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Hvad er VVM og miljøvurdering?
VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.
Reglerne for VVM har til formål at sikre, at elproduktionsanlæg på havet samt
bygge- og anlægsprojekter på land, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. Formålet
med udarbejdelse af en VVM-redegørelse er at tilvejebringe det bedst mulige
grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets
udførelse. I VVM-redegørelsen påvises, beskrives og vurderes projektets direkte
og indirekte virkninger på miljøet, herunder virkninger på:


Mennesker, fauna og flora;



Jordbund, vand, luft, klima og landskab;



Materielle goder og kulturarv;



Samspillet mellem disse faktorer.

VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen, som
giver retningslinjer og/eller rammer for den fremtidige lokalplanlægning for projektet.
Kommuneplantillægget skal endvidere miljøvurderes i henhold til reglerne i ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer”.
Miljøvurderingen er udarbejdet som en integreret del af denne fælles VVMredegørelse og miljørapport. I det efterfølgende benævnes den fælles VVMredegørelse og miljørapport som ”VVM-redegørelsen”.
Læs mere om miljøvurderinger og VVM på:
http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/
VVM-redegørelsen offentliggøres, og på grundlag af VVM-redegørelsen og de indkomne bemærkninger i offentlighedsfasen tager VVM-myndigheden (Energistyrelsen
og Naturstyrelsen) stilling til, om anlægget kan accepteres med de beskrevne miljøpåvirkninger.
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Del 0 Ikke-teknisk resume
VVM-redegørelsen for Vesterhav Syd Havmøllepark består af fem delrapporter:


Del 0: Ikke-teknisk resume



Del 1: Indledning og baggrund



Del 2: Det marine miljø



Del 3: Miljøforhold på land



Del 4: Sammenfatning og konklusion

Denne rapport, ’Ikke teknisk resume’, udgør del 0 af VVM-redegørelsen for Vesterhav Syd Havmøllepark. For yderligere uddybning af rapportens opbygning
henvises til læsevejledningen i VVM-redegørelsens del 1 ’Indledning og baggrund’.

Havmøllepark (Foto: Energinet.dk).
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1 Indledning
Som mange andre lande har Danmark en stor energipolitiks udfordring i både at
sikre energiforsyningen og samtidig bidrage til at nedbringe den globale udledning af drivhusgasser.
Derfor vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget den 22. marts 2012 en energipolitisk aftale for perioden 2012-2020.
Målet er, at hele Danmarks energiforsyning (el, gas, varme) og transport skal være baseret på vedvarende energi i 2050. Det politiske energiforlig vil sikre, at
vindenergi i 2020 vil dække 50 % af det samlede danske elforbrug. Som et led i
opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energiforsyning blev det
vedtaget, at der inden 2020 skal opstilles 450 MW kystnære havmølleparker fordelt på seks områder.
Den 14. juli 2014 indgik et stort flertal af partierne i Folketinget en vækstpakkeaftale
med regeringen. Som konsekvens heraf skal udbuddet af kystnære havmøller reduceres
fra 450 MW til 350 MW.
Analyser og undersøgelser, der danner grundlaget for denne VVM-redegørelse, er baseret på hensigten om at etablere i alt 450 MW kystnære havmøller. Det er efterfølgende
vurderet, at reduktionen ikke vil påvirke vurderingerne og konklusionerne i denne
VVM-redegørelse, idet der uændret skal kunne etableres en 200 MW havmøllepark i
det område, som VVM-redegørelsen omhandler.

I november 2012 besluttede regeringen og forligskredsen, at der skulle gennemføres undersøgelser og udbud for opstilling af havmøller samt planlægning for
ilandføringsanlæg med tilhørende udbygning af elnettet på land for seks områder
for kystnære havmølleparker. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord,
Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. I hvert enkelt område må
der maksimalt opstilles 200 MW havmøller, ved Bornholm dog maksimalt 50
MW. Placeringen af områderne fremgår af Figur 1-1.
De seks områder udbydes af Energistyrelsen i indbyrdes konkurrence mellem
områderne. Der forventes således ikke at blive etableret fuldt udbyggede havmølleparker i alle de seks områder, da der kun udbydes etablering af i alt 350 MW.
For at styrke det lokale medejerskab har energiforligskredsen besluttet, at køberetsordningen, der gælder for vindmøller på land, også skal gælde for kystnære
havmøller. Køberetsordningen giver mulighed for at købe ejerandele i et kommende vindmølleprojekt og dermed få del i et eventuelt overskud. Opstilleren af
havmølleparken er forpligtet til at udbyde minimum 20 % af projektet til lokale
borgere.
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Figur 1-1.

Placering af de seks kystnære havmølleprojekter.

Herudover gælder Værditabsordningen også for de kystnære havmøller. Denne
giver mulighed for at anmelde krav om erstatning for værditab på beboelsesejendomme som følge af opstilling af vindmøller. Værditabets størrelse fastsættes af
Taksationsmyndigheden på grundlag af en individuel vurdering.
For at havmølleparkerne kan realiseres, kræves tilladelser, som forudsætter gennemførelse af såkaldte VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet),
herunder gennemførelse af nødvendige forundersøgelser som grundlag for VVMredegørelserne. Da projekterne omfatter såvel energianlæg på havet som på land,
varetages myndighedsarbejdet fælles mellem Energistyrelsen og Naturstyrelsen.
Energistyrelsen er godkendende VVM-myndighed og koordinerer myndighedsbehandlingen af projektet. Energistyrelsen giver på baggrund af bl.a. VVMredegørelsen tilladelse til etableringen af selve havmølleparken, herunder det interne kabelnet på havet samt søkablerne, der fører strømmen ind til land. Naturstyrelsen er godkendende VVM-myndighed for landanlæggene. Naturstyrelsen
giver på baggrund af VVM-redegørelsen en VVM-tilladelse til de anlæg på land,
som skal etableres for at bringe strømmen fra havmøllerne videre ud på det danske elnet.
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Energinet.dk fik i januar 2013 pålæg fra Klima-, Energi- og Bygningsministeren
om at forestå udarbejdelse af VVM-redegørelser for de seks havmølleparker forud
for at etablering og drift af havmølleparken udbydes. Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat og med egen bestyrelse.
Energinet.dk ejer, driver og udbygger det overordnede elnet, som er ”elektricitetens motorveje”.
VVM-arbejdet er påbegyndt i januar 2014 med indkaldelse af ideer og forslag fra
offentligheden. Disse er efterfølgende sammen med resultaterne af forundersøgelserne bearbejdet og præsenteret som en samlet vurdering i nærværende VVMredegørelse.
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2 Vesterhav Syd
Havmøllepark
Rammen for undersøgelserne af projektet er udstukket ved pålægget fra Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet, og der er således undersøgt for 200 MW, som
den maksimale produktion for Vesterhav Syd Havmøllepark. Havmølleparken
skal kunne levere denne produktion senest i 2020.
Undersøgelsesområdet for Vesterhav Syd Havmøllepark fremgår af Figur 2-1.
Området ligger i en afstand af mindst 4 km fra kysten mellem Hvide Sande og
Søndervig.
Vesterhav Syd Havmøllepark skal placeres indenfor et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde. Indenfor dette område, vil et areal på maksimalt 44 km2 blive anvendt til opstilling af havmøller ved udbygning af en 200 MW havmøllepark. Ved
opstilling af en havmøllepark på mindre end 200 MW vil arealet, der må udnyttes
til opstilling af havmøller, blive reduceret tilsvarende, sådan at f.eks. opstilling af
100 MW havmøller maksimalt må anvende 22 km2 af undersøgelsesområdet.
Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via søkabler ind til land, hvor den
via nedgravede landkabler og en ny kystnær kabelstation tilsluttes eksisterende
stationsanlæg og derved til elnettet i Danmark. Den kystnære kabelstation har til
formål at sikre spændingen og samle strømmen fra de op til seks søkabler, der føres fra havmøllerne til land. Derpå sendes strømmen videre i ét landkabel.
Ilandføring af søkablerne vil enten ske fra havmølleparkens nordlige del til kysten
syd for Klegod og/eller fra havmølleparkens sydlige del til kysten syd for Tyvmose
(se Figur 2-1). Fra stedet, hvor søkablerne føres i land vil landkablerne blive lagt i
jorden indenfor undersøgelsesområdet, der er en ca. 300 m bred og op til ca. 50
km lang kabelkorridor, der løber frem til Station Søndervig, Station Lem Kær og
Station Stoustrup.
Undersøgelsesområdet på havet dækker området, hvor havmøllerne vil blive opstillet med det interne kabelnet mellem møllerne samt undersøgelseskorridorerne
for kablerne, der føres i land. Undersøgelsesområdet på land omfatter arealer for
nye kabelanlæg, ny kystnær kabelstation eller udbygning ved den eksisterende
Station Søndervig samt udbygning af Station Lem Kær og Station Stoustrup.
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Figur 2-1.

