirkninger fra nedtagning af mølleparken ik-
ke overstiger de, der forventes for anlægsfasen af mølleparken.  

Tabel 0-1 Påvirkninger i anlægsfasen på naturtypen rev (1170)– kilder til påvirkning (projektaktivite-
ter), type af påvirkning og receptor. 

Projektaktivitet Type af påvirkning Receptor 

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

Larm Rev (1170), bentisk fauna og flora 

Anker /støttebenshåndtering (sedi-
mentspredning) 

Rev (1170), bentisk fauna og flora 

Miljøfremmede stoffer Rev (1170), bentisk fauna og flora 

  

   
Konstruktionsarbejder på havmøllerne, 
fx: 
 'Grouting' 

Udledning af 'grout' (cementbaseret 
produkt) 

Rev (1170), bentisk fauna og flora 

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

Støj Rev (1170), bentisk fauna og flora 
Sedimentspredning Rev (1170), bentisk fauna og flora 
Sediment overlejning  Rev (1170), bentisk fauna og flora 
Spredning af næringsstoffer samt foru-
reningskomponenter 

Rev (1170), bentisk fauna og flora 

Ændret havbundstopografi Rev (1170), bentisk fauna og flora 
  

 

 

Tabel 0-2 Påvirkninger i driftsfasen på naturtypen rev – kilder til påvirkning (projektaktiviteter), type af 
påvirkning og receptor. 

Projektaktivitet Type af påvirkning Receptor 

Drift Støj Rev (1170), bentisk fauna og flora 

  

 
Der ønskes opført 20 havmøller i Mejlflak havmøllepark, hvoraf 9 ønskes placeret umiddelbart til-
stødende habitatområdet (Figur 2-14)..  
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Figur 0-1 Kort af afgrænsningen til habitatområde H170 Mejlflak (blå streg) med angivelse af møllerplaceringer (røde 
krydser).  

 
4.3.2 Metode 

Til vurdering af eventuelle effekter på naturtypen rev, er forskellige litterære kilder benyttet.  
Bl.a. er lovtekster og vurderingskriterier for habitatområder benyttet ligesom undersøgelser gen-
nemført i forbindelse med større infrastrukturprojekter er benyttet. Undersøgelserne er generelt 
af høj kvalitet og er udført af faglige eksperter indenfor deres felt. 
 
Områdets sårbarhed overfor forstyrrelser er vurderet ud fra omfattende feltundersøgelser gen-
nemført på Mejlflak i 2011 /76/. Disse undersøgelser er af høj kvalitet og er gennemført efter de 
højeste standarder for området.  
 
En omfattende modellering af potentiel spredning af havbundsmateriale (gennemført som led i 
vvm-redegørelsen for projektet) er benyttet til at vurdere størrelsesordenen på eventuel overlej-
ring af fauna og flora. Denne modellering er gennemført efter de højeste standarder og er af høj 
kvalitet. 
 

4.3.2.1 Worst case scenariet 
Da der ikke er truffet endelig afgørelse vedr. brug af type af fundament (gravitationsfundament 
eller monopælfundament) vil der i nedenstående vurderinger tages udgangspunkt i worst case 
scenarier således, at vurderinger gøres så konservative som muligt. Således vil et monopælfun-
dament støje væsentligt mere at montere end et gravitationsfundament, mens det potentielle 
spild vil være større for anlæg af gravitationsfundamenter end for monopæl fundamenter.  
 
Der opereres med anlæg af 200 meter høje møller i alle scenarier.  
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4.3.3 Potentielle påvirkninger i anlægsfasen 
I mølleparkens anlægsfase vil en række forskellige aktiviteter potentielt set kunne forstyrre habi-
tatdirektivets naturtype ”rev”. En opsummering af disse kan findes i Tabel 0-4.  
 
En forudsætning for opnåelse af gunstig bevaringsstatus for habitatdirektivets naturtype rev er 
stabil eller stigende arealmæssig udbredelse /78/. Således skal enhver aktivitet der, kan reduce-
re naturtypen eller modvirke dens arealmæssige forøgelse, undgås. Hermed skal ikke alene den 
fysiske struktur af naturtypen, men også de biologiske elementer der findes på naturtypen, fri-
holdes fra påvirkninger.   
 
I relation til nærværende mølleprojekt, er den potentielt set største risiko for en arealmæssig re-
duktion overlejring af sediment i anlægsfasen. Havmøllerne skal opføres umiddelbart udenfor ha-
bitatområdet så der vil ikke afstedkomme en direkte reduktion af habitatdirektivets naturtype 
”rev”. Derimod kan der potentielt set ske en indirekte påvirkning igennem sedimentspild ved op-
førsel af møllefundamenter, nedlægning af søkabler og nedlægning af erosionsbeskyttelse ved 
møllefundamenterne. I det følgende afsnit gennemgås disse aktiviteter i relation til sediment-
spild. 
 

4.3.3.1 Sedimentation af naturtypen rev  
Der kan grundlæggende blive benyttet to typer møllefundamenter; gravitations- eller monopile-
fundamenter. Den potentielle grad af forstyrrelse ved anlæg af disse fundamenter, er ikke ens og 
vil således blive beskrevet separat herunder. Den endelige beslutning hvorvidt der skal benyttes 
gravitations- eller monopile fundamenter træffes senere og der bliver således opereret med 
worst-case scenarier hvor eventuelle effekter på naturtypen rev, skal vurderes.  
 
En 200 meter høj vindmølle der funderes ved hjælp af gravitationsfundament, vurderes i relation 
til tab af bentisk habitat via sedimentoverlejring som værende et worst case scenarium. 
 
