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1 Ikke teknisk resumé 
Aflandshage Vindmøllepark planlægges etableret i Øresund syd for Aflandshage in-

denfor et forundersøgelsesområde på cirka 56,5 km2.  

Formålet med denne rapport er at beskrive og vurdere miljøpåvirkningerne under 

de geofysiske og geotekniske forundersøgelser for de tre mest almindelige havpat-

tedyr (marsvin, spættet sæl og gråsæl) i forundersøgelsesområdet for Aflandshage 

Vindmøllepark. Påvirkning af havpattedyr med undervandsstøj fra seismiske un-

dersøgelser er den eneste miljøpåvirkning, det er fundet relevant at vurdere i rela-

tion til forundersøgelserne. 

Vurderingerne i rapporten baseres på eksisterende viden om forekomsten og for-

deling af havpattedyr i området. Der er igennem de seneste 20 år udført adskillige 

studier af marine pattedyrs forekomst i og omkring forundersøgelsesområdet for 

Aflandshage Vindmøllepark. Derudover er der i forbindelse med miljøkonsekvens-

vurderingen af Aflandshage Vindmøllepark udført flytællinger af fugle, og i den for-

bindelse registeret observationer af marine pattedyr inden for og i nærheden af 

forundersøgelsesområdet. I alt er der blevet udført otte flytællinger i perioden ok-

tober 2019 til september 2020. Observationer af marine pattedyr under flytællin-

gerne bruges til at understøtte konklusionerne baseret på eksisterende viden i for-

hold til forekomst af marine pattedyr og deres brug af forundersøgelsesområdet 

for Aflandshage Vindmøllepark. 

Ud fra den eksisterende viden samt observationerne fra flytællingerne kan det 

konkluderes, at der er en lav forekomst af marsvin i forundersøgelsesområdet for 

Aflandshage Vindmøllepark, og området er ikke identificeret som et yngle-/op-

vækstområde for marsvin. De marsvin, som forekommer i området, tilhører den 

stabile Bælthavspopulation, men der kan forekomme enkelte individer fra den kri-

tisk truede Østersøpopulation – dog kun i vinterhalvåret. Der er to større sælkolo-

nier placeret relativt tæt på forundersøgelsesområdet for Aflandshage Vindmølle-

park. Den nærmeste er beliggende ved Måkläppen i det sydvestlige Skåne ca. 10 

km øst fra forundersøgelsesområdet. Den anden sælkoloni er på øen Saltholm og 

småøerne omkring denne i den sydlige del af Øresund. Denne sælkoloni ligger ca. 

18 km nord for forundersøgelsesområdet. Både spættede sæler og gråsæler fra de 

to kolonier benytter forundersøgelsesområdet, men området er ikke et vigtigt fou-

rageringsområde for hverken gråsæler eller spættede sæler. 

Påvirkninger af havpattedyr på grund af seismisk undersøgelse i forundersøgelses-

området og kabelkorridoren for Aflandshage havvindmøllepark vil være af kortva-

rig, men den undervandsstøj, der genereres af udstyret som bruges i geofy-

sisk/seismiske undersøgelser kan potentielt forårsage permanente høreskader 

(PTS), midlertidig hørenedsættelse (TTS), adfærdspåvirkninger samt fortrænge 

havpattedyrene fra bestemte områder.  

Følgende afværgeforanstaltninger bør inkluderes i den seismiske undersøgelse for 

at reducere påvirkningen: 

 Den seismiske undersøgelse bør begynde med en 30 minutters soft-

start/ramp-up til fuld effekt for at sikre, at marsvin og sæler ikke er inden for 

risikozonen for TTS og PTS. 

 Passiv akustisk monitering bør anvendes, ligesom observatører bør være om-

bord på undersøgelsesfartøjet for at sikre, at ingen havpattedyr er i umiddelbar 

nærhed af undersøgelsesfartøjet ved begyndelsen af den seismiske undersø-

gelse. 
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 Hvis den seismiske undersøgelse afbrydes, bør den gen-startes med en soft-

start-procedure. 

Ved implementering af afværgeforanstaltningerne vil risikoen for at marsvin befin-

der sig inden for den afstand hvor der er risiko for høreskader ved start af udstyret 

reduceres betydeligt og dermed er vurderingen for midlertidige og permanente hø-

reskader ubetydelig. Baseret på worst-case-antagelserne vil op til 4 marsvin op-

leve adfærdsændringer i sommerhalvåret, hvilket svarer til mellem ca. 0,009% og 

0,02% af den biogeografiske population for området. I vinterhalvåret vil det være 

op til 2 marsvin, svarende to under 0,001% for bælthavspopulationen og under 

0,4% af Østersøpopulationen, hvis det antages at begge de påvirkede marsvin er 

fra denne population, hvilket er meget usandsynligt. Da det er en ganske lille del 

af populationerne der kan opleve adfærdspåvirkninger vurderes påvirkningen at 

være lille til ingen påvirkning på marsvin. 

I forhold til spættet sæl og gråsæl er påvirkningen af undervandsstøj i forbindelse 

med seismiske undersøgelser vurderet at være ubetydelig, da det er en meget lille 

del af sælernes home range, som vil blive midlertidigt påvirket af undervandsstøj 

fra seismiske undersøgelser. Ligeledes vil ingen sæler kunne opleve midlertidig hø-

renedsættelse, idet det antages at en passende soft-start-procedure anvendes.  

Beskyttelse af marsvin, spættet sæl og gråsæl er en del af bevaringsmålene for en 

lang række af både danske og svenske marine Natura 2000-områder. Under den 

seismiske undersøgelse vil et af de nærliggende Natura 2000-områder 

"SE0430095 Falsterbohalvön", der er udpeget til at beskytte både marsvin, spæt-

tede sæler og gråsæler, blive påvirket af undervandsstøjniveauer, der overstiger 

tærsklen for undvigelsesadfærd. Dette vil dog kun være i mindre end 2% af Na-

tura 2000-området. Med implementeringen af afværgeforanstaltninger vil ingen in-

divider være i risiko for at udvikle midlertidigt eller permanent høretab i Natura 

2000-området. Det vurderes derfor, at seismiske undersøgelser i vindmølleområ-

det for Aflandshage havvindmøllepark ikke vil skade eller have nogen negativ ind-

virkning på den kortsigtede og langsigtede bevaringsstatus for marsvin (både 

Bælthavs- og Østersøpopulationen), spættede sæl og gråsæler i SE0430095 Fal-

sterbohalvön eller forhindre opfyldelse af bevaringsmålene for marsvin, spættede 

sæler og gråsæler i Natura 2000-området SE0430095. 

Marsvin er opført i habitatdirektivets bilag IV og er derfor strengt beskyttede, uan-

set hvor de forekommer. Det konkluderes, at bilag IV-beskyttelsen af marsvin op-

retholdes, da forundersøgelsen ikke resulterer i, at marsvin fanges, dræbes, for-

sætligt forstyrres eller får deres yngle- eller hvileområder beskadiget eller ødelagt. 

Det vurderes derfor, at den seismiske undersøgelse ikke vil påvirke områdets øko-

logiske funktionalitet for marsvin (både Bælthavs- og Østersøpopulationen). 

Forundersøgelsesområdet for vindmølleparken grænser op til Sveriges økonomiske 

zone, og der vil kunne forekomme undervandsstøj påvirkninger ind i svensk far-

vand fra de geotekniske forundersøgelser. Påvirkningen af undervandsstøj fra de 

seismiske forundersøgelser på marine pattedyr i svensk farvand, herunder i det 

svenske Natura 2000 område SE0430095 Falsterbohalvön, vurderes at være lille 

til ubetydelig grundet påvirkningens omfang og korte varighed. 
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2 Indledning 
Københavns Kommune har et mål om at være CO2-neutral senest i 2025. Et væ-

sentligt virkemiddel til opfyldelse af målet er opførelse af vindmøller. Borgerrepræ-

sentationen har i 2010 besluttet, at kommunens arbejde med at realisere vindmøl-

ler hovedsagelig skal ske i samarbejde med Hovedstadsområdets Forsyningssel-

skab (HOFOR), hvor opgaven nu løses af HOFOR Vind A/S.  

Som et led i denne omstilling, vil HOFOR indpasse en samlet kapacitet på 460 MW 

(megawatt) fra vindenergi, hvoraf 410 MW planlægges dækket af to nye vindmøl-

leparker i Øresund.  

Den ene vindmøllepark –Aflandshage Vindmøllepark –skal placeres i Øresund ca. 8 

km ud for Stevns og ca. 10 km syd for Amager. Den vil få en effekt på op til 

300MW. 

I forbindelse med etableringen af Aflandshage Vindmøllepark skal der udføres geo-

tekniske og geofysiske forundersøgelser for at belyse bundforholdene i vindmølle-

området og kabelkorridoren. De geotekniske og geofysiske forundersøgelsesaktivi-

teter vil primært medføre påvirkninger i form af undervandsstøj fra seismiske un-

dersøgelser. Graden af denne påvirkning skal derfor vurderes i henhold til marine 

pattedyr, som er særligt følsomme overfor denne type påvirkning.  

Denne temarapport præsenterer vurderingen af påvirkning på marine pattedyr i og 

omkring kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark. De 

potentielle påvirkninger og graden af påvirkning på marine pattedyr er delt op i 

påvirkninger relateret til forundersøgelsesaktiviteterne samt kumulative påvirknin-

ger. Desuden beskrives eventuelle afværgeforanstaltninger samt overvågningspro-

grammer.  

Temarapporten indgår i den samlede rapportering i relation til miljøkonsekvens-

vurdering for Aflandshage Vindmøllepark, og dermed i grundlaget for de tilladelser, 

som Energistyrelsen og Hvidovre Kommune skal meddele til projektet efter hhv. 

VE-loven (LBK nr 1791 af 02/09/2021) og Miljøvurderingsloven (LBK nr 1976 af 

27/10/2021). 

I den udarbejdede miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark (NIRAS, 

2021) indgår en bredere samlet projektbeskrivelse for Aflandshage Vindmøllepark, 

beskrivelser af lovgrundlag, processer og historik, sammen med miljøvurderinger 

af øvrige miljøpåvirkninger i relation til projektet for Aflandshage Vindmøllepark. 

Denne temarapport fokuserer entydigt på miljømæssige påvirkninger fra de geo-

tekniske og geofysiske forundersøgelser og entydigt på påvirkninger af marine 

pattedyr ift undervandsstøj idet øvrige miljøpåvirkninger i relation til forundersø-

gelserne vurderes at være uvæsentlige.  

For bredere oplysninger om projektet for Aflandshage Vindmøllepark henvises der-

for til miljøkonsekvensrapporten. 

2.1 Formål 
Før påvirkninger på marine pattedyr som følge af de geotekniske og geofysiske 

forundersøgelser ved Aflandshage Vindmøllepark kan vurderes, skal den grund-

læggende viden om de marine pattedyrs brug af kabelkorridoren og vindmølleom-
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rådet for Aflandshage Vindmøllepark og nærområdet beskrives og vurderes. Der-

udover skal de potentielle påvirkninger, der kan forekomme i forbindelse med de 

geotekniske og geofysiske forundersøgelser, belyses.  

I denne temarapport beskrives derfor forekomst, tæthed (hvis muligt) og fordeling 

af de relevante arter af marine pattedyr, som forventes at benytte området om-

kring Aflandshage Vindmøllepark. Da Aflandshage Vindmøllepark er placeret i de 

indre danske farvande, drejer det sig om følgende marine pattedyr: marsvin, 

spættet sæl og gråsæl1. Beskrivelsen af de eksisterende forhold og forekomst af 

marine pattedyr i og omkring kabelkorridoren og vindmølleområdet ved Aflandsha-

ges Vindmøllepark er baseret på eksisterende viden, samt flytællinger af marine 

pattedyr i og omkring  kabelkorridoren og vindmølleområdet udført i perioden 

2019/2020. Ligeledes er vurderingerne af påvirkninger af de geotekniske og geo-

fysiske forundersøgelser på marsvin og sæler baseret på eksisterende viden fra 

tidligere geotekniske og geofysiske undersøgelser, og vurderingerne er desuden 

understøttet af den nyeste tilgængelige videnskabelige forskning indenfor områ-

det. De overordnede formål med rapporten er: 

 At beskrive og vurdere betydningen af kabelkorridoren og vindmølleområdet for 

Aflandshage Vindmøllepark for marine pattedyr. 

 At belyse potentielle påvirkninger af de geotekniske og geofysiske forundersø-

gelser for Aflandshage Vindmøllepark på marine pattedyr og vurdere betydnin-

gen af disse påvirkninger. 

 At udføre en vurdering af påvirkninger af relevante havpattedyr på udpegnings-

grundlaget for nærliggende Natura 2000-områder, samt udføre en vurdering af 

påvirkningen af relevante arter af havpattedyr, der er omfattet af habitatdirek-

tivets bilag IV (BEK nr 1240 af 24/10/2018 ). 

 At identificere potentielle kumulative påvirkninger på havpattedyr som følge af 

de geotekniske og geofysiske forundersøgelser for Aflandshage Vindmøllepark 

og andre anlægsprojekter. 

  

                                                   

1 Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme andre arter af marine pattedyr, som f.eks. 

delfiner i kabelkorridoren og vindmølleområdet. Det vil i så fald kun vil være sjældne og spo-

radiske forekomster som derfor ikke behandles yderligere i rapporten.  
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3 Beskrivelse af aktiviteter 
I det følgende beskrives Aflandshage Vindmøllepark, samt de planlagte aktiviteter i 

forbindelse med de geotekniske og geofysiske forundersøgelser.  

3.1 Aflandshage Vindmøllepark 
Aflandshage Vindmøllepark og tilhørende kabler for nettilslutning på land planlæg-

ges anlagt i Øresund, syd for Aflandshage indenfor et forundersøgelsesområde på 

cirka 56,5 km2.  

   
Figur 3.1: Kort over kabelkorri-
dor of vindmølleområdet for Af-

landshage Vindmøllepark 
©SDFE 
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Af forundersøgelsesområdet udgør 42 km2 vindmølleområdet som omfatter vind-

møllerne, interne kabler mellem vindmøllerne samt en eventuel transformerstation 

på havet. Forundersøgelsesområdet på havet omfatter desuden en 12,5 km2 ka-

belkorridor til anlæg af op til seks parallelle søkabler, der skal transportere strøm-

men fra vindmøllerne og frem til Avedøreværket, hvor strømmen vil blive tilsluttet 

det eksisterende højspændingsnet (Figur 3.1). Vindmølleområdet grænser op 

til Danmarks eksklusive økonomiske zone (EEZ) beliggende mellem Danmark og 

Sverige.  

Der er fastlagt tre mulige opstillingsmønstre for vindmølleparken, som er udarbej-

det af HOFOR VIND A/S. Opstillingsmønstrene vil variere afhængigt af den valgt 

vindmøllestørrelse, som enten være en lille vindmølle på 5,5-6,5 MW, en mellem 

vindmølle på 7,5-8,5 MW eller en stor vindmølle på 9,5-11,0 MW.  

Afhængig af, hvilken vindmøllestørrelse der vælges, vil en fuldt udbygget vindmøl-

lepark komme til at bestå af enten 26 store vindmøller, 31 mellem vindmøller eller 

45 små vindmøller. 

3.2 Geotekniske og geofysiske forundersøgelser 
Der skal gennemføres detaljerede geotekniske og geofysiske forundersøgelser ved 

hver vindmøllelokalitet som grundlag for det detaljerede design af vindmøllepar-

ken. Vindmøllelokaliteter og antal vindmøller for de tre opstillingsmønstre/scena-

rier er forskellige, og derfor igangsættes de detaljerede geotekniske undersøgelser 

først, når vindmøllestørrelsen er fastlagt. Der gennemføres altså kun detaljerede 

geotekniske undersøgelser for et scenarie; se evt. kapitel 4 i miljøkonsekvensrap-

porten for Aflandshage Vindmøllepark (NIRAS, 2021) for en detaljeret redegørelse 

for vindmøllelokaliteter og antal og typer af vindmøller i de tre scenarier. 

De geotekniske forundersøgelser i forbindelse med forberedelserne til anlæg af Af-

landshage Vindmøllepark involverer to typer undersøgelser: UXO (Unexploded 

Ordnance) undersøgelser og 2D-UHRS (2D Ultra High Resolution Seismic) under-

søgelser, herefter omtalt hhv. UXO-undersøgelser og seismiske undersøgelser. 

I det følgende beskrives de procedurer og det udstyr der anvendes til hhv. UXO- 

og seismiske undersøgelser. For en mere detaljeret beskrivelse af de seismiske 

undersøgelser henvises der til den tekniske baggrundsrapport, som offentliggøres 

sammen med denne temarapport (NIRAS, 2021). 

3.2.1 UXO-undersøgelser 
UXO-undersøgelser har til formål at lokalisere eventuelle ueksploderede spræng-

ladninger i form af kanonkugler, artilleri-bomber, søminer mm.  

Inden geotekniske boringer kan gennemføres, skal der udføres detaljeret magne-

tometerundersøgelse i en radius af ca. 100 meter omkring hver vindmøllelokalitet. 

I tilfælde af fund af UXO, skal disse fjernes inden opstart af geotekniske boringer. 

Hvis fundamenter eller kabelruter berører nogle af de objekter eller områder, som 

Vikingeskibsmuseet har identificeret som værende af potentiel arkæologisk betyd-

ning, skal disse besigtiges eller undersøges nærmere, efter nærmere aftale med 

Slots- og Kulturstyrelsen, forud for anlægsarbejdet, for at fastslå det faktiske kul-

turhistoriske potentiale, og for at bjærge flytbare fortidsminder i relevant omfang. 

Under udarbejdelsen af forundersøgelser i 2019-2020 er der foretaget en overord-

net undersøgelse af risikoen for UXO i hele forundersøgelsesområdet. 
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Der er i forbindelse med en indledende granskning af eksisterende og historisk vi-

den om forekomsten af ikke-eksploderet ammunition (UXO) i forundersøgelsesom-

rådet ikke fundet noget dokumentation for en sådan risiko i området (GEUS, 

2020c). Efterfølgende er der gennemført opmåling af forundersøgelsesområdet 

med magnetometer, der kan identificere magnetiske objekter på havbunden 

(GEUS, 2020a). De identificerede anomalier i data fra kortlægningen med magne-

tometer er gennemgået for mulige UXO, og der er ikke fundet nogen tegn på UXO 

i forundersøgelsesområdet i disse data. 

Der er således ingen indikation på, at der forekommer UXO i forundersøgelsesom-

rådet for Aflandshage Vindmøllepark.  

I forbindelse med de kommende forberedelser til anlæg af Aflandshage Vindmølle-

park forventes det at være et vilkår i en kommende etableringstilladelse, at et 

uventet fund af UXO i anlægsområdet medfører midlertidigt stop af anlægsarbej-

det. Forsvarskommandoen skal kontaktes, da det er Forsvarskommandoen, som 

varetager opgaven med at uskadeliggøre potentielle sprængfarlige genstande.  

Der er på den baggrund ikke foretaget yderligere vurderinger af håndtering af UXO 

i miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark.  

Ligeledes foretages der ikke yderligere vurderinger i denne temarapport. 

3.2.2 Seismiske undersøgelser 

De seismiske undersøgelser har til formål som minimum at kortlægge de øverste 

100 meter af havbunden.  

Udstyret trækkes efter et fartøj som er godkendt til disse undersøgelsesformål. 

Fartøjet skal være lydsvagt, for ikke at forstyrre undersøgelsesudstyret og støjsig-

naturen for fartøjet skal desuden ligge udenfor frekvenserne som benyttes af ud-

styret. Udstyret skal trækkes i en afstand fra fartøjet således, at målingerne ikke 

vi blive forstyrret af båden. 

Undersøgelserne skal som udgangspunkt dække hele vindmølleområdet, særligt 

områderne omkring vindmøllepositionerne. Dette opnås ved at undersøge hele 

vindmølleområdet i et gittermønster. Vindmølleområdet undersøges derfor i tran-

sekter i øst/vestgående retning efterfulgt af transekter i nord/sydgående retning, 

som vist i Appendix 1. 

De seismiske undersøgelser finder sted fra maj til juli og forløber døgnet rundt og 

der vil blive anvendt følgende, som kan generere undervandsstøjniveauer, der kan 

påvirke havpattedyrene negativt: 

 Sub Bottom Profiler (SBP) system  

 Sparker 

 Boomer 

For disse tre typer er der udført detaljeret undervandsstøjsberegninger for at esti-

mere påvirkningsafstandene hvor der kan opstå midlertidige og permanente høre-

skader samt adfærdspåvirkninger hos marsvin og sæler. De tekniske specifikatio-

ner for udstyret kan ses i Appendix 1.  
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Udstyr Frekvens (kHz) 
Lydniveau (dB) 

(apparent SL) 
Pulslængde (ms) 

Sub Bottom Profiling system, 

SBP (Innomar, SES-2000 Me-

dium 100) 

80 – 100 186 SEL 0,1 – 2.5 

Sparker (GeoMarine Geo-

Source 800J) 
0.2-3 178 SEL 5 

Boomer (Applied Acoustics tri-

ple plate S-Boom (1000 

Joules) 

1-4 162 SEL 0.9 

 

  

Tabel 3.1: Tekniske specifika-
tioner på benyttet udstyr. For 
lydniveau er der opgivet et 

RMS-lydtryksniveau (gennem-
snitsniveau), og et lydekspo-

neringsniveau SEL (energi). 
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4 Metode 
I dette afsnit beskrives den eksisterende viden om, der er anvendt som grundlag 

for miljøvurderingerne. Derudover gives der en kort beskrivelse af miljøvurde-

ringsmetoden for påvirkningsgrad af de seismiske forundersøgelser. 