Undersøgelsesområde for Vesterhav Syd Havmøllepark.
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Havmølleparkens design ligger ikke fast, men fastlægges af den kommende ejer og bygherre for havmølleparken.

Etablering af søkabel til land, der sikrer transport af
den producerede strøm til det eksisterende elnet på
land.

Der etableres kabelanlæg på land, som transporterer
strømmen fra kysten, hvor søkabler føres i land og videre til nye og eksisterende stationsanlæg.

Som en del af landanlæggene skal der etableres en ny
kabelstation, og eksisterende stationsanlæg skal udvides, for at strømmen kan nå ud til forbrugerne.

Figur 2-2.

2.1

Projektets hovedelementer, der indgår i VVM-redegørelsen (Fotos: Energinet.dk).

Design af havmølleparken

Den kommende ejer af havmølleparken vil blive ansvarlig for opførelsen af selve
havmølleparken. Design, mølletype og fundamenttype besluttes således af den
kommende ejer ud fra blandt andet hensynet til energiudnyttelsen i området og
de vilkår, som stilles af de danske myndigheder. Det endelige valg af havmølleparkens størrelse (den maksimale el-produktion), mølleantal og mølletype afhænger således af hvem, der vinder Energistyrelsens EU-udbud, hvilket først besluttes i 2016.
Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt, hvilken mølletype og -størrelse, der
bliver opstillet. En mulighed er at opstille mange mindre møller (f.eks. op til 66
stk. 3 MW møller). Alternativt kan der blive tale om færre og større møller (f.eks.
20 stk. 10 MW møller). Endelig kan der blive tale om møllestørrelser derimellem.
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Tabel 2-1.

Oversigt over møllestørrelser (eksempler i intervallet fra 3 til 10 MW).

Mølletype, MW

Antal havmøller

Rotordiameter, m

Total møllehøjde, m

3

66

112

137

6

33

154

179

10

20

190

220

Uanset havmøllernes størrelse og design vil det areal, som havmølleparken beslaglægger, være omtrent det samme, da der skal være længere mellem de enkelte
møller ved store møller end ved mindre møller.
Havmøllerne består af et rundt mølletårn, en rotor og en nacelle (møllehat) i toppen. På rotoren er der fastgjort tre vinger, mens nacellen blandt andet indeholder
en generator og en gearkasse.
Møllerne begynder at producere strøm ved let vind (3-5 m/s). Maksimal strømproduktion opnås ved hård vind (12-14 m/s). For at sikre at møllen ikke overbelastes, vil møllen stoppe, når vindhastigheden når op på stormstyrke (24-25 m/s).
Eksempler på opstillingsmønstre for 3 MW, 6 MW og 10 MW havmøller er vist på
Figur 2-3.
Disse opstillingsmønstre illustrerer den maksimale arealmæssige udnyttelse af
området, der undersøges for opstilling af havmøller i denne VVM-redegørelse.

Figur 2-3.

Eksempler på opstillingsmønster for 3 MW (66 stk.) og 10 MW (20 stk.) havmøller
med en maksimal kapacitet på 200 MW.
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2.2

Etablering af havmøller og kabelanlæg

Mølletårnene skal fastgøres til fundamenter på havbunden. Der findes flere fundamenttyper, der har forskellige konstruktionsmetoder og arbejdsgange.
Det forventes, at fundamenter ved Vesterhav Syd Havmøllepark vil være en af
følgende typer:





En monopæl består primært af en rørformet stålkonstruktion, som rammes
ned i havbunden.
Et gravitationsfundament er udført i beton og holdes på plads på havbunden
i kraft af fundamentets vægt.
Et jacket-fundament er en tre- eller firbenet stålgitterstruktur, der typisk anvendes til store havmøller og vanddybder.
Et sugebøttefundament består af en omvendt spand-lignende struktur, der
fastgøres til havbunden ved hjælpe af vakuum.

Figur 2-4.

Monopæl af stål (til venstre). Monopælen har været benyttet til en lang række
havmølleparker, herunder Havmøllepark Horns Rev 1, Havmøllepark Horns Rev
2 og Anholt Havmøllepark (Tegning: Rambøll). Jacket-fundamentet (til højre) er
ikke anvendt på danske havmølleparker, men er bl.a. anvendt på britiske havmølleparker (Tegning: Rambøll).
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Figur 2-5.

Gravitationsfundamenter har været brugt til en række danske havmølleparker,
herunder Middelgrunden, Nysted Havmøllepark, Rødsand II og Sprogø Havmøllepark. Figuren viser principskitser af to forskellige typer af gravitationsfundamenter med erosionsbeskyttelse af sten (Tegning: Rambøll).