I havmølleparkens konstruktionsfase skal havbunden først klargøres til den valgte type funda-
ment, hvorefter et jack-up fartøj står for selve montagen.  
 
Vælges monopæl fundamenter vil klargøringen blive gennemført ved, at fjerne større sten med et 
bor eller en kran. Til dette arbejde vil der blive benyttet et eller flere fartøjer der vil ligge på posi-
tionen vha. ankre eller jack-up pramme.  
 
Gravitationsfundamenter kræver en klargjort og plan overflade, hvor materialet kan supportere 
den samlede vægt af vindmøllen. For at opnå dette skal der typisk graves flere meter materiale 
af sedimentoverfladen for at komme ned til fast bund. Derudover skal der efterfølgende påfyldes 
grus og sten til stabilisering af området. Ved brug af gravitationsfundamenter er der potentielt 
set det største behov for opgravning af havbundsmateriale, hvorfor dette vælges som worstcase 
scenarium i relation til sedimentspredning. For en 200 meter mølle (worst case scenarium) vil 
der, for projektområdet ved Mejlflak, i gennemsnit skulle fjernes 6 meter havbundsmateriale i 
hele møllefundamentets omkreds.  
 
Hvad enten der vælges monopæl- eller gravitationsfundamenter vil selve montagen blive vareta-
get af et større jack-up fartøj samt et antal supportfartøjer. Støttebenene på et sådan fartøj kan 
fylde op til 350 m2 af havbunden og hvert enkelt ben forventes at penetrere 2 - 15 meter ned i 
sedimentet. Afgravning af havbundsmateriale forventes at tage ca. fire arbejdsdage og yderligere 
fire dage til at udlægge sten og grus til støtte for møllefundamentet. 
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Tabel 0-3 Håndterede mængder af sediment i anlægsfasen. Mængder taget fra bilag Error! Reference 
source not found.. 

Aktivitet Worst case scenari-
um 

Maksimalt håndterede 
mængder m3 per mølle 

Maksimalt spild m3 
per mølle  

Klargøring af 
mølleområde – 
opgravning 

Gravitationsfundament, 
200 meter mølle 

8.800 440 m3 

Klargøring af 
mølleområde – 
nedlægning af 
grus og sten 

Gravitationsfundament, 
200 meter mølle 

1.800 Vides ikke, men er 
begrænset 
 

Jack-up fartøjers 
støtteben 

Ingen forskel mellem 
scenarier 

Vides ikke, men er be-
grænset 
 

Vides ikke, men er 
begrænset 
 

 
Omkring møllefundamenterne skal der udlægges erosionsreducerende sten af 30-50 cm størrel-
se. Disse sten skal udlægges i en radius der afgøres af de lokale hydrodynamiske forhold i områ-
det, men vil ved en 200 meter høj mølle, i nærværende område, ikke overstige 1.000 m3 per 
mølle. Stenene forventes udlagt i et lag af ca. 2,5 meters tykkelse. Stenene nedlægges med 
grabkran eller via rør.  
 
Ved nedlægning af op til 1.000 m3 sten per mølle vil det bentiske samfund potentielt blive nega-
tivt påvirket i nærområdet. Eventuelt spild af sediment vil dog være yderst begrænset og denne 
aktivitet vurderes derfor ikke at kunne påvirke habitatområdets udpegningsgrundlag i negativ 
retning. Ved nedlægning af større sten, sikres fast substrat for større individer af fauna og flora. I 
områder uden større sten vil der, efter udlægning af beskyttelsessten forventes en højere biodi-
versitet sammenlignet med niveauet før udlægningen af sten.  
 
Ved et worst case scenarium ved opsætning af gravitationsfundamenter til møller på op til 200 
meter, vil der blive benyttet fundamenter med en diameter på op til 30 meter. Dertil kommer 
erosionsbeskyttelsen som forventes at strække sig op til 12 meter fra gravitationsfundamentet. 
Dette giver et samlet befæstet (direkte påvirket) areal på ca. 2.260 m2 inklusiv erosionsbeskyt-
telse per mølle.   
 
Ved opgravning og forstyrrelse af bundmateriale i forbindelse med klargøring til, og montage af 
vindmøllefundamenter, vil der forekomme spild af det berørte sediment. Den gennemførte sedi-
mentspredningsmodellering viser, at der, pga. områdets fremherskende strømforhold, ved an-
lægsarbejdet kan forekomme sedimentspild i en nordøstgående sedimentfane fra de vestlige 
møllelokaliteter (se Figur 0-2). Denne sedimentfane kan komme i kontakt med habitatområdets 
stenrev samt ved blødbundslokaliteter kortlagt primært som værende naturtype 2, naturtype 3 
og naturtype 4. Den maksimale koncentration af opløst sediment i vandsøjlen vil være op til 34 
mg/l materiale i vandsøjlen.  
 
Som man kan ses på nedenstående figur, vil materialet være i opløsning i 1-2 timer hvorefter 
størstedelen vil være transporteret ud habitatområdet. Nettoaflejringen af sediment vil være me-
get begrænset og vil være begrænset til nærzonen (0-100 meter) ved hvert møllefundament. I 
habitatområdet vil den beskedne mængde materiale der aflejres være resuspenderet efter gan-
ske kort tid pga. områdets højdynamiske karakter.  
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Figur 0-2 Spredningsscenarier for Mejlflak vindmøllepark. Øverst venstre: Maksimale sedimentkoncentrationer (mg/l) 
ved opgravningsarbejdet. Øverst til højre: Varighed (timer) af sedimentkoncentrationer større end 10 mg/l i vand-
søjlen. Nederst tv: Netto sedimentation (mm) som følge af gravearbejdet. Nederst til højre: Maksimale sediment 
koncentrationer (mg/l) i vandsøjlen. 

