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2

VISUEL PÅVIRKNING FRA KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK
Vurderingen af den visuelle påvirkning fra Kriegers Flak Havmøllepark forholder
sig dels til påvirkning af de kystnære landskaber i relation til påvirkningen af
landskabernes bærende karaktertræk og oplevelsesværdi og dels til påvirkning
af befolkningen i relation til at bo i eller gæste de kystnære landskaber.

3
3.1

EKSISTERENDE FORHOLD
Landskabet
I det følgende er kystlandskabet langs Møns østvendte kyst, Stevns sydøstvendte kyst samt den vestlige del af Sveriges sydvendte kyst kort beskrevet. Det er
de kystlandskaber, der vurderes at kunne bliver visuelt påvirket af Kriegers Flak
Havmøllepark. Beskrivelserne fokuserer på landskabernes særlige karaktertræk
og oplevelsesværdier. Det skal danne baggrund for at vurdere havmølleparkens
påvirkning af landskabet.

3.1.1

Høje Møn og Møns Klint
Landskabets bærende karaktertræk
Høje Møn betegner den østlige del af Møn, der er det kystlandskab, der ligger
tættest på Kriegers Flak (ca. 15 km fra kysten).
Landskabets karakter er stærkt præget af den kridtholdige undergrund, der under sidste istid blev presset op af isen og dannede et markant, storbakket terræn. Bakkerne fremhæves af kontrasten til et stort lavbundsområde, der afgrænser Høje Møn mod vest, Borrelavning, og mødet med kysten mod øst.
Kystlinjen er langs hele Møns østkyst er markeret af stejle kystklinter, der rejser
sig op til 128 meter over havoverfladen og står som en bar væg ud mod havet og
en brat overgang til det bagvedliggende landskab. Langs kysten mod syd aftager
kystklinten, og terrænet falder jævnt mod havet.
Oven for klinten er landskabet langs kysten dækket af skov, særligt udbredt ved
Store Klinteskov, mens det øvrige landskab har landbrugskarakter. I en stor del
af kystlandskabet begrænser skovene udsigten til kysten fra det bagvedliggende
landskab, mens oplevelsen af landskabet umiddelbart oven for klinten er præget
af vide udsigter over hav og kyst. Syd for Store Klinteskov er kystlandskabet i
højere grad præget af dyrkede marker, og fra vejene er der stedvist kig over
havet mod syd.
Landskabets oplevelsesværdier
Møns Klint er udpeget som nationalt geologisk interesseområde på grund af de
enorme geologiske processer, der ligger bag dannelsen af Høje Møn og Møns
Klint, og er noget særligt både i nationalt og internationalt perspektiv. Det gør
området til én af Danmarks vigtigste landskabslokaliteter (Naturstyrelsen) med
stor naturhistorisk værdi i forhold til forståelsen af landskabets geologiske dannelse gennem tiden. Klintens dramatiske overgang mellem land og vand udgør
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desuden en stor oplevelsesværdi, der understøttes af stiruter i området samt et
besøgscenter/museum placeret i skovlandskabet oven for klinten.
Oven for klinten ligger der et særligt oplevelsesrigt skovlandskab med særlige
naturværdier, der bl.a. knytter sig til den kridtholdige undergrund. Skovene er
desuden en del af hovedgårdslandskabet til Klintholm Gods, der i sig selv udgør
kulturhistorisk landskabsoplevelse.
De særlige landskabelige, geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske værdier
i området ligger til grund for, at Høje Møn er omfattet af en landskabsfredning,
der har til formål at bevare de særlige landskabs- og naturværdier, samt sikre
offentlighedens adgang.
Kystlandskabet opleves uforstyrret. Fra kysten er udsigterne over havet præget
af en ubrudt horisont.

3.1.2

Stevns og Stevns Klint
Landskabets bærende karaktertræk
Kystlandskabet på den sydøstlige del af Stevns er det, der foruden Møn vurderes at kunne blive påvirket af en havmøllepark på Kriegers Flak (ca. 36 km fra
kysten).
Landskabet fremstår generelt som et landbrugslandskab på et fladt til let bølget
terræn 25-30 meter over havoverfladen. med middelstore marker, der afgrænses
af hegn eller bevoksede diger. Flere små landsbyer samler bebyggelsen, men
mindre gårde ligger også langs vejene eller trukket tilbage på markerne. Kombinationen af et fladt terræn, transparente hegn i markskel og bevoksning i tilknytning til bebyggelsen begrænser udsigterne til kysten. Kysten og udsigten over
havet opleves derfor primært fra de helt kystnære landskaber, hvor udsigterne
på langs af kysten i forskellig grad er præget af byer, tekniske anlæg mv.
Den let bugtede kystlinje markeres af en op til 41 meter høj kystklint, der brat
afslutter landbrugsfladen, og både set fra kysten og fra landsiden udgør et dramatisk landskabselement. Fra kysten afgrænser klinten udsigterne på langs af
kysten og medvirker til en uforstyrret udsigt over havet.
Havnebyen Rødvig ligger ved den sydøstvendte kyst og udgør den største
sammenhængende bebyggelse nær kysten. Byen ligger i et jævnt skrånende
terræn orienteret mod havnen, men beplantning og bebyggelse begrænser mange steder udsigterne mod havet. En sammenhængende udsigt over havet opleves derfor først fra havnen.
Landskabets oplevelsesværdier
Kysten langs Stevns Klint, der strækker sig mellem Rødvig i syd og Præsteskov i
nord, er et nationalt kystlandskab, der både i nationalt og internationalt perspektiv er en vigtig geologisk lokalitet. Også klintens dramatiske overgang mellem
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land og vand sætter rammen om en særlig landskabsoplevelse med uforstyrrede
udsigter på langs af kysten og over havet. En stiforbindelse langs hele klinten
forbinder Rødvig i syd og Bøgeskov Havn i nord.
Oven for klinten ligger der i det helt kystnære landskab flere kalkbrud, der i sig
selv er imponerende og byder på en særlig landskabsoplevelse, der formidler
landskabets geologi, samt Stevnsfortet, der formidler landskabets funktion som
forhenværende forsvarsværk.