4.1 Eksisterende viden 
Beskrivelsen af de eksisterende forhold og forekomst af marine pattedyr i og om-

kring kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshages Vindmøllepark er ba-

seret på eksisterende viden samt flytællinger af marine pattedyr i kabelkorridoren 

og vindmølleområdet og i nærområdet, udført i perioden 2019/2020 i forbindelse 

udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark (for flere 

detaljer henvises til baggrundsrapport for marine pattedyr” (NIRAS, 2021)).  

Der er så vidt muligt foretaget en kortlægning af, hvilke delbestande af marine 

pattedyr, der benytter kabelkorridoren og vindmølleområdet, hvilket er vigtigt for 

at kunne beskrive de seismiske forundersøgelsers mulige effekter på bestandsni-

veau.  

Marsvin er opført på habitatdirektivets bilag II og IV, mens både spættet sæl og 

gråsæler er opført på habitatdirektivets bilag II og V. Vurderinger udført efter ha-

bitatbekendtgørelsen er beskrevet i kapitel 9 om Natura 2000 og bilag IV-arter.  

Studierne, som indgår i beskrivelsen af marsvin, baseres bl.a. på resultater fra 

SCANS-projekterne. SCANS-projekterne er et europæisk samarbejde om optælling 

af hvaler i den europæiske del af Atlanten, samt de indre danske farvande. Optæl-

lingerne blev udført, fra fly eller skib, i 1994, 2005, 2012, 2016 og 2020 

(Hammond, et al., 2002; Hammond, et al., 2013; Hammond, et al., 2017; 

Viquerat, et al., 2013; SCANS; Unger, et al., 2021). Derudover inkluderes resulta-

terne fra SAMBAH-projektet, hvor der i tidsperioden fra 2011-2013 blev udført 

passiv akustisk monitering af marsvin i Østersøen, for at undersøge bestandsstør-

relsen og udbredelsen af Østersøpopulationen af marsvin (SAMBAH, 2016; Carlén, 

et al., 2018). Siden 1997 har DCE, Århus Universitet sat satellitsender på marsvin 

i de danske farvande (Sveegaard, et al., 2015; Sveegaard, Nabe-Nielsen, & 

Teilmann, 2018), som viser marsvins udbredelsesmønster på mere lokal skala, og 

resultaterne fra disse studier indgår ligeledes i beskrivelsen af forekomsten af 

marsvin.  

Beskrivelsen af forekomsten af spættede sæler og gråsæler i og omkring kabelkor-

ridoren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark, baseres blandt andet 

på GPS-data indsamlet i forbindelses med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for 

Kriegers Flak Havmøllepark (Dietz, et al., 2015). Beskrivelsen af de eksisterende 

forhold for sæler baseres ligeledes på den seneste bestandsoptælling af sæler ved 

flyovervågning på yngle- og fældelokaliteter, udført i forbindelse med NOVANA-

overvågningsprogrammet (DCE, 2019b) samt Natura 2000-basisanalyser og -pla-

ner for de nærliggende Natura 2000-områder (basisanalyser 2022-2027). 

Derudover er vurderingerne af effekter af seismiske forundersøgelser på marsvin 

og sæler baseret på eksisterende viden fra tidligere seismiske forundersøgelser og 

understøttet af den nyeste tilgængelige videnskabelige forskning indenfor områ-

det.   
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4.2 Vurderingskriterier  
Vurderinger af miljøpåvirkninger sigter mod at identificere og evaluere væsentlige 

direkte og indirekte påvirkninger. Der findes ikke en fastlagt terminologi og gradu-

ering for miljøpåvirkningens relative størrelse, men der er både i det europæiske 

VVM-direktiv og i den danske miljøvurderingslov (LBK nr 1976 af 27/10/2021) be-

skrevet en række parametre, der skal indgå i vurderingen af miljøpåvirkninger, 

hvilket den valgte metode derfor baseres på. 

I denne temarapport anvendes anvendes en terminologi for påvirkningsgrad som 

vist i Tabel 4.1 og som er identisk med den anvendte metode i miljøkonsekvens-

rapport for Aflandshage vindmøllepark (for en mere detaljeret beskrivelse se 

(NIRAS, 2021)). I tabellens højre kolonne beskrives de typiske effekter på miljøet 

ved de forskellige påvirkningsgrader, der er vist i venstre kolonne.  

En væsentlig påvirkningsgrad i Tabel 4.1 kan sidestilles med miljøvurderingslovens 

(LBK nr 973 af 25/06/2020) anvendelse af begrebet væsentlig. I Miljøvurderings-

loven ses vurderingen af væsentlige virkninger i relation til de kriterier, der er an-

ført i lovens Bilag 6 pkt. 1 (projektets karakteristika) og pkt. 2 (Projektets place-

ring) og de faktorer der fremgår af lovens § 20, stk. 4 idet der tages hensyn til: 

a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning 

b) indvirkningens art 

c) indvirkningens grænseoverskridende karakter 

d) indvirkningens intensitet og kompleksitet 

e) indvirkningens sandsynlighed 

f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet 

g) kumulationen af projektets indvirkning med indvirkningerne af andre eksiste-

rende og/eller godkendte projekter 

h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne. 
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Tabel 4.1: Terminologi for 

miljøpåvirkninger, der er 
anvendt i denne miljøkon-
sekvensrapport. 

 

 

Påvirkningsgrad Typiske effekter på miljøet 

Væsentlig 

Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang, høj 

intensitet, er grænseoverskridende, komplekse og/eller af 
langvarig karakter, er hyppigt forekommende eller sandsyn-

lige, og/eller der kan ske irreversible skader i betydeligt om-
fang. Kumulative påvirkninger af ovennævnte karakter. 

 

Moderat 

Der forekommer påvirkninger som ikke er væsentlige, men 

som enten har et relativt stort omfang eller langvarig karak-
ter (f.eks. i hele anlæggets levetid), sker med tilbageven-

dende hyppighed eller er relativt sandsynlige og måske kan 
give visse irreversible, men helt lokale skader. 

 

Lille/ubetydelig/in-
gen/positiv 

Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang 

eller kompleksitet, en vis varighed ud over helt kortvarige ef-
fekter, og som har en vis sandsynlighed for at indtræde, men 

som ikke medfører irreversible skader. Der forekommer små 

påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, kort-
varige eller uden langtidseffekt og helt uden irreversible ef-

fekter. Eller der forekommer ubetydelige eller slet ingen på-
virkning i forhold til status quo. 

Der forekommer positive påvirkninger. 

    

Påvirkningsgraden belyses i relevant omfang i forhold til følgende parametre: art, 

rumlige udstrækning, størrelsesorden, intensitet, kompleksitet, varighed (kort, 

midlertidig eller permanent forstyrrelse), reversibilitet, hyppighed og sandsynlig-

hed (høj, middel og lav). I vurderingen indgår det desuden, om receptoren/miljø-

komponenten er vigtig/betydelig i forhold til internationale, nationale, regionale el-

ler lokale interesser, samt følsomheden (sensitiviteten) af receptoren. Sensitivite-

ten kan angives som lav, mellem eller høj.  

En kombination af ovenstående parametre danner grundlag for en vurdering af, 

om påvirkningsgraden er væsentlig, moderat eller lille/ingen/positiv (som vist i Ta-

bel 4.1).  

  



 

   

WAHA01-GEN-PRO-05-000023    

HOFOR Vind A/S 

 13. december 2021  www.niras.dk 

15 

5 Bevaringsstatus og beskyttelsesforhold 
I dette kapitel gennemgås de forskellige beskyttelsesforhold og bevaringsstatus for 

sæler og marsvin. 

5.1 Beskyttelse af marine pattedyr 
Marine pattedyr er nogle af de vigtigste topprædatorer i det marine miljø og er 

derfor opført under forskellige konventioner, der sigter mod at beskytte marine 

pattedyrs populationer og deres habitater. I Tabel 5.1 ses en liste med disse inter-

nationale konventioner og beskyttelsesforhold, der er gældende for henholdsvis 

marsvin, spættet sæl og gråsæl.  

I Danmark har Miljø- og Fødevaremiljøministeriet udarbejdet en handlingsplan til 

beskyttelse af marsvin i de danske farvande (Miljøministeriet, 2005). For spættet 

sæl og gråsæl er der udarbejdet en forvaltningsplan for at beskytte sælerne samt 

minimere konflikter med menneskelige interesser (Miljøstyrelsen, 2020a).  

Beskyttelsesforhold 
Marsvin (Phocoena 

phocoena)  

Spættet sæl (Phoca 

vitulina) 

Gråsæl (Halichoe-

rus grypus) 

IUCNs rødliste 

Bælthavspopulatio-

nen: Livskraftig (LC)  

Østersøpopulatio-

nen: 

Kritisk truet (CR) 

Livskraftig (LC)  

 

Livskraftig (LC)  

 

CITES (Washington 

Convention) 
Bilag II, IV - - 

EU’s Habitatdirektiv 

(92/43/EEC) 
Bilag II, IV Bilag II, V Bilag II, V 

Bern Konventionen  Bilag II Bilag III Bilag III 

Bonn Konventionen Bilag II Bilag II Bilag II  

ASCOBANS Omfattet - - 

HELCOM (Helsinki 

Konventionen) 
Omfattet Omfattet Omfattet 

OSPAR (Oslo og Paris 

Konventionen) 
Omfattet Omfattet Omfattet 

EU’s Havstrategidi-

rektiv 
Omfattet Omfattet Omfattet 

  

5.1.1 Marsvins bevaringsstatus  
Marsvin i danske farvande inddeles i tre forvaltningspopulationer; Østersøpopulati-

onen, Bælthavspopulationen og Nordsøpopulationen (se afsnit 6.1.2 for flere detal-

jer). Bevaringsstatus for marsvin i den marine atlantiske region er overordnet set 

vurderet at være gunstig (Fredshavn, et al., 2019). Baseret på optællinger fra 

SCANS-projekterne, et europæisk samarbejde om optælling af hvaler i den euro-

pæiske del af Atlanten som blev udført i 1994, 2005 og 2016, vurderes Nordsøpo-

pulationen over den 22-årig periode overordnet at være stabil. Populationen er 

estimeret til at bestå af et sted mellem 300.000-350.000 individer (Sveegaard, 

Nabe-Nielsen, & Teilmann, 2018).  

Tabel 5.1: Internationale kon-
ventioner og beskyttelsesfor-

hold, der er gældende for de 
marine pattedyr, der fore-
kommer i kabelkorridoren og 

vindmølleområdet for Aflands-
hage Vindmøllepark.  
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Bælthavspopulationen er ligeledes i forbindelse med SCANS optalt i 1994, 2005, 

2012, 2016 og 2020. Optællingerne i 2012 og 2016 er udelukkende for Bælthavs-

populationen, og er foretaget med samme metode, de kan derfor sammenlignes 

direkte (Sveegaard, et al., 2015). Baseret på optællingerne i 2012 og 2016 ses der 

ingen signifikant forskel i populationsstørrelsen, som er estimeret til at være på 

godt 42.000 marsvin. I 2020 blev Bælthavspopulationen igen optalt i mini-SCANS 

II-projektet. I denne optælling estimeres populationsstørrelsen til kun ca. 17.000 

marsvin (Unger, et al., 2021), altså mere end en halvering af de tidligere estima-

ter. Den seneste optælling blev udført med fly, hvor de to tidligere optællinger af 

Bælthavspopulationen er foretaget med skib, hvilket gør sammenligning svær. 

Desuden er antallet af observationer i Lillebælt og Storebælt markant mindre end 

tidligere observeret, og i kontrast til, hvad der er blevet indrapporteret via et citi-

zens-science-projekt fra Syddansk Universitet fra samme områder og tidsperiode 

(Magnus Wahlberg pers. komm.). Resultaterne fra den seneste optælling kan der-

for ikke stå alene, men må sammenholdes med tidligere optællinger, og skal un-

derbygges af nye optællinger inden et så markant fald i populationsstørrelse kan 

verificeres.   

Østersøbestanden af marsvin blev i forbindelse med SAMBAH-projekt estimeret til 

at bestå af blot 500 individer (SAMBAH, 2016). DCE (Nationalt Center for Miljø og 

Energi) har ved habitatdirektivets artikel 17 vurdering i 2019 vurderet, at Østersø-

bestanden har stærkt ugunstig bevaringsstatus, mens Nordsø- og Bælthavsbe-

standene begge har gunstig bevaringsstatus (Fredshavn, et al., 2019).  

5.1.2 Sælers bevaringsstatus 
Spættet sæl forekommer i alle danske farvande og blev ved den seneste indrap-

portering i forhold til Habitatdirektivets artikel 17 (2019), vurderet til at være i 

gunstig bevaringsstatus i begge biogeografiske marine regioner, som det danske 

havområde indgår i (Miljøstyrelsen, 2020a; Fredshavn, et al., 2019). 

I HELCOM-regi indebærer god miljøtilstand for populationsstørrelse, at en popula-

tion som minimum er over HELCOMs ’limit reference level’ (LRL), som er fastsat til 

10.000 individer. I denne sammenhæng betragtes bestandene af spættet sæl i 

den vestlige Østersø og Kattegat som én samlet metapopulation, hvor man sum-

merer bestandsestimaterne i forhold til denne tærskelværdi. Dermed når denne 

’metapopulation’ over LRL. Der er dog ikke god evidens for, at de spættede sæler 

fra disse to områder har stor udveksling. Populationstrends i de to områder tyder 

på, at Kattegat-området (delt med Sverige) har opnået den HELCOM-definerede 

’target reference level’ (TRL), hvor bestandsudviklingen begynder at stabilisere sig 

(seneste fælles estimat for Kattegat er ca. 16.800 individer i 2016), mens bestan-

den af spættede sæler i den vestlige Østersø stadig er i vækst og estimeret til at 

bestå af ca. 1.800 individer i 2018 (Miljøstyrelsen, 2020a; HELCOM, 2018). 

Gråsælens bevaringsstatus blev i 2019 vurderet som ugunstig i Danmark, hvilket 

primært skyldes den meget lille ynglebestand. Bestanden vokser i begge de bio-

geografiske marine regioner, som det danske havområde indgår i (Miljøstyrelsen, 

2020a; Fredshavn, et al., 2019).  

Hvad angår gråsæler i HELCOM-regi, er den fælles bestand, som deles af alle 

Østersølande, langt over LRL med en optalt bestand på ca. 38.000 i 2019. Hertil 

kommer et ukendt antal, der har opholdt sig til havs under optællingen (i modsæt-

ning til spættet sæl er der ikke udregnet en korrektionsfaktor, som estimerer 

denne fraktion). Selvom antallet af gråsæler i Østersøen er stagneret i en årrække 
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fra 2013 til 2018, er det ikke sandsynligt, at den har nået TRL, da områder i de in-

dre danske farvande, der tidligere har haft høj tæthed af gråsæler, langt fra er 

genkoloniseret af gråsæler (Miljøstyrelsen, 2020a; HELCOM, 2018). 

5.1.3 Eksisterende trusler 

5.1.3.1 Marsvin 

Historisk har der været store fangster af marsvin i den baltiske region, med 2.000 

individer taget årligt i danske farvande i slutningen af 1800-tallet og muligvis 

større fangster i den egentlige Østersø (HELCOM, 2013). Marsvin er truet af en 

række menneskeskabte aktiviteter og påvirkninger. Utilsigtet bifangst fra garnfi-

skeri spiller en særlig vigtig rolle for marsvin og anses for at være den primære år-

sag til dødelighed af marsvin forårsaget af mennesker (ASCOBANS, 2012). Den 

seneste rapport fra danske farvande estimerer en årlig bifangst på mere end 2.700 

marsvin (Larsen, Kindt-Larsen, Sørensen, & Glemarec, 2021), men til dette skal 

sandsynligvis lægges et større mørketal (Larsen, Kindt-Larsen, Sørensen, & 

Glemarec, 2021). Garn menes at være ansvarlige for de fleste bifangster, men 

marsvin fanges også lejlighedsvis i trawl (ASCOBANS, 2012). Derudover har fiskeri 

en indirekte effekt på marsvin, da overfiskeri reducerer deres vigtigste fødekilde 

(ASCOBANS, 2012). 

Desuden er marsvin og andre havpattedyr, især i Østersøregionen, stadig udsat 

for høje niveauer af forurenende stoffer såsom lipofile kemikalier, herunder po-

lychlorerede biphenyler (PCB), dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) og andre organi-

ske stoffer, samt tungmetaller (Bruhn, Kannan, Petrick, Schulz-Bull, & Duinker, 

1999).. Murphy, et al. (2010) fandt indikationer for en sammenhæng mellem hø-

jere organoklor-koncentrationer og lavere graviditetsniveau hos marsvin. Marsvin i 

Østersøen er blevet rapporteret at have op til 254 % højere gennemsnitsniveauer 

af PCB end marsvin fra Kattegat og Skagerrak (Bruhn, Kannan, Petrick, Schulz-

Bull, & Duinker, 1999; Berggren, et al., 1999). I de senere år er niveauet af PCB i 

Østersøens biomasse faldet, men koncentrationen af andre kemikalier som perflu-

orerede stoffer (PFAS og PFOA) er stadig høj, og muligvis stigende (Huber, et al., 

2012). Lidt er i øjeblikket kendt om den præcise påvirkning af forurenende stoffer 

på havpattedyr. Potentielt kan de angribe lymfesystemet, det endokrine system 

(f.eks. skjoldbruskkirtlen) og enzymer, og kan derved permanent skade dyrene 

(Das, De Groof, Jauniaux, & Bouquegneau, 2006a. ; Das, et al., 2006b; Beineke, 

Siebert, Stott, G., & Baumgärtner, 2007; Yap, et al., 2012). Mahfouz et al. (2014) 

så at koncentrationen af forskellige metaller i leveren og nyrerne var forhøjet hos 

strandede marsvin, som var døde af infektionssygdomme, sammenlignet med dyr, 

der var døde af skader. Jepson et al. (2005) nåede til en lignende konklusion efter 

at have undersøgt strandede marsvin i Storbritannien. Dyr, der var døde af infekti-

onssygdomme, viste øgede PCB-koncentrationer i deres spæk. 

Derudover påvirker eutrofiering og stigende vandtemperature som følge af klima-

ændringer livet i Østersøen. Begge fænomener påvirker planteplanktonproduktio-

nen og dermed fundamentalt fødekæderne i marine systemer (Andersson, et al., 

2015; Andersen, et al., 2017). Mens eutrofieringsniveauet stagnerer eller falder 

svagt, begynder virkningerne af klimaændringerne først nu at kunne mærkes med 

stigende intensitet. Selvom begge processer generelt øger produktiviteten i det 

marine system, kan øget planteplanktonproduktion også føre til giftig algeopblom-

string eller faldende fiskebestande (Andersson, et al., 2015). På den anden side er 

de indbyrdes sammenhænge meget komplekse, især på grund af klimaændringer 

og kan være svære at forudsige. Klimaændringer forårsager ikke kun en stigning i 



 

   

WAHA01-GEN-PRO-05-000023    

HOFOR Vind A/S 

 13. december 2021  www.niras.dk 

18 

vandtemperaturen, men saltindholdet er også stigende på grund af faldende fersk-

vandsforsyning (Takolander, Cabeza, & Leskinen, 2017). 

Støjforurening fra skibsfart, konstruktion af havvindmølleparker og seismiske un-

dersøgelser er yderligere en type forurening, der påvirker marsvin i Østersøen. For 

en mere detaljeret beskrivelse se afsnit 6. 

5.1.3.2 Sæler 

Sælpopulationerne i Østersøen er blevet alvorligt reducerede pga. af jagt, bifangst 

i fiskeriet, og senere også af sygdomme relateret til forurening, samt PDV-virus. 

Andre trusler mod populationerne omfatter tab af levesteder på grund af kystud-

vikling (HELCOM, 2013). 

En af de primære trusler mod sæler er at blive viklet ind i fiskeredskaber (bi-

fangst), men det ser ikke ud til at udgøre en trussel mod bestanden af spættet sæl 

og gråsæl eller bestandens genopretning (Herrmann, 2013). Det seneste estimat 

af bifangst af sæler i danske farvande er 890 sæler om året (Larsen et al. 2021). 

Dette estimat er dog ikke delt op i gråsæler og spættede sæler, men er det sam-

lede antal, og til det skal sandsynligvis også lægges et større mørketal. Fiskeri har 

også en indirekte effekt på sæler, da fiskeri reducerer deres vigtigste fødekilde 

(ASCOBANS, 2012). 