 
Anlægsarbejdet vil medføre en beskeden nettoaflejring af det suspenderede materiale (1-2 mm), 
men kun i møllefundamenternes absolutte nærområde. Den mængde sediment der vil aflejres i 
habitatområdet, vil pga. områdets højdynamiske karakter, med stærke strømforhold og en til ti-
der markant bølgebevægelse, være resuspenderet efter en periode på 4-6 dage.  
 
Man kan nedlægge søkabler ved enten nedspuling med en vandjet eller nedpløjning. Størst spild 
af sediment ved nedlægning af søkablerne forventes ved nedspuling med vandjet, hvorfor denne 
metode betragtes som worst case. Ved nedspuling af kablet vil der antageligt blive påvirket 1,5 
m3 per løbende meter kabel. I den forbindelse regnes med en maksimal spildprocent på 2 %. 
Den potentielt forstyrrede mængde sediment i forbindelse med nedspuling af søkablet, vil således 
være yderst begrænset og vil maksimalt have en koncentration på 2-4 mg/l.  
 
Den mængde materiale, der vil blive bragt i suspension af de forskellige aktiviteter i anlægsar-
bejdet samt den mængde materiale der vil blive aflejret på naturtypen rev i habitatområdet, er 
således meget begrænset. Til sammenligning kan det nævnes, at kraftige vindforhold kan skabe 
en naturlig resuspension i kystområder på over 100 mg/l /88/. 
 
Vurdering af mulige effekter på bentisk fauna 
I nærområdet for hvert møllefundament vil der blive en moderat sedimentpåvirkning. Naturty-
perne 2, 3 og 4 kan potentielt set blive påvirket af suspenderet sediment.  
 
Mobil epifauna og fisk vil have mulighed for at flygte fra nærområdet mens fasthæftede organis-
mer vil kunne blive udsat for en moderat grad af sedimentoverlejning. Ingen af de registrerede 
arter er specielt følsomme for kortvarig sedimenteksponering.  
 
På revstrukturer (naturtype 3 og naturtype 4) i habitatområdet blev der registreret en række for-
skellige arter af filtrerende organismer der potentielt set kan blive påvirket. Her kan bl.a. nævnes 
blåmuslinger, hestemuslinger, samt forskellige nældecelledyr.  
 
Studier på blåmuslinger viser kun få effekter ved eksponering af opslemmet materiale med en 
koncentration på under 50 mg/l mens der i intervallet 50-100 mg/l registreres ændrede pumpe-
aktivitet og reduceret vækst ved en eksponering på disse koncentrationer i 14 dage /86/. Det fy-
siologiske respons på disse sedimentkoncentrationer er reduceret pumpeaktivitet og større pro-
duktion af pseudofæces/87/. Lav mortalitet (<25%) ses først ved sedimentkoncentrationer på 
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over 1.000 mg/l og i nogle undersøgelser først over 15.000 mg/l /86/. Hestemuslinger har dog 
vist sig noget mere påvirkelige end blåmuslinger, som havde reduceret pumpeaktivitet ved ca. 30 
mg/l /89/.  
 
Dyriske svampe syntes upåvirkede af sedimenteksponering på op til 20 mg/l mens søpunge blev 
let påvirket på pumpeaktiviteten ved koncentrationer op til ca. 30 mg/l.  
 
Erfaringer fra andre større marine infrastrukturprojekter viser endvidere, at arter som blåmuslin-
ger kun i det absolutte nærområde blev negativt påvirket /93//95/. Ydermere viste undersøgelser 
høj rekolonisering af forstyrrede arealer/96//97/.  
 
Sedimentoverlejning kan have en negativ effekt på infaunale arter. I den absolutte nærzone for 
anlægsarbejdet må der derfor forventes en vis mortalitet. Da der ikke skal graves i habitatområ-
det i forbindelse med opførsel af havmølleparken, er dette ikke relevant for nærværende konse-
kvensvurdering. Resultater viser dog at områder der modtager sedimentaflejringer kan have en 
reduceret infaunal artsdiversitet/97/. Der ses dog hurtigt en re-kolonisering som ofte vil resultere 
i højere artsdiversitet end før forstyrrelsen /97//98/. 
 
Samlet set, vurderes det således, at de biologiske elementer i tilknytning til de potentielt sårbare 
naturtyper som rev kun vil blive moderat og kortvarigt negativt påvirket af sedimentspredning fra 
anlægsfasen af mølleparken, og at denne effekt vil være reversibel.  
 
Vurdering af mulige effekter på flora 
De registrerede makroalgesamfund bestod i høj grad af robuste arter der pga. områdets høje 
bølge- og strømeksponering, er vant til eksponering af lavere sedimentkoncentrationer. Længere 
tids eksponering til deponeret materiale der helt eller delvist dækker makroalgerne, kan have en 
negativ effekt på vækst og overlevelse/91/, men med den korte eksponeringstid og den begræn-
sede mængde materiale taget i betragtning, vurderes effekten af sedimentspild at være mindre 
og fuldstændig reversibel.  
 
På to verifikationslokaliteter blev der registreret ålegræs, hvoraf et af disse er beliggende ca. 700 
meter fra den nordligste mølleposition (Punkt Na7E12, se figur Figur 0-1). Ålegræsskud er føl-
somme overfor reduktioner i lysindstråling /107/ og sedimentoverlejning og kan ved længere tids 
tildækning af vækstpunktet lide uoprettelig skade /90/.  
 