Installation af havmøller foregår typisk med et eller flere installationsfartøjer.
Møllekomponenterne bliver enten fragtet fra udskibningshavnen til anlægsområdet på pramme eller på selve installationsfartøjet. De store møllekomponenter
(tårn, nacelle inkl. nav, og tre rotorblade) løftes på plads et ad gangen af en kran
ombord på installationsfartøjet. Installationen supporteres af en række mindre
hjælpefartøjer til udstyr og personale.
Rundt om møllefundamenterne vil der være risiko for, at havstrømmen fjerner
sediment fra havbunden og efterlader store huller. For at forhindre denne erosion
udlægges der et beskyttende stenlag rundt om fundamenterne. Udformningen af
selve beskyttelseslaget afhænger af fundamenttypen.
Havmøllerne forbindes internt i havmølleparken via kabler og herfra videre til
den kystnære kabelstation. Alle søkabler vil blive nedgravet i havbunden for at
beskytte dem mod fiskeredskaber, slæbte ankre osv.
Afhængigt af havbundsforholdene vil søkablerne blive spulet eller pløjet ned i
havbunden eller gravet ned i en forgravet rende. Det forventes, at søkablerne vil
blive lagt i en dybde på 1-1,5 m under havbunden uafhængigt af hvilken metode,
der benyttes. Det kan blive nødvendigt at dække kablerne med sten, hvis havbundsforholdene ikke gør det muligt at nedlægge dem i den ønskede dybde i havbunden.
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Figur 2-6.

2.3

Anvendelsen af sugebøttefundamenter er relativt nyt. I Danmark har fundamentet
været benyttet som basis for målemasten ved Havmøllepark Horns Rev 2 samt ved en
testmølle nær Frederikshavn. Fundamentets typiske virkemåde er en kombination af
et gravitationsfundament og en monopæl (Foto: Aalborg Universitet/Scanpix).

Kabellægning på land

Ilandføring af søkabler vil kunne ske nord for Hvide Sande ved Klegod og/eller
Tyvmose. Indenfor ca. 2 km fra ilandføringspunkterne skal det undersøges om
der kan etableres en ny kabelstation for at samle søkablerne i et mindre antal
landkabler og sikre spændingen i kablerne, alternativt skal kabelstationen placeres ved den eksisterende Station Søndervig. 1
Kabelstrækningen omfatter en ca. 50 km lang kabelrute mellem ilandføringspunkterne og Station Stoustrup. Kabelanlægget føres nord om Ringkøbing Fjord
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Østsiden af Holmsland Klit har gennem mange år været friholdt for tekniske anlæg og ny bebyggelse. Hele

området omkring Ringkøbing Fjord er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab. Det vurderes
i VVM-redegørelsen, at området fortsat bør friholdes for tekniske anlæg og at de landskabelige interesser i området på østsiden af Holmsland Klit vejer tungere end et nettab mv. Placering af en ny kabelstation vil derfor
være ved Station Søndervig, således at reduktionen til ét kabel og transformeringen til 150 kV kan ske her

11

og Ringkøbing. Herfra føres kablet mod syd, hvor det forløber øst for Lem, Skjern
og Tarm.
Kabellægningen vil foregå gennem en række arbejdsprocesser. Det fysiske arealbehov til selve jordkablet udgøres af en kabelgrav og et arbejdsbælte, som typisk
er 25 m bredt pr. kabelsystem. I anlægsfasen vil der være behov for et arbejdsareal omkring kabelgraven og nogle oplagspladser til kabeltromler, sand og materiel.
Når anlægsarbejdet er færdigt, vil arealet kunne benyttes til andre formål, f.eks.
landbrugsdrift; men der vil være et bælte på 7 meters bredde pr. kabelsystem,
som ikke må bebygges eller beplantes med planter, som har dybtgående rødder.
Dette bælte vil blive tinglyst.
Ved passage af områder med særlig sårbar natur, vandløb, særlige bevaringsværdige fortids- og kulturhistoriske mindesmærker, veje og andre tekniske anlæg,
hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at nedgrave kablet, kan kablet fremføres ved en såkaldt styret underboring, hvor man fører kablet under det pågældende område ved at bore i en passende dybde under området.

Figur 2-7.

2.4

Kabelgrav med udlagte køreplader og opgravning af kabelrenden
(Energinet.dk, 2014a).

Stationsanlæg

Etablering af Vesterhav Syd Havmøllepark medfører behov for etablering af en ny
kabelstation, hvor de seks kabler fra havmølleparken skal samles til et enkelt kabel. Her transformeres spændingen til det spændingsniveau, der passer til det eksisterende elnet, som havmølleparken skal tilsluttes. Derudover skal Station Lem
Kær samt Station Stoustrup udvides for at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet
til at få strømmen tilsluttet det overordnede elnet. De to stationer udvides indenfor det eksisterende stationsområde. Ved Station Søndervig kan der være behov
for udbygning med et areal på op til 10.000 m2.
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2.5

Demontering af havmølleparken

Havmølleparkens levetid er anslået til at være op til 30 år. Det forventes, at der to
år før udløb af havmøllernes levetid vil blive udarbejdet en plan for, hvordan
havmølleparken skal fjernes. Omfanget af demonteringen er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forventes af inkludere følgende:


Havmøller fjernes fuldstændigt.



Fundamenter fjernes helt eller delvist til havbundsniveau.



Internt kabelnet, som forbinder møllerne, fjernes eller efterlades under havbundsniveau og beskyttes af stenlag.



Søkabler mellem havmølleparken og kysten efterlades under havbundsniveau
eller beskyttes af stenlag.



Beskyttende stenlag ved møllefundamenter forventes efterladt på havbunden.

Med hensyn til fundamenterne er det sandsynligt, at monopæle og jacketfundamenter vil blive skåret af umiddelbart under havbunden. Gravitationsfundamenterne kan muligvis blive stående, idet de i løbet af driftsperioden kan have
fået en vigtig funktion som kunstige rev med et rigt dyre- og planteliv. Efterlades
fundamenterne på havbunden efter demontering af havmøllerne, kan de udgøre
en risiko for sejlads eller fiskeri. Det må i den forbindelse forventes, at myndighederne stiller krav til sikring af sejladsen i området. Sugebøttefundamenterne kan
uden videre fjernes ved at øge trykket i bøtten.
På land vil kabelanlæg blive opgravet. Det anses ikke for sandsynligt, at stationsanlæg fjernes efter havmølleparkens levetid. Det forventes, at de fortsat anvendes
som stationsanlæg. Men såfremt stationsanlæggene skal fjernes, vil dette indebære, at ledere og master nedtages, og at fundamenterne fjernes til mellem 0,5 og 1,5
m under terræn. Efterfølgende retableres arealerne ved at tilføre råjord og afslutte med muldjord, så arealerne falder naturligt sammen med det omgivende terræn.