Ydermere er sæler i Østersøen stadig udsat for høje niveauer af forurenende stof-

fer såsom lipofile kemikalier, herunder polychlorerede biphenyler (PCB), 

dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) og andre organiske stoffer, samt tungmetaller 

(Sørmo, et al., 2005). Forurenende stoffer ophobes i havpattedyr gennem fødekæ-

den. DDT og PCB giver især reproduktionsproblemer i Østersøen, og til trods for 

aftagende jagt af gråsæler fra 1950'erne og frem, fortsatte bestanden med at 

falde og har først været i bedring siden 1980'erne (Herrmann, 2013) i takt med 

faldende PCB og DDT-niveauer. Kun lidt er i øjeblikket kendt om den præcise på-

virkning af forurenende stoffer på sæler. Potentielt kan kemikalierne angribe lym-

fesystemet, det endokrine system (f.eks. skjoldbruskkirtlen) og enzymer, og kan 

derved permanent skade dyrene (Sørmo, et al., 2005). Negative effekter af for-

skellige tungmetaller på immunsystemet er blevet påvist i sæler i Nordsøen 

(Kakuschke, Valentine-Thon, Fonfara, Kramer, & Prange, 2009). 

Derudover påvirker eutrofiering og en stigende vandtemperatur som følge af kli-

maændringer livet i Østersøen. Påvirkningerne på sæler er den samme som man 

ser for marsvin (se afsnit 5.1.3.1). 

Støjforurening fra skibsfart, konstruktion af havvindmølleparker og seismiske un-

dersøgelser er yderligere en type forurening, som påvirker sæler i Østersøen. For 

en mere detaljeret beskrivelse se afsnit 6. 
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6 Eksisterende forhold 
Dette kapitel beskriver de eksisterende forhold for de tre arter af marine pattedyr, 

som forekommer i kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøl-

lepark; marsvin, spættet sæl og gråsæl. Derudover beskrives resultaterne fra flyt-

ællingerne af marine pattedyr samt viden, der er relevant for at kunne udføre vur-

deringerne af påvirkninger på marine pattedyr i området for Aflandshage Vindmøl-

lepark. 

6.1 Marsvin 
Marsvin (Phocoena phocoena) er en af de mindste hvalarter, med udbredelse i 

hele Nordatlanten, det sydlige Stillehav og Sortehavet. Hunnerne er ca. 150-160 

cm lange og vejer mellem 60-65 kg, hvorimod hannerne har en gennemsnits-

længde på 140-145 cm og vejer mellem 46-50 kg (Lockyer C. , 2003). Med en 

gennemsnitlige levetid på 8-10 år og en maksimal levetid på 20-30 år har marsvi-

net en kort levetid sammenlignet med andre tandhvaler. Marsvin bliver køns-

modne, når de er 3-5 år. Ynglesæsonen i de indre danske farvande er fra maj til 

september, og hunnerne føder det efterfølgende år i juni – august en enkelt kalv 

(Sørensen & Kince, 1994). Marsvinet er den mest udbredte hval i de indre danske 

farvande, og den eneste hvalart, som med sikkerhed yngler i de danske farvande. 

Der er ikke kendskab til nogle specifikke yngleområder for marsvin i danske far-

vande, men ud fra observationer af kalve har man identificeret mulige yngleområ-

der (”hotspots”) (Loos, Deimer, Fietz, Hennig, & Schütte, 2010). Som det fremgår 

af Figur 6.1, er kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmølle-

park i Øresund ikke identificeret som et muligt yngleområde for marsvin.  
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Figur 6.1: Mulige ynglesteder 
for marsvin i indre danske far-

vande baseret på observationer 
af kalve (Loos, Deimer, Fietz, 
Hennig, & Schütte, 2010) 

(øverste figur). Observationer 
af mor-kalve par under mini-

SCANS skibssurvey udført i 
2012 (Viquerat, et al., 2013) 

(nederste figur). 
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Der er dog observeret mor-kalve par i den nordlige del af Øresund (Figur 6.1). 

Den relativt store forekomst af marsvin i den nordlige halvdel af Øresund kan me-

get vel hænge sammen med koncentrationen af potentielle byttedyr, idet området 

ved Sjællands nordkyst (i Øresund) og området nord for Helsingborg rummer 

store områder med stenrev, hvor der er en stor biodiversitet med mange forskel-

lige arter af byttefisk (Øresundssamarbejdet, 2007).  

Marsvin i danske farvande færdes fortrinsvis i kystnære områder (på vanddybder 

lavere en 200 meter), hvor de både søger føde og yngler. Marsvin forekommer 

ofte alene eller i små grupper på 1-2 individer, f.eks. mor og kalv, men større 
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grupper på 6-8 individer er ikke unormalt (Bjørge & Tolley, 2009; Koschinski, 

Current knowlegde on harbour porpoise (Phocoena phocoena), 2002). Marsvin kan 

dykke ned til dybder på over 220 meter og være neddykket i mindst 5 minutter, 

dog er de fleste dyk udført på lavt vand med en varighed på mindre end 2 minut-

ter (Westgate, Read, Koopman, & Gaskin, 1995; Otani, Naito, Kawamura, 

Kawasaki, & Kato, 1998; Teilmann, Larsen, & Desportes, 2007).  

6.1.1.1 Byttedyr og fødesøgningsadfærd 

Selvom marsvinet er meget alsidigt i sit fødevalg, har analyser af maveindhold fra 

marsvin i både Nordsøen og Østersøen vist, at der er en overvægt af arter som 

sild (Clupea harengus), brisling (Sprattus sprattus), torsk (Gadus morhua), hvilling 

(Merlangius merlangius), kutlinger (Gobiidae) og tobis (Ammodytidae) i maveind-

holdet (Aarefjord, Bjørge, CC, & Lindstedt, 1995; Benke, Siebert, Lick, Bandomir, 

& R, 1998; Andreasen, et al., 2017). Kombinationen af marsvinets forholdsvis lille 

størrelse og at det lever i tempererede farvande gør, at det har et relativt højt 

energiforbrug (Kastelein, Hardeman, & Boer, 1997; Lockyer, Desportes, Hansen, 

Labberté, & Siebert, 2003; Rojano-Doñate, et al., 2018), og studier viser, at mar-

svin fouragerer både i dag- og nattetimerne, hvor de kan jage op til 550 små fisk i 

timen (Wisniewska, et al., 2016). På grund af deres høje energiforbrug er det fore-

slået, at tilstedeværelsen af marsvin er relateret til densiteten af deres byttedyr, 

hvilket et studie på marsvin i Øresund understøtter (Sveegaard, et al., 2012; 

Stalder, et al., 2020). Sveegaard et al. (2012) fandt, at tætheden af marsvin i 

Øresund var lav i vinterhalvåret (november-marts), hvor tilstedeværelsen af bytte-

dyr var begrænset, hvorimod tætheden af marsvin var tilsvarende høj i sommer-

halvåret (april-oktober), hvor der forekommer flere byttedyr. 

6.1.1.2 Høreevne og ekkolokalisering 

Høreevne en er vigtig sansemodalitet for marsvin, da de ligesom andre tandhvaler 

aktivt benytter lyd til at navigere og finde bytte i form af ekkolokalisering, hvor 

marsvinet udsender højfrekvente lyde (peak frekvens på 130 kHz) og lytter efter 

tilbagekastede ekkoer (Møhl & Andersen, 1973; Miller, 2010; Wisniewska, et al., 

2016). Anvendelsen af ekkolokalisering til at finde byttedyr gør marsvin i stand til 

at fouragere døgnet rundt (Akamatsu, Wang, Wang, & Naito, 2005; Wisniewska, 

et al., 2016).  

Der er udført flere studier på marsvins hørelse, som dokumenterer, at marsvin hø-

rer godt og kan høre lyde over et bredt frekvensspektrum (Andersen S. , 1970; 

Kastelein, Bunskoek, Hagedoorn, Au, & Haan, 2002; Kastelein, Hoek, de Jong, & 

Wensveen, 2010). Generelt for pattedyr hører de ikke lige godt ved alle frekven-

ser, hvilket også er gældende for marsvin. Som det fremgår af Figur 6.2, hører 

marsvin godt i frekvensområdet 10-140 kHz, men er mest følsomme i frekvens-

området fra 90-140 kHz, med en høretærskel på ca. 40-60 dB re 1 μPa (Kastelein, 

Bunskoek, Hagedoorn, Au, & Haan, 2002). Dette er sammenfaldende med det fre-

kvensområde, som indeholder størstedelen af energien i deres ekkolokaliserings-

lyde (Møhl & Andersen, 1973). Marsvin kan også høre frekvenser under 10 kHz, 

men med aftagende følsomhed ned mod de lavere frekvenser. Over 140 kHz er 

der et skarpt fald i følsomheden mod de højere frekvenser (Figur 6.2).  
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Figur 6.2: Hørekurve for mar-
svin modificeret efter Kastelein 

et al. (2010) og Andersen 
(1970) (stiplet linje). Frekvens-
området, hvor marsvin hører 

bedst, er 10-140 kHz 
(Tougaard & Michaelsen, 2018) 

 

 

    

6.1.2 Udbredelse af marsvin i de danske farvande 

Marsvin forekommer i størsteparten af de indre danske farvande (Kinze, Jensen, & 

Skov, 2003; Hammond, et al., 2002; Hammond, et al., 2017) men med en ret 

uens fordeling, hvilket formentlig skyldes tilgængeligheden og fordelingen af deres 

byttedyr (Sveegaard, 2011; Sveegaard, et al., 2012). 

Marsvin i de indre danske farvande opdeles i tre subpopulationer, baseret på mor-

fologiske, genetiske og satellitmærknings studier: 1) Østersøpopulationen (farvan-

det omkring Bornholm og østover ind i Østersøen), 2) Bælthavspopulationen (far-

vandet omfattende Bælthavet, Øresund, sydlig Kattegat og vestlig Østersø) og 3) 

Nordsøpopulationen (farvandet omfattende Nordlig Kattegat, Skagerrak og Nord-

søen) (Galatius, Kinze, & Teilmann, 2012; Sveegaard, et al., 2015; Wiemann, et 

al., 2010). Som det fremgår af Figur 6.3 er de tre populationer ikke adskilt af geo-

grafiske barrierer, og der er i nogen grad overlap i udbredelse mellem de tre 

marsvinepopulationer. Disse er angivet med skravering på figuren (Sveegaard, 

Nabe-Nielsen, & Teilmann, 2018).  

 



 

   

WAHA01-GEN-PRO-05-000023    

HOFOR Vind A/S 

 13. december 2021  www.niras.dk 

24 

   
Figur 6.3: Forvaltningszoner for 
de tre populationer af marsvin i 

danske farvande med angivelse 
af transitionsområder 
(Sveegaard, Nabe-Nielsen, & 

Teilmann, 2018). 

 

 

   

6.1.3 Udbredelse af marsvin i kabelkorridoren og vindmølleområdet 

for Aflandshage Vindmøllepark 
Aflandshage Vindmøllepark befinder sig i et område, som primært benyttes af 

Bælthavspopulationen af marsvin, men området for Aflandshage Vindmøllepark er 

også angivet som et transitionsområde, hvor der kan forekomme individer fra 

Østersøpopulationen. Dog er kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage 

Vindmøllepark i udkanten af transitionsområdet for Østersøpopulationen af mar-

svin (Figur 6.3). 

Udbredelse og status af Bælthavspopulationen af marsvin 

Undersøgelser af forekomsten og udbredelsen af marsvin i den europæiske del af 

Atlanterhavet (herunder marsvinebestanden i Kattegat, Bælthavet, Øresund og 

den vestlige del af Østersøen) er udført i forbindelse med det internationale pro-

jekt SCANS, hvor der i 1994, 2005, 2012, 2016 og 2020 blev gennemført både fly 

og skibstællinger af marsvin (Hammond, et al., 2002; Hammond, et al., 2013; 

Hammond, et al., 2017; Viquerat, et al., 2013; Unger, et al., 2021). I forbindelse 

med SCANS er Bælthavspopulationens absolutte bestandsstørrelse estimeret. Ba-

seret på optællingerne udført i 2012 og 2016 ses der ingen signifikant forskel i po-

pulationsstørrelsen, som er estimeret til at være på godt 42.000 marsvin 

(Sveegaard, Nabe-Nielsen, & Teilmann, 2018). I 2020 blev Bælthavspopulationen 

igen optalt i mini-SCANS II-projektet. I denne optælling estimeres populations-

størrelsen til kun ca. 17.000 marsvin (Unger et al 2021). Antallet af observationer 

i Lillebælt og Storebælt er dog markant mindre end tidligere observeret, og i kon-

trast til andre studies af samme område i samme tidsperiode (Magnus Wahlberg 

pers. komm.). Resultaterne skal derfor verificeres af yderligere optællinger inden 

et så markant fald i populationsstørrelse kan dokumenteres.  Populationen vurde-

res af IUCN stadig som værende ”ikke truet” (IUCN, 2020). 
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Baseret på data fra SCANS II i 2005, er tætheden af marsvin i sommerhalvåret ca. 

0,1-0,2 individer/km2 i og omkring kabelkorridoren og vindmølleområdet for Af-

landshage Vindmøllepark (Figur 6.4). Tæthedsestimatet baseret på det seneste 

SCANS III-survey er på 1,04 individer/km2, hvilket er et overordnet tæthedsesti-

mat for hele Bælthavspopulationen i de indre danske farvande, og derfor vil være 

et overestimat af marsvin i og omkring kabelkorridoren og vindmølleområdet for 

Aflandshage Vindmøllepark. Mini-SCANS II fra 2020 estimerede også et overord-

net tæthedsestimat på 0.41 individer/km2, men skal verificeres af yderligere op-

tællinger. 

   
Figur 6.4: Estimerede marsvin-
tætheder baseret på fly- og 

skibsobservationer fra SCANS II 
udført i sommeren 2005 

(Hammond P. , 2006).  
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I tidsperioden fra 1997 til 2016 er der sat 125 satellitsendere på marsvin i de indre 

danske farvande i forbindelse med forskellige projekter (Teilmann, et al., 2008; 

Edrén, Wisz, Teilmann, Dietz, & Soderkvist, 2010; Sveegaard, 2011; Sveegaard, 

et al., 2015; Sveegaard, Nabe-Nielsen, & Teilmann, 2018). Disse data giver et so-

lidt indblik i fordelingen af marsvin over tid på en lokal skala, samt hvor de enkelte 

individer færdes. Satellitsenderene er sat på marsvin, der utilsigtet er blevet fan-

get i bundgarn. Enkelte individer har kunnet spores i op til 500 dage (Sveegaard, 

Nabe-Nielsen, & Teilmann, 2018). Alle marsvin, der er fanget i tidsperioden 1997-

2015, er fanget i de indre danske farvande indenfor forvaltningsgrænsen og tran-

sitionsområdet for Bælthavspopulationen (Kattegat, Bælthavetog den vestlige del 

af Østersøen) (Sveegaard, et al., 2015). I Figur 6.5 er forekomsten og udbredel-

sen af 99 marsvin, udstyret med satellitsendere i tidsperioden 1997-2013 vist. 

Som det fremgår af figuren, benytter marsvinene store dele af de indre danske 

farvande (Sveegaard, 2011; Dietz, et al., 2015). Der er en høj tæthed af marsvin i 

tragten nord for Gilleleje og i den yderste nordlige del af Øresund, hvilket meget 

vel kan hænge sammen med den store forekomst af byttefisk i området 

(Øresundssamarbejdet, 2007). Desuden ses marsvin også i relativt højere tæthe-

der i Femernbælt, længere mod syd for forundersøgelsesområdet for Aflandshage 

Vindmøllepark. 

   
Figur 6.5: Øverste figur viser 
forekomsten og udbredelse af 

satellitmærkede marsvin i de 
indre danske farvande. 26 mar-

svin blev mærket ved Skagen 
(blå punkter) og tilhører med 

stor sandsynlighed Nordsøpo-
pulationen, mens de 38 indivi-
der, der blev mærket i de indre 

danske farvande (grøn) og til-
hører med stor sandsynlighed 

bælthavspopulationen. Hvert 
punkt repræsenterer en posi-

tion hver 4 dag (Sveegaard, 
Teilmann, Tougaard, & Dietz, 

2011). Nederste figur viser mi-
grationsruterne fra de 99 mar-
svin. Figuren er modificeret ef-

ter (Dietz, et al., 2015), og te-
lemetridata er indsamlet af 

DCE, Aarhus Universitet. Kabel-
korridoren og vindmølleområ-

det for Aflandshage Vindmølle-
park er vist med en sort linje. 

©SDFE 
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Ud fra data fra satellitsenderne påsat 125 marsvin i tidsperioden 1997-2016 har 

Sveegaard et al. (2018) modelleret udbredelsen af marsvin i bælthavsforvaltnings-

området opdelt i to 10-årsperioder (1997-2006 og 2007-2016). Datasættet er 

yderligere delt op i sommer og vinterhalvåret (Figur 6.6). Udbredelsen af de satel-

litmærkede marsvin er vist som relative tætheder (Kernel Density Estimation).  
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Figur 6.6: Udbredelse af satel-
litmærkede marsvin i Bælthavs-

forvaltningsområdet modelleret 
som Kernel-tætheder. Kernel-
tæthedsmodellering angiver det 

mindst mulige areal med flest 
mulige positioner. Kernel-kate-

gorierne er inddelt i tre tæthe-
der: 1) Høj tæthed (indeholder 

30% af alle positioner fra mar-
svin på mindst muligt areal), 2) 

Middel tæthed (31-60%) og 3) 
Lav tæthed (61-90%) 
(Sveegaard, Nabe-Nielsen, & 

Teilmann, 2018) 

 

 

    

Resultatet af modelleringen viser, at nogle områder benyttes mere af marsvin end 

andre områder, og at der er tydelig sæsonvariation i forekomsten af marsvin i 

nogle områder. Sæsonvariationer i forekomsten af marsvin kan hænge sammen 

med, at nogle områder benyttes i forbindelse med ynglesæsonen (Teilmann, et al., 

2008). Det kan også være forbundet med tilgængelighed af byttedyr (Sveegaard, 

et al., 2012; Sveegaard, 2011). Overordnet viser modelleringen af udbredelsen af 

marsvin i Bælthavet i de to 10 års-perioder, at marsvinene er koncentreret i far-

vandet omkring Fyn (Lillebælt, Storebælt, Det Sydfynske Øhav og Smålandsfar-

vandet). Derudover viser modelleringen, at store dele af Øresund nord for kabel-

korridoren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark er relativt vigtigt 

for marsvin i sommerhalvåret (Figur 6.6), hvilket sandsynligvis skyldes tilgænge-

ligheden af byttedyr (Sveegaard, et al., 2012). I kabelkorridoren og vindmølleom-

rådet for Aflandshage vindmøllepark og i nærområdet, er der en meget begrænset 

udbredelse af marsvin både i vinter- og sommerhalvåret i perioden 1997-2006, 

mens der i den efterfølgende 10-års periode er en større forekomst af marsvin, 

idet tætheden af marsvin både i sommer- og vinterhalvåret er lav i kabelkorrido-

ren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark og middel i området syd 

for vindmølleområdet (Figur 6.6). 

Selvom der er sket en stigning i forekomsten af marsvin i og omkring kabelkorri-

doren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark i de senere år både i 

sommer og vinterhalvåret, så er kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflands-
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hage Vindmøllepark ikke et kerneområde for marsvin, og der er generelt en lav fo-

rekomst af marsvin i området sammenlignet med andre dele af Bælthavet, som 

rummer den samme population af marsvin.  

Baseret på data fra satellitsendere er der i tillæg udført en modellering af egnede 

marsvinehabitater i Bælthavsforvaltningsområdet for de to 10-års perioder delt op 

i hhv. sommer- og vinterhalvåret (Figur 6.7). Egnede marsvinehabitater er model-

leret ud fra en MaxEnt-model, som sammenligner miljøvariabler for positioner, 

hvor der er registeret marsvin (baseret på data fra satellitsendere) med miljøvari-

abler for positioner, der er tilfældigt valgt, og på den baggrund kan der produceres 

kort, som viser egnede marsvinehabitater (Dietz, et al., 2015; Sveegaard, Nabe-

Nielsen, & Teilmann, 2018).  

   
Figur 6.7: Modellering af eg-
nede marsvinehabitater i Bælt-

havs-forvaltningsområder i de 
to ti-års perioder fordelt på 

sommer og vinter (rød angiver 
de foretrukne habitater). Pane-

let til højre viser ændringen 
mellem de to 10 års perioder, 

hvor grøn indikerer områder, 
der er relativt mere vigtige for 
marsvin i de seneste ti år 

(2007-2016). 

 

 

   

 

Som det fremgår af modelleringen af egnede marsvinehabitater, så forekommer 

marsvin i særlig høj tæthed i Bælthavet igennem hele den 20-årige periode, hvor 

marsvin er blevet udstyreret med satellitmærker. Yderligere viser modelleringen, 

at forekomsten er relativ lav i den østlige del af Bælthavs-forvaltningsområdet 

gennem hele den 20-årige dataindsamlingsperiode sammenlignet med den vestlige 

del af Bælthavs-forvaltningsområdet, specielt i vinterhalvåret. Dog er der i perio-

den 1997-2006 til perioden 2007-2016 en tendens til, at marsvin er blevet relativt 

mere almindelige i den østlige del af Bælthavs-forvaltningsområdet i sommerhalv-

året, specielt i Øresund - og herunder Køge Bugt og kabelkorridoren samt vind-

mølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark (Figur 6.7).  