3.1.3

Sveriges sydvestkyst
Landskabets bærende karaktertræk
Den svenske sydkyst mellem Falsterbonæsset og Smygehuk er den del af Sveriges kyst, der ligger nærmest Kriegers Flak (ca. 36 km fra kysten).
Landskabet omkring Trelleborg er et landbrugslandskab i et fladt terræn, der
mod syd afgrænses af en bugtet kystlinje, stedvist adskilt af bebyggelse. Vest for
Trelleborg strækker markerne sig næsten helt ud til kysten, og landskabet er
især præget af udsigten over det åbne kystlandskab og havet. Landskabet er her
kun sparsomt bebygget omkring oprindelige fiskelejrer langs kysten. Til gengæld
er kysten i høj grad præget af kulturhistoriske spor fra især militære forsvarsværker, men også andre fortidsminder og badehuse. Øst for Trelleborg er det kystnære landskab præget af bebyggelse langs kysten, der begrænser udsigten til
havet, der derfor kun opleves fra selve kysten.
Længst mod vest er landskabt på Falsterbonæsset i høj grad præget af naturområder og landskabets tætte relation til kysten og havet. Oplevelsen af landskabet
er mange steder præget af udsigter på langs af den bugtede kyst og ud over
havet. Selv om landskabet rummer to store sommerhusområder og tre golfbaner,
fremstår det som et delvist uforstyrret landskab, hvor særligt de kystnære landskaber rummer unikke naturlokaliteter.
Hele kysten tegnes af en bugtet kystlinje, der på Falsterbonæsset afgrænses af
naturarealer og klitter, mens kysten længere mod øst afgrænses af åbne kulturarealer eller bymiljøer.
Landskabets oplevelsesværdier
Landskabet på Falsterbonæsset rummer særlige landskabsværdier på grund af
de naturkvaliteter, der knytter sig til området og afspejler landskabets geologi.
Samtidig byder landskabet på særlige udsigter på tværs af dels de åbne strandenge og klitlandskaber og dels ud over den store vandflade, der er med til at
sætte rammen om landskabsoplevelsen.
Mellem Falsterbonæsset og Trelleborg rummer landskabet en masse kulturhistoriske spor med forskellig historisk reference, der i sammenhæng med landskabets karakter giver landskabet oplevelsesværdi.
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3.2

Befolkningen
I det følgende er landskabets funktion som bosted og besøgssted kort beskrevet
som baggrund for at vurdere påvirkningen på befolkningen fra en havmøllepark
på Kriegers Flak. Begge beskrivelser tager afsæt i den del af landskabet, hvor
der er visuel sammenhæng til kysten og dermed en potentiel påvirkning fra havmølleparken på boligen eller besøgsstedet.

3.2.1

Kystlandskabet som bosted
På Møn afgrænser de store kystskove i høj grad den visuelle sammenhæng til
kysten, og derfor er det kun i kystlandskabet syd for skovene, at der ligger ejendomme med udsigt over kysten og havet mod nordvest i retning af Kriegers Flak.
På Stevns er det kystnære landskab præget af gårde og husmandssteder langs
vejene parallelt med kysten, samt bebyggelsen ved Rødvig, men kysten og udsigt over havet opleves primært fra de helt kystnære arealer. Det er således
primært fra boliger ud mod kysten i Rødvig, at der er udsigter over havet i retning
af Kriegers Flak.
Landskabet omkring den svenske sydkyst er præget af et fladt terræn. Udsigt
over havet i retning af Kiregers Flak opleves derfor primært fra den bebyggelse,
der ligger helt ud til kysten.

3.2.2

Kystlandskabet som besøgssted
På Møn udgør Møns Klint og de store kystskove på Høje Møn en væsentlig turistattraktion, der i en stor del af året tiltrækker turister, institutioner, og besøgende fra regionen. Området som turistattraktion understøttes af besøgscenter/museum. Vordingborg Kommune har desuden udarbejdet en turistpolitisk
strategi, hvor Møns Klint er udpeget som ét af tre fyrtårne, der skal være afsæt
for fortsat udvikling af turismen i kommunen (Vordingborg Kommune, 2013).
På Stevns udgør Stevns Klint en turistattraktion i sig selv, men der ud over ligger
der oven for klinten flere besøgssteder, der knytter sig til områdets geologi, kystkultur og koldkrigsfort. Stevns Kommune har sat fokus på Stevns Klint som besøgssted og turistmål med projekt ”Verdensarv Stevns Klint”. Både af denne
grund og på grund af en generel stigning i turismen på Stevns er der en forventning om et stigende besøgstal de kommende år (Stevns Kommune, 2014).
På Falsterbonæsset ligger to store sommerhusområder og tre golfbaner, der i sig
selv er destination for besøgende. Der ud over er området destination for besøgende, der søger unikke naturoplevelser. Lige øst for Trelleborg ligger en golfbane i kystlandskabet, og der ud over er kystlandskabet destination for almindelig bade- og kystturisme.
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4
4.1