2.6

Undersøgte alternativer

VVM-redegørelsen for Vesterhav Syd Havmøllepark omfatter kun hovedforslaget
og det tilhørende 0-alternativ, som er den situation, hvor havmølleparken ikke
opføres. Vesterhav Syd Havmøllepark er placeret i et af de i alt seks områder,
hvor der i henhold til Energiaftalen fra 2012 skal gennemføres undersøgelser og
udbud for kystnære havmølleparker samt planlægning for ilandføringsanlæg og
landanlæg.
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Placeringen og afgrænsningen af undersøgelsesområdet for havmølleparken er
således fastlagt ved en politisk beslutning. Der arbejdes derfor ikke med yderligere alternative placeringer til de seks områder udstukket af energiforligskredsen.
I forbindelse med foroffentlighedsfasen er der indsendt en række kommentarer
og ideer, som har bevirket, at forløbet af landkorridoren er justeret.

2.7

Tidsplan

Koncessionshaveren er endnu ikke blevet udpeget, og den detaljerede tidsplan for
projektet er derfor ikke kendt på nuværende tidspunkt. Det forventes, at koncessionshaveren udpeges primo 2016, og at detailprojekteringen og anlægsarbejdet
starter umiddelbart herefter. Vesterhav Syd Havmøllepark forventes at stå færdig
og være i drift senest i 2020. Etableringen af havmølleparken og de tilhørende
tekniske anlæg på land vil ske over en periode på ca. 2 år. Figur 2-8 viser den
overordnede tidsplan for projektet.

Figur 2-8.

Overordnet tidsplan for det forventede projektforløb.
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2.8

Miljøpåvirkninger og VVM-redegørelsen som worst case

Designet for Vesterhav Syd Havmøllepark ligger ikke fast, ligesom valg af mølletyper ikke er fastlagt, eftersom der først i forbindelse med meddelelse af etableringstilladelse til en kommende koncessionshaver (ejer) vil foreligge et afgrænset
anlægsprojekt for såvel anlæg på havet som anlæg på land.
Redegørelsen er derfor udarbejdet ud fra en ”worst case” tilgang; det vil sige ud
fra vurderinger af de værst tænkelige påvirkninger indenfor den teknisk mulige
ramme for projektet. I VVM-redegørelsen vurderes således effekterne af forskellige opstillingsscenarier, mølletyper, fundamenter og konstruktionsmetoder for
havmølleparken. På landjorden beskrives og undersøges relevante muligheder for
landanlæg, fordi også landanlæggene afhænger af valg, der først tages senere i
processen, afhængigt af havmølleparkens størrelse.
Formålet med de forskellige undersøgte udformninger af projektet er at fastlægge
miljøpåvirkninger og krav for etableringen af det endelige projekt. Det vil være
den kommende koncessionshaver, der vælger design af havmølleparken samt valg
af møllestørrelser, fundamenttyper mv., ligesom det kan vælges at opføre en
havmøllepark med mindre ydelse end 200 MW.
Der må ikke anvendes løsninger, der indebærer øgede miljøpåvirkninger i forhold
til vurderingerne i denne VVM-redegørelse, der anses som ’forudsætning for største påvirkning’ – også betegnet ’worst case’.
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3 Landskab og visuelle
forhold
Kystlandskabet omkring undersøgelsesområdet for Vesterhav Syd Havmøllepark
er beskrevet efter principperne i landskabskaraktermetoden. Beskrivelsen omfatter de eksisterende natur- og kulturgeografiske forhold samt de enkelte områders
rumlige og visuelle forhold, sårbarheder og karakterer. Med henblik på at vurdere
de visuelle påvirkninger fra havmølleparken er beskrivelsen suppleret med visualiseringer af havmølleparken fra forskellige punkter fra kysten, fra sommerhusområder og fra området omkring Ringkøbing Fjord m.m. Visualiseringerne er udført i såvel klart vejr som i gråt/diset vejr og endelig i nattemørke.

3.1

Landskab, kulturmiljø og visuelle forhold

I det danske landskab er der tydelige spor, hvor man kan se, hvordan Danmark
har udviklet sig geologisk gennem tiden. Netop landskabet omkring Ringkøbing
Fjord, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord afspejler i samspil med Vestkysten en væsentlig fortælling om dels landskabets dannelse og dels hvordan kystprofilen konstant ændrer sig, og som præger store dele af Vestkysten. Området er derfor
blandt de mest værdifulde nationale kystlandskaber i Danmark i et nationalt geologisk perspektiv.
I landområdet nær Vesterhav Syd Havmøllepark er der flere fredede områder.
Mest relevante for vurderingerne i relation til en havmøllepark er de fredninger,
der knytter sig til de store klitter og klitheder langs Vestkysten og deres samspil
med de bagvedliggende vestjyske fjorde. Særligt fredningen ved Husby Klit og
Vest Stadil Fjord har til formål at bevare og formidle landskabets samlede geologiske og kulturhistoriske fortælling, der knytter sig til samspillet mellem klitterne
og fjordene, men det samme gør sig også gældende i lidt mindre skala ved Nørre
Lyngvig i området omkring Nørre Lyngvig Fyr.
Undersøgelsesområdet for den landskabelige påvirkning fra havmøllerne omfatter derfor disse landskaber i en radius på ca. 15 km omkring havmølleparken.
Vurderingen lægger især vægt på, i hvilken grad de særligt karakteristisk og oplevelsesrige landskaber vurderes at blive påvirket af de skitserede kystnære havmøller.
Dele af undersøgelsesområdet for anlæg på land ligger også i disse særligt værdifulde og sårbare landskaber, herunder undersøgelsesområderne for nye stationsanlæg nær kysten, mens store dele af undersøgelsesområdet for kabeltracéet
strækker sig over landbrugsjord.
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Figur 3-1.

3.1.1

Udsigt over klitheden syd for Vester Husby i den nordligste del af undersøgelsesområdet. Her er de enkelte sommerhuse i høj grad tilpasset landskabet.

Havmølleparken

Havmøllerne kan med deres store højde ses i et stort område. I denne VVMredegørelse er 3 MW, 6 MW og 10 MW møllerne på visualiseringerne vist med en
total højde på henholdsvis 137 m, 179 m og 220 m. Figur 3-2 viser de landområder, som vurderes at ligge indenfor hhv. nærzonen og mellemzonen til havmølleparken. I nærzonen vil havmøllerne kunne opleves som et meget synligt og dominerende element i landskabet. I mellemzonen vil havmøllerne stadig kunne opleves tydeligt, men dog mindre fremtrædende i landskabet.
I hovedparten af området indenfor nær- og mellemzonen er der både en national,
regional og lokal beskyttelsesinteresse knyttet til landskabet og oplevelsen af
landskabet. Undersøgelsesområdet for havmølleparken har en udstrækning på 14
km langs kysten, og havmøllerne vil derfor mange steder kunne fylde hele baggrunden, når de særligt værdifulde landskaber opleves.
Fra kysten og de høje klitter er en væsentlig del af landskabsoplevelsen de vide og
uforstyrrede udsigter over havet og langs kysten. Fra stranden opleves landskabet
som et velafgrænset kystrum, der mod øst afgrænses af høje klitter og mod vest
åbner sig over Vesterhavet.
Det visuelle indtryk fra stranden ved Nørre Lyngvig af en opstilling med 3 MW og
10 MW møller ses i Figur 3-3.
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Figur 3-2.

