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INTRODUKTION 

Formålet med dette dokument er at vurdere behovet for miljøvurdering af forundersøgelserne til 

havmølleprojektet på Kadetbanke syd for Møn. En stor del af forundersøgelsen udgøres af 

skrivebordsstudier og disse er ikke inkluderet i nedenstående, da det ikke forventes at disse kan 

medføre behov for miljøvurdering. Derfor er nedenstående begrænset til at inkludere en vurdering af 

de aktiviteter der udføres som feltundersøgelser. 

 

I relation til en eventuel påvirkning af Natura 2000 områder omkring vindmølleparken og de 

foreslåede kabelkorridorer henvis til dokumentet ”Forundersøgelse af Kadetbanke – 

Væsentlighedsvurdering i forhold til omkringliggende Natura 2000 områder” 

 

MARIN FLORA OG FAUNA      

De marine undersøgelser der udføres i forbindelse med forundersøgelserne til havmølleparken, følger 

metoder der anvendes i forbindelse med Novana overvågningen og andre aktiviteter på havet. Fælles 

for alle undersøgelserne er at de er kortvarige og ikke medfører en væsentlig forstyrrelse af f.eks. 

fugle og havpattedyr. Undersøgelse af havbunden inkluderer kun ganske små prøver af overfladen og 

medfører ikke en forstyrrelse af økosystemerne på havbunden. 

 

De marine undersøgelser af geofysik og biologi består af følgende dele: 

o Side-scan mosaik af undersøgelsesområdet og fremstilling af substrattypekort. 

o Udpegning af punkter til visuel verifikation og haps-prøvetagning til beskrivelse af de biologiske 

forhold. 

o Fremstilling af substrattypekort (på baggrund af både sidescan data, de visuelle verifikationer og 

haps-prøverne). 
 

SIDE-SCAN OG BATYMETRI 

En side-scan sonar (SSS) trækkes efter skibet relativt nær havbunden, idet afstanden ned til 

havbunden overvåges løbende fra skibet. Der anvendes et ”dobbelt frekvens-system” (dual frequency 

system) enten med af SSS typen Deepvision DE340/680D, som arbejder i frekvenserne 340 og 680 

kHz, eller Edgetech der typisk arbejder i 300-900 kHz. 

Et sediment ekkolod (Innomar) vil blive monteret på skibet til indsamling af seismiske data. 

Ekkoloddet giver oplysninger om sedimenttyperne under havbunden.  Desuden registreres 

vanddybden med et singlebeam ekkolod af typen Lowrance HDS 12, som arbejder i frekvenserne 50-

200 kHz, til bestemmelse af kortlægningsområdets batymetri/dybder. Alternativt anvendes multibeam 

ekkolod systemet (MBES) R2sonic, som arbejde på 200-450 kHz. Disse data er centrale for en 

korrekt tolkning af havbundens substrater og havbundens batymetri. 

 

I forhold til risikoen for havpattedyr (marsvin og sæler) vurderes påvirkningen som ubetydelig (se 

Natura 2000 væsentlighedsvurderingen) 

 

De indsamlede data anvendes til at lave et substrattypekort og et dybdekort. 



 

wsp.com Side 5 

 

 

VISUELLE VERIFIKATIONER 

De visuelle verifikationer i undersøgelsesområdet vil gennemføres ved at der sejles med ROV, så de 

forskellige substrattyper og dybder dækkes med min. 4 verifikationer pr. substrattype mm.  

De videosekvenser, der bliver optaget i hver position, speakes med diverse stationsoplysninger, 

dybdeforhold, sigt mm. Desuden vil substratmæssige og biologiske forhold verificeres og 

kommenteres.  

Resultatet er, at de substratmæssige og biologiske forhold kan verificeres og dokumenteres for hver 

substrattype i undersøgelsesområdet.  

 

HAPS-PRØVETAGNING 

I undersøgelsesprogrammet suppleres de visuelle verifikationer med Haps bundprøve-tagning, der 

bekræfter forekomst og udbredelse af habitatnaturtyperne og anvendes til beskrivelse af 

sammensætningen og artsdiversiteten af plante- og dyresamfund knyttet til de forskellige bundtyper. 

På stenede hårdbundshabitater vil der alene blive udført ROV-dyk med videodokumentation, mens 

der på de blødere sedimenttyper vil blive udført både ROV-dyk og Haps-prøver til bundfaunaanalyse 

og særskilt Haps-prøve til kornstørrelsesanalyse, som tørstof- og glødetabsanalyse.  

På baggrund af substrattypekortet, de visuelle verifikationer og analysen af haps-prøverne udarbejdes 

der et naturtypekort. 

 

MYNDIGHEDSPROCES 

• Der fremsendes anmeldelse til MST om efterforskning (geofysik og biologi).  

• Der fremsendes en geofysik surveyplan til MST til godkendelse. 

• Efter tilladelse til efterforskning gennemføres de geofysiske undersøgelser. Efter endt 

geofysik koordinerer WSP udpegning af positioner til visuel verifikation og haps prøvetagning 

(dels til verifikation af substrattyper til udarbejdelse af substrattypekort og dels til beskrivelse 

af de biologiske forhold). 

• Herefter gennemføres de visuelle verifikationer og der tages haps prøver (der indsendes en 

surveyplan for dette arbejde til MST til godkendelse). 