VURDERING AF PÅVIRKNINGER I ANLÆGSFASEN
Påvirkning på landskabet
Kriegers Flak Havmøllepark skal anlægges så langt fra land (ca. 15-35 km), at
anlægsarbejdet ikke vurderes at komme til at præge landskabets karakter langs
de danske og svenske kyster, hvorfra arbejdet kan blive synligt.
Langs kysterne har landskaberne flere steder særlige oplevelsesværdier, der
knytter sig til landskabets karaktertræk, kysten og særlige udsigtsmuligheder.
Det vurderes, at den visuelle påvirkning fra anlægsarbejdet i starten vil være så
lille, at den ikke har betydning for landskabets oplevelsesværdi. Efterhånden
som havmølleparken etableres, vil påvirkningen komme til at svare til driftsfasen.

4.2

Påvirkning på befolkningen
Beboere, turister og andre, der har kystlandskaberne som bosted eller bruger
dem rekreativt, kan potentielt blive påvirket visuelt af havmølleparken. I anlægsfasen vil påvirkningen være knyttet til den visuelle påvirkning fra selve anlægsarbejdet på havfladen med tilhørende kraner, arbejdsplatforme mv., samt lyspåvirkning fra arbejds- og afværgelys i arbejdsområdet. Det antages, at der vil være tale om kraftig arbejdsbelysning om natten i etableringsfasen, særligt hvis der
arbejdes hele døgnet. Efterhånden som havmølleparken bliver etableret, vil den
visuelle påvirkning svare til driftsfasen.

5
5.1

VURDERING AF PÅVIRKNINGER I DRIFTSFASEN
Påvirkning på landskabet
Det vurderes, at havmølleparken vil komme til at stå så langt fra kysten, at havmøllerne i driftsfasen ikke kommer til at præge kystlandskabets bærende karaktertræk langs de danske og svenske kyster, hvorfra havmøllerne bliver synlige.
Selv om de bærende karaktertræk ikke i sig selv påvirkes af havmøllerne, vurderes landskabets oplevelsesværdi i nogen grad at blive påvirket, fordi havmølleparken vil præge den visuelle oplevelse og de særlige udsigter, der knytter sig til
kysterne. Vurderingen af påvirkningen tager afsæt i landskabets oplevelsesværdi
og visuel påvirkning fra havmølleparken.
Alle kystlandskaber i landzone er omfattet af nationale landskabsinteresser, hvilket afspejles i den danske lovgivning for forvaltning og planlægning langs kysterne. Desuden er kystlandskaberne på Møn og Stevns udpeget som nationale
kystlandskaber, hvilket skærper den nationale landskabsinteresse på disse lokaliteter. Sandsynligheden for, at landskaberne vil blive visuelt påvirket, er bestemt
af svingende sigtbarhed. Selv om havmølleparken vil være synlig i klart vejr, vil
den måske ikke være synlig i diset eller gråt vejr. Sandsynligheden for, at der vil
være en visuel påvirkning, anslås at blive middel (<75%). Da havmølleparken er
en permanent installation, vil påvirkningen være i hele driftsfasen.
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Påvirkningen af kystlandskabet vurderes generelt at blive mindre negativ fra de
steder, hvor Kriegers Flak Havmøllepark bliver synlig. Fra Møns Klint, hvor afstanden til havmølleparken er relativt kort, vurderes påvirkningen at blive moderat negativ. Landskabspåvirkningen er i det følgende beskrevet for udvalgte lokaliteter.
Den visuelle påvirkning fra lysafmærkning på havmøllerne behandles under befolkning. Det vurderes, at selve lysafmærkningen ikke vil få indflydelse på landskabets bærende karaktertræk. Lysmærkningen kan komme til at påvirke landskabets oplevelsesværdi, da det vil øge havmølleparkens synlighed i de mørke
timer. Imidlertid opfattes landskabets oplevelsesværdi primært knyttet til døgnets
lyse timer og vurderes derfor samlet set påvirket i mindre negativ grad.

5.1.1

Møns Klint
Møns Klint er det sted i Danmark, hvor man fra land er tættest på Kriegers Flak
Havmøllepark, idet afstanden her er 15,5 km til nærmeste havmølle.
Landskabet ved Møns Klint er på grund af sin karakter, særlige geologi og naturindhold et meget karakteristisk og oplevelsesrigt landskab, der vurderes særligt
sårbart over for tekniske anlæg, der forringer landskabets kvaliteter og tilfører
landskabet et teknisk præget udtryk.
Selv om afstanden til havmøllerne er relativt stor, vurderes de at komme til at
præge en stor del af horisonten, hvor der før var frit udsyn til en ubrudt horisontlinje. Havmølleparkens synlighed og visuelle påvirkning af landskabet forstærkes
af, at landskabet opleves fra et højtliggende terræn, ca. 128 meter over havoverfladen. Samtidig forventes møllevingernes bevægelse i nogen grad at være synlig på denne afstand, hvilket skaber uro i landskabsbilledet, der før var statisk.
Havmøllernes synlighed vurderes derfor at forstyrre landskabets oplevelsesværdi i middel grad.
Sammenholdt med, at landskabet har væsentlige nationale beskyttelsesinteresser, vurderes påvirkningen af landskabet her at blive moderat negativ.