Den gennemførte spredningsmodellering viser en nordgående sedimentfane, som kan sende su-
spenderet materiale i nærheden af det registrerede ålegræsområde. Koncentrationerne vil i den-
ne sedimentfane kunne nå en koncentration på op til 34 mg/l. Denne koncentration vil dog kun 
forekomme i en periode på 2-4 timer, hvorfor der i værste fald vil blive en kortvarig skyggeeffekt 
for ålegræs. Den mængde sediment der vil blive deponeret efter anlægsarbejdet forventes som 
værende mindre end 1 -5 mm tættest på vindmøllen og under 1 mm i habitatområdet. På bag-
grund af dette kan det afvises, at spredning af sediment vil have en væsentlig negativ effekt på 
det registrerede ålegræs på Mejlflak.  
 
Samlet set vurderes det, at opførsel af de ni havmøller ved den sydlige afgrænsning til habitat-
område H170, vil have en mindre effekt på de registrerede makroalgesamfund. Ydermere vurde-
res det, at den relativt begrænsede mængde suspenderet materiale kun vil have en mindre på-
virkning på de registrerede ålegræsforekomster og kun i en begrænset varighed.  
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4.3.3.2 Støj og vibrationer 

Ved opførsel af vindmøller ved Mejlflak vil der forekomme støj fra anlægsarbejdet der potentielt 
set kan forstyrre bentisk epifauna som er indeholdt i habitdirektivets naturtype rev (1170).  
 
Støj kan opstå ved arbejde med entreprenørmaskiner i relation til anlæg af møllefundamenter, 
udlægning af erosionsbeskyttelse og nedgravning af søkabler.  
 
Kendskab til lyd- og vibrationsrelaterede effekter på bentisk fauna og flora, er stærkt begræn-
set/101/ /103/. De få gennemførte undersøgelser har været fokuseret på effekter af seismisk ud-
styr (f.eks. boomer), hvor ingen negative effekter er blevet registreret/100//101/ /102/.  
 
Samlet set, vurderes det, at anlægsarbejdet ikke vil afstedkomme negative effekter ved støj og 
vibrationer på bentisk epifauna associeret med naturtypen rev samt øvrige lokaliteter med mere 
blødt substrat. 
 

Tabel 0-4 Sammenfatning af påvirkningerne på rev i anlægsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Sedimentspredning, monopælfunda-
ment 
 
 

Lille Lokal Kort Mindre 

Sedimentspredning, gravitationsfun-
dament 
 

Mindre Lokal Kort Mindre 

Sedimentspredning, kabelnedlægning  
 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Sedimentspredning, betjening af fartø-
jer, Jack-up pramme, støtteben, ankre 
mv. 

lille lille kort ubetydelig 

Støj og vibrationer Ubetydelig lille kort Ubetydelig 

 
 
 

4.3.4 Potentielle påvirkninger i driftsfasen 
Vindmølleparken skal opføres umiddelbart syd for habitatområde H170 Mejlflak. Således vil møl-
leparken ikke beslaglægge arealer i selve habitatområdet. Det vurderes således, at mølleparken i 
driftsfasen ikke direkte vil have en negativ effekt på udpegningsgrundlaget.  
 
En havmøllepark i drift udsender lyde af forskellig karakter, heriblandt lavfrekvente lyde fra ge-
neratorer. Overordnet set mangler der kvalificeret viden om effekter på bentisk fauna af lydpå-
virkninger /101//103/ og specielt i forbindelse med drift af havmølleparker. Erfaringsmæssigt kan 
det dog nævnes, at post-construction undersøgelser gennemført ved opførte havmølleparker, 
vidner om positive effekter på fauna og flora i nærområdet ved møllefundamenterne/104/, hvor-
for det må skønnes, at støjniveauet for disse individer ikke har en nævneværdig negativ ef-
fekt/105/. 
 
Således vurderes den samlede påvirkning fra støj og vibrationer i driftsfasen af havmølleparken 
at være ubetydelig. 
 

Tabel 0-5 Sammenfatning af påvirkningerne på rev i driftsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Støj fra møller 
 Ubetydelig Lokal Lang  ubetydelig 
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4.4 Potentielle kumulative effekter 

Formålet med dette afsnit at klarlægge hvorvidt eventuelt stressende faktorer i kumulation med 
andre potentielle påvirkninger i nærområdet kan have en potentiel negativ påvirkning på habitat-
områdets udpegningsgrundlag.  
 
Så godt som alle menneskeskabte anlæg og aktiviteter, herunder også klapning af materiale på 
havbunden og oprensninger, kan påvirke levevilkårene for dyr og planter. Det er i de fleste til-
fælde den samlede effekt af en lang række relativt små negative påvirkninger af vores miljø, der 
har sat den europæiske natur under så stort pres, at det er blevet nødvendigt at udpege en ræk-
ke Natura 2000 områder for at sikre deres fortsatte trivsel. 
 
De er derfor af afgørende vigtighed, at myndighederne vurderer de enkelte projekter i sammen-
hæng med det samlede trusselsbillede for de enkelte Natura 2000 områder. 
 
Kumulative effekter defineres i VVM vejledningen som påvirkninger fra det aktuelle projekt, set i 
sammenhæng med miljøpåvirkning fra andre projekter, anlæg eller vedtagne planer (realiserede 
eller ikke realiserede). Formålet med at inddrage kumulative effekter er, at få en helhedsvurde-
ring set i forhold til områdets miljømæssige bæreevne. 
 
I relation til habitatområdet skal de kumulative effekter vurderes i relation til udpegningsgrund-
laget. 
 
For Mejlflak, kan der være tale om følgende potentielt stressende aktiviteter.  