Havmølleparkens placering og afgrænsningen af nærzone og mellemzone.
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Figur 3-3.

Udsigt over havet mod sydvest fra strand ved Nørre Lyngvig. Øverste billede
uden havmøller og efterfølgende med 3 MW (midterste billede) og 10 MW havmøller (nederste billede).
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Udvalgte visualiseringer er gengivet i nærværende afsnit som eksempler. Det skal understreges, at billederne her er reduceret væsentligt fra deres oprindelige størrelse (A3), og i
denne rapport derfor alene er til orientering og ikke kan betragtes som udtryk for retvisende visuel påvirkning. Det skal ligeledes pointeres, at det ikke er det fulde antal havmøller, der kan ses på alle visualiseringer. I VVM-redegørelsens Del 3 samt i en særskilt rapport er vist flere eksempler på visualiseringer af havmøllerne fra andre fotostandpunkter i
klart vejr, diset vejr, skumring og nattemørke.

Fra stranden ved Nørre Lyngvig vil havmøllerne fylde hele synsfeltet, når man fra
samme sted i landskabet kigger ud over havet mod nordvest og sydvest. Lige bag
de høje klitter nærmest kysten vil klitterne have en afskærmende effekt, men lidt
længere tilbage i landskabet vil havmøllerne blive meget synlige over klitterne.
På grund af den lovpligtige lysafmærkning af havmøllerne vil den visuelle påvirkning også være til stede i skumringen, om natten og i dårligt vejr, hvor man vil
kunne se det blinkende lys på møllerne. Belysningen om natten vil komme til at
bestå af rødt lys monteret på havmøllernes nacelle. Lyset blinker med et fast interval. Om dagen anvendes samme belysning som natbelysningen på møller under 150 m højde, mens lyset på møller over 150 m (eksempelvis 10 MW møller) er
anderledes. Det betyder, at der for møller over 150 m skal være intensivt hvidt
blinkende lys på om dagen. Havmøllerne forsynes endvidere med gul blinkende
søfartsafmærkning, samtidig med at den nederste del af fundamenterne vil blive
malet gult. Visualiseringen nedenfor illustrerer den situation, hvor lysene er
”tændt”, men visualiseringen kan ikke illustrere selve den blinkende effekt. Det
vurderes, at blinkene i nogen grad vil forstærke den visuelle effekt.
Både fra kysten og klitterne langs kysten samt i store dele af området omkring
Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord vurderes havmøllerne at blive så markante i
landskabsbilledet, at de vil tilføre landskabet en høj grad af forstyrrelse og resultere i en væsentlig påvirkning. I den øvrige del af fjordlandskabet vurderes særligt landskabets oplevelsesværdi, herunder udsigterne på tværs af fjordene, at være sårbare overfor havmøllerne, der vil komme til at stå som en lang række tekniske anlæg, som rager op over klitterne langs Vestkysten. Påvirkningen fra havmølleparken vurderes i dette område at være moderat.
Lysafmærkningen betyder, at landskabet også vil blive påvirket i gråvejr og om
natten, se Figur 3-4 og Figur 3-5.
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Figur 3-4.

Udsigt fra stranden ved Søndervig i gråvejr ca. 4,6 km fra nærmeste 10 MW
havmølle (ikke alle møller et vist på visualiseringen).

Figur 3-5.

Udsigt fra stranden ved Søndervig om natten ca. 4.3 km fra nærmeste 3 MW
havmølle (ikke alle møller et vist på visualiseringen).

3.1.2

Stationsanlæg

Undersøgelsesområdet for placering af en ny kabelstation bag klitlandskabet på
Holmsland Klit ligger i overgangen mellem klitheden og de fjordenge, der strækker sig mellem Holmsland Klitvej og kysten mod Ringkøbing Fjord. Det har også
været undersøgt for placering af kabelstationen i området, der ligger nord for
Søndervig Landevej mellem Kloster og Søndervig. Landskabet er her meget åbent
og på Holmlands Klit i høj grad præget af afgræssede enge. Det åbne landskab betyder, at området her også er præget af udsigter på tværs af engene og fjorden.
Den i forvejen meget sparsomme bevoksning i hele landskabet nær Vestkysten viser der er dårlige vækstbetingelser for træer og buske i området, og derfor vurderes det ikke muligt at etablere en bevoksning omkring anlægget, der vil have en
tilstrækkelig afskærmende effekt. Det tekniske anlæg vil således blive meget synligt i landskabet.
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Hvis en ny kabelstation etableres på Holmsland Klit, forventes det at kunne ses
meget tydeligt på tværs af Ringkøbing Fjord fra kysten mellem Ringkøbing og
Søndervig, mest markant dog fra kysten omkring Baggers Dæmning og Sandene.
Påvirkningen vurderes dermed at være væsentlig. Hvis kabelstationen i stedet
placeres nord for Søndervig Landevej, vurderes påvirkningen at blive moderat.
Den eksisterende Station Søndervig ligger på en åben mark omgivet af bevoksning. Bevoksningen dækker bygningen, men ikke de udendørs anlæg, der tydeligt
rager op over bevoksningen. Det illustrerer, at også en udbygning ved stationen
må forventes kun delvist at kunne afskærmes af bevoksning over tid. Derfor vurderes anlægget at blive meget synligt i landskabet; særligt fra Søndervig Landevej,
der er hovedfærdselsåre mellem Ringkøbing og Søndervig/Hvide Sande, og en
udbygningen vil her resultere i en moderat påvirkning.
Det er derfor besluttet, at en ny kabelstation skal placeres ved Station Søndervig,
og ikke på Holmsland Klit.

Figur 3-6.

Ny kabelstation ved Station Søndervig, set fra Søndervig Landevej.

Stationsudvidelserne ved Lem Kær og Stoustrup vil ske indenfor de eksisterende
stationsanlæg og vil omfatte tilføjelse af tilsvarende anlægsdele som dem, der i
dag findes på stationerne, og der vil være tale om en ubetydelig påvirkning.
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3.1.3

Kabelanlæg

Efter en kort reetableringsperiode, vil der i langt de fleste landskaber ikke være
synlige spor af kabelanlægget i den efterfølgende driftsfase.
Naturområder eller på anden måde sårbare landskabselementer som beskyttede
diger, vandløb og lignende forventes at blive underboret eller retableret efter gravearbejdet. Landskabets karakter vurderes generelt ikke at blive påvirket af anlægsarbejdet for kabellægningen, idet der alene er tale om kortvarige terrænændringer, som efterfølgende retableres, og der vurderes generelt at være tale om en
ubetydelig påvirkning.