5.1.2

Stevnsfortet
Fra kysten ved Stevnsfortet er afstanden til nærmeste havmølle ca. 36 km.
Landskabet er på grund af sin karakter, kulturhistoriske fortælling og naturindhold et oplevelsesrigt landskab, der vurderes særligt sårbart over for ændringer,
der forringer landskabets fortælling og oplevelsesværdi.
Havmøllerne vurderes at blive synlige fra kystlandskabet, men ikke tilføre oplevelsen af landskabet væsentlig forstyrrelse. Havmølleparken kommer til at være
så langt fra land, at den ikke vurderes at komme til at præge oplevelsen af havet
som en åben flade, men vil dog bryde den i dag ellers ubrudte horisont. Kystlandskabet er i dag præget af Stevnsfortet med tilhørende anlæg, der i nogen
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grad giver landskabet et teknisk præg. Derfor vurderes udsigten over havet ikke
at komme til at stå i kontrast til landskabets karakter, selv om havmølleparken vil
blive synlig. Samlet set vurderes havmølleparkens visuelle forstyrrelse af kystlandskabet ved Stevnsfortet at blive lav i hele driftsfasen.
Sammenholdt med, at landskabet har væsentlige nationale beskyttelsesinteresser, vurderes påvirkningen af landskabet her at blive mindre negativ.

5.1.3

Falsterbonæsset
Fra kysten ved Falsterbonæsset i Sverige er afstanden til nærmeste havmølle
ca. 36 km.
Kystlandskabet har på grund af sin karakter som uberørt og uforstyrret naturområde stor landskabelig oplevelsesværdi og vurderes særligt sårbart over for enhver teknisk prægning.
Havmølleparken vurderes lige som ved Stevnsfortet at blive synlig, særligt i klart
vejr. Selv om landskabet her er særligt sårbart over for påvirkning fra tekniske
anlæg, vurderes afstanden til havmøllerne at blive så stor, at de ikke eller kun i
mindre grad vil forstyrre oplevelsen af dette naturprægede landskab.
Sammenholdt med, at landskabet har væsentlige nationale beskyttelsesinteresser, vurderes påvirkningen af landskabet her at blive mindre negativ.

5.2

Påvirkning på befolkningen
Beboere, turister og andre, der har kystlandskaberne som bosted eller bruger
dem rekreativt, kan potentielt blive påvirket visuelt af havmølleparken og havmøllernes lysafmærkning. Vurderingen af påvirkningen af befolkningen i driftsfasen
tager afsæt i de udarbejdede visualiseringer i visualiseringsrapporten (Hasløv og
Kjærsgaard, 2015) samt relevante undersøgelser, der behandler betydningen af
den visuelle påvirkning fra havmøller, når man bor i eller besøger kystlandskaber.
Generelt vil påvirkningen af befolkningen variere. Havmøllernes påvirkning af
befolkningens visuelle oplevelse af landskabet vil variere afhængigt af havmølleparkens synlighed, afstand fra kysten samt bl.a. antallet af havmøller, havmøllernes størrelse, opstillingsmønster og oplevelse af roterende vinger. Desuden vil
borgere, som er vant til at se på hav- eller landmøller, have en tendens til at
være mere tolerante over for en visuel påvirkning fra nye mølleområder end
borgere, der ikke er vant til hav- eller landmøller. Tilsvarende vil modstandere af
hav- og landmøller ofte blive mere generet end tilhængere.
Af visualiseringerne fremgår, at havmølleparken vil have størst visuel påvirkning
af de kystlandskaber, hvor afstanden til havmøllerne er mindst, eksempelvis
Møns Klint, mens havmøllernes synlighed vil aftage, jo større afstanden til hav-
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mølleparken er. Påvirkningen på befolkningen vurderes at blive mindre til ubetydelig.
Omkring Møns Klint, hvor afstanden til havmølleparken er mindst, og den visuelle påvirkning af landskabet vurderes moderat, vurderes påvirkningen på befolkningen at blive moderat negativ til mindre. De betragtninger, der ligger til grund
for vurderingerne, er beskrevet i det følgende.