- Råstofindvinding (Wulffs Flak) 
- sejlads 
- Fiskeri med slæbende redskaber 
- Stenfiskeri (Forbudt) 
- Klapning og oprensning af materialer fra havne eller sejlrender 

 
De vigtigste trusler for habitatområdets udpegningsgrundlag er ifølge /78/: arealreduktion, næ-
ringsstofbelastning, stenfiskeri (forbudt og derfor ikke relevant), Marin råstofindvinding, fiskeri 
med slæbende redskaber og miljøfremmede stoffer. 
 
Der pågår råstofindvinding fra det nærliggende Wulffs Flak. Effekten af denne aktivitet vurderes 
som værende begrænset pga. afstanden til indvindingsområdet og i konsekvensvurderingen for 
den indvinding der finder sted, er det vurderet at indvindingsaktivitetet ikke har nogen væsentlig 
negativ indflydelse på udpegningsgrundlaget for Mejlflak. 
 
Sejlads med større skibe pågår dagligt i området (sejlads er beskrevet og vurderet i VVM redegø-
relsen). Opsætning af vindmøller ved den sydlige afgræsning vil reducere trafikken af større ski-
be tæt på den sydlige del af habitatområdet da der vil blive anlagt en sikkerhedszone omkring 
møllerne. Sejlads af større skibe skønnes derfor ikke at kunne medvirke til et forøget pres på 
fauna og flora i relation til naturtypen. 
 
Der findes kommercielt fiskeri efter muslinger og konsumfisk i Århus Bugt, der dog er stærkt re-
duceret i forhold til niveauer fra 1980’erne. Ved Mejlflak er der kun begrænsede fiskerimæssige 
interesser som er begrænset til to aktiviteter.  
 

- Et begrænset garnfiskeri på kanterne til Mejlflak (dybde 4-10 meter) efter fladfisk 
- Lejlighedsvis fiskeri efter brisling i de dybe render der omkranser Mejlflak. Denne type fi-

skeri udføres oftest med par-trawl og flydenet der således ikke påvirker bunden. 
 
Denne aktivitet vil således ikke kunne tilføre yderligere stress på fauna og flora i habitatområdet.  
 
Den samlede belastning fra andre aktiviteter i kombination med opførsel og drift af en vindmølle 
park ved Mejlflak, vurderes derfor som værende uden betydning for habitatområdets integritet. 
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4.5 Afværgeforanstaltninger 
Det vurderes, at potentielle påvirkninger, er af en sådan karakter, at afværgeforanstaltninger ik-
ke er nødvendige.  
 
 

4.6 Tekniske mangler og/eller manglende viden 
Alle undersøgelser og analyser er udført efter gældende standarder og er af højeste kvalitet. An-
læg af møller i marine miljøer er en relativ ny disciplin, hvorfor der bl.a. savnes litteratur og lang-
tidsstudier om lyd- og vibrationsmæssige effekter ved af anlæg og drift af en havmøllepark på 
epifaunale invertebrater.  
 
For Natura-2000 område Mejlflak er der hverken udarbejdet basisanalyse eller Natura-2000 plan, 
hvorfor det kan være svært, at vurdere eventuelle effekter på udpegningsgrundlaget. 
 

4.7 Konklusion 
Den overordnede vurdering af virkningerne på miljøet i anlægs- og driftsfase er opsummeret i 
Tabel 2-19, hvor også kvaliteten af data der ligger til grund for vurderingen er vurderet.  

 
Af 20 af de planlagte møller i havmølleparken ved Mejlflak vil de 9 være beliggende på grænsen 
til habitatområde 170, Mejlflak, hvorfor effekterne af opførsel og drift på områdets udpegnings-
grundlag rev, skal vurderes.  
 
Overordnet set, skal der ikke opføres vindmøller i selve habitatområdet, hvorfor eventuelle på-
virkninger vurderes som værende primært relateret til spredning af sediment i forbindelse med 
anlæg af møllefundamenter. Derudover kan der potentielt forekomme lyd- og vibrationsgener i 
både anlægs- og drifsfase.  
 
Sedimentspildet fra anlægsarbejdet forventes, at være mængde- og tidsmæssigt begrænset. 
Samtidigt består flora- og faunasamfund af hårdføre arter der kan tåle kortvarige sedimenteks-
poneringer. Der forventes således at effekter på habitatområdets udpegningsgrundlag vil være af 
ubetydelig karakter. Dette være sig gældende i relation til anlæg og drift af de ni havmøller men 
også for eventuelle kumulative effekter i relation til andre potentielt forstyrrende aktiviteter i 
nærområdet. 
 
 

Tabel 0-6 Eksempel på skema til overordnet vurdering af en virkning på miljøet 

Sandsynlig virkning Samlet betydning  Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ REV (1170)   

Anlægsfasen   
Sedimentspredning, monopælfundament 
 

Lille 3 

Sedimentspredning, gravitationsfundament 
 

Mindre 3 

Sedimentspredning, kabelnedlægning Ingen/ubetydelig 3 

Sedimentspredning, betjening af fartøjer, Jack-up 
pramme, støtteben, ankre mv. 

Ingen/ubetydelig 3 

Støj fra maskiner 
 

Ingen/ubetydelig 1 

Driftsfasen   
Støj fra møller 
 

Mindre 1 
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5. FLAGERMUS 

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

5.2 Eksisterende forhold 
5.2.1 Offshore forekomster af flagermus 

En række arter af flagermus trækker over betydelige afstande mellem sommer- og vinterkvarte-
rer. Blandt de arter, der er almindeligt forekommende i Danmark, gælder det især troldflager-
mus, brunflagermus og skimmelflagermus, som alle kan trække over afstande på mere end 1000 
km /108/. Også en art som damflagermus, der er en dansk ansvarsart og rødlistet som sårbar 
/109/, kan trække over betydelige afstande. Under trækket kan de langdistancetrækkende arter 
krydse havområder som Kattegat, Østersøen og Tyske Bugt. 
 