SAMBAH – marsvin i Østersøen 

Indtil starten af det 20. århundrede var marsvin vidt udbredt i hele Østersøen, 

men i løbet af de seneste ca. 50 år har der været en drastisk tilbagegang i antallet 

af marsvin i Østersøen. Indtil for nylig har man kun haft et begrænset kendskab til 

fordelingen og status af Østersøpopulationen af marsvin (Skora, Pawliczka, & 
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Klinowska, 1988; Koschinski, Current knowlegde on harbour porpoise (Phocoena 

phocoena), 2002; Andersen, et al., 2001). I 2011-2013 blev det internationale 

SAMBAH projekt gennemført for at undersøge bestandstørrelsen og forekomsten af 

Østersøpopulationen af marsvin (SAMBAH, 2016). Projektet var et samarbejde 

mellem alle lande, som grænser op til Østersøen. I tidsperioden 2011-2013 blev 

der udlagt over 300 C-POD’s til passiv akustisk monitering af marsvins ekkolokali-

seringslyde. C-PODs detekterer marsvins ekkolokaliseringslyde i en radius på op til 

300 meter (Dietz, et al., 2015; SAMBAH, 2016). På baggrund af disse data blev 

Østersøpopulationens størrelse og udbredelse estimeret. Resultaterne fra SAMBAH 

projektet estimerede bestandstørrelsen af Østersøpopulationen af marsvin til at 

være ca. 500 individer (95% konfidensinterval 80-1100 marsvin), hvilket er i 

stærk kontrast til estimaterne af Bælthavspopulationen af marsvin. Bestanden af 

marsvin i Østersøen er den mindste bestand af marsvin i verden (ASCOBANS, 

2002) og er erklæret ”kritisk truet” af IUCN. 

Ud over at SAMBAH-projektet affødte et bestandsestimat af Østersøpopulationen 

af marsvinet, gav projektet også vigtig information om marsvins udbredelse i den 

vestlige del af Østersøen og herunder vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøl-

lepark.  

To af de 304 stationer, der blev udsat under SAMBAH-projektet, blev placeret i 

umiddelbar nærhed af kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage Vind-

møllepark, den ene i Køge Bugt ca. 7,5 km nordøst fra vindmølleområdet og den 

anden i Øresund ud fra den svenske Falsterbohalvø, beliggende ca. 7 km sydøst 

for vindmølleområdet (se Figur 6.8).  
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Figur 6.8: Placering af SAMBAH 
CPOD-stationer i nærheden af 

kabelkorridoren og vindmølle-
området for Aflandshage Vind-
møllepark. Figuren er modifice-

ret efter Dietz et. al. (2015). 
De røde pikker viser placering 

af CPOD-stationerne ©SDFE 
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Figur 6.9: Sandsynlighed for 
detektion af marsvin opdelt i 

sommerhalvåret (maj-oktober) 
og vinterhalvåret (november-
april). Lyseblå indikerer en lav 

sandsynlighed, og lilla indikerer 
en høj sandsynlighed for detek-

tion af marsvin. De sorte cirkler 
viser positionerne for CPODs 

udlagt i forbindelse med SAM-
BAH, og størrelsen på cirklen 

indikerer antallet af marsvine-
detektioner. Den stiplede linje 
viser mulig vestlig sommer-po-

pulationsgrænse for Østersøpo-
pulationen af marsvin. Den 

sorte fuldt optrukne linje viser 
den østlige sommer-forvalt-

ningsgrænse for Bælthavspopu-
lationen af marsvin. Området 

mellem grænserne anses ikke 
som vigtig for nogen af de to 

populationer (Sveegaard, Nabe-
Nielsen, & Teilmann, 2018). 

 

 

 

    

Baseret på de akustiske detektioner er ”marsvin positive minutter pr dag” analyse-

ret, og herudfra er udbredelsen og sandsynligheden for tilstedeværelsen af mar-

svin estimeret. Som det fremgår af Figur 6.9, er sandsynligheden for tilstedevæ-

relsen af marsvin i og omkring hele kabelkorridoren og vindmølleområdet relativ 

høj hele året rundt, men som det også fremgår af figuren, er marsvinedetektioner 

pr dag meget lav på de to CPOD-stationer placeret i umiddelbar nærhed af Af-

landshage Vindmøllepark både i vinter- og sommerhalvåret (indikeret med sort cir-

kel på Figur 6.9).  

Figur 6.10 viser gennemsnitlige marsvin positive minutter pr. måned opdelt i vest 

og øst for den Østlige sommer-populationsgrænse for Bælthavspopulationen. Som 

det fremgår af de månedlige detektioner af marsvin i området nær Sjælland (vest 

for sommer-populationsgrænsen for Bælthavspopulationen), er der en stærk sæ-

sonvariation af marsvin i området, med få marsvin fra december til maj og langt 

flere marsvin i sommerhalvåret (vist med mørk turkis linje i figuren), hvor områ-

det udelukkende benyttes af marsvin fra Bælthavspopulationen. 

 

 



 

   

WAHA01-GEN-PRO-05-000023    

HOFOR Vind A/S 

 13. december 2021  www.niras.dk 

33 

   
Figur 6.10: Sæsonvariation af 
detektion af marsvin i hhv. den 

vestlige og østlige del af Øster-
søen. Langt den største fore-
komst af marsvin i den vestlige 

del af Østersøen er i sommer-
halvåret, hvor det udelukkende 

er marsvin fra den stabile Bælt-
havspopulation, der benytter 

området. I vinterhalvåret er der 
en meget lav detektionsrate 

(specielt i området den sydlige 
del af Øresund). Der kan fore-
komme individer fra den kritisk 

truede Østersøpopulation, men 
det vil primært være marsvin 

fra Bælthavspopulationen, der 
benytter området i vinterhalv-

året (Sveegaard, et al., 2015)   

   
 

Baseret på SAMBAH-data blev densiteten af marsvin i store dele af Østersøområ-

det (med undtagelse af de dybe dele af Østersøen, hvor det ikke har været muligt 

at udsætte CPODs) estimeret, hvilket vises på Figur 6.11.  

   
Figur 6.11: Estimeret densitet 

af marsvin (angivet som antal 
marsvin per km2) for henholds-

vis den sydvestlige (A – som-
mer, B - vinter) og nordøstlige 

(C – sommer, B-vinter) del af 
Østersøen. Kabelkorridoren og 
vindmølleområdet for Aflands-

hage Vindmøllepark ligger i 
Øresund. Da antallet af marsvin 

i den sydvestlige del af Øster-
søen er væsentlig større end 

antallet af marsvin i den nord-
østlige del, er konturfarverne 

for delfigur A og B med en an-
den skala end delfigur C og D. 
Modificeret fra (SAMBAH, 

2016). 
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Som det fremgår af figuren, er der en meget klar opdeling af Bælthavspopulatio-

nen og Østersøpopulationen af marsvin i sommerhalvåret (Figur 6.11, A og B). I 

sommerhalvåret, som er ynglesæson for marsvin, samles Østersømarsvin omkring 

de lavvandede Midsjö-banker syd for Öland og Gotland i svensk farvand, med for-

holdsvis få marsvin udenfor dette kerneområde. Dette understøtter at Østersøpo-

pulationen er en isoleret ynglepopulation. I vinterhalvåret er udbredelsen af Øster-

søpopulationen langt mere diffus (Figur 6.11, D). Det er dog uvist, hvor langt 

Østersømarsvinene bevæger sig ind i danske farvande, idet marsvin fra Østersø-

populationen aldrig har været mærket med satellitsendere, i modsætning til mar-

svin fra Bælthavspopulationen (Sveegaard, Nabe-Nielsen, & Teilmann, 2018). Der-

for kan der i vinterhalvåret forekomme enkelte individer af Østersøpopulationen i 

kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark. Derimod vi-

ser SAMBAH-resultaterne at kabelkorridoren og vindmølleområdet udelukkende 

benyttes af individer fra den langt større Bælthavspopulation i sommerhalvåret, 

hvor tilstedeværelsen af marsvin er relativt høj sammenlignet med i vinterhalvåret 

(Figur 6.11). Selvom Østersøpopulationen kan forekomme i kabelkorridoren og 

vindmølleområdet i vinterhalvåret, vil det stadig primært være individer fra Bælt-

havspopulationen, der benytter området i og omkring Aflandshage Vindmøllepark. 

Derudover er forekomsten af marsvin i kabelkorridoren og vindmølleområdet be-

grænset i vinterhalvåret. Ud fra Figur 6.11 er den estimerede marsvinetæthed i 

vindmølleområdet på op mod 0,02 marsvin/km2 i sommerhalvåret, mens den i vin-

terhalvåret kun er op mod 0,01 marsvin/km2. I området umiddelbart syd for vind-

mølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark er marsvinetætheden noget højere 

med op mod 0,1 marsvin/km2 i sommerhalvåret, og op mod 0,05 marsvin/km2 i 

vinterhalvåret.  

Forekomsten af marsvin i og omkring kabelkorridoren og vindmølleområdet for Af-

landshage Vindmøllepark er generelt lav baseret på de estimerede densiteter fra 

SAMBAH-data. Den højeste tæthed af marsvin i området er i sommerhalvåret, 

hvor det udelukkende er marsvin fra den stabile Bælthavspopulation, der benytter 

området. Baseret på SAMBAH data (fra 2011-2013) er tætheden af marsvin i og 

omkring kabelkorridoren og vindmølleområdet 0,02-0,1 individer/km2 i sommer-

halvåret, mens den er mellem 0,01–0,05 individer/km2 i vinterhalvåret. 

6.1.3.1 Data fra flytællinger (2019/2020) 

I alt blev der observeret 27 marsvin på de otte flytællinger gennemført i 

2019/2020. Der blev ikke registeret marsvin i kabelkorridoren eller vindmølleom-

rådet for Aflandshage Vindmøllepark (Figur 6.12). Størstedelen af marsvineobser-

vationerne er i den centrale del af Øresund, samt tæt på den sydlige del af Salt-

holm.  
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Figur 6.12: Fordeling af mar-
svin i den centrale og sydlige 

del af Øresund – baseret på re-
sultatet af otte flytællinger i 
2019/20. Som det fremgår af 

figuren, er der ikke observeret 
marsvin i kabelkorridoren eller i 

vindmølleområdet for Aflands-
hage Vindmøllepark. ©SDFE 

 

 

    

Der blev registeret marsvin på fire af de otte flytællinger med flest marsvin under 

flytællingen udført den 30. oktober 2019 (se Tabel 6.1).  

Dato 
30/10-

19 

21/12-

19 

27/2-

20 

14/3-

20 
4/4-20 

23/7-

20 

12/8-

20 
1/9-20 

Antal 

mar-

svin 

14 0 0 1 1 0 11 0 

 

Tabel 6.1: Antal observerede 

marsvin under de otte flyop-
tællinger (fordelt på dato).  
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6.1.4 Betydning af kabelkorridoren og vindmølleområdet for Af-

landshage for marsvin 
Baseret på SAMBAH-data (fra 2011-2013), som direkte dækker kabelkorridoren og 

vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark er tætheden af marsvin i og om-

kring kabelkorridoren og vindmølleområdet estimeret til at være 0,02-0,1 indivi-

der/km2 i sommerhalvåret, mens den er estimeret til at være mellem 0,01 – 0,05 

individer/km2 i vinterhalvåret. Ud fra SCANS II udført i 2005 er tætheden af mar-

svin i området for Aflandshage Vindmøllepark i sommerhalvåret estimeret til at 

være 0,1-0,2 individer/km2, hvilket stemmer meget godt overens med den estime-

ret tæthed baseret på SAMBAH-data. Estimater af marsvinetætheder fra mini-

SCANS (2012) og SCANS III (2016) kommer med overordnede marsvinetætheder 

for hele Bælthavspopulationen på hhv. 0,786 og 1,04 individer/km2 i hele udbre-

delsesområdet for Bælthavspopulationen, hvilket er betydeligt højere end tæthe-

derne fra både SAMBAH og SCANS III. Det seneste estimat fra mini-SCANS II 

(2020) angiver også en tæthed af marsvin i området omkring Aflandshage Vind-

møllepark på 0.05 individer/km2 (Unger et al. 2021). Selvom der er usikkerheder 

forbundet med det seneste bestandsestimat fra mini-SCANS II, stemmer disse 

tætheder godt overens med tidligere tæthedsestimater for området. Da marsvin er 

meget uens fordelt i indre farvande, vil de overordnede tætheder for hele Bælt-

havspopulationen i indre dansk farvand overestimere marsvinetætheder i kabel-

korridoren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark betydeligt. Derfor 

er der i vurderingen anvendt et tæthedsinterval baseret på SAMBAH, SCANS og 

mini-SCANS II, som for sommerhalvåret er 0,02-0,2 individer/km2, mens tætheds-

intervallet i vinterhalvåret er på 0,01-0,1 individer/km2, baseret på SAMBAH-data. 

Tætheden om vinteren er altså omtrent halvdelen af, hvad tætheden er om som-

meren.  

De forskellige studier udført for at bestemme forekomsten af marsvin i indre dansk 

farvand (dels via satellitmærkning af marsvin, flys og skibs-surveys (SCANS un-

dersøgelserne) samt via passiv akustisk montering (SAMBAH)) viser, at forekom-

sten af marsvin i og omkring kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage 

Vindmøllepark er steget, specielt i området nord for vindmølleområdet i den cen-

trale del af Øresund, omkring og nord for Saltholm. Selvom stigningen i forekom-

sten af marsvin i de senere år ses både i sommer- og i vinterhalvåret i Øresund, er 

kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshages Vindmøllepark ikke et ker-

neområde for marsvin. Der er generelt en lav forekomst af marsvin i området 

sammenlignet med andre dele af Bælthavet, som rummer den samme population 

af marsvin. Resultaterne fra flytællingerne udført i 2019/2020 understøtter, at ka-

belkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark har en beske-

den forekomst af marsvin, da der under de otte flytællinger ikke blev observeret 

marsvin i Køge Bugt.  

Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at telemetridata indikerer, at den sydlige del 

af Øresund ikke er en vigtig migrationsrute for marsvin (Figur 6.13), hvilket un-

derstøttes af de sparsomme observationer af marsvin i og omkring kabelkorridoren 

og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark under flytællingerne. Hoved-

parten af marsvinene blev observeret i Øresund og ganske få observationer i om-

rådet tæt på Aflandshage Vindmøllepark. 
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Figur 6.13: Nærbillede af mi-
grationsruterne fra 99 marsvin 

udstyret med satellitsender i 
perioden 1997-2013. Figuren er 
modificeret efter (Dietz, et al., 

2015), og telemetridata er ind-
samlet af DCE, Aarhus Universi-

tet. ©SDFE 

 

    

   

 

Der er ikke observeret kalve i området, og området er derfor ikke identificeret som 

et vigtigt opvækstområde for marsvin.  

Baseret på de seneste studier af forekomsten af marsvin vurderes det, at kabel-

korridoren og vindmølleområdet (og nærområdet) for Aflandshage Vindmøllepark 

har en lav betydning for marsvin. 
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6.2 Spættet sæl 
Spættet sæl (Phoca vitulina) er den mest udbredte sælart i verden og findes i om-

rådet fra det østlige Atlanterhav til det nordlige Stillehav (Reeves, Stewart, 

Clapham, & Powell, 2002). Arten forekommer i en lang række forskellige marine 

habitattyper langs kysterne på den nordlige halvkugle (Burns, 2009). Spættet sæl 

er den mest almindelige sælart i Danmark og forekommer især i kystnære far-

vande, hvor der findes uforstyrrede hvile-/ynglepladser på sandbanker, stenrev, 

holme og øer (DCE, 2019). 

Hanner kan opnå en kropslængde på 150-170 cm og veje op mod 100 kg, mens 

hunner kan opnå en kropslængde på 130-155 cm og veje op mod 80 kg 

(Reijnders, 1992). Den maksimale levetid er 35 år. Hunnerne bliver kønsmodne, 

når de er 6-7 år, mens hanner bliver kønsmodne lidt senere, når de er 7-9 år. Af-

hængigt af populationen og lokation, fælder sælerne deres pels fra midten af som-

meren og 2-3 måneder frem (Burns, 2009). Parringssæsonen for spættede sæler i 

danske farvande er fra august til september (Olsen M. , et al., 2010). Efter en 

drægtighedsperiode på ca. 10-11 måneder føder hunnerne en enkelt sælunge og i 

sjældne tilfælde to (Burns, 2009). I modsætning til gråsælunger mister ungerne af 

spættet sæl deres embryonale pels under fødslen, hvilket medfører, at ungen er i 

stand til at svømme umiddelbart efter fødslen.  

Det årlige pelsskifte, fødsel af unger og fravænning af ungerne finder sted på 

hvile-/ynglepladserne på sandbanker, stenrev, holme eller øer, og i de perioder til-

bringer sælerne mere tid på land og er tættere på hvile-/ynglepladsen end resten 

af året. Derfor er de spættede sæler mere følsomme over for forstyrrelser i tidspe-

rioden fra juni til september.  

6.2.1.1 Byttedyr og fødesøgningsadfærd 

Spættede sæler er opportunistiske i deres fødevalg og forskellige studier viser, at 

byttedyrene varierer med sæson og lokation (Härkönen T. , 1987; Olsen & Bjørge, 

1995; Andersen, Teilmann, Harders, Hansen, & Hjollund, 2007). Da hvilepladserne 

er vigtige for bl.a. pelsskifte og fødsel af unger, fouragerer sælerne primært i de 

kystnære områder (Frost, Simpkins, & Lowry, 2001; Härkönen T. , 1987). Sæler 

udstyret med satellit-sender ved hvile-/ynglepladsen ved Rødsand, i den danske 

del af Østersøen, forblev indenfor en radius på 50 km fra hvilepladsen (McConnell, 

Lonergan, & Dietz, 2012). På trods af det kan sælerne bevæge sig over store af-

stande, og et studie fra 2013 af satellitmærkede spættede sæler fra Anholt viste, 

at sælerne bevæger sig i Kattegat over afstande, som kan være op til 249 km fra 

deres hvilesteder på Anholt, hvor de blev udstyret med satellitsenderne (Dietz, 

Teilmann, Andersen, & Rigét, 2013). Som nævnt er sælerne opportunistiske i de-

res fødevalg, men ofte er deres fødevalg domineret af nogle få arter af fisk, og der 

kan være stor variation i hvilke fisk, afhængig af hvilket område, sælen lever i. I 

et studie analyserede man sælernes fødevalg (ud fra bl.a. maveindhold) i et om-

råde, der dækker Østersøen og store dele af de indre danske farvende, herunder 

en region i Kattegat og en region i den sydvestlige del af Østersøen, som begge er 

relevante for de spættede sæler, der forventes at benytte kabelkorridoren og vind-

mølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark (Scharff-Olsen et al., 2019). Over-

ordnet fandt man en tydelig sammenhæng mellem arter af byttedyr i sælernes fø-

devalg og fisk, der findes i de specifikke områder. I Kattegatregionen identifice-

rede man 22 forskellige arter af byttefisk, hvor langt de mest dominerende arter 

var tobis (Ammodytidae spp.) og ising (Limanda limanda), som udgjorde hen-

holdsvis 48% og 24% af diæten. I den sydvestlige Østersø identificerede man 20 
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forskellige arter af byttefisk, hvor langt de mest dominerende arter var tobis (Am-

modytidae tobiarus), sortkutling (Gobius niger) og torsk (Gadus morhua) som ud-

gjorde henholdsvis 43%, 15% og 12% af diæten (Scharff-Olsen et al., 2019).  

6.2.1.2 Sanser  

Sæler ser godt både over og i vand. Sælernes store øjne vidner om, at synssansen 

spiller en vigtig rolle i orientering samt lokalisering af bytte (Hanke, Römer, & 

Dehnhardt, 2006; Hanke & Dehnhardt, 2009). Men sæler er udmærket i stand til 

at finde og fange bytte i mørke eller i uklart vand, hvilket ofte kan forekomme i de 

kystnære områder. Sælerne kan, med stor præcision ved hjælp af specialiserede 

sanseceller i deres knurhår, detektere meget små bevægelser i vandet (hydrody-

namiske spor), som fx bevægelser dannet af byttedyr. De kan endda detektere 

dem flere minutter efter at bytte har passeret (Dehnhardt, 1998; Denhardt, 

Mauck, Hanke, & Bleckmann, 2001; Hanke, et al., 2010). Da sæler er tilpasset et 

liv både i vand og på land, har deres hørelse, ligesom synssansen, udviklet sig til 

at fungere både i luft og vand (Møhl B. , 1968). Sæler producerer en lang række 

forskellige kommunikationskald både over og under vandet, f.eks. i forbindelse 

med parringsadfærd og hævdelse af territoriet (Bjørgesæter, 2004). Det antages, 

at sælernes hørelse i luft fungerer på samme måde som hos terrestriske pattedyr. 

Hvordan sæløret fungerer i vand er ikke helt afklaret, men sælernes ydre ørekanal 

lukkes, når de dykker (Møhl B. , 1967), og det antages, at de hører via ”bone con-

duction” i vand (Hemilä, Nummela, Berta, & Reuter, 2006; Kastelein, Wensveen, 

Hoek, Verboom, & Hille Ris Lambers, 2008). 