5.2.1

Kystlandskabet som bosted
Der vil være stor forskel på, hvordan borgere langs kysterne vil opleve en visuel
påvirkning fra en havmøllepark, uanset om den står 15 km eller 35 km fra kysten.
Nogen vil opleve en mindsket herlighedsværdi af deres bolig, sommerhus eller
udearealer, mens andre ikke vil opleve større ændring af de visuelle kvaliteter.
Især borgere, som benytter kystlandskabet hyppigt og enten kan se havmøllerne
fra deres bolig/sommerhus eller benytter kysterne rekreativt, må forventes at
blive påvirket.
Den visuelle forstyrrelse fra lysafmærkning på havmøllerne vurderes især at ville
påvirke befolkningen i relation til deres benyttelse af kystlandskabet som bosted.
Kravet til lysafmærkning er bestemt af Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen af
hensyn til skibstrafik og luftfartssikkerhed, som beskrevet i visualiseringsrapportens indledende afsnit (Hasløv og Kjærsgaard, 2015).
I de mørke timer vil der især ske en påvirkning af den del af befolkningen, der
bor i kystområderne med udsigt over havet i retning af Kriegers Flak. Den rekreative anvendelse vurderes derimod kun i lav grad at blive påvirket, da den
overvejende finder sted i døgnets lyse timer. I diset vejr kan den påkrævede
hvide lysafmærkning af 10 MW havmøller i dagtimerne i nogen grad at fremhæve havmøllerne.
Som det fremgår af natvisualiseringerne, vil lysafmærkningen af havmølleparken
betyde, at en ellers mørk havflade vil blive diskret oplyst af en kombination af
blinkende røde og gule lys.
De fleste steder vurderes afstanden til havmølleparken at være så stor, at den i
de mørke timer kun opleves svagt i horisonten med en rød markering. Ved Møns
Klint, hvor afstanden til havmølleparken er mindst, vil påvirkningen fra lysafmærkningen være størst. Her vurderes den visuelle påvirkning fra havmølleparken at kunne sidestilles med oplysning af en lille by, der vil præge horisonten.
Lysbilledet vil være komplekst, fordi det blinkende lys vil opleves tydeligt og skaber visuel uro. Det forstærkes af den effekt, der opstår, når møllevinger passerer
bagvedstående lys. Landskabet opleves her primært i de lyse timer på grund af
landskabets funktion som oplevelsessted, mens enkelte boliger syd for Store
Klinteskov potentielt kan blive påvirket. Boligerne ligger dog trukket lidt tilbage fra
kysten, og havmølleparkens synlighed herfra er ikke kortlagt.
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I hvor høj grad natafmærkningen vil komme til at påvirke befolkningen vil variere,
men vurderes overvejende at knytte sig til den oplevede påvirkning af den herlighedsværdi, den enkelte borger tillægger sin bolig eller sommerhus.

5.2.2

Befolkningens sundhed
Der vurderes ikke at være en direkte sundhedsmæssig påvirkning som følge af
de visuelle effekter, men der kan potentielt være en indirekte påvirkning som
følge af effekten på befolkningens brug af området.
Spørgsmålet er, om de visuelle effekter fra havmølleparken kan betyde, at befolkningen vil bruge de grønne/rekreative områder mindre, end de ellers ville
have gjort, og at deres livskvalitet derved påvirkes. Dette vil afhænge meget af
den enkelte borgers opfattelse af en havmøllepark – opleves den som skæmmende, neutral eller ligefrem en forskønnelse af landskabet? Der er forskellige
opfattelser af den visuelle påvirkning. Undersøgelser sandsynliggør, at befolkningens brug af de rekreative område har en gavnlig effekt på sundheden, men
der er ingen kendte undersøgelser, som påviser, at et ændret landskabsbillede
vil ændre på den rekreative værdi og derved sundhedseffekten.

5.3

Den visuelle påvirkning fra 3 MW havmøller og 10 MW havmøller
Der er i denne VVM behandlet to scenarier – hhv. opstilling med 3 MW havmøller og opstilling med 10 MW havmøller. For hvert scenarie er der valgt en opstilling, der vurderes at illustrere den værst tænkelige situation set fra de danske
kyster.
Den visuelle påvirkning fra en havmøllepark med mange mindre havmøller eller
færre større havmøller er forskellig og har hver sine fordele og ulemper, som
illustreret i
Tabel 1. Det vurderes dog, at havmøllernes forstyrrende effekt og påvirkning af
landskabet især afhænger af antallet af havmøller og opstillingsmønster, idet et
meget stort antal små havmøller (op til 200 stk. 3 MW havmøller) i langt højere
grad vurderes at komme til at præget landskabet og få en uroskabende effekt
end færre store havmøller (op til 60 stk. 10 MW havmøller). Særligt fra kystlandskabet på Møn vurderes selv 3 MW havmøller at blive så synlige, at det store
antal vil være en betydelig teknisk prægning af landskabsoplevelsen. Samtidig
vurderes møllevingernes rotation i nogen grad synlige, hvorved mindre havmøller kan give et mere uroligt bevægelsesbillede, fordi møllevingerne vil have en
hurtigere rotation end vingerne på de store havmøller. Slev om 10 MW havmøller
vil være mere synlige, vil de fremstå mere ”enkelt” i landskabet på grund af det
langt færre antal og mere roligt bevægelsesmønster.
Ud fra en landskabelig betragtning bør der derfor lægges op til at opstille så højtydende havmøller som muligt, så antallet af havmøller bliver så lille som muligt.
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Tabel 1:

Sammenligning af den visuelle påvirkning fra en havmøllepark med hhv. 3MW
havmøller og 10 MW havmøller.