Ahlén m.fl. har vist, at også andre flagermusarter end de kendte langdistancetrækkere kan op-
træde flere kilometer fra land /110//111/. Således var dværgflagermus blandt de hyppigst regi-
strerede arter ved flagermusundersøgelser udført fra skibe i Øresund og Kalmarsund samt på ud-
træksteder langs kysten. På denne baggrund må dværgflagermus, der ellers har været betragtet 
som en ikke-trækkende art, klassificeres som delvis trækkende /111/. 
 
Fouragerende flagermus, herunder også arter der ikke trækker, kan især på nætter med rolige 
vindforhold træffes adskillige kilometer fra land, hvor de jager insekter og edderkopper, der drif-
ter med vinden eller aktivt flyver over havet. Flyvende insekter over havet kan samles ved skibe, 
broer, fyrtårne og vindmøller, som derved også tiltrækker fouragerende flagermus /110//111/. 
 
Vand- og damflagermus, der normalt tager insekter i overfladen af søer, åer og beskyttede vige, 
kan på stille nætter også jage over havet, hvor det foretrukne bytte formentlig er krebsdyr /110/. 
 

5.2.2 Forekomst af flagermus i projektområdet 
Der er intet kendskab til trækkende eller fouragerende flagermus over Århus Bugt. De danske 
flagermus’ udbredelse er kortlagt i forbindelse med projektet ”Dansk Pattedyratlas” /112/. Fore-
komsten af flagermus i de atlaskvadrater (à 10 x 10 km), der er nærmest projektområdet, er vist 
i Tabel 5-1. 

Tabel 5-1 Forekomst af flagermus i atlaskvadraterne omkring Mejlflak. Kilde: /112/. 

Art / Område Østkyst omkring 
Kysing Næs  

(2 kvadrater) 

Helgenæs  
(1 kvadrat) 

Nordsamsø  
(1 kvadrat) 

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

Langøret flagermus x   

 

Projektområdet ligger lidt over 2 km fra den nærmeste kyst (Nordsamsø) og ca. 4,5 km fra Jyl-
lands østkyst. Ved de foreslåede mølleplaceringer vil de nærmeste møller være placeret knap 4 
km fra Samsø og ca. 7 km fra Jyllands østkyst og spidsen af Helgenæs.  
 
På denne baggrund må det formodes, at det fortrinsvis er de langtflyvende arter som troldfla-
germus og brunflagermus, der regelmæssigt kan forekommer inden for projektområdet. Dværg-
flagermus og måske sydflagermus må forventes at forekomme lejlighedsvis. Området vurderes at 
være for eksponeret for vind og bølger til at være attraktivt for vandflagermus, og det ligger for 
langt fra kysten til at kunne nås af en strukturbundet art som langøret flagermus. 
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Blandt de øvrige arter vurderes skimmelflagermus lejlighedsvis at kunne passere området på 
træk, mens området ikke vurderes at ligge inden for damflagermusens udbredelsesområde og 
trækruter. 
 
Ansamlinger af flagermus træffes ofte på de samme lokaliteter langs kysterne, som opsamler ud-
trækkende fugle, mens indtrækket synes at foregå over en bred front /110//111/. Flagermusenes 
trækruter over Århus Bugt må derfor formodes at følge de samme ruter, som er beskrevet for 
landfugle (se figur 3-12 og 3-13 i fugleafsnittet). 
 
 

5.3 Potentielle påvirkninger 
5.3.1 Potentielle kilder til påvirkning 

Den væsentligste, potentielle påvirkning fra havmølleparker på flagermus er en øget dødelighed 
som følge af kollision med rotoren (eller påvirkning fra turbulens) i driftsfasen. 
 
For vindmøller på land er (indirekte) tab af fourageringshabitat for flagermus nævnt som en mu-
lig konsekvens /113/, men der er ingen observationer, der tyder på, at flagermus undgår områ-
der nær havvindmøller /110/. Tværtimod synes flagermus at kunne tiltrækkes af de ansamlinger 
af insekter, der kan forekomme omkring møllerne. Der er ligeledes ingen tegn på, at havmøller 
kan virke som en barriere for trækkende flagermus /110/. 
 
Forstyrrelser fra menneskelig aktivitet i anlægsfasen kan udelukkes som en kilde til væsentlige 
påvirkninger af flagermus, da anlægsaktiviteterne primært vil foregå i dagtimerne. Derimod vil 
aktiviteter i forbindelse med servicebesøg potentielt kunne forstyrre eventuelle rastende flager-
mus (se afsnit 5.3.2.3). 
 

5.3.2 Vurdering af kollisionsrisiko 
5.3.2.1 Hyppighed af kollisioner 

Flagermus vides at kollidere med vindmøller i betydeligt omfang /113//114/, og antallet af kolli-
sionsdræbte flagermus kan i nogle tilfælde være væsentligt højere end antallet af kollisionsdræb-
te fugle /115//116/. Samtidig er flagermus pga. deres begrænsede reproduktionsevne (1-2 un-
ger/år) mere sårbare over for en øget dødelighed end de fleste fuglearter. 
 