Figur 3-7.

Kabellægning (Foto: Energinet.dk).
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4 Befolkning og sundhed
Etablering og drift af en havmøllepark med tilhørende tekniske installationer på
land (kabelsystemer og stationsanlæg) vil kunne påvirke de mennesker, der lever
tæt ved anlæggene eller færdes i området i forbindelse med friluftsaktiviteter eller
ferier. Anlæggene kan også betyde noget for de lodsejere, der lægger areal til, og
hvor anlægget kan medføre indskrænkninger i arealanvendelsen. Samtidig har
anlægget en samfundsmæssig betydning via etablering og drift af anlæg, produktion og transport af elektricitet og påvirkning af almene goder som natur, landskab og kulturhistorie.
Visuelle påvirkninger fra havmøllerne vil kunne påvirke befolkningen. Det er særligt befolkningen i Hvide Sande by samt i flere mindre landsbyer og ved spredte
beboelser i nærzonen og dele af mellemzonen, som visuelt vil blive påvirket af
havmølleparken. Samlet set er området, der bliver påvirket af havmølleparken,
spredt befolket.
I de store sommerhus- og turistområder, som dominerer kystområdet, vil befolkningen ligeledes opleve en ændret visuel påvirkning, hvilket potentielt kan have
betydning for den rekreative anvendelse af området og oplevelsen af landskabets
rekreative værdier.
Lokalt vil der være stor forskel på synligheden af havmøllerne. En del vil opleve
en mindsket herlighedsværdi af deres bolig, sommerhus eller udearealer, mens
andre ikke vil opleve større ændring af de visuelle kvaliteter. Det vil især være de
mennesker, som benytter kystlandskabet hyppigt, som vil blive påvirket - enten
ved, at de kan se havmøllerne fra deres bolig/sommerhus, eller når de benytter
området rekreativt. En kabelstation på Holmsland Klit eller en udbygning ved
Station Søndervig vil kunne påvirke de nærmeste naboers oplevelse af landskabet.
Der vurderes ikke at være en direkte sundhedsmæssig påvirkning som følge af de
visuelle effekter. Visuelle påvirkninger er omtalt i kapitel 3, og vil ikke blive behandlet yderligere i dette afsnit.

4.1

Arealoptag

I anlægsfasen vil arealoptag til kabellægning samt anlæg og byggeaktiviteter i forbindelse med udvidelse eller etablering af stationsanlæg kunne påvirke lokale beboere eller folk, der færdes i området.
Der er i elbranchen tradition for, at der ydes erstatning, hvis et højspændingsanlæg etableres på en ejendom, hvis arbejdsoperationerne medfører skader på af-
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grøder, hegn mv. Erstatningsspørgsmål er gennem mange år blevet behandlet i
henhold til Landsaftalen 2014 ”El- og fiberanlæg på landbrugsjord”.

4.2

Magnetfelter

Der er magnetfelter overalt, hvor der går en elektrisk strøm. Det gælder både luftledninger, kabler og stationsanlæg samt ved alle de elektriske apparater, der indgår i en moderne dagligdag. Størrelsen af et magnetfelt ved et højspændingsanlæg
afhænger af anlæggets eller apparatets konstruktion, hvor stor en strøm, der går i
anlægget, samt i hvilken afstand fra anlægget, magnetfeltet måles.
Ved etablering og placeringen af nye landkabler i forbindelse med havmølleparken anvendes Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip, der blev introduceret i
1993, vedrørende magnetfelter. Derefter vurderes en påvirkning fra magnetfelter
at være ubetydelig.
Forsigtighedsprincippet
Der er ikke fundet videnskabelig grundlag for fastsættelse af normer for magnetfelteksponering
fra højspændingsanlæg. Forsigtighedsprincippet er derfor introduceret og går ud på, at man bør
undgå at etablere nye højspændingsanlæg tæt på eksisterende boliger og institutioner for børn –
og tilsvarende undgå at etablere nye boliger eller institutioner tæt på højspændingsanlæg. ”Tæt
på” er ikke nærmere defineret, og der angives ikke minimumsafstande til højspændingsanlæg
eller grænseværdier for størrelsen af magnetfeltet. Det er der ikke videnskabeligt grundlag for.
”Tæt på” beror på en pragmatisk vurdering i de konkrete tilfælde. For dette projekt er det
anbefalet at anvende Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet.

4.3

Emissioner og støj

Der vil ikke være nogen sundhedsmæssige påvirkninger for lokalbefolkningen
som følge af udledninger af udstødningsgasser fra entreprenørmaskiner og støv
fra anlægsarbejderne.
Der vil forekomme støj fra anlægsarbejderne. Der er i den forbindelse specielt fokus på støj fra nedramning af monopælfundamenter. Denne aktivitet kan kortvarigt give anledning støjpåvirkninger, der ligger over de vejledende grænseværdier
for anlægsarbejder om natten. Det tager ca. seks timer at ramme en monopæl i
havbunden. Da støjbelastningen er meget begrænset og kortvarig, vurderes der
ikke at være en betydende støjpåvirkning. Ved andre fundamenttyper vurderes
det, der ikke at være overskridelse af de vejledende støjgrænser.
Stationsanlæg udsender støj, og støjen vil være konstant døgnet rundt; men støjniveauet fra de nye anlæg vil overholde gældende grænseværdier for virksomhedsstøj på 35-40 dB(A) om natten ved de nærmeste nabobeboelser.
Støj fra havmølleparken i drift, herunder lavfrekvent støj, overholder grænseværdierne ved kysten, nogle steder endda med stor margin.
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Der vil således ikke være nogen betydende påvirkning af befolkningen pga. støj og
heller ingen påvirkning af sundheden.