Der er udført en række af studier af hørelsen hos spættet sæl i vand (primært ad-

færdsstudier) (Kastak & Schusterman, 1998; Møhl B. , 1968; Terhune, 1988; 

Reichmuth, Holt, Mulsow, Sills, & Southall, 2013; Kastelein, Wensveen, Hoek, 

Verboom, & Hille Ris Lambers, 2008) og over vand (Reichmuth, Holt, Mulsow, 

Sills, & Southall, 2013; Kastak & Schusterman, 1998; Møhl B. , 1968). I Figur 6.14 

opsummeres resultaterne fra de forskellige studier, og angiver høretærskler, det 

minimale hørbare lydniveau, for spættet sæl, som funktion af frekvensen, både i 

luft (venstre) og i vand (højre). 

 

   
Figur 6.14: Over og under-

vands-hørekurve (audiogram) 
for spættede sæler undersøgt 

ved flere forskellige studier. 
Modificeret efter (Reichmuth, 

Holt, Mulsow, Sills, & Southall, 
2013).   

 

 

   

 

Baseret på de forskellige studier af spættet sæls høreevne i vand, viser resulta-

terne, at sælerne hører godt i frekvensområdet fra et par hundrede Hz op til 50 

kHz. Over vand hører spættet sæl også godt fra et par hundred Hz op til 20-30 

kHz. 
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6.2.2 Udbredelse af spættet sæl i de danske farvande 

Bestanden af spættet sæl i Danmark er opdelt i fire overordnede forvaltningsområ-

der/populationer: Vadehavet (deles med Tyskland og Holland), centrale Limfjord 

(som deles op i vestlige og centrale Limfjord), Kattegat (deles med Sverige) og 

den vestlige Østersø (deles med Sverige) (Figur 6.15). Opdelingen sker på bag-

grund af genetiske forskelle og satellitmærkede dyrs brug af farvandene (Olsen M. 

, et al., 2014).  

   
Figur 6.15 Udbredelse af spæt-

tet sæl i danske farvande, med 
opdeling i forvaltningszoner 

(angivet med blå nuancer) 
samt angivelse af de største 
hvilepladser, med antal sæler, 

baseret på optællingerne i fæl-
desæsonen i 2015 og 2016 

(Galatius, 2017). 

 

 

   
 

I forbindelse med NOVANA-programmet overvåger Miljøstyrelsen forekomsten og 

udbredelse af en lang række arter. Spættet sæl er blevet overvåget ved optælling 

i fældeperioden (august) på hvilepladserne fra fly i Vadehavet og i Kattegat siden 

1976 og siden 1988 i hele Danmark. Efter en total fredning af spættet sæl i 1977 

er bestanden af spættet sæl steget markant. Den samlede danske bestand (sæler 

talt på hvilepladserne plus den andel af sæler, der er i vandet under optællingen) 

har udviklet sig fra ca. 2.000 dyr i 1976 til ca. 13.000 dyr i 2018 (DCE, 2019) (Fi-

gur 6.16).  
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Figur 6.16: Vækstrate for spæt-
tede sæler i Danmark opdelt i 

fem bestande (Vadehavet, 
vestlig og central del af Limfjor-
den, Kattegat og vestlige 

Østersø) i perioden 1979-2016. 
De første optællinger efter epi-

demierne i 1988, 2002, 2007 
og 2014 er markeret med sorte 

cirkler.  

 

 

   
 

Den danske sælbestand blev i 1998 og 2002 ramt af en mæslingevirus (PDV), der 

slog 20-50% af bestanden ihjel (Härkönen, et al., 2006). Efterfølgende har der 

være mindre epidemier, hvor nogle tusinde sæler døde i henholdsvis 2007 

(Härkönen, et al., 2008) og 2014 (Bodewes, et al., 2015; Krog, et al., 2015). Vi-

rus-epidemierne er angivet med sorte cirkler på Figur 6.16. Den gennemsnitlige 

årlige vækstrate for de fem områder har over de sidste fem år været på henholds-

vis -3 %, -2 %, 5 %, -8 og -1 %. Vækstraterne er hovedsageligt negative, hvilket 

tyder på, at spættede sæler i Danmark nærmer sig den økologiske bæreevne i de 

enkelte områder (Galatius, 2017; Fredshavn, et al., 2019). 

6.2.3 Udbredelse af spættet sæl i kabelkorridoren og vindmølleom-

rådet for Aflandshage Vindmøllepark 

Kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark benyttes 

sandsynligvis udelukkende af sæler fra den vestlige Østersøpopulation, som deles 

med Sverige. Der er en betydelig hvileplads for spættede sæler på Måkläppen i 

Sverige (se Figur 6.17). En optælling af spættede sæler fra den vestlige Østersø-

population estimerede bestanden til at være ca. 170 individer i 1988, hvorimod 

populationen i 2016 blev estimeret til at være på 1.700 individer (Galatius, 2017). 

Fra 2002 til 2011 voksede bestanden med gennemsnitlig 13,4% årligt (Galatius, 

2017), hvilket er tæt på den teoretisk maksimale rate for populationer af spættet 

sæl (Härkönen, Harding, & Heide-Jørgensen, 2002). I de seneste 5 år er denne 

rate reduceret til 5 %, hvilket er et muligt tegn på, at populationen nærmer sig 

miljøets bæreevne. En anden mulig tolkning er, at gråsælernes genetablering i 

dette område (det eneste område i Danmark, hvor der forekommer flere hundrede 

gråsæler) har en negativ påvirkning på bestanden af spættede sæler pga. øget 

konkurrence (Galatius, 2017).  
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Figur 6.17: Hvilepladser i Vest-
lig Østersø for spættet sæl og 

gråsæl, hvor grøn viser hvile-
plader for spættet sæl, blå viser 
gråsæl og rød viser begge arter 

af sæler (Dietz, et al., 2015). 

 

 

    

 

Der er ikke hvilesteder eller reservater for spættet sæl i selve kabelkorridoren eller 

vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark. Den nærmeste hvile-/yngleplads 

er beliggende ved Måkläppen i det sydvestlige Skåne (Figur 6.17). Hvilepladsen 

ligger mere end 10 km fra vindmølleområdet indenfor det svenske Natura 2000 

område SE0430095, Falsterbohalvöen, hvor både spættet sæl og gråsæl er på ud-

pegningsgrundlaget. Antallet af spættede sæler er i 2015-2018 talt af DCE, Århus 

Universitet. Baseret på flytællingerne varierer antallet af spættede sæler fra ingen 

observationer til op mod 200 spættede sæler. Det er specielt i sommerhalvåret at 

der observeres mange gråsæler og spættede på hvilepladsen (DCE, 2020). 

Derudover er den sydlige del af Saltholm og havet med småøerne syd for vigtige 

levesteder og hvile-/ynglepladser for spættet sæl (Figur 6.17). Saltholm er place-

ret mere end 18 km fra vindmølleområdet indenfor det danske Natura 2000-om-

råde nr. 142, Saltholm og omliggende hav, som har både spættet sæl og gråsæl 

på udpegningsgrundlaget (Miljøstyrelsen, 2020d). Siden 2010 har forekomsten på 

Saltholm været forholdsvis stabil med omkring 100-120 sæler på hvilepladserne 

de fleste år. Den højeste registrering er fra 2011 på 154 sæler og laveste antal i 

denne periode er på 87 sæler i 2018. Det forholdsvis lave antal i 2018 er dog sta-

dig højere end fra årene før 2010. Udviklingen med en stigning først i perioden og 

efterfølgende stagnering følger den nationale tendens. Dette kan være et tegn på, 

at bestanden er ved at nå en stabilisering omkring miljøets bæreevne 

(Miljøstyrelsen, 2020d). Cirka 40 km syd for vindmølleområdet ved Bøgestrømmen 

findes der en hvileplads, som kun benyttes af spættede sæler. Hvilepladsen er be-

liggende indenfor Natura 2000-område nr. 168: Havet og kysten mellem Præstø 

Fjord og Grønsund (Miljøstyrelsen, 2020c). Bestanden af spættet sæl ved Bøge-

strømmen har en opadgående tendens med 2018 som et godt år med 60 registre-

rede sæler, efter et par år med nedgang (Miljøstyrelsen, 2020c). 
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6.2.3.1 GPS-data fra satellit-mærkede sæler  

I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmølle-

park, blev sæler udstyret med GPS-sendere (Dietz, et al., 2015). I alt blev 10 

spættede sæler udstyret med satellit-sendere på hvilepladsen ved Måkläppen, Fal-

sterbo, Sverige. I Figur 6.18 er bevægelsesmønstre fra de 10 spættede sæler vist. 

   
Figur 6.18: Svømmemønstre 
fra ti spættede sæler udstyret 

med GPS-sender i 2012 ved 
hvilepladsen Måkläppen, Sve-

rige i forbindelse med udarbej-
delsen af VVM for Kriegers Flak 

Havmøllepark. De forskellige 
farver på de enkelte tracks an-

giver det enkelte individ. Kabel-
korridoren og vindmølleområ-
det for Aflandshage Vindmølle-

park er angivet med en sort 
streg. Det grænne område an-

giver 95% kernel home range 
for de 10 spættede sæler. Mo-

dificeret efter (Dietz, et al., 
2015). GPS-data er indsamlet 

af DCE, Aarhus Universitet. 
©SDFE 

 

  

    

Som det fremgår af figuren, udviser de 10 spættede sæler forskellige svømme-

mønstre i forhold til de områder, hvor de fouragerer. GPS-data viser, at der er ud-

veksling mellem de tre kolonier ved Saltholm, Måkläppen og Bøgestrømmen.  

De spættede sæler, som hører til kolonien på Saltholm, er ikke undersøgt med 

GPS-sender, og det er derfor usikkert, hvor de fouragerer. Havbunden i kabelkorri-

doren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark består mest af mudder-

bund og havbunden i Køge Bugt (vest for vindmølleområdet) består primært af 

sandbund med forholdsvis få arter af bundlevende fisk. Områderne vurderes ikke 

at være vigtige fourageringsområder, hvilket GPS-data fra sæler ved Måkläppen 

vidner om. Det kan dog ikke udelukkes, at sælerne ved Saltholm benytter Køge 

Bugt i større udstrækning end de spættede sæler ved Måkläppen. GPS-data fra de 

satellitmærkede sæler ved Måkläppen viser, at der er udveksling mellem de to ko-

lonier, som ligger ca. 25 km fra hinanden og home range for spættede sæler på 

Måkläppen dækker også kolonien på Saltholm. Det er derfor antaget, at sælerne 

fra de to kolonier benytter nogenlunde samme farvande. Derudover forventes det, 

at sælerne ved Saltholm også benytter farvandet nord for Saltholm (centrale og 

nordlige del af Øresund). Nord for Saltholm vil der ikke være undervandsstøjpå-

virkninger, og derfor vil en antagelse af, at home range for spættede sæler ved 

Måkläppen er den samme for sælerne ved Saltholm, være en konservativ anta-

gelse.   
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Kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark befinder sig 

indenfor sælernes home range, hvilket betyder, at vindmølleparken vil blive place-

ret i et område, som sælerne fouragerer i, og som de migrerer igennem. Dog er 

det primært området syd og øst (farvandet mellem Sverige og Tyskland) for hvile-

pladsen ved Måkläppen, der benyttes. Den overordnede 95 % kernel home range 

for spættede sæler er på 5.234 km2 ud af hvilken kabelkorridoren og vindmølleom-

rådet for Aflandshage Vindmøllepark (54,5 km2) kun udgør 1 %. GPS-data viser, 

at kun en af de spættede sæler svømmede ind i selve vindmølleområdet, og en 

anden spættet sæl svømmede igennem kabelkorridoren. I forbindelse med udar-

bejdelsen af VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark, blev der udført 

analyser (baseret på GPS data fra de ti spættede sæler) til at identificere områder 

med stor betydning for sælerne, og her fremgår det, at Aflandshage Vindmøllepark 

er placeret i et område med lav betydning for de ti spættede sæler (hele året 

rundt) (Dietz, et al., 2015).  

6.2.3.2 Data fra flytællinger (2019/2020) 

I alt blev der observeret 298 spættede sæler på de otte flytællinger gennemført i 

2019/2020. Der blev ikke registeret spættede sæler i kabelkorridoren eller vind-

mølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark (se Figur 6.19). Størstedelen af ob-

servationerne er ved den sydlige og østlige del af Saltholm. 
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Figur 6.19: Fordeling af spæt-
tede sæler i den centrale og 

sydlige del af Øresund. Som det 
fremgår af figuren, er der ikke 
observeret spættede sæler i ka-

belkorridoren eller i vindmølle-
området for Aflandshage Vind-

møllepark. ©SDFE 

  

 

    

 

Der blev registeret spættede sæler på syv af de otte flytællinger med flest spæt-

tede sæler under flytællingen udført den 30. oktober 2019 (se Tabel 6.2).  
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Dato 
30/10-

19 

21/12-

19 

27/2-

20 

14/3-

20 
4/4-20 

23/7-

20 

12/8-

20 
1/9-20 

Antal 

spæt-

tet sæl 

148 40 32 0 6 43 22 7 

 

6.2.4 Betydning af kabelkorridoren og vindmølleområdet for Af-

landshage Vindmøllepark for spættet sæl 
Det kan konkluderes, at kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage 

Vindmøllepark benyttes af spættet sæl. Vindmølleområdet er placeret relativt tæt 

på vigtige hvile- og ynglepladser for spættet sæl, og det forventes, at sælerne be-

nytter kabelkorridoren og vindmølleområdet året rundt. Selvom kabelkorridoren og 

vindmølleområdet ikke er identificeret som et vigtigt fourageringsområde (baseret 

på data fra sæler ved Måkläppen), vurderes det at være et område, der regelmæs-

sigt benyttes af spættet sæl som fourageringsområde hele året rundt. Der er be-

grænset viden om de spættede sæler på Saltholm og deres foretrukne fourage-

ringsområder, men det forventes, at de spættede sæler på Saltholm, sandsynligvis 

benytter området i større udstrækning end spættede sæler ved Måkläppen. Under 

flytællingerne i 2019/2020 er der ikke direkte observeret spættede sæler i kabel-

korridoren eller vindmølleområdet, men der er enkelte observationer både vest og 

øst for kabelkorridoren samt vindmølleområdet, og det forventes derfor også, at 

de spættede sæler er indenfor kabelkorridoren og vindmølleområdet. Vindmølle-

området ligger tæt på to habitatområder for spættet sæl, og sæler, der bevæger 

sig mellem habitatområderne, kan passere vindmølleområdet.  

Baseret på ovenstående vurderes kabelkorridoren og vindmølleområdets økologi-

ske betydning for spættet sæl som middel, baseret på den korte afstand til nærlig-

gende hvilepladser ved Saltholm og Måkläppen, Flasterbohalvøen.  

6.3 Gråsæl 
Gråsælen (Halichoerus grypus) er udbredt i hele Nordatlanten og findes langs både 

den østlige og vestlige kyst af det nordlige Atlanterhav. Ligesom spættet sæl er 

gråsælen knyttet til de kystnære farvande, hvor der er rigeligt med føde og ufor-

styrrede hvile-/og ynglepladser (Galatius, 2017). Efter at havde været forsvundet 

fra Danmark i cirka 100 år, er gråsælen i løbet af de sidste godt 15 år genindvan-

dret flere steder, og arten forekommer nu regelmæssigt på lokaliteter i Kattegat, 

Østersøen og Vadehavet. Gråsælerne yngler ved Rødsand i Gedser, hvor der har 

været en fast ynglelokalitet siden 2003. Derudover yngler gråsæler også ved Søn-

dre Rønner og Borfelt ved Læsø, Anholt og i Vadehavet. I 2017 og 2018 blev der 

født hhv. 15 og seks unger på forskellige ynglepladser i Danmark. Den stigning, 

der ses i antallet af gråsæler i Danmark i de seneste år, kan ikke forklares med 

den beskedne reproduktion fra danske ynglende gråsæler. Det er sandsynligt, at 

den generelle stigning i antallet af gråsæler i Danmark, kan forklares ved, at der 

sker indvandring af gråsæler fra de to bestande (Nordsøbestanden og Østersøbe-

standen) til Danmark (Fredshavn, et al., 2019). 

Gråsælen er en stor sælart fra familien Phocidae (ægte sæler). Hannerne i den 

østlige del af Atlanterhavspopulationen kan opnå en længe på 2,5 meter og en 

vægt på mellem 170-310 kg, mens hunnerne kan nå en længde på 2,1 meter og 

en vægt på mellem 100-190 kg (Hall & Thompson, 2009). I modsætning til spæt-

tet sæl går den lange snude med den lige næseryg i ét med panden, derudover 

kan gråsælen kendes fra spættet sæl ved, at den kan blive ca. dobbelt så stor.   

Tabel 6.2: Antal observerede 
spættede sæler under de otte 
flyoptællinger fordelt på dato.  
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Den maksimale levetid for hunner er godt 35 år, mens den er 25 år for hanner. 

Hunnerne bliver kønsmodne, når de er 3-5 år, mens hanner bliver kønsmodne lidt 

senere, når de er omkring 6 år gamle (Hall & Thompson, 2009). Parringssæsonen 

varierer mellem populationerne, og parringen finder sted om efteråret eller vinte-

ren. Hos Østersøpopulationen fødes sælungerne i løbet af februar eller marts 

(Härkönen, et al., 2007). Gråsælunger fødes med en tæt, hvid pels, som ikke er 

vandskyende, hvilket medfører, at de, indtil de fælder pelsen ca. 2-4 uger efter 

fødslen, er tvunget til at blive på land (Galatius, 2017). Derfor er gråsælerne i en 

periode på flere uger midt om vinteren afhængige af et fuldstændigt uforstyrret 

område på land, hvor ungen kan die og forblive, mens hunnen tager på fourage-

ringstogter. Efter ca. 14 dage, hvor hunnen giver die, stopper hun, og i den peri-

ode vil ungen have øget sin vægt fra ca. 10 kg til næsten 50 kg (Hall & Thompson, 

2009). 

Østersøpopulationen af gråsæler fælder pelsen i maj – juni. I denne periode til-

bringer sælerne en stor andel af tiden på hvilepladserne. Studier af både spættet 

sæl og gråsæl har vist, at gråsælerne tilbringer betydeligt mindre tid på hvile-

/ynglepladserne sammenlignet med spættet sæl (Dietz, Teilmann, Andersen, & 

Rigét, 2013).  

Gråsæler er mest sårbare i de perioder, hvor de opholder sig meget på land, dvs. i 

die-perioden (februar-marts) samt i fældningsperioden (maj-juni).  

6.3.1 Byttedyr og fødesøgningsadfærd 
Lige som spættede sæler er gråsæler opportunistiske i deres fødevalg. Gråsæler er 

i stand til at spise større byttedyr end spættede sæler dels pga. deres størrelsen, 

men også idet gråsælerne bringer deres bytte til vandoverfladen, hvor de ved 

hjælp af deres luffer river byttet i mindre stykker. Derudover migrerer (og foura-

gerer) gråsælerne over betydeligt større afstande end spættede sæler. Gråsæler 

udstyret med satellit-sendere ved Rødsand bevægede sig 850 km østover ind i 

Østersøen (Dietz, Teilmann, Henriksen, & Laidre, 2003), og baseret på satellit-

data fra Rødsand blev det estimeret, at gråsæler ved Rødsand har en home-range 

på gennemsnitlig 51.221 km2 (4.160-119.583 km2). Dette er 130 gange større 

end den estimeret kernel home range for spættede sæler på samme lokation 

(Dietz, Teilmann, Henriksen, & Laidre, 2003).  

Som nævnt er gråsælerne opportunistiske i deres fødevalg, men ofte er deres fø-

devalg domineret af nogle få arter af fisk, og der kan være stor variation i hvilke 

fisk, der indgår i diæten alt afhængig af hvilket område, sælen lever i. I et studie 

analyserede man sælernes diæt i et område, der dækker Østersøen og store dele 

af de indre danske farvende, herunder en region i Kattegat og en region i den syd-

vestlige del af Østersøen, som er relevante for de gråsæler, der forventes at be-

nytte kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark 

(Scharff-Olsen et al., 2019). Overordnet fandt man en tydelig sammenhæng mel-

lem arter af byttedyr i sælernes diæt og fisk, der findes i de specifikke områder. I 

Kattegatregionen identificerede man 20 forskellige arter af byttefisk, hvor langt 

den mest dominerende art var tobis (Ammodytidae spp.), der udgjorde 58 % af 

diæten, mens torsk udgjorde cirka 7 %. I den sydvestlige Østersøregion identifice-

rede man 11 forskellige arter af byttefisk, hvor langt de mest dominerende arter 

var sortkutling (Gobius niger), sortmundet kutling (Neogobius melanostomus), 

torsk (Gadus morhua) og rødspætte (Pleuronectes platessa), som udgjorde hen-

holdsvis 24 %, 18 %, 16 % og 12 % af diæten (Scharff-Olsen et al., 2019).  
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I et andet studie blev gråsælernes diæt undersøgt via DNA-analyser fra sælekskre-

menter indsamlet ved bl.a. sælkolonien ved Måkläppen, Falsterbohalvøen (Kroner, 

2016). Man identificerede 20 forskellige byttedyrsarter fra gråsælerne fra Må-

kläppen, hvor langt den mest dominerende art var hornfisk (Belone belone), efter-

fulgt af torsk, sild og tobis (Kroner, 2016). Derudover viste studiet, at der er store 

årstidsvariationer, hvor hornfisk var langt den hyppigste byttedyrsart om foråret 

(hvor de optræder i stort antal langs kysterne), mens torsk var langt den hyppig-

ste byttedyrsart om sommeren og vinteren (Kroner, 2016), hvilket understøtter, at 

gråsælerne er opportunistiske i deres fødevalg og spiser, hvad der er tilgængeligt.  