 

VURDERING AF BEHOV FOR MILJØVURDERING 

Alle anvendte metoder er metoder der anvendes i forbindelse med overvågningsprogrammer. Side-

scan, bathymetri og visuel verifikation har slet ingen berøring med havbunden og påvirker kun 

kortvarigt og ikke væsentlig fugle, fisk og havpattedyr. Forstyrrelsen svarer til forstyrrelsen fra f.eks. 

almindelig sejlads.  

De lave frekvenser kan være forstyrrende for marin fauna, og derfor foretages der inden opstart af 

survey: 1. udkig efter havpattedyr og hvis de ikke observeres i området, foretages der; 2. en ”slow-

start” af SBP udstyret, med høje frekvenser, som afskærmning af evt. tilstedeværende individer.  
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Ved afslutning af survey vil der som standard indberettes et udfyldt støjregistreringsskema til 

Miljøstyrelsen. 

Alle undersøgelser i både mølleområder og i foreslåede kabelkorridorer forgår uden for beskyttede 

områder og der vil ikke ske forstyrrelse af f.eks. Natura 2000 områder. 

Haps-prøverne foretages kun i områder med blødbund og medfører kun meget lokal forstyrrelse af 

flora og fauna i området omkring prøven. Der foretages ikke prøvetagning i områder med følsom eller 

beskyttet natur f.eks. Natura 2000. 

På grundlag af ovenstående vurderes der ikke at være et behov for miljøvurdering af 

forundersøgelsernes marine kortlægning. 
 

HAVPATTEDYR 

Havpattedyrene kortlægges ved hjælp at C-PODS der passivt optager lydene fra marsvin og andre 

hvaler. Hvalerne og de øvrige dyr i vandet og på havbunden påvirkes ikke af undersøgelserne. 

 

VURDERING AF BEHOV FOR MILJØVURDERING 

Det vurderes ikke at undersøgelserne af havpattedyr vil have nogen påvirkning på flora og fauna i 

områderne og der vurderes derfor ikke at være behov for en miljøvurdering af forundersøgelserne. 

 

FLAGERMUS      

Overvågning af flagermusaktivitet foretages med flagermusdetektorer langs kysten og på bøjer. 

Bøjerne kombineres med C-pods der anvendes til havpattedyrene.  

Alle flagermusdetektorerne er passivt lyttende og påvirker ikke omgivelserne. 
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Figur 1 – Eksempel på flagermusdetektor opsat langs kysten. 

VURDERING AF BEHOV FOR MILJØVURDERING 

Det vurderes ikke at overvågningen af flagermus skal miljøvurderes, da denne ikke påvirker natur, 

flora eller fauna i undersøgelsesområderne. 

 

TRÆKFUGLEUNDERSØGELSER    

Undersøgelserne af trækkende fugle gennemføres udelukkende ved observationer på kysten 

nærmest den planlagte vindmøllepark, dvs. på den sydøstlige del af Møn. Til formålet anvendes 

almindelige kikkerter og teleskoper, samt en laser range finder der anvendes til at kortlægge præcise 

flyveruter. Omfanget af undersøgelserne fastlægges i samråd med myndighederne. Hvis det vurderes 

nødvendigt, vil undersøgelserne blive suppleret med periodevise overvågning med radar (forår og 

efterår) 
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Figur 2 – Forslag til observationspost på Sydmøn og Østfalster til trækfugleundersøgelserne på 

havmølleprojektet på Kadetbanke. 

VURDERING AF BEHOV FOR MILJØVURDERING 

Alle metoder til overvågning af trækkende fugle er passivt observerende og forventes ikke at påvirke 

natur, flora eller fauna i undersøgelsesområdet. 

 

RASTEFUGLEUNDERSØGELSER (FLYTÆLLING MV.) 

Det forventes at der gennemføres månedlige optællinger af vandfugle i vinterperioden på 

havmølleprojektet. Præcise antal flyvninger fastlægges i dialog med myndighederne (Energistyrelsen 

og Miljøstyrelsen), men som udgangspunkt planlægges optællinger i december til marts i et eller to år. 

Det forventes at optællingerne af fugle fortages digitalt og der flyves i 500 m højde. Ved at anvende 

digital optælling kan der flyves i større højde end ved den manuelle flytælling, som anvendes i f.eks. 

Novana-programmet. Den større flyvehøjde medfører en generelt mindre forstyrrelse af fuglene i 

optællingsområdet. 

Øvrige marine undersøgelser i området er kortvarige og svarer til almindelig skibstrafik, fiskeri mv. 

 

VURDERING AF BEHOV FOR MILJØVURDERING 

Flytællingerne er kortvarige påvirkninger der på mange måde svarer til almindelige overflyvninger. 

Ved at vælge digitale flytællinger sikres en minimal forstyrrelse af fuglene i området. De øvrige 

undersøgelser i området vurderes ikke at forstyrre rastende fugle i nævneværdig grad set i forhold til 
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den generelle skibstrafik og fiskeri i området. Det vurderes derfor ikke at optællingerne af rastende 

fugle skal miljøvurderes. 

 

SAMLET VURDERING AF BEHOV FOR MILJØVURDERING 

AF UNDERSØGELSESPROGRAM 

Alle metoder der anvendes i denne fase af forundersøgelserne, er ikke destruktive og følger i stort 

omfang metoder som anvendes i f.eks. Novana-overvågningsprogrammet.  Alle undersøgelser 

foregår uden for Natura 2000 områder og andre områder med sårbar natur. Det vurderes derfor ikke, 

at der er behov for en miljøvurdering af metoderne. 
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