4.4

Socioøkonomiske forhold

Socioøkonomiske påvirkninger forstås først og fremmest som samfundsmæssige
eller lokalsamfundsmæssige påvirkninger, herunder påvirkningen af indtægtsgrundlaget for tredjemand som følge af de forventede miljøpåvirkninger.
Baseret på baggrund af tidligere erfaringer fra bl.a. Anholt Havmøllepark er det
vurderet at projektet, herunder anlægsarbejder og efterfølgende drift af havmølleparken, kan have en positiv effekt på beskæftigelsen i området. Det forventes, at
der i anlægsfasen samlet set kan blive en beskæftigelse på ca. 100 årsværk fordelt
over anlægsperioden, og at der i driftsfasen kan blive en beskæftigelse på 35 årsværk om året i direkte beskæftigelse. Erfaringer viser, at et årsværk samtidig giver
et årsværk i indirekte beskæftigelse, så den samlede beskæftigelse i området kan
øges med i alt ca. 200 årsværk i anlægsfasen og efterfølgende samlet ca. 70 årsværk i hvert driftsår.
Etablering af vindmøller, herunder havmøller, kan påvirke ejendomspriserne.
Der er dog ifølge ejendomsmæglere i området samt undersøgelser fra andre steder ikke noget der tyder på, at effekten vil være særlig stor.
Påvirkningen af turismen og de rekreative værdier vil primært være knyttet til det
visuelle indtryk. Undersøgelser viser, at holdninger til havmøller er meget forskellige, varierende fra meget negative holdninger til positive holdninger.
Erfaringer fra Havmøllepark Horns Rev 1 peger på, at havmøller kan have en positiv påvirkning af turismen. Der arrangeres således flere årlige møllecruises, hvor
havmøllerne kan opleves på helt nært hold. Denne potentielt positive effekt fremgår også i udtalelser fra lokale turistforeninger i området.
Etablering og drift af havmølleparken vil kunne påvirke fiskeriet i området. I anlægsfasen vil der være forbud mod fiskeri og al uvedkommende sejlads inden for
området for anlægsarbejde. Når anlægget er opført forventes det, at det vil være
tilladt at fiske med garn og andre passive redskaber i både havmølleparken og kabelkorridorerne, hvorfor der ikke forventes et økonomisk tab for denne fiskeriform. Fiskeri med bundslæbende redskaber forventes ikke at blive tilladt, hverken
i havmølleparken eller i kabelkorridorerne. I undersøgelsesområdet forgår der i
dag trawlfiskeri af en vis betydning - dels efter tobis i den nordøstlige del og dels
efter konsumfisk i den sydlige og vestlige del. Fiskeri med bomtrawl foregår kun i
mindre omfang i undersøgelsesområdet. Der foregår et intensivt nord-syd-gående
fiskeri med både bomtrawl (hesterejer) og trawl (fladfisk, tobis og brisling) langs
kysten øst for undersøgelsesområdet. Forbuddet mod at fiske med bundslæbende
redskaber henover søkablerne vil reducere fiskerieffektiviteten og udbyttet i området.
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5 Plante- og dyreliv
Plante- og dyrelivet på land og til vands er undersøgt og vurderet. De relevante
naturinteresser på havet omfatter blandt andet forhold vedrørende fisk, havpattedyr og fugle. Undersøgelsesområdet på havet ligger i et område af Nordsøen,
hvor der er et rigt fugleliv. Endvidere har området gode betingelser for forekomster af forskellige fiskearter, og området er af en vis betydning for marsvin og sæler. Da marsvin også er en såkaldt bilag IV-art og på udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-områder i Nordsøen, er marsvin både behandlet under afsnit 5.1 om
international naturbeskyttelse og i afsnit 5.2 om det marine miljø.
Naturinteresserne på land omfatter blandt andet beskyttede naturområder, padder, krybdyr, flagermus og fugle. På strækningen fra ilandføringspunkterne ved
kysten og frem til Station Stoustrup øst for Tarm passerer undersøgelsesområdet
for landanlæggene flere beskyttede naturområder, samt vandhuller, bevoksninger
og skovområder, der er levesteder for en lang række beskyttede arter.
Af særlig relevans er desuden de arter og naturtyper, der er omfattet af internationale naturbeskyttelsesinteresser (såkaldte bilag IV-arter og Natura 2000områder).
Beskrivelserne og vurderingerne af forhold vedrørende plante- og dyreliv er dels
baseret på eksisterende viden, og dels på en række omfattende feltundersøgelser,
der er udført i forbindelse med projektet.

5.1

International naturbeskyttelse

Natura 2000 er betegnelsen for det internationale økologiske netværk af en række naturområder i EU, de såkaldte habitatområder og fuglebeskyttelsesområder.
Udpegningen af disse områder er baseret på habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. For hvert Natura 2000-område er der en liste – det såkaldte udpegningsgrundlag - med naturtyper og arter, som det enkelte område er udpeget
for at beskytte. 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.
Habitatdirektivets bilag IV indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter,
som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Disse arter benævnes bilag IV-arter.

5.1.1

Natura 2000-områder

På strækningen fra Station Lem Kær til Station Stoustrup passerer undersøgelsesområdet på land Natura 2000-område nr. 68, Skjern Å. Derudover findes an27

dre Natura 2000-områder i nærheden af undersøgelsesområdet på land og til
vands, som det fremgår af Figur 5-1. Blandt andet ligger der et marint Natura
2000-område ca. 12 km nord for havmølleparken (nr. 220: Sandbanker ud for
Thorsminde).

Figur 5-1.

Undersøgelsesområdet og nærliggende Natura 2000-områder. Undersøgelsesområdet på land passerer Natura 2000-område nr. 68, Skjern Å.

De arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder, som er relevante i
forhold til påvirkninger fra havmølleparken, er sæler (spættet sæl og gråsæl) samt
marsvin. De nærmeste habitatområder, hvor disse er en del af udpegningsgrund28

laget, ligger mere end 50 km syd for området. Det vurderes, at projektet ikke vil
medføre en væsentlig påvirkning af hverken sæler eller marsvin i disse områder.
Påvirkninger af fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne
omfatter blandt andet risikoen for kollision med havmøllerne, og dette vil kunne
medføre påvirkninger af fuglebeskyttelsesområder i stor afstand fra havmølleparken. På baggrund af en gennemgang af fuglebeskyttelsesområder i en radius af
150 km fra undersøgelsesområdet for Vesterhav Syd Havmøllepark er det vurderet hvilke fuglearter, der potentielt kan yngle i undersøgelsesområdet for havmølleparken, samt hvilke fuglearter, der kan trække indenfor undersøgelsesområdet.
I forhold til ynglefugle vurderes kun splitterne, fjordterne og havterne at være relevante. Det vurderes, at der ikke er risiko for væsentlige påvirkninger af ynglefugle på udpegningsgrundlaget for nærliggende fuglebeskyttelsesområder.
I forhold til trækkende andefugle er det vurderet, at følgende arter kan blive påvirket af projektet: Kortnæbbet gås, grågås, bramgås, mørkbuget knortegås, lysbuget knortegås, pibeand, krikand og spidsand. Det vurderes, at der ikke er risiko
for væsentlige påvirkninger af trækfugle på udpegningsgrundlaget for nærliggende fuglebeskyttelsesområder.
Vurderingen for både trækfugle og ynglende fugle er også gældende, når der tages
højde for kumulative effekter fra andre havmølleparker ved Vesterhav Nord og
Nissum Bredning og Havmøllepark Horns Rev 3.
På land er der udelukkende foretaget en vurdering af påvirkninger af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 68, Skjern Å. Øvrige Natura 2000områder ligger i en afstand af minimum 1,2 km fra undersøgelsesområdet. Det
vurderes, at der ikke er risiko for påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for disse Natura 2000-områder.
Natura 2000-området nr. 68, Skjern Å passeres ved hjælp af en underboring. Der
sker således ingen fysiske indgreb i Natura 2000-området. Underboringer medfører sædvanligvis ikke nogen fysisk påvirkning af vandløb.