3 MW

6
6.1

10 MW

Højde

Havmøllerne er lavere og ses
derfor ikke over så store afstande

Havmøllerne er højere og ses
derfor over større afstande

Opstillingsmønster

Opstillingsmønsteret er tættere
og vil derfor synes mere ”massivt”, men møllegruppen vil
dermed også fremstå veldefineret i landskabet

Opstillingsmønsteret er ikke så
tæt og vil derfor synes mindre
”massivt”. Derfor kan møllegruppen fremstå mere diffust afgrænset i landskabet

Antal møller

Antallet af havmøller er markant
større og kan dermed give et
større teknisk præg på landskabet

Antallet af havmøller er mindre,
og selv om de er større, virker
den tekniske påvirkning generelt
mindre

Rotor – bevægelse

De mindre rotorer skaber mere
uro i landskabsbilledet, da de
opfattes som drejende forholdsvist hurtigt rundt

De større rotorer skaber mindre
uro i landskabsbilledet, da de
opfattes som drejende forholdsvist langsomt rundt

Rotor – horisont

Fra afstand vil rotorerne synes
så tætte på horisonten, at havmøllerne vil påvirke opfattelsen
af horisonten

Fra afstand vil rotorerne synes
længere fra horisonten, og havmøllerne vil derfor ikke påvirke
oplevelsen af horisontlinen.

Antal lysafmærkninger

Der vil skulle etableres langt
flere lysafmærkninger på havmøllerne, hvilket påvirker natteoplevelsen. Synligheden om
dagen vurderes ubetydelig fra
kysten.

Der vil skulle etableres langt
færre lysafmærkninger på havmøllerne, men afmærkningen vil
også indeholde hvide lys i dagtimerne, som i nogen grad kan
fremhæve havmøllerne i diset
vejr. Natbelysningen kan påvirke
natoplevelsen.

Placering lysafmærkning

Lysafmærkningerne er placeret
forholdsvist lavt på havmøllerne,
hvilket gør, at de skjules på
længere afstand

Lysafmærkningerne er placeret
forholdsvist højt på havmøllerne,
hvilket gør, at de kan opleves på
længere afstand

Blinkeeffekt

Blinkeeffekten vil være stor, da
der er langt flere rotorer, mellem
beskuer og lys

Blinkeeffekten vil være mindre,
da der er langt færre rotorer,
mellem beskuer og lys

VURDERING AF PÅVIRKNINGER I DEMONTERINGSFASEN
Påvirkning på landskabet
I denne fase vurderes påvirkningen af kystlandskabet sammenlignelig med anlægsfasen.
Efterfølgende vil påvirkningen af landskabet være positiv, da den visuelle påvirkning fra havmølleparken er væk.

6.2

Påvirkning på befolkningen
Påvirkningen af befolkningen i demonteringsfasen vurderes sammenlignelig med
påvirkningerne i anlægsfasen.
Efterfølgende vil påvirkningen af landskabet være positiv, da den visuelle påvirkning fra havmølleparken er væk.
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AFVÆRGEFORANSTALTINGER
Den visuelle påvirkning fra Kriegers Flak Havmøllepark bliver størst på Møn i det
helt kystnære landskab, hvor havmøllerne vurderes at få en moderat påvirkning
på landskabets oplevelsesværdi. Den relativt høje påvirkningsgrad hænger
sammen med, at kystlandskabet har stor landskabsværdi af national interesse.
Derfor vil selv en middel forstyrrelse fra havmøllerne være en moderat påvirkning
af landskabet. Det er især havmølleparkens synlighed og den visuelle uro, som
roterende møllevinger skaber i landskabet, der ligger til grund for vurderingen af
graden af forstyrrelse. Udfordringen er, om der kan laves afværgeforanstaltninger, der medfører, at forstyrrelsen fra havmølleparken især fra Møns Klint bliver
lav, og påvirkningen af landskabet dermed mindre. Havmølleparken er så stor, at
den vil fylde en betydelig del af horisonten set fra et særligt oplevelsesrigt landskab, der i dag fremstår uforstyrret. Graden af forstyrrelse vurderes derfor generelt ikke at kunne reduceres så meget, at den samlede påvirkning af landskabet
bliver mindre.
Nedenfor er dog listet en række opmærksomhedspunkter, der i nogen grad vurderes at kunne reducere den negative visuelle påvirkning.


Der bør opstilles så få og højtydende havmøller som muligt.



Havmøllerne bør fremstå ensartede mht. farve og med antireflekterende
overflader. Den projekterede lyse, gråblå farve, der primært skal forhindre en alt for markant hvid signalvirkning af havmøllerne ved særlige belysningsforhold, er velegnet til at få havmøllerne til at fremstå mere diskrete, end hvis der havde været tale om, at havmøllerne havde stærke
signalfarver eller var malet rent hvide.



Møllevingernes rotationshastighed bør være ens inden for havmølleparken - og også gerne harmonere med den tyske havmøllepark Baltic II
samt de øvrige planlagte havmølleparker. Så vidt muligt bør der sikres
synkron rotation mellem de enkelte havmøller. Dermed vil den visuelle
uro i landskabet, som bevægelserne skaber, opfattes mere harmonisk.
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Det bør undersøges, om det er muligt at afskærme luftafmærkningen,
specielt flashlysene nedad, for at udnytte, at Jordens krumning kan være
med til at begrænse lysenes synlighed selv ved højtsiddende lys set fra
lave standpunkter på kysten.