6.3.2 Sanser 
Der er stadig begrænset viden om gråsælernes sanser. Men da der er stor anato-

misk lighed mellem gråsæler og spættet sæl, samt at de to arter er taksonomisk 

tætte (Arnason, Bodin, Gullberg, Ledje, & Mouchaty, 1995; Mouchaty, Cook, & 

Shields, 1995), vurderes det, at deres sanser er sammenlignelige med spættede 

sælers (Dietz, et al., 2015). Resultater fra elektrofysiologiske studier (ABR) af grå-

sælers hørelse i luft viser, at deres hørelse i luft er bedst mellem 3-20 kHz, hvilket 

er sammenligneligt med spættet sæl (Ruser, et al., 2014). Der er kun kendskab til 

et enkelt studie af gråsælers hørelse i vand fra 1975, som viser, at deres høretær-

skel er højere end de spættede sæler. Da studiet mangler at blive verificeret dels 

med adfærdsmålinger samt nyere teknologi, anbefales det af Southall et al (2019), 

at høretærsklerne for spættet sæl anvendes som et konservativt estimat for høre-

tærskler for gråsæler (Southall, et al., Marine mammal noise exposure criteria: 

Updated Scientific Recommendations for Residual Hearing Effects, 2019). 

6.3.3 Udbredelse af gråsæler de indre danske farvande 
Gråsæler i Danmark stammer overordnet fra to subpopulationer i hhv. Nordsøen 

(Halichoerus grypus atlantica) og den centrale Østersø (Halichoerus grypus 

grypus) (Olsen, Galatius, Biard, Gregersen, & Kinze, 2016) (Figur 6.20).  

   
Figur 6.20: Udbredelse af grå-
sæler for populationerne i 

Nordsøen og Østersøen, samt 
det overlappende område i Kat-

tegat samt angivelse af de stør-
ste hvilepladser, med antal sæ-

ler, baseret på optællingerne i 
fældesæsonen i 2015 og 2016 
(Galatius, 2017) 
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Gråsælerne i Vadehavet, Limfjorden og en del af sælerne i Kattegat stammer fra 

bestanden i Nordsøen. Gråsælerne i indre danske farvande, bortset fra dele af Kat-

tegat, stammer fra den centrale Østersø.  

Gråsælen blev totalfredet allerede i 1967 men forekom på daværende tidspunkt 

kun sporadisk i landet. Siden 2000 er arten registreret jævnligt og med stigende 

antal i Vadehavet, Kattegat, den vestlige Limfjord og i Østersøen. I den danske 

Østersø er der siden 2010 registreret forekomster på flere hundrede dyr, med en 

stadigt stigende tendens Figur 6.21. Siden 2003 er gråsælen igen ynglende i Dan-

mark med op til 15 unger pr. år (Fredshavn, et al., 2019). 

 

   
Figur 6.21: Antal af gråsæler i 
den danske del af Østersøen i 

perioden 2002-2016 (Galatius, 
2017) 

 

 

    

Den totale Østersøbestand af gråsæler blev i 2019 talt til at være på cirka 38.000 

individer, hvor af den danske del Østersøpopulationen er opgjort til 1.000 individer 

for perioden 2016-2018 (DCE, 2019). 

6.3.4 Udbredelse af gråsæler i kabelkorridoren og vindmølleområdet 

for Aflandshage Vindmøllepark 
Kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage vindmøllepark benyttes 

sandsynligvis af sæler udelukkende fra Østersøpopulation, som er estimeret til at 

være på 38.000 individer (Miljøstyrelsen, 2020a). Der er ikke hvilesteder eller re-

servater for gråsæl i selve kabelkorridoren eller vindmølleområdet for Aflandshage 

Vindmøllepark. Den nærmeste hvileplads er beliggende ved Måkläppen i det syd-

vestlige Skåne (Figur 6.20). Hvilepladsen er placeret cirka 10 km fra vindmølleom-

rådet indenfor det svenske Natura 2000-område SE0430095, Falsterbohalvöen, 

hvor både spættet sæl og gråsæl er på udpegningsgrundlaget. Antallet af gråsæler 

er i 2015-2018 talt af DCE, Århus Universitet. Baseret på flytællingerne varierer 

antallet af gråsæler fra ingen observationer til over 1000 gråsæler (DCE, 2020). 
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Det er specielt i sommerhalvåret at der observeres mange gråsæler og spættede 

på hvilepladsen.  

Derudover er den sydlige del af Saltholm og havet med småøerne syd for registre-

ret som hvileplads for gråsæl (Figur 6.20). Saltholm er placeret mere end 18 km 

fra vindmølleområdet indenfor det danske Natura 2000-område nr. 142: Saltholm 

og omliggende hav, som har både spættet sæl og grå sæl på udpegningsgrundla-

get (Miljøstyrelsen, 2020d). I dette område raster gråsæl fåtalligt og sporadisk på 

ørækken Svaneklapperne. Gråsæl er inden for de seneste 13 år udelukkende regi-

streret i 2016 med otte individer. Før da blev der talt fem gråsæler i 2005. Det er 

ikke muligt at sige noget om gråsælens bestandsudvikling for dette område 

(Miljøstyrelsen, 2020d).  

6.3.4.1 GPS-data fra satellit-mærkede sæler  

I forbindelse med VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark, re-analyse-

rede man GPS-data fra gråsæler (Dietz, et al., 2015). I alt inkluderede man data 

fra 11 gråsæler, heraf seks på hvilepladsen ved Måkläppen, Falsterbo, Sverige, 

fem på hvilepladsen ved Rødsand og en ved Ålandsøerne, Sverige. I Figur 6.22 er 

bevægelsesmønstre fra de 11 gråsæler vist. 

   
Figur 6.22: Svømmemønstre 

fra de 11 gråsæler udstyret 
med GPS ved bl.a. Måkläppen, 

Sverige i forbindelse med udar-
bejdelsen afVVM for Kriegers 

Flak Havmøøleparl. De forskel-
lige farver på de enkelte tracks 
angiver det enkelte individ. Ka-

belkorridoren og vindmølleom-
rådet for Aflandshage Vindmøl-

lepark er angivet med sort 
linje. Det grønne område angi-

ver 95% kernel home range for 
de 11 gråsæler. Modificeret ef-

ter (Dietz, et al., 2015), GPS-
data er indsamlet af DCE, Aar-
hus Universitet samt Swedish 

Museum of Natural History in 
Stockholm. ©SDFE 

 

 

    

Som det fremgår af figuren, udviser de 11 gråsæler forskellige svømmemønstre i 

forhold til de områder, hvor de fouragerer. Kabelkorridoren og vindmølleområdet 

for Aflandshage Vindmøllepark befinder sig indenfor gråsælernes 95 % kernel 

home range, hvilket betyder, at vindmølleparken vil blive placeret i et område, 

hvor sælerne fouragerer, og som de migrerer igennem. Den overordnede 95 % 

kernel home range for gråsæler er væsentlig større end home range for de spæt-

tede sæler og er på 70.727 km2, ud af hvilken kabelkorridoren og vindmølleområ-

det for Aflandshage Vindmøllepark (vindmølleområdet: 42 km2, kabelkorridoren: 

12,5 km2) udgør mindre end 0,1 %. Ud fra de satellit-mærkede sæler svømmede 
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fem af gråsælerne ind vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark, og fire 

gråsæler svømmede ind i kabelkorridoren (se Figur 6.23).  

 

   
Figur 6.23: Nærbillede af svøm-
memønstre fra de 11 gråsæler 

udstyret med GPS ved bl.a. Må-
kläppen, Sverige i forbindelse 

med udarbejdelsen af VVM for 
Kriegers Flak Havmøllepark. De 

forskellige farver på de enkelte 
svømmemønstre angiver det 
enkelte individ. Modificeret ef-

ter (Dietz, et al., 2015). GPS-
data er indsamlet af DCE, Aar-

hus Universitet samt Swedish 
Museum of Natural History in 

Stockholm. ©SDFE 

 

 

   

 

I forbindelse med VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark, blev der ud-

ført analyser (baseret på GPS-data fra de 11 gråsæler) til at identificere fourage-

ringsområder med stor betydning for sælerne, og her fremgår det, at kabelkorri-

doren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmøllepark er placeret i et område 

med lav betydning for de 11 gråsæler (hele året rundt) (Dietz, et al., 2015) og 

dermed ikke har en vigtig betydning som fourageringsområde. 

Der er kun sporadisk forekomst af gråsæler på Saltholm, men det antages, at den 

estimerede home-range er dækkende for gråsælerne både på Saltholm og Må-

kläppen.   

6.3.4.2 Data fra flytællinger (2019/2020) 

I alt blev der observeret 205 gråsæler på de otte flytællinger gennemført i 

2019/2020. Der blev ikke registeret gråsæler i kabelkorridoren eller vindmølleom-

rådet for Aflandshage Vindmøllepark (se Figur 6.24).  
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Figur 6.24: Fordeling af gråsæ-
ler i den centrale og sydlige del 

af Øresund. Som det fremgår af 
figuren, er der ikke observeret 
gråsæler i kabelkorridoren eller 

i vindmølleområdet for Aflands-
hage Vindmøllepark. ©SDFE 

 

 

    

Der blev registeret gråsæler under to af de otte flytællinger med flest gråsæler un-

der flytællingerne udført den 4. april 2020 (Tabel 6.3). De 200 gråsæler blev ob-

serveret ved Måkläppen i Sverige (Figur 6.24), som kun blev inkluderet i flytællin-

gerne under den ene flytælling udført den. 4. april.  
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Dato 
30/10-

19 

21/12-

19 

27/2-

20 

14/3-

20 
4/4-20 

23/7-

20 

12/8-

20 
1/9-20 

Antal 

grå 

sæler 

0 0 0 3 202 0 0 0 

 

6.3.5 Betydning af kabelkorridoren og vindmølleområdet for Af-

landshage Vindmøllepark for gråsæler 
Gråsæler bevæger sig over langt større afstande end spættet sæl, og forekomst af 

gråsæler i et område betyder ikke, på samme måde som for spættet sæl, at indivi-

det har en nær tilknytning til området (McConnell, Lonergan, & Dietz, 2012; 

Galatius, 2017). Kabelkorridoren og vindmølleområdet for Aflandshage Vindmølle-

park vurderes at være et område, der benyttes af gråsæl som fourageringsområde 

hele året rundt. Vindmølleområdet ligger tæt på to Natura 2000 områder (N142 og 

SE0430095), hvor gråsæl er på udpegningsgrundlaget, og sæler, der bevæger sig 

mellem habitatområderne, kan passere kabelkorridoren og vindmølleområdet.  

Områdets økologiske betydning for gråsæl anses som middel, baseret på den korte 

afstand til nærliggende hvilepladser ved Saltholm og Måkläppen, Falsterbohalvøen, 

samt at området ikke er identificeret som et vigtigt fourageringsområde. 

   

Tabel 6.3: Opsummering af 
observerede gråsæler under 
de otte flyoptællinger fordelt 

på dato.  
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7 Potentielle påvirkninger fra de seismiske for-

undersøgelser 
Støj kan påvirke dyr i havet på forskellige måder. Påvirkningerne kan variere fra 

maskering af biologisk vigtige signaler, ændringer i adfærd, som fx undvigelsesad-

færd eller ophør af normal adfærd, hørenedsættelse (midlertidig eller permanent) 

og fysiske og fysiologiske effekter (skade, stressreaktioner). 

Hvilke påvirkninger der induceres, afhænger af en lang række faktorer, bl.a. fre-

kvensindhold og varighed af støjen, dens tidsmæssige mønster og det generelle 

baggrundsstøjniveau. Hvor store og hvor mange påvirkninger man kan observere, 

afhænger af, hvor tætte dyrene er på støjkilden. Den afstand man begynder at ob-

servere en eventuel påvirkning på, kan beregnes ud fra artsspecifikke tærskler for 

individuelle typer af påvirkninger. Dette giver i princippet nogle artsspecifikke på-

virkningszoner. I virkeligheden er tærsklerne for mange arter dog ikke præcist 

kendte, og sådanne zoner er derfor ikke veldefinerede. Derudover er der ofte store 

overlap mellem de forskellige zoner, da andre variabler som alder, køn og gene-

relle fysiologiske- og adfærdstilstande hos individuelle dyr også har indflydelse på 

sandsynligheden for, at dyr bliver påvirket af støj (Popov, et al., 2011; Southall, et 

al., 2007; Southall, et al., 2019; Southall, et al., 2021). 

Noget af det udstyr som skal bruges til seismiske undersøgelser (sparkers, boo-

mers, og sub-bottom profilers, som beskrevet i afsnit 3.2) genererer undervands-

støjniveauer, der kan forårsage undvigelsesadfærd og midlertidige (TTS) og per-

manente (PTS) høretab hos havpattedyr.  

Adfærdsændringer i forhold til flere slags sonarer, der i frekvens minder om spar-

kers og boomers, er blevet undersøgt i flere playbackforsøg på marsvin i fangen-

skab  (Kastelein, Steen, Vensveen, & Verboom, 2011; Kastelein, Schop, Gransier, 

Steen, & Jennings, 2014; Kastelein, Gransier, Schop, & Hoek, 2015b; Kastelein, 

van den Belt, Helder-Hoek, Gransier, & Jo-hansson, 2015c; Kastelein, Helder-

Hoek, & Van de Voorde, 2017a; Kastelein, et al., 2018; Kastelein, Ainslie, & van 

Kester, 2019a). Kastelein et al. (2018, 2019a) så at to marsvin øgede deres ånde-

drætsfrekvent, når de blev udsat for play-back af en AN/SQS-53C militærsonar 

(3,5-4,1 kHz), ved lydniveauer på 119-122 dB re 1µPa (rms). Kastelein et al. 

(2018) så også, at et af marsvinene bevægede sig væk fra lydkilden, når lydni-

veauet nåede 143 dB re 1 µPa (rms) ved dyret. Disse data er dog fra dyr i fangen-

skab i en relativt lille tank, hvilket gør det vanskeligt at ekstrapolere resultaterne 

til vilde marsvin. 

Et nyt Agent Based Modelling (ABM)-studie forsøger at vurdere, hvornår forstyrrel-

ser af enkelte hunner potentielt vil kunne påvirke populationen af marsvin 

(Gallagher, Grimm, Kyhn, Kinze, & Nabe-Nielsen, 2021). I modelleringen anven-

des tærskler for adfærdsændringer fra Thompson et al. (2013). Ved at bruge indi-

viduelle marsvins behov for føde i løbet af året, og estimere graden af påvirkning 

på deres fouragerings succes, estimeres de potentielt største påvirkninger at 

kunne forekomme i den periode, hvor hunnerne har unger, der er helt afhængig af 

at die, mens hunnen selv skal opbygge et spæklag til at modstå vinteren (Gallag-

her et al. 2021).  

Sæler har ikke været undersøgt i samme udstrækning. Et enkelt studie fra 1998 

undersøgte adfærdsreaktioner hos spættede sæler og gråsæler udstyrede med sa-

tellitsendere, når de blev udsat for en times kontrolleret eksponering af et airgun-

array (Thompson, Sjoberg, Bryant, Lovell, & Bjorge, 1998; Gordon, et al., 2003). 
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Både spættede sæler og gråsæler svømmede væk fra arrayet, og stoppede tilsy-

neladende med at spise, indtil et par timer efter eksponeringen endte. En enkelt 

spættet sæl viste dog ikke nogen åbenlys reaktion, og blev set inden for 300 m af 

det aktive array. Denne ene sæls reaktion er mere lig de reaktioner man har ob-

serveret hos ringsæler i Alaska, i forbindelse med et seismisk survey (Harris, 

Miller, & Richardson, 2001).  

Det er blevet foreslået, at marsvin kan reagere på støj på et fast niveau (40-50 

dB) over deres absolutte høretærskel (Tougaard et al. 2015), og eksisterende data 

tyder på at det kan være tilfældet. Selvom denne antagelse ikke inddrager kontek-

sten af støjen, som det foreslås af Southall et al. (2021), vil de følgende modelbe-

regninger om adfærdspåvirkninger baseres på en generel tærskel for marsvin. Ad-

færdstærskler er endnu ikke definerede for sæler. For mere information om de an-

vendte tærskler se den tekniske baggrundsrapport (NIRAS, 2021). 

For at vurdere påvirkningen fra den seismiske forundersøgelsesundersøgelse er en 

detaljeret undervandsstøjmodellering blevet udført for at estimere påvirkningsom-

råderne udfra adfærds-, TTS- og PTS-tærskler. Undervandsstøjmodellering blev 

udført for to udstyrsscenarier. Den fulde opsætning (scenarie 1) ved hjælp af en 

Innomar (Innomar SES-2000 Medium 100 parametric sub bottom profiler), en 

sparker (Geomarine GeoSource 800j), og en boomer (Applied Acoustics triple plate 

S-Boom). Den anden opsætning (scenarie 2) inkluderer kun Innomar-systemet. 

Scenarie 1 og 2 forventes begge at blive brugt til forundersøgelsen i området for 

Aflandshage havvindmøllepark, hvor fundamenterne vil blive installeret. I undersø-

gelseskorridoren vil det kun være Innomar-systemet (scenarie 2), som vil blive 

brugt. Begge udstyrsscenarier kan generere undervandsstøjniveauer, der kan for-

årsage undvigelsesadfærd og midlertidige (TTS) og permanente (PTS) høretab hos 

havpattedyr. For flere detaljer se den tekniske baggrundsrapport (NIRAS, 2021). 
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8 Vurdering af påvirkninger 
Før anlæg af en havvindmøllepark (installation af fundamenter og kabler) kan gå i 

gang, er der behov for information om havbunden. Den information kan man få 

ved at udføre seismiske undersøgelser.  

Til seismiske undersøgelser kan der anvendes flere forskellige typer af udstyr, her-

under nogle typer udstyr (f.eks. airguns, sparkers, boomers og sub-bottom profi-

lers), som genererer høje lydniveauer under vand, og i frekvensområder, der del-

vist overlapper med havpattedyrenes hørespektrum. Baseret på en screening af de 

forskellige typer udstyr, er der foretaget en detaljeret beregning for støjudbredel-

sen fra det seismiske undersøgelsesudstyr. I dette tilfælde er der tale om spar-

kers, boomers og sub-bottom profilers (for detaljer se NIRAS, 2021). Beregnin-

gerne estimerer afstande over hvilke den genererede undervandsstøj kan forår-

sage undvigelsesreaktioner, og midlertidige (TTS) eller permanente (PTS) høretab 

hos marsvin, gråsæler og spættede sæler (for flere detaljer se NIRAS, 2021). For 

at vurdere påvirkningen fra den seismiske forundersøgelsesundersøgelse er under-

vandsstøjmodelleringen blevet udført baseret på en worst-case situation, med 

brug af forskellige typer udstyr ved maksimale kildeniveauer og uden anvendelse 

af afværgeforanstaltninger. Modelleringen er udført for to positioner i forundersø-

gelsesområdet for Aflandshage havvindmøllepark og en i kabelkorridoren (se figur 

8.1). 

   
Figur 8.1: Oversigt over de mo-
dellerede lydkildepositioner. Po-

sitionerne er angivet med røde 
stjerner på kortet. 
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Som vist i tabel 8.1 er påvirkningsafstandene stort set ens for de 2 scenarier i for-

undersøgelsesområdet for Aflandshage vindmøllepark.  

Marsvin - TTS/PTS  

Marsvin fundet inden for 750-1725 meter af undersøgelsesfartøjet kan være i ri-

siko for at udvikle PTS, når udstyret startes, forudsat at udstyret startes på maksi-

malt energiniveau uden afværgeforanstaltninger, dvs. uden en soft-start proce-

dure. Hvis marsvin befinder sig inden for 1350-2850 meter fra fartøjet ved starten 

af driften på maksimalt energiniveau, kan de blive udsat for undervandsstøj, som 

er højt nok til at forårsage TTS.  

Risikoen for, at marsvin befinder sig inden for den kritiske afstand ved opstart af 

udstyr, kan reduceres væsentligt ved anvendelse af en passende opstartsproce-

dure. Dette kunne omfatte en langsom stigning i den udsendte energi/og/eller fy-

ringsfrekvens af udstyret over en periode (soft-start/ramp-up). Dette kan give 

marsvinene tid til at svømme ud til sikker afstand, før udstyret betjenes for fuld 

kraft. 

Det anbefales derfor, at enhver seismisk undersøgelse inkluderer en soft-start med 

ramp-up til fuld effekt over en tilstrækkelig lang periode til at give dyrene tid til at 

forlade området. Som et eksempel vil en 30-minutters soft-start tillade et havpat-

tedyr, der svømmer med 1,5 m/s, at nå en afstand på 2,7 km, før udstyret betje-

nes med fuld kraft. Læg dertil fartøjets hastighed på 4 knob (2,0 m/s), og den re-

sulterende afstand mellem flygtende havpattedyr og undersøgelsesfartøj vil være 

over 5 km, hvis det antages, at dyret ikke flygter i skibets sejlretning. Det vurde-

res, at en 30-minutters soft-start-procedure vil være tilstrækkelig til at undgå PTS 

og TTS hos marsvin ved at lade marsvin i den potentielt farlige zone nær det seis-

miske undersøgelsesfartøj svømme væk, før den seismiske undersøgelse kører for 

fuld kraft. Hvis der er et stop på mere end 15 minutter i den seismiske undersø-

gelse, anbefales det også, at udstyret genstartes med en soft-start/ramp-up-pro-

cedure. 