5.1.2

Bilag IV-arter

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal det sikres, at bilag IV-arternes yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges som følge af projektet.
På baggrund af resultatet fra feltundersøgelserne i 2014, den eksisterende viden
om bilag IV-arter indenfor og i nærheden af undersøgelsesområdet på land og til
vands samt viden om projektets forventede påvirkninger er vurderingerne afgrænset til at omfatte følgende arter: Marsvin, flagermus, markfirben, padder og
odder.
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Det vurderes, at den økologiske funktion for bilag IV-arternes yngle- og rasteområder ikke påvirkes af projektet, når de anbefalede afværgeforanstaltninger følges.

Figur 5-2.

Bilag IV-arten markfirben er registreret indenfor to lokaliteter (Amphi Consult,
2014).

5.2

Det marine miljø

5.2.1

Strøm og bølgeforhold

Et af de væsentligste forhold, der er bestemmende for livet i havet, er strøm og
bølgeforhold. Havmøllefundamenterne vil udgøre en vis modstand mod strømmen i området, men modelberegninger viser, at påvirkningen af både bølge- og
strømforhold vil være meget begrænset Der vil samlet set være tale om en ubetydelig påvirkning af strømforholdene i anlægsfasen. For bølgeforholdene vil påvirkningerne i anlægs- og demonteringsfasen være ubetydelige, mens der vil være
en mindre påvirkning af bølgeforholdene i driftsfasen.

5.2.2

Sedimentforhold

I anlægsfasen vil der være en mulig påvirkning af havbunden som følge af etableringen af havmøllefundamenter og søkabler. Dette kan resultere i spild og ophvirvling af bundmateriale (sediment). Der forekommer betydelige naturlige variationer langs Vestkysten, bl.a. som følge af bundsedimenter, der hvirvles op i
forbindelse med store bølger. Det vurderes derfor, at påvirkningen af eksempelvis
lysforholdene ved havbunden som følge af forhøjede sedimentkoncentrationer i
havvandet i anlægsfasen, er af samme størrelsesorden eller mindre end de naturlige variationer.
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5.2.3

Havbundens dyre- og planteliv

Møllefundamenter og det beskyttende lag af sten (erosionsbeskyttelse) omkring
fundamenterne optager plads på havbunden. Disse vil fungere som såkaldt kunstige rev, hvor arter, som ikke lever i tilknytning til den bløde bund, kan etablere
sig på stenene.
Den største del af området består af sandbund, og havbundens dyreliv er derfor
præget af arter, der specielt er knyttet til dette miljø. Dyrelivet er domineret af
havbørsteorm og muslinger. Der er ikke fundet planter på havbunden ved de feltundersøgelser, der er foretaget i undersøgelsesområdet i forbindelse med projektet.
Samlet vurderes påvirkningerne af havbundens plante- og dyreliv at være ubetydelige til mindre. Samfundet på havbunden vurderes derfor at kunne opretholde
den nuværende sammensætning.

5.2.4

Fisk

Havbundsforholdene er også meget bestemmende for hvilke fisk, der kan leve i
området. Mange fisk er knyttet til bestemte havbundstyper, især fladfisk.
Arter, som forekommer talrigt, har stor økologisk betydning og/eller er vigtige for
fiskeriet, benævnes ”nøglearter”. Nøglearterne i området omkring undersøgelsesområdet omfatter følgende arter: torsk, rødspætte, tunge, pighvarre, ising, sild,
brisling, tobis, glastunge, fløjfisk og sandkutling.
I anlægsfasen vil der forekomme fysisk forstyrrelse af havbunden, herunder ophvirvling og spredning af sediment. Påvirkningens kortvarige karakter og den relativt lille koncentrationsforøgelse og udbredelse sammenholdt med områdets
dynamiske karakter gør, at der ikke vil være nogen påvirkning af fisk.
I forbindelse med anlægsarbejderne vil undervandsstøj fra nedramning af monopælfundamenter kunne medføre en kortvarig påvirkning af fiskesamfundet. Det
forventes, at der kan etableres et fundament pr. dag, og at nedramningen vil taget
op til seks timer pr. monopælfundament. Med det projekterede antal møllefundamenter vil den samlede periode med nedramningsstøj være meget begrænset,
svarende til mindre end 400 timer i den første del af anlægsperioden. Dette forhold sammenholdt med fiskenes gode muligheder for at forlade anlægsområdet
gør, at støjen fra nedramning vurderes at forårsage en mindre påvirkning af fisk i
anlægsfasen.
Omkring de interne kabler mellem havmøllerne og omkring ilandsføringskablerne vil der dannes et elektromagnetisk felt. Feltets intensitet svækkes hurtigt med
stigende afstand til kablet, og der vurderes ikke at være nogen påvirkning af fiskenes evne til at orientere sig.
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Ved etablering af havmøllefundamenterne erstattes den naturligt forekommende
havbund af et nyt miljø i form af beton, stensætninger og stål. Fundamenterne og
erosionsbeskyttelsen vil fungere som et såkaldt kunstigt rev. Det kunstige rev forventes hurtigt at tiltrække fiskearter som eksempelvis arter af læbefisk, tangspræl
og torsk, som udnytter de gode skjulesteder og fourageringsområder. Effekten på
fisk og fiskesamfund som følge af de kunstige rev vurderes at være begrænset, da
der i forvejen forekommer hårdbundsarealer i området, der i udstrækning overstiger det introducerede areal betydeligt.

5.2.5

Havpattedyr

Marsvin er den mest almindelige hvalart i Danmark og kan ses året rundt i de
danske farvande. Marsvinet er en internationalt beskyttet art. Områdets betydning for marsvin må betragtes som mindre til gennemsnitlig, særligt sammenlignet med områder med meget højere tætheder af marsvin som for eksempel Horns
Rev længere mod syd. Marsvinene i undersøgelsesområdet er en del af en subpopulation i Nordsøen, der består af ca. 230.000 dyr.
Spættet sæl er den mest almindeligt forekommende sælart i Danmark. Den forekommer især i kystnære farvande, hvor der er rigeligt føde. Føden udgøres primært af fisk, men også af blæksprutter og krebsdyr.
Sæler ved Vesterhav Syd Havmøllepark vil stort set udelukkende komme fra hvile- og yngleområder