Opstillingsmønsteret har stor betydning for, hvordan en vindmøllegruppe
optræder i landskabet og præger den visuelle oplevelse af landskabet.
For at reducere havmøllernes forstyrrende effekt bør de opstilles i et let
opfatteligt mønster og optræde som en velafgrænset gruppe på havfladen.
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KUMULATIVE EFFEKTER
Den kumulative effekt er i dette projekt er samspillet med Baltic II, der betyder, at
det samlede havmølleområde er større end den her betragtede Kriegers Flak
Havmøllepark.
Baltic II ligger øst for Kriegers Flak. Fra dansk grund vil den i høj grad optræde i
baggrunden af Kriegers Flak Havmøllepark og vil i mange tilfælde ikke være
synlig eller kun i begrænset omfang. Fra den svenske kyst vil Baltic II derimod
brede havmølleområdet ud i horisonten, da det samlede havmølleområde består
af tre delområder, der set herfra ligger ved siden af hinanden.

9

USIKKERHEDER, DER KAN FÅ BETYDNING FOR VURDERINGERNE
Der er her behandlet to scenarier for opstilling af Kriegers Flak Havmøllepark
med hhv. 3 MW havmøller og 10 MW havmøller. Særligt antallet af havmøller
samt havmøllernes opstillingsmønster og størrelse har betydning for, hvordan
havmølleparken vil påvirke kystlandskaberne i Danmark og Sverige.
Havmølleparken kan ende med at afvige fra disse scenarier i både antallet af
havmøller, havmøllernes størrelse og deres opstillingsmønster. Derfor kan den
visuelle påvirkning af landskab og befolkning vise sig anderledes, end det er
vurderet her.
Der er vurderet på de scenarier, der vurderes at være worst case for de to havmøllestørrelser. Der kan derfor være en forventning om, at havmølleparkens
endelige udformning vil påvirke landskab og befolkning mindre, end de her vurderede scenarier.
Det er en vigtig forudsætning for de to worst case scenarier, at området skal
udnyttes til én størrelse havmøller, og at havmøllerne skal stå i én sammenhængende gruppe. Afviges disse principper, kan worst case scenariet se anderledes
ud, end det er behandlet i denne baggrundsrapport.

10

KONKLUSION
Kriegers Flak Havmøllepark kan påvirke kystlandskaberne på Møn og Stevns i
Danmark og kystlandskaberne øst og vest for Trelleborg samt på Falsterbonæsset på Sverige sydvendte kyst, samt befolkningens brug af disse kystlandskaber.
Der vurderes ikke at blive en påvirkning af landskabernes bærende karaktertræk,
fordi afstanden til havmøllerne er stor. Der imod vurderes havmølleparkens synlighed i forskellig grad at påvirke landskabernes værdi som oplevelsesrigt landskab. Kystlandskaberne er omfattet af væsentlige nationale landskabsinteresser,
der skærper den samlede vurdering af påvirkningen. Dermed vurderes kystlandskabet ved Møns Klint at blive moderat påvirket, mens det øvrige kystlandskab,
hvorfra havmøllerne bliver synlige, vurderes mindre påvirket.
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Havmølleparkens påvirkning på befolkningen vurderes at komme til at variere
meget, fordi det er meget individuelt bestemt. Overordnet set vurderes befolkningen at blive påvirket enten i deres brug af kystlandskabet som bosted eller
som besøgssted. Nogen vil opleve en mindsket herlighedsværdi af deres bolig,
sommerhus eller udearealer, mens andre ikke vil opleve større ændring af de
visuelle kvaliteter. Der vurderes ikke at være en direkte sundhedsmæssig påvirkning som følge af de visuelle effekter, men der kan potentielt være en indirekte påvirkning som følge af effekten på befolkningens rekreative brug af området.
Den visuelle forstyrrelse fra lysafmærkning på havmøllerne vurderes især at ville
påvirke befolkningen i relation til deres benyttelse af kystlandskabet som bosted.
I de mørke timer vil der især ske en påvirkning af den del af befolkningen, der
bor i kystområderne med udsigt over havet i retning af Kriegers Flak. Den rekreative anvendelse vurderes derimod kun i lav grad at blive påvirket, da den
overvejende finder sted i døgnets lyse timer. Vurderingen er illustreret i Tabel 2.
Tabel 2:

Emne

Sammenfatning af vurderingen af påvirkningen på landskab og befolkning ved
etablering af Kriegers Flak Havmøllepark.
Fase