Udstyrs- 
scenarie 

Afstande til Tærskel [m] 

Marsvin Sæler 

Adfærds 

påvirk-
ning 

 

TTS 
 

PTS 
 

TTS 
 

PTS 
 

1: Sparker 
Boomer & 

Innomar 
(vindmølle-

område) 

2450 1350-2700 750-1600 45-170 <10 

2: Innomar 

(vindmølle-
område) 

2450 1350-2700 750-1600 10-50 <10 

2: Innomar 

(Kabelkor-
ridor) 

2650 1425-2850 775-1725 10-60 <10 

Tabel 8-1: Påvirkningsaf-

stande for de seismiske un-
dersøgelsesaktiviteter opdelt i 

udstyrsscenarier. Afstandene 
for PTS og TTS angiver i hvil-

ket afstandsinterval (i meter) 
fra undersøgelsesfartøjet, et 
havpattedyr mindst skal være 

ved begyndelsen af maksimal 
undersøgelsesaktivitet for at 

undgå hver af de givne på-
virkninger. Resultaterne re-

præsenterer worst-case-sce-
narierne, marts måned for ka-

belkorridoren, og maj måned 
for vindmølleområdet, og 
uden anvendelse af afværge-

foranstaltninger. 
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I vurderingen er det forudsat, at der vil blive anvendt en soft-start-procedure i 

driften af det seismiske undersøgelsesudstyr (f.eks. sparkers, boomers, og sub-

bottom profilers), hvorfor afværgeforanstaltninger anses at være et krav for drift 

af denne type udstyr.  

Graden af forstyrrelse af PTS og TTS er vurderet som høj/middel, men med en 

passende soft-start/ramp-up-procedure er den geografiske udstrækning begræn-

set og vurderet som lokal, mens sandsynligheden for forekomst er også begrænset 

og vurderet som lav. På grund af den begrænsede undersøgelsesperiode vurderes 

varigheden som kortsigtet. Derfor anses populationspåvirkningen af PTS og TTS at 

være ubetydelig for marsvin tilhørende både Bælthavsbestanden, og den kritisk 

truede østersøbestand, og vil med stor sandsynlighed ikke have konsekvenser for 

populationernes kort- eller langsigtede bevaringsstatusstatus. 

Marsvin adfærdspåvirkninger 

Som nævnt i afsnit 6.1 er forundersøgelsesområdet for Aflandshage havvindmølle-

park beliggende i en overgangszone for bestandene af marsvin i Bælthavet og den 

egentlige Østersø, men med markant større sandsynlighed for at eventuelt detek-

terede marsvin er fra Bælthavspopulationen. Tætheden i området er lav især sam-

menlignet med tætheden i det egentlige Bælthav. Det forventes derfor, at langt de 

fleste af marsvinene i forundersøgelsesområdet for Aflandshage havvindmøllepark 

tilhører Bælthavsbestanden, en antagelse der også understøttet af telemetridata 

fra marsvin mærket i de indre danske farvande (se Figur 7.14), og at det kun vil 

være meget sporadiske besøg af individer fra den kritisk truede østersøpopulation 

(se afsnit 7.1.2).  

Ud fra de modellerede påvirkningsafstande kan det område som påvirkes bereg-

nes. Baseret på disse beregninger, på tæthedsestimater af marsvin i området fra 

SAMBAH, SCANS og mini-SCANS II (Tabel 8-2), og under antagelse af en jævn 

fordeling af marsvin i området, er antallet af dyr, som potentielt bliver påvirket ad-

færdsmæssigt, blevet estimeret. Sammenholdes estimatet med den estimerede 

populationsstørrelse, giver det et billede af, hvor stor en andel af populationen, 

som potentielt ville kunne blive adfærdspåvirket af de seismiske undersøgelser af 

forundersøgelsesområdet og kabelkorridoren for Aflandshage vindmøllepark. Det 

estimerede antal dyr, som påvirkes, skal dog ikke ses som det faktiske antal mar-

svin, der potentielt ville blive påvirket af de seismiske undersøgelser, men derimod 

som en indikation af omfanget af påvirkning på populationen. 

 

 

Både estimater af antal dyr, som kan udvise adfærdsændringer, og hvilken ande-

len de udgør af populationen, er vist i Tabel 8-3. I tabellen ses det at andelen af 

Bælthavspopulationen, som bliver påvirket, er under 1% uanset om det drejer sig 

om sommer- eller vinterhalvåret, eller om populationsstørrelsen antages at være 

Tabel 8-2: Tætheder og popu-
lationsestimater for de to 

marsvinepopulationer bælt-
havspopulationen og Østersø-

populationen i sommer og 
vinterhalvåret. 

Tæthed (individer/km2) Populationsestimat 

Sommer Vinter 
Bælthavs- 
populationen 

Østersø- 
populationen 

0,02-0,2 0,01-0,1 17.000 - 42.000 500 
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17.000 eller 42.000 individer. Det samme gør sige gældende for Østersøpopulatio-

nen i vinterhalvåret, som er den periode, hvor marsvin fra Østersøpopulationen, 

potentielt kan forekomme i forundersøgelsesområdet for Aflandshage vindmølle-

park. 

Område 
Ud-

styr 

Marsvin 

Påvirket 

areal 

[km2] 

Antal påvirkede 

individer 
Proportion af populationen (%) 

Adfærd 

 

 
Bælthavs- 

populationen 

Østersø- 

popula-

tionen 

Som-
mer 

Vinter Sommer Vinter Vinter 

Vind-

mølle-

område 

Inno-

mar 

 
18 

0,36-

3,6 

0,18-

1,8 

0,0009-

0,009 

(0,002-

0,2) 

0,0004-

0,004 

(0,001-

0,01) 

0,036-

0,36 

 
Spar-

ker 
10-11 

0,22-

2,2 

0,11-

1,1 

0,0005-

0,005 

(0,001-

0,01) 

0,0003-

0,003 

(0,0006-

0,006) 

0,022-

0,22 

 
Boo-

mer 
2 

0,04-

0,4 

0,02-

0,2 

0.0001-

0,001 

(0,0002-

0,002) 

0,00005-

0,0005 

(0,0001-

0,001) 

0,004-

0,04 

Kabel-

korridor 

Inno-
mar 

20 0,4-4 0,2-2 

0,001-

0,01 

(0,002-

0,02) 

0,0005-

0,005 

(0,001-

0,01) 

0,04-0,4 

 

Marsvin kan i værste fald udvise undvigelsesadfærd inden for ca. 2650 meter fra 

undersøgelsesfartøjet. Dette dækker et areal på cirka 20 km2 og kan estimeres 

som det umiddelbare habitattab i undersøgelsesperioden, som forventes at vare 

nogle uger. På grund af det begrænsede område som påvirkes, anses den geogra-

fiske udstrækning for at være lokal, og på grund af den begrænsede undersøgel-

sesperiode vurderes varigheden som kortsigtet.  

Marsvin tilhørende Bælthavspopulationen kan forekomme i forundersøgelsesområ-

det hele året rundt. Graden af forstyrrelse er vurderet som lav/middel for marsvin 

tilhørende denne population, da bestanden antages at have en gunstige bevarings-

status. Det påvirkede område er af begrænset størrelse (lokalt), og varigheden af 

forstyrrelsen (undersøgelsen) er meget kort (få uger), hvilket fører til en kortvarig 

påvirkning. Det i kombination med, at forundersøgelsesområdet ikke er et godt 

habitat for marsvin, fører til en vurdering af den kombinerede påvirkning, med an-

vendelse af passende soft-start/ramp-up-procedure på Bælthavspopulationen af 

marsvin som ubetydelig/lille og uden konsekvenser for populationen status på kort 

og lang sigt.  

Marsvin fra den kritisk truede Østersøpopulation kan findes i det berørte område i 

vintermånederne. Graden af forstyrrelse er vurderet som høj for denne population 

på grund af dens ugunstige bevaringsstatus. Men da bestanden vurderes at være 

meget lille, forventes andelen af marsvin fra Østersøpopulationen i farvandet om-

Tabel 8-3: Påvirkede arealer, 

antal individer og proportio-
nen af marsvinepopulationen, 

som påvirkes af de seismiske 
undersøgelsesaktiviteter, op-
delt i udstyrsscenarier, årsti-

der, og marsvinepopulatio-
nerne: Bælthavspopulationen 

og Østersøpopulationen. For 
Bælthavspopulationen er pro-

portionen beregnet udfra en 
populationsstørrelse på 

42.000 individer, og i paren-
tes 17.000 individer. 
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kring Aflandshage at være meget lav. De fleste af marsvinene, som findes i forun-

dersøgelsesområdet for Aflandshage havvindmøllepark, forventes at tilhøre den 

langt mere talrige Bælthavspopulation. Denne antagelse understøttes af telemetri-

data fra mærkede marsvin i de indre danske farvande (Bælthavets delbestand; se 

figur 4.7). Hvis dette kombineres med den begrænsede størrelse af det påvirkede 

område og den korte varighed af forstyrrelsen (få uger), samt det faktum, at for-

undersøgelsesområdet ikke er et vigtigt område for marsvin, vil den kombinerede 

påvirkning, med anvendelse af passende soft-start/ramp-up-procedure for Øster-

søpopulationen vurderes at være lille i vintermånederne og uden konsekvenser for 

populationens kortsigtede og langsigtede status. Hvis undersøgelsen gennemføres 

i sommermånederne, vurderes påvirkningen af Østersøpopulation at være ubety-

delig, da de ikke forventes at forekomme i området i sommermånederne (april til 

september).  

Det anbefales, at den seismiske undersøgelse udføres med anvendelse af passiv 

akustisk overvågning og havpattedyrobservatører om bord på undersøgelsesfartø-

jet, for at sikre, at der ikke er marsvin tæt på undersøgelsesfartøjet. 

Spættede sæler og gråsæler - TTS/PTS  

Sæler anses for at være væsentligt mindre følsomme over for undervandsstøj, og 

har højere tærskler for TTS og PTS forårsaget af undervandsstøj. Modelleringsre-

sultaterne viser, at hvis sæler er inden for <10 meter af undersøgelsesfartøjet, når 

startes på maksimalt energiniveau uden soft-start procedurer, kan de være i risiko 

for at udvikle PTS. Sæler inden for 45-170 meter af fartøjet kan være i risiko for at 

udvikle TTS. Desuden kan sæler, i modsætning til marsvin, aktivt reducere påvirk-

ningen fra undervandsstøj ved at stikke hovedet op af vandet, eller søge mod hvi-

lepladser på land.  

Påvirkningen af PTS og TTS vurderes samlet set at være ubetydelig (for både 

spættede sæler og gråsæler), hvor forstyrrelsesgraden er vurderet som høj for 

PTS og medium for TTS, er den geografiske udstrækning ikke vigtig (på grund af 

de meget kort påvirkningsafstande), og sandsynligheden for forekomst vurderes 

som lav på grund af de meget korte påvirkningsafstande. 

Spættede sæler og gråsæler – Adfærdsændringer   

Der er ingen specifikke undersøgelser, der påviser på hvilke afstande sæler reage-

rer på undervandsstøj fra geofysiske undersøgelser. Der er nogle få undersøgelser, 

som omhandler undvigelsesadfærd og påvirkningsafstande for sæler udsat for støj 

fra pæleramning. Her ses reaktionsafstande, der kan sammenlignes med mar-

svins. Derfor er det som en konservativ antagelse vurderet, at sæler reagerer på 

undervandsstøj fra geofysiske undersøgelser i samme afstand som marsvin (ca. 

2700 meter). Det forventes, at både spættet sæl og gråsæl forekommer jævnligt i 

området, men området er ikke et særligt vigtigt område for nogen af arterne. Gra-

den af forstyrrelse er vurderet som lav for gråsæl og spættet sæl, da det forven-

tes, at sælerne i nogen grad vil undgå det påvirkede område. Den geografiske ud-

strækning er klassificeret som lokal, varigheden som kort (få uger). Sandsynlighe-

den for påvirkning er vurderet som lav på grund af de relativt korte påvirkningsaf-

stande, den korte varighed, og at området ikke er vigtigt for hverken spættede 

sæler eller gråsæler. Den samlede påvirkning på adfærd vurderes derfor som ube-

tydelig for begge arter. 
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8.1 Konklusion af påvirkningen af seismisk survey 
Følgende afværgeforanstaltninger bør inkluderes i den seismiske undersøgelse for 

at reducere påvirkningen (efter de danske retningslinjer for seismiske undersøgel-

ser, Energistyrelsen, 2018): 

 Den seismiske undersøgelse bør begynde med en 30 minutters soft-

start/ramp-up til fuld effekt for at sikre, at marsvin og sæler ikke er inden for 

risikozonen for TTS og PTS. 

 Passiv akustisk monitering bør anvendes, ligesom observatører bør være om-

bord på undersøgelsesfartøjet for at sikre, at ingen havpattedyr er i umiddelbar 

nærhed af undersøgelsesfartøjet ved begyndelsen af den seismiske undersø-

gelse.  

 Hvis den seismiske undersøgelse afbrydes, bør den gen-startes med en soft-

start-procedure.  

Den samlede påvirkning på marsvin, spættet sæl og gråsæl vurderes at være ube-

tydelig til mindre og uden konsekvenser for bestandenes kort- og langsigtede sta-

tus (Tabel X). Denne vurdering er under den antagelse, at en passende soft-

start/ramp-up-procedure anvendes. 

Aktivitet Påvirkning 
Intensi-

tet 

Rumlig 

ud-

stræk-

ning 

Sandsynlig-

hed 
Varighed 

Samlet 

påvirk-

nings-

grad 

Bælthavsmarsvin 

Seismisk 

survey 

PTS Høj 
Ikke vig-

tig 
Lav Langvarig 

Ubetyde-

lig 

TTS Middel 
Ikke vig-

tig 
Lav Kortvarig 

Ubetyde-

lig 

Adfærd 
Lav/Mid-

del 
Lokal Lav Kortvarig 

Ubetyde-

lig/lille 

Østersømarsvin (kun vinterhalvår) 

Seismik sur-

vey 

PTS Høj 
Ikke vig-

tig 
Lav Langvarig 

Ubetyde-

lig 

TTS Høj 
Ikke vig-

tig 
Lav Kortvarig 

Ubetyde-

lig 

Adfærd Høj Lokal Lav Kortvarig Lille 

Sæler 

Seismisk 

survey 

PTS Høj 
Ikke vig-

tig 
Lav Langvarig 

Ubetyde-

lig 

TTS Middel 
Ikke vig-

tig 
Lav Kortvarig 

Ubetyde-

lig 

Adfærd  Lav Lokal Lav Kortvarig 
Ubetyde-

lig 

 

  

Tabel 8.1 Påvirkning af mar-

svin og sæler fra seismiske 
undersøgelser (worst-case 

scenarie). 
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9 Vurdering af påvirkninger på Natura 2000 og 

bilag IV arter  
I de følgende afsnit gennemgås de seismiske undersøgelsers potentielle påvirknin-

ger på relevante Natura 2000-områder, som har marsvin, spættet sæl og/eller 

gråsæl på udpegningsgrundlaget. Derudover vurderes de seismiske undersøgel-

sers potentielle påvirkning på relevante bilag IV-arter, som i dette tilfælde be-

grænser sig til marsvin.  

9.1 Natura 2000-områder og bilag IV arter 
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Om-

råderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er 

sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Natura 2000 netværket inklu-

dere områder udpeget under EU’s habitatdirektiv (RÅDETS DIREKTIV 92 / 43 / 

EEC) samt EU's fuglebeskyttelsesdirektiv (DIRECTIVE 2009/147/EC). Under habi-

tatdirektivet udpeges områder som er ”Special Areas of Conservation” (SACs) og 

”Site of Community Importance” (SCI) for arter (med undtagelse af fugle) samt 

habitater. Ligeledes udpeges der under fuglebeskyttelsesdirektivet ”Special Protec-

tion Areas” (SPAs) til beskyttelse af fugle. Til sammen udgør de udpegede SPAs og 

SAC/SCIs Natura 2000-netværket.  

Både sæler og marsvin er opført på EU’s habitatdirektivs bilag II. Hvert EU-land 

skal blandt andet udpege områder, der kan fungere som sikre levesteder for de 

naturtyper og arter, som er opført på habitatdirektivets bilag I og II. Disse områ-

der betegnes habitatområder. I Danmark er habitatbekendtgørelsen (BEK nr 1240 

af 24/10/2018 ) en væsentlig del af implementeringen af EU’s habitatdirektiv, og 

habitatbekendtgørelsen har blandt andet til formål at udpege internationale natur-

beskyttelsesområder (Natura 2000-områder) og fastsætte regler for administratio-

nen af disse områder. Formålet med Natura 2000-netværket er at sikre gunstig 

bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget for de 

enkelte Natura 2000-områder. 

Et hovedelement i beskyttelsen af Natura 2000-områder er, at myndighederne i 

deres administration og planlægning ikke må vedtage planer eller projekter, der 

kan skade de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare, som 

beskrevet i habitatdirektivets artikel 6 stykke 3: 

"Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for 

lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 

projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres 

virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På 

baggrund af konklusionerne af vurderingen af virkningerne på lokaliteten, og med 

forbehold af stk. 4, giver de kompetente nationale myndigheder først deres tilslut-

ning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokali-

tetens integritet, og når de - hvis det anses for nødvendigt - har hørt offentlighe-

den." 

Natura 2000-vurderingen tager udgangspunkt i identificeringen af relevante Na-

tura 2000-områder baseret på udpegningsgrundlag for de relevante områder, pro-

jektbeskrivelsen, de potentielle miljøpåvirkninger (som beskrevet i kapitel 6) samt 

undervandsstøjmodelleringen.  
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9.1.1 Relevante Natura 2000-områder 

For hvert Natura-2000 område foreligger der en basisanalyse samt en Natura 

2000-plan med overordnede målsætninger samt konkrete målsætninger for arter 

og habitattyper på udpegningsgrundlaget. Et område kan blive udpeget som Na-

tura 2000-område, fordi området har en vigtig funktion for arterne på udpegnings-

grundlaget, det kunne f.eks. være et yngleområde for marsvin eller sæler. Dette 

vil i så fald fremgå af de konkrete målsætninger for det pågældende Natura 2000-

område. For en del af Natura 2000-områderne er der ikke beskrevet konkrete mål-

sætninger for marine pattedyr, men for alle naturtyper og arter på udpegnings-

grundlaget er målsætningen, at de på sigt skal opnå gunstig bevaringsstatus. 

Aflandshage Vindmøllepark er planlagt til at blive anlagt umiddelbart udenfor det 

svenske Natura 2000-område SE0430095 Falsterbohalvön, som har både spættet 

sæl, gråsæl og marsvin på udpegningsgrundlaget. Derudover finders der i længere 

afstand fra forundersøgelsesområdet en række både danske og svenske Natura 

2000-områder, som har en eller flere af de marine pattedyrarter på udpegnings-

grundlaget (Figur 9.1), og som potentielt kan påvirkes af projektet (primært på 

grund af støj).    
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Figur 9.1: Nærliggende Natura 
2000-områder med spættet 

sæl, gråsæl og/eller er marsvin 
på udpegningsgrundlaget. For-
undersøgelsesområdet for an-

læg af Aflandshage Vindmølle-
park er vist med en sort streg. 

©SDFE 

 

  

   

 

Tabel 9.1 viser nærliggende Natura 2000-områder med marine pattedyr på udpeg-

ningsgrundlaget for Aflandshage Vindmøllepark. Områder, som er vurderet at 

kunne påvirkes af projektet, er angivet med fed skrift, og der gives en nærmere 

beskrivelse af disse områder i de følgende afsnit. Områder, som befinder sig i så 

lang afstand fra forundersøgelsesområdet, at de ikke vil kunne påvirkes af under-

vandsstøj fra projektet, beskrives ikke nærmere.  
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Natura 2000 -om-

råde  

Afstand til forun-

dersøgelsesom-

rådet for Aflands-

hage Vindmølle-

park 

Marine pattedyr på udpeg-

ningsgrundlaget 

SE0430095 Fal-

sterbohalvön 

Grænser direkte op 

til området 

Marsvin 

Spættet sæl 

Gråsæl 

N206 Stevns Rev > 5 km Marsvin  

SE0430187  
Sydvästskånes utsjö-
vatten 

> 5 km 

Marsvin 

Spættet sæl 

Gråsæl 

N142 Saltholm og 

omliggende hav 

 

> 15 km 

Marsvin 

Spættet sæl 

Gråsæl 

N168 Havet og ky-

sten mellem Præstø 

Fjord og Grønsund 

> 30 km Marsvin 

SE0430183 

Havet omkring Ven 
> 40 km 

Marsvin 

Gråsæl 

N195 Gilleleje og 

Tragten 
> 70 km Marsvin 

SE0420360  
Nordväst Skånes 
havsområde 

 

> 70 km 

Marsvin 

Spættet sæl 

Grå sæl 

 

SE0430095 Falsterbohalvön 

Mod øst grænser forundersøgelsesområdet for Aflandshage Vindmøllepark direkte 

op mod et svensk Natura 2000-område, som indeholder habitatområdet Falsterbo-

halvön. Der er tale om et 42.342 ha stort område, som primært er marint. Ud fra 

”bevarandeplan” (Natura 2000-plan) for området fremgår det, at både marsvin, 

spættet sæl og gråsæl er på udpegningsgrundlaget. Området omfatter bl.a. Må-

kläppen, som er et vigtigt yngle- og rasteområde for både gråsæler og spættede 

sæler, og som er det eneste område i Østersøen, hvor spættede sæler og gråsæler 

sameksisterer og opholder sig permanent. Antallet af gråsæler er estimeret til 60, 

og antallet af spættede sæler er estimeret til 80. Derudover udgør farvandet om-

kring Falsterbohalvöen et vigtigt fødesøgningsområde for både sæler og marsvin ( 

Länsstyrelsen Skåne, 2018). Af marsvin er det primært individer fra Bælthavspo-

pulationen, som forekommer i området, men i vinterhalvåret kan der forekomme 

enkelte individer fra Østersøpopulationen (SAMBAH, 2016). 