Der er ikke foretaget systematiske eftersøgninger af kollisionsdræbte flagermus ved vindmøller i 
Danmark. De arter, der hyppigst findes kollisionsdræbt i tyske undersøgelser (sammenstillet i 
/114/), er brunflagermus, troldflagermus og pipistrelflagermus (en sydlig søsterart til dværgfla-
germus). Også arter som skimmelflagermus og sydflagermus er fundet kollisionsdræbt i betydeli-
ge antal. De arter, der er udsat for kollision, synes dels at være arter, der bevæger sig over store 
afstande, dels arter, der jager insekter omkring rotorbladene. 
 
Der er ingen viden om hyppigheden af kollisioner mellem flagermus og vindmøller på havet 
/110/. For landbaserede møller er antallet af kollisionsdræbte flagermus i forskellige undersøgel-
ser estimeret til mellem 1 og 27 individer/mølle/år /113/. Kollisionsfrekvenser i den øvre ende af 
dette interval vurderes at kunne udgøre en potentiel risiko for de berørte bestande, men hyppig-
heden af kollisioner må formodes at være væsentligt mindre for havvindmøller. 
 

5.3.2.2 Flyvehøjde 
Observationer fra skibe har vist, at trækkende flagermus helt overvejende flyver i højder på < 10 
m over havet /111/. Dette synes også at gælde en normalt højtflyvende art som brunflagermus. 
Radarobservationer bekræfter dette billede, men viser dog også, at trækkende brunflagermus 
(som er den eneste trækflagermus, der er stor nok til at kunne ses på radar) kan flyve i højder 
på 40 m eller mere over havoverfladen /110//111/. Trækhøjden for brunflagermus – og sandsyn-
ligvis også for skimmelflagermus – kan således lejlighedsvis overlappe med den nedre del af 
havmøllers rotorområde. Troldflagermus og dværgflagermus flyver normalt i 1-3 meters højde 
over havet og dermed langt under rotorhøjde /110/. 
 
Under jagt på insekter stiger flagermusene til større højde. Ahlén m.fl. observerede ved flere lej-
ligheder, hvordan en lavtflyvende flagermus ved mødet med en havvindmølle fløj op og jagede 
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insekter omkring tårnet og rotorbladene /110/. Der er næppe tvivl om, at denne adfærd indebæ-
rer en betydelig risiko for kollision. 
 
Brunflagermus jager normalt i højder på 5-50 m, men kan lejlighedsvis jage insekter i meget stor 
højde. Ved adskillige lejligheder er brunflagermus således registreret i over 180 meters højde 
over Helgoland /117/ og ved Falsterbo sågar i op til 1200 meters højde /110/. Flagermusene ud-
nytter her de samme insektforekomster, som udnyttes af de ligeledes meget højtflyvende fugle-
arter mursejler og bysvale. Højder mellem normalområdet og de nævnte ekstremværdier udnyt-
tes også, således at brunflagermusens flyvehøjde under jagt overlapper med havvindmøllers ro-
torområde. 
 

5.3.2.3 Rastende flagermus 
Flagermus vides at kunne raste i vindmøllers naceller, hvilket indebærer en ikke ubetydelig kolli-
sionsrisiko i forbindelse med ind- og udflyvning og muligvis også kan udsætte dyrene for olietil-
smudsning og elektriske stød. Endvidere kan dyrene blive forstyrret i forbindelse med service og 
vedligeholdelse af møllerne.  
 
I Sverige (Blekinge) har serviceteknikere fundet rastende flagermus i naceller på vindmøller 5,8 
km fra kysten /110//111/. Dværg- og troldflagermus blev truffet jagende i den pågældende møl-
lepark, formentlig tiltrukket af gode insektforekomster omkring møllerne. Også brunflagermus og 
den nærtstående, sjældne art Leislers flagermus syntes at raste i området /110//111/. 
 

5.3.2.4 Lys 
Det er velkendt, at klart, især blåligt-hvidt lys, tiltrækker natsværmere og andre insekter. Af 
denne grund jager flere arter af flagermus (navnlig brun-, syd- og skimmelflagermus) ofte insek-
ter omkring vejlamper /112/. Det må antages, at klart, hvidt lys på offshore konstruktioner på 
tilsvarende vis tiltrækker insekter og insektjagende flagermus. Afmærkning af møllerne med 
hvidt lys, som krævet af hensyn til flysikkerheden, vurderes derfor at øge flagermusenes jagtak-
tivitet i rotorområdet, hvorved også kollisionsrisikoen forøges. Det planlagte, glimtende lys vur-
deres dog at tiltrække færre insekter end fast lys. 
 

5.3.3 Konsekvensvurdering 
5.3.3.1 Berørte arter 

Blandt de arter, der må antages at forekomme i projektområdet, er det først og fremmest brun-
flagermus, der pga. artens foretrukne flyvehøjde og jagtadfærd potentielt vil være udsat for kolli-
sion med de planlagte havmøller ved Mejlflak. Brunflagermus formodes at forekomme i området 
både som trækkende og fouragerende, idet i hvert fald de vestligste møller vurderes at ligge in-
den for artens mulige aktionsradius i forhold til de kendte levesteder på Jyllands østkyst. 
 
Trold- og dværgflagermus vurderes at kunne forekomme i området på træk forår (april-maj) og 
sensommer/efterår (august-oktober). I disse perioder må arterne også formodes at kunne træf-
fes jagende omkring de planlagte møller. Da de to arter trækker relativt lavt (< 10 m) over 
vandoverfladen, vil de ikke være udsat for kollision under trækket; men de vil være udsat i for-
bindelse med fouragering omkring møllerne og såfremt de tager ophold i nacellerne, dvs. udnyt-
ter området som rasteområde. 
 