Forstyrrelse

Vigtighed

Påvirkning

Anlæg

Lav

National

Mindre

Drift

Middel

National

Moderat

Demontering

Lav

National

Mindre

Anlæg

Lav

National

Mindre

Drift

Lav

National

Mindre

Demontering

Lav

National

Mindre

Anlæg

Lav

National

Mindre

Drift

Lav

National

Mindre

Demontering

Lav

National

Mindre

Anlæg

Lav

National

Mindre

Drift

Lav

National

Mindre

Demontering

Lav

National

Mindre

Anlæg

Middel

Lokal

Moderat

Drift

Middel

Lokal

Moderat

Demontering

Middel

Lokal

Moderat

Anlæg

Lav

Lokal

Mindre

Drift

Lav

Lokal

Mindre

Demontering

Lav

Lokal

Mindre

Anlæg

Lav

Lokal

Mindre

Drift

Lav

Lokal

Mindre

Landskab
Møns Klint

Stevnsfortet

Falsterbo

Smygehug

Befolkning
Møns Klint

Stevnsfortet

Falsterbo
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Emne

Smygehug

Fase

Forstyrrelse

Vigtighed

Påvirkning

Demontering

Lav

Lokal

Mindre

Anlæg

Lav

Lokal

Mindre

Drift

Lav

Lokal

Mindre

Demontering

Lav

Lokal

Mindre

Der er i den samlede vurdering ikke skelnet mellem 3 MW og 10 MW havmøller,
da positive og negative effekter ved de to havmøllestørrelser ikke påvirker den
samlede vurderinger, som fremført under afværgeforanstaltninger. Ligeledes er
der ikke lavet et særskilt skema for vurdering af natpåvirkning, da påvirkningen
især vurderes at knytte sig til befolkningen og ikke i et samlet perspektiv adskiller
sig fra vurderingen i dagstimerne. Vurderingen af den samle påvirkningsgrad er
fastsat ud fra den metodik, der fremgår at tabellen i bilag 1. Påvirkningens sandsynlighed er alle steder sat til middel på grund af skiftende vejrforhold, og varigheden er permanent.
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BILAG 1: VURDERING AF PÅVIRKNINGSGRAD
Grad af
forstyrrelse

Vigtighed

Sandsynlighed

Varighed

Påvirkningsgrad

Permanent (>5 år)

Væsentlig

Midlertidig (1-5 år)

Væsentlig

Kortvarig (0-1 år)

Moderat

Permanent (>5 år)

Væsentlig

Midlertidig (1-5 år)

Væsentlig

Kortvarig (0-1 år)

Moderat

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Moderat

Kortvarig (0-1 år)

Mindre

Permanent (>5 år)

Væsentlig

Midlertidig (1-5 år)

Moderat

Kortvarig (0-1 år)

Moderat

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Moderat

Kortvarig (0-1 år)

Mindre

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Mindre

Kortvarig (0-1 år)

Mindre

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Moderat

(vigtigt for det område der

Kortvarig (0-1 år)

Mindre

direkte berøres eller for

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Mindre

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Mindre

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Høj (>75 %)

Internationale interesser

Middel (25-75 %)

Lav (<25 %)

Høj (>75 %)

Nationale eller regionale
interesser

Middel (25-75 %)

Lav (<25 %)
Høj
Lokale interesser

nærområdet)

Høj (> 75 %)

Middel (25-75 %)

Lav (<25 %)

Høj (>75 %)

Ubetydelig / ikke vigtig

Middel (25-75 %)

Lav (<25 %)

Tabel 3: Vurdering af påvirkningsgrad ved høj grad af forstyrrelse.
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Grad af
forstyrrelse

Vigtighed

Sandsynlighed

Høj (>75 %)

Internationale interesser

Middel (25-75 %)

Lav (<25 %)

Høj (>75 %)

Nationale eller regionale
interesser

Middel (25-75 %)

Lav (<25 %)
Middel
Høj (>75 %)

Varighed

Påvirkningsgrad

Permanent (>5 år)

Væsentlig

Midlertidig (1-5 år)

Moderat

Kortvarig (0-1 år)

Moderat

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Moderat

Kortvarig (0-1 år)

Mindre

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Mindre

Kortvarig (0-1 år)

Mindre

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Moderat

Kortvarig (0-1 år)

Mindre

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Mindre

Kortvarig (0-1 år)

Mindre

Permanent (>5 år)

Mindre

Midlertidig (1-5 år)

Mindre

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Mindre

Lokale interesser

Kortvarig (0-1 år)

Mindre

(vigtigt for det område der

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Mindre

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Mindre

Midlertidig (1-5 år)

Mindre

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

direkte berøres eller for

Middel (25-75 %)

nærområdet)
Lav (<25 %)

Høj (>75 %)

Ubetydelig / ikke vigtig

Middel (25-75 %)

Lav (<25 %)

Tabel 4: Vurdering af påvirkningsgrad ved middel grad af forstyrrelse.
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Grad af
forstyrrelse

Vigtighed

Sandsynlighed

Høj (>75 %)

Internationale interesser

Middel (25-75 %)

Lav (<25 %)

Høj (>75 %)

Nationale eller regionale
interesser

Middel (25-75 %)

Lav (<25 %)
Lav
Høj (>75 %)
Lokale interesser
(vigtigt for det område der
direkte berøres eller for

Middel (25-75 %)

nærområdet)
Lav (<25 %)

Høj (>75 %)

Ubetydelig / ikke vigtig

Middel (25-75 %)

Lav (<25 %)

Varighed

Påvirkningsgrad

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Mindre

Kortvarig (0-1 år)

Mindre

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Mindre

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Mindre

Midlertidig (1-5 år)

Mindre

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Moderat

Midlertidig (1-5 år)

Mindre

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Mindre

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Mindre

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Mindre

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Mindre

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Mindre

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Permanent (>5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Midlertidig (1-5 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Kortvarig (0-1 år)

Ubetydelig / neutral / uden

Tabel 5: Vurdering af påvirkningsgrad ved lav grad af forstyrrelse.
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