Tabel 9.1: Nærliggende Na-
tura 2000-områder med ma-
rine pattedyr på udpegnings-

grundlaget, samt angivelse af 
cirka afstand til forundersø-

gelsesområdet. Områder, der 
direkte kan påvirkes af under-

vandsstøj, er markeret med 
fed. 
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9.1.2 Påvirkning på Natura 2000 områder 

Som det fremgår af afsnit 9.1.1, er der flere Natura 2000-områder relativt tæt på 

forundersøgelsesområdet for Aflandshage Vindmøllepark, som har marine pattedyr 

på udpegningsgrundlaget. Men der er kun ét som er indenfor rækkevidde af mu-

lige påvirkninger fra de seismiske undersøgelser (SE0430095 Falsterbohalvön). 

Som beskrevet i kap 8 kan noget af det udstyr, der bruges til en sådan seismiske 

forundersøgelser, genererer undervandsstøjniveauer, som kan forårsage undvigel-

sesadfærd og give midlertidige (TTS) og permanente (PTS) høretab hos havpatte-

dyr. Som beskrevet i kapitel 8 forventes undervandsstøj fra den seismiske under-

søgelse ikke at medføre  TTS eller PTS hos hverken marsvin, spættede sæler eller 

gråsæler, hvis følgende afværgeforanstaltninger er inkluderet i de seismiske un-

dersøgelser (ifølge de danske retningslinjer, Energistyrelsen, 2018): 

 Den seismiske undersøgelse bør begynde med en 30 minutters soft-

start/ramp-up til fuld effekt for at sikre, at marsvin og sæler ikke er inden for 

risikozonen for TTS og PTS. 

 Passiv akustisk monitering bør anvendes, ligesom observatører bør være om-

bord på undersøgelsesfartøjet for at sikre, at ingen havpattedyr er i umiddelbar 

nærhed af undersøgelsesfartøjet ved begyndelsen af den seismiske undersø-

gelse.  

 Hvis den seismiske undersøgelse afbrydes, bør den gen-startes med en soft-

start-procedure.  

Undervandsstøjniveauer fra den seismiske undersøgelse kan føre til påvirkningsaf-

stande på op til 2,7 km for adfærdsreaktioner hos både marsvin og sæler i forun-

dersøgelsesområdet for Aflandshage vindmøllepark, som grænser op til den vest-

lige del af Natura 2000-området Falsterbohalvön. Undervandsstøjen kan potentielt 

forårsage adfærdsreaktioner hos havpattedyr i Natura 2000-området (Falsterbo-

halvön). Det er dog en lille del af Natura 2000-området, hvor undervandsstøjni-

veauet ligger over tærsklen for undvigelsesadfærd (mindre end 2%).  

9.1.2.1 Marsvin 

Marsvin tilhørende Bælthavspopulationen kan forekomme i forundersøgelsesområ-

det  hele året rundt. Graden af forstyrrelse er rangeret som lav/middel for marsvin 

tilhørende Bælthavspopulationen på grund af dens gunstige bevaringsstatus. Det 

påvirkede område er af meget begrænset størrelse (lokalt), og varigheden af for-

styrrelsen (undersøgelsen) er meget kortsigtet (få uger), hvilket fører til en kort 

varighed. Med anvendelse af ovennævnte afværgeforanstaltninger vurderes den 

samlede påvirkning på individniveau at være begrænset og uden risiko for påvirk-

ning på populationsniveau. Den samlede påvirkning på Bælthavspopulationen af 

marsvin vurderes derfor at være ubetydelig/mindre og uden konsekvenser for be-

standens kortsigtede eller langsigtede status. Dette gælder både for marsvin i og 

uden for Natura 2000-området.  

Marsvin fra den kritisk truede Østersøpopulation kan findes i forundersøgelsesom-

rådet i vintermånederne. Graden af forstyrrelse er rangeret som høj for Østersøpo-

pulationen på grund af den ugunstige bevaringsstatus. Men da denne bestand vur-

deres at være meget lille og meget spredt, forventes andelen af marsvin i Natura 

2000-området, der tilhører Østersøpopulationen, at være meget lav. De fleste af 

marsvinene, som findes i Natura 2000-området, forventes at tilhøre den langt 

mere talrige Bælthavspopulation. Dette understøttes af telemetridata fra mærkede 

marsvin i de indre danske farvandevand (Bælthavspopulationen; se figur 7.6). I 
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kombination med det meget begrænsede påvirkede område (18 km2) og forstyr-

relsens korte varighed (få uger), vurderes den samlede påvirkning af den egent-

lige Østersøpopulation at være lille i vintermånederne og uden konsekvenser for 

den kort- eller langsigtet bevaringsstatus for populationen. Hvis undersøgelsen ud-

føres i sommermånederne, vurderes påvirkningen af Østersøpopulation som ube-

tydelig, da de ikke forventes at forekomme i området i sommermånederne (april 

til september).  

På grund af det meget begrænsede areal, der er forstyrret, vurderes påvirkningen 

af marsvin i det nærliggende Natura 2000-område Falsterbohalvön at være mindre 

og uden konsekvenser for områdets integritet. Det vurderes derfor, at seismiske 

undersøgelser i forundersøgelsesområdet for Aflandshage havvindmøllepark ikke 

vil give anledning til hverken kortsigtede eller langsigtede konsekvenser for beva-

ringsstatus for marsvin fra Bælthavspopulationen eller Østersøpopulationen inden 

for området. Det vurderes, at undervandsstøj fra geofysiske undersøgelser ikke vil 

medføre negative påvirkninger af marsvin (fra Bælthavet og den egentlige 

Østersø) inden for eller uden for Natura 2000-området SE0430095 Falsterbohalvön 

og dermed ikke forhindre en gunstig bevaringsstatus for marsvin lokaliseret uden 

for eller inde i dette Natura 2000-område og forhindrer heller ikke opfyldelse af 

bevaringsmålene for marsvin i Natura 2000-området SE0430095 Falsterbohalvön. 

9.1.2.2 Spættede sæler og gråsæler 

Der er ingen specifikke undersøgelser, der påviser på hvilke afstande sæler reage-

rer på undervandsstøj fra geofysiske undersøgelser. Der er nogle få undersøgelser, 

som omhandler undvigelsesadfærd og påvirkningsafstande for sæler udsat for støj 

fra pæleramning. Her ses reaktionsafstande, der kan sammenlignes med mar-

svins. Derfor er det som en konservativ antagelse vurderet, at sæler reagerer på 

undervandsstøj fra geofysiske undersøgelser i samme afstand som marsvin, hvil-

ket fører til, at kun en meget lille del af Natura 2000-området (mindre end 2%) er 

kortvarigt (få uger) påvirket af undervandsstøjniveauer over tærsklen for undvi-

gelsesadfærd. Det forventes, at der jævnligt forekommer både spættet sæl og 

gråsæl i området. Som beskrevet i kapitel 8 er forstyrrelsesgraden rangeret som 

lav for gråsæl og spættet sæl, da det forventes, at sælerne i nogen grad vil undgå 

det meget begrænsede påvirkede område. Den geografiske udstrækning er klassi-

ficeret som lokal, varigheden som kort (få uger), og sandsynligheden for fore-

komst er rangeret som lav på grund af de relativt korte påvirkningsafstande, den 

korte varighed, og at området ikke er et vigtigt område for hverken spættet sæl 

eller gråsæler. Påvirkningen fra adfærdsændringer vurderes samlet set at være 

ubetydelig (for både spættede sæler og gråsæler). 

På grund af det meget begrænsede areal, der forstyrres, vurderes påvirkningen af 

spættet sæl og gråsæl i det nærliggende Natura 2000-område Falsterbohalvön at 

være ubetydeligt og uden konsekvenser for lokalitetens integritet. Det vurderes, at 

undervandsstøj fra den geofysiske undersøgelse ikke vil medføre negative påvirk-

ninger af spættet sæl eller gråsæl inden for eller uden for Natura 2000-området 

SE0430095 Falsterbohalvön, og dermed ikke forhindre gunstig bevaringsstatus for 

spættet sæl eller gråsæl udenfor eller inde i Natura 2000-området eller forhindre 

opfyldelse af bevaringsmålene for spættet sæl og gråsæl i Natura 2000-området 

SE0430095 Falsterbohalvön. 

9.1.3 Bilag IV-arter 

Habitatdirektivet forpligter desuden medlemslandene til at sikre en streng beskyt-

telses for en række dyr og planter overalt i landet, dvs. uanset om de forekommer 

indenfor eller udenfor et Natura 2000-område. De arter, der er omfattet af den 
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strenge beskyttelsesordning, fremgår af habitatdirektivets bilag IV, og arterne be-

tegnes derfor ofte som bilag IV-arter. Marsvin er sammen med alle andre arter af 

hvaler opført på det europæiske habitatdirektivs bilag IV, men er den eneste hval-

arter der regelmæssig forekommer i forundersøgelsesområdet for Aflandshage 

Vindmøllepark.  

For dyrearter, omfattet af bilag IV, gælder, at de ikke må fanges, dræbes, forstyr-

res forsætligt eller få beskadiget eller ødelagt deres yngle- eller rasteområder. Ha-

bitatbekendtgørelsen rummer bestemmelser, der skal bidrage til at sikre overhol-

delse af beskyttelsen af disse strengt beskyttede arters yngle- eller rasteområder. 

Forudsætningen er, at den økologiske funktionalitet af et yngle- eller rasteområde 

for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. 

Som det er beskrevet i de foregående kapitler, så vil forundersøgelserne ikke di-

rekte medføre, at marsvin omkommer. Under forudsætning af anvendelse af af-

værgeforanstaltninger (som beskrevet i afsnit 8.1) vil undersøgelserne heller ikke 

medføre, at der opstår permanente høreskader hos marsvin, hvilket potentielt ville 

kunne reducere individets fitness og dermed øge risikoen for at individet omkom-

mer, idet marsvin er afhængig af deres hørelse til fouragering og navigering via 

deres ekkolokaliseringsevne.  

Undervandsstøjen fra de seismiske forundersøgelser, vil medføre kortvarige for-

styrrelser af marsvin indenfor en begrænset afstand fra undersøgelsesfartøjet på 

op til 2,7 km (worst-case). For både sommerhalvåret og vinterhalvåret er det gan-

ske få marsvin, der bliver kortvarigt påvirket af undervandsstøjen. Om sommeren 

er det således op til 4 marsvin, der vil kunne opleve adfærdsændringer, og i vin-

terhalvåret vil op til 2 marsvin kunne opleve adfærdsændringer. Det er udeluk-

kende marsvin for den stabile bælthavspopulation, som forekommer i området i 

sommerhalvåret. I vinterhalvåret kan der desuden forekomme enkelte individer af 

marsvin fra den kritisk truede østersøpopulation i forundersøgelsesområdet. Langt 

størstedelen af marsvin, som forekommer i området, vil dog tilhøre bælthavspopu-

lationen i og med at populationen af marsvin fra bælthavspopulationen er markant 

større end Østersøpopulationen. Som tidligere nævnt vurderes forundersøgelses-

området for Aflandshage Vindmøllepark ikke at have særlig betydning som fødes-

øgningsområde for marsvin, da området har forholdsvis lave tætheder af marsvin. 

Der er ikke observeret mødre med kalve, og forundersøgelsesområdet for Aflands-

hage Vindmøllepark vurderes dermed ikke at være et vigtig yngleområde for mar-

svin.  

Baseret på den korte undersøgelsesperiode (få måneder), og det meget beskedne 

antal marsvin, der potentielt vil opleve undervandsstøjniveauer, som overskrider 

tålegrænsen for adfærdsændringer, vurderes det at sandsynligheden for, at mar-

svin fra østersøpopulationen påvirkes, er meget lille. Det vurderes derfor, at forun-

dersøgelserne ikke vil give anledning til hverken kortvarige eller langvarige konse-

kvenser på bevaringsstatus af Østersømarsvinet.  

Det kan derfor konkluderes, at bilag IV-beskyttelsen af marsvin opretholdes, idet 

projektet ikke medfører at marsvin fanges, dræbes, forstyrres forsætligt eller får 

beskadiget eller ødelagt deres yngle- eller rasteområder. Anlæg af Aflandshage 

Vindmøllepark vil derfor ikke påvirke områdets økologiske funktionalitet for mar-

svin generelt eller påvirke den økologiske funktionalitet af levesteder for subpopu-

lationerne af marsvin i området (bælthavs- og østersøpopulationen).  
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10 Kumulative påvirkninger 
Vurderingen af kumulative virkninger er baseret på de gennemførte vurderinger af 

projektet i kombination med andre projekter eller planer, som kan medføre en ku-

mulativ miljøpåvirkning. Når flere planlagte projekter eller undersøgelser indenfor 

det samme område vil påvirke de samme miljøforhold på samme tid, vil der være 

tale om kumulative virkninger. I forhold til forundersøgelserne for Aflandshage 

Vindmøllepark kan der opstå kumulative miljøpåvirkninger, hvis andre projekter 

eller undersøgelser medfører samme type af undervandsstøjpåvirkninger samtidig.  

Forundersøgelserne foretages før anlæg af vindmølleparken finder sted, og der er 

derfor ikke noget tidsligt sammenfald mellem forundersøgelserne og anlægsperio-

den.  

Der planlægges en helt ny bydel midt i Københavnshavn, Lynetteholm, som skal 

stormflodssikre byen mod nord og samtidig skabe plads til ca. 35.000 beboere og 

lige så mange arbejdspladser. Lynetteholm planlægges anlagt i forlængelse af 

Refshaleøen. Anlægningen af selve holmen kan ske fra 2022, mens byudviklingen 

vurderes at kunne ske fra omkring 2035. Hele området forventes at stå færdig i 

2070 (Transport og Boligministeriet, 2020). Det forventes at der ved anlæggelse 

af Lynetteholm kan forekomme aktiviteter, som skaber undervandsstøj. Der kan 

være et mulig kortvarigt overlap i perioden, hvor der rammes spuns under anlæg 

af Lynetteholmen og forundersøgelserne for Aflandshage Vindmøllepark finder 

sted. Undervandstøjen fra anlæggelse af Lynetteholmen er umiddelbart begrænset 

til nærområdet, hvor anlægsarbejdet foregår. Dette sammenholdt med de be-

grænsede påvirkningsafstande fra forundersøgelserne, samt den kort varighed af 

forundersøgelserne gør at det vurderes, at der ikke vil forekomme kumulative 

virkninger med hensyn til undervandsstøj fra nedramning af spuns ved Lynette-

holm og de geotekniske forundersøgelser ved Aflandshage Vindmøllepark, hvis de 

to aktiviteter finder sted samtidig. 
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11 Afværgeforanstaltninger 
Afværgeforanstaltninger som reducerer støjs påvirkning af havpattedyr, kan gene-

relt opdeles i tre grupper: Den første gruppe af afværgeforanstaltninger reducerer 

støjen der genereres. Den anden gruppe af foranstaltninger reducerer støjudbre-

delsen til det omgivende vand. Det kunne bl.a. være brugen af boblegardiner i for-

bindelse med fjernelse af UXO. Den tredje gruppe reducerer risikoen for, at dyr 

møder støjniveauer, der er tilstrækkeligt høje til at forårsage negative påvirknin-

ger. Til geofysiske/seismiske undersøgelser er det denne tredje type af afværge-

foranstaltning, som tages i brug. 

Følgende afværgeforanstaltninger bør inkluderes i den seismiske forundersøgelse 

for at reducere påvirkningen på havpattedyr (efter de danske retningslinjer for 

seismiske undersøgelser, Energistyrelsen, 2018): 

 Den seismiske undersøgelse bør begynde med en 30 minutters soft-start/ 

ramp-up til fuld effekt for at sikre, at marsvin og sæler ikke er inden for risiko-

zonen for TTS og PTS. 

 Passiv akustisk monitering bør anvendes, ligesom observatører bør være om-

bord på undersøgelsesfartøjet for at sikre, at ingen havpattedyr er i umiddelbar 

nærhed af undersøgelsesfartøjet ved begyndelsen af den seismiske forundersø-

gelse.  

 Hvis den seismiske forundersøgelse afbrydes, bør den gen-startes med en soft-

start-procedure. 

 

 

  



 

   

WAHA01-GEN-PRO-05-000023    

HOFOR Vind A/S 

 13. december 2021  www.niras.dk 

71 

13 Grænseoverskridende påvirkninger 
Forundersøgelsesområdet for vindmølleparken grænser op til Sveriges økonomiske 

zone, og der vil kunne forekomme undervandsstøj påvirkninger ind i svensk far-

vand fra de geotekniske forundersøgelser.  

Påvirkninger af havpattedyr på grund af de seismisk forundersøgelse vil være af 

kortvarig, og de modellerede påvirkningsafstande er begrænset. Ved implemente-

ring af afværgeforanstaltninger (beskrevet i afsnit 8.3) er vurderingen for midlerti-

dige og permanente høreskader på marsvin ubetydelig. Baseret på worst-case-an-

tagelserne vil op til 4 marsvin opleve adfærdsændringer i sommerhalvåret, hvilket 

svarer til mellem ca. 0,009% og 0,02% af den biogeografiske population for områ-

det. I vinterhalvåret vil det være op til 2 marsvin, svarende to under 0.001% for 

bælthavspopulationen og under 0,4% af Østersøpopulationen, hvis det antages at 

begge de påvirkede marsvin er fra denne population, hvilket er meget usandsyn-

ligt. Da det er en ganske lille del af populationerne der kan opleve adfærdspåvirk-

ninger vurderes påvirkningen at være lille til ingen påvirkning på marsvin 

I forhold til spættet sæl og gråsæl er påvirkningen af undervandsstøj i forbindelse 

med seismiske undersøgelser vurderet at være ubetydelig, da det er en meget lille 

del af sælernes home range, som vil blive midlertidig påvirket af undervandsstøj 

fra seismiske undersøgelser. Ligeledes vil ingen sæler kunne opleve midlertidig hø-

renedsættelse, idet det antages at en passende soft-start-procedure anvendes. 

Virkningen af undervandsstøj fra de seismiske forundersøgelser på marine patte-

dyr i svensk farvand, herunder i det svenske Natura 2000 område SE0430095 Fal-

sterbohalvön, vurderes at være lille til ubetydelig grundet påvirkningens omfang 

og korte varighed. 
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14 Eventuelle mangler 
Generelt så har viden om mulige effekter på marine pattedyr, fra undervandsstøj 

som f.eks. seismiske undersøgelser, øget betydeligt i den seneste årrække, men 

der er stadig mangler i vores viden. Da vurderingerne tager udgangspunkt i et 

worst-case tilfælde kan de steder, hvor vidensgrundlaget er sparsomt, medføre, at 

antagelserne (ud fra et forsigtighedsprincip) er for konservative. For nogle påvirk-

ninger har vi kun data fra relativt få individer, og der kan være langt større variati-

oner mellem individer i f.eks. høretærskler indenfor en population. Derudover 

mangler der eksempelvis viden om hvordan alder spiller ind på hvordan og hvor-

når dyr reagerer, fx om sælunger vil være mere eller mindre tilbøjelige til at rea-

gere end voksne sæler. De langsigtede effekter samt de kumulative virkninger på 

populationsniveau er der også usikkerhed omkring. Påvirkninger på adfærd er næ-

sten altid fokuseret på flugtresponser, når det kommer til marsvin, men marsvin 

kan også påvirkes, selv om de forbliver i et område, hvor der er et forhøjet under-

vandsstøjniveau (som er under tålegrænsen for adfærdspåvirkninger). For sæler 

er der forsat begrænset viden om adfærdspåvirkningerne. For gråsæler mangler 

der grundlæggende viden om artens hørelse og støjfølsomhed og det er i vurderin-

gerne antaget at tålegrænserne for gråsæler er de samme som for spættede sæ-

ler, hvilket tyder på at være en konservativ antagelses.  

Det er kun muligt at foretage en vurdering, som tager afsæt i tilgængelig data, er-

faringer fra tilsvarende projekter og tilgængelige videnskabelige resultater. Grund-

laget, vurderes at være tilstrækkeligt til at vurderinger kunne gennemføres, trods 

mangler. 
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Appendix 1 Transekter  

Oversigt over transekter i forbindelse med de seismiske undersøgelser. 
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