De øvrige arter som vand-, syd- og skimmelflagermus formodes kun undtagelsesvis at forekom-
me i området, hvorfor kollisionsrisikoen for disse arter må vurderes som ubetydelig. 
 

5.3.3.2 Påvirkning af bestande 
Ahlén m.fl. vurderer, at kollisionsdrab i et omfang, der potentielt kan påvirke de berørte flager-
musbestande væsentligt, kun vil kunne forekomme i de tilfælde, hvor havmøller placeres ud for 
foretrukne udtræksteder eller i områder, hvor fouragerende flagermus samles /110/. 
 
De nærmeste, potentielt vigtige udtræksteder (Issehoved, Kysing Næs og Sletterhage) ligger 
henholdsvis ca. 4, 7 og 7 km fra de nærmeste af de planlagte møller, og med henvisning til de 
foretagne analyser for fugle (se ovenstående afsnit om fugle) vurderes et eventuelt træk af fla-
germus kun at berøre projektområdet og de planlagte mølleplaceringer i lille omfang. 
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De potentielt berørte arter brunflagermus, troldflagermus og dværgflagermus er strengt beskyt-
tede bilag IV-arter, men er hverken nationalt eller internationalt rødlistede eller særlige danske 
ansvarsarter. De potentielt berørte bestande vurderes derfor ikke at være specielt sårbare. 
 
På denne baggrund vurderes Mejlflak Havmøllepark ikke at ville have væsentlige, negative effek-
ter på flagermus. 
 
Vurderingen er sammenfattet i nedenstående Tabel 5-2. 

Tabel 5-2 Sammenfatning af påvirkningerne på flagermus; kun påvirkninger i driftsfasen vurderes at væ-
re relevante. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet  
betydning 

Fysisk tilstedeværelse af vindmøller, 
rotation, lys  
=> Kollisionsrisiko 

Lille Grænse-
overskridende* Lang Mindre 

Inspektion og vedligeholdelse 
=> Fysisk forstyrrelse Ubetydelig Grænse-

overskridende* Lang Ubetydelig 

* Da der er tale om trækkende bestande 
 
 

5.4 Potentielle kumulative effekter 
Den eksisterende møllepark ved Tunø Knob er placeret ca. 4 km fra de nærmeste møller i den 
planlagte Mejlflak Havmøllepark. Ingen af mølleparkerne vurderes i sig selv at give anledning til 
væsentlige, negative påvirkninger af flagermusbestande, og de eventuelle kumulative effekter 
vurderes at være små. 
 
 

5.5 Afværgeforanstaltninger 
Afmærkning af møllerne med hvidt eller blåligt-hvidt lys tiltrækker insekter og dermed også ja-
gende flagermus. Med henblik på at mindske denne tiltrækningseffekt – og dermed risikoen for at 
flagermus kolliderer med rotoren – anbefales følgende: 

 at der kun anvendes afmærkning med hvidt lys, hvor det er absolut påkrævet 
 at alt hvidt lys er glimtende (ikke fast) 
 at glimtene gøres kortest mulige (inden for de gældende bestemmelsers rammer) 
 at afmærkningen begrænses til bestemmelsernes minimumskrav med hensyn til lysstyrke 
 
 

5.6 Tekniske mangler og/eller manglende viden 
Der er ingen faktuel viden om forekomsten af trækkende eller fouragerende flagermus i projekt-
området. Vurderingen er derfor baseret på den eksisterende viden om forekomsten af flagermus i 
de nærliggende landområder, den generelle viden om forekomsten af flagermus offshore samt på 
analogier til fugletrækket over området. 
 
Det er et relativt nyopdaget fænomen, at ikke-trækkende flagermus (ud over vand- og damfla-
germus) kan fouragere over nærliggende havområder. Der mangler derfor generel viden om, 
hvor hyppigt dette forekommer, hvor langt fra land flagermusene jager, og hvor stor en rolle dis-
se offshore fourageringsområder spiller. 
 
 

5.7 Konklusion 
På baggrund af ovenstående redegørelse kan den overordnede vurdering af Mejlflak Havmølle-
parks forventede virkninger på flagermus samt kvaliteten af de data, der er anvendt, opsumme-
res som følger (Tabel 5-3). 

Tabel 5-3 Samlet vurdering af Mejlflak Havmølleparks påvirkning af flagermus. 

Påvirkning Receptor Samlet betydning  Grundlag for  
vurdering* 

Anlægsfasen    
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Støj og fysisk forstyrrelse 
 
 

Flagermus Ingen 1 

Driftsfasen    
Fysisk tilstedeværelse, rotation, lys 
=> Kollisionsrisiko 

Flagermus Mindre 1 

Fysisk tilstedeværelse, rotation 
=> Barrierevirkning 

Flagermus Ingen 1 

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

Flagermus Ingen 1 

Inspektion og vedligeholdelse 
=> Fysisk forstyrrelse 

Flagermus Ubetydelig 1 

* Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret ved hjælp af følgende ka-
tegorier:  
4. Begrænset (spredte data, noget viden) 
5. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden) 
6. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden) 
 
På baggrund af vurderingen kan det konkluderes, at Mejlflak Havmøllepark, hverken i sig selv el-
ler i kombination med andre anlæg, aktiviteter, projekter eller planer, vil kunne beskadige eller 
ødelægge yngle- eller rasteområder for flagermus.  
 
Det kan ligeledes konkluderes, at Mejlflak Havmøllepark ikke i sig selv eller i kombination med 
andre anlæg, aktiviteter, projekter eller planer vil have nogen væsentlige, negative effekter på 
flagermus, herunder akut truede, sårbare, sjældne eller fredede arter samt arter, som Danmark i 
international sammenhæng har et særligt ansvar for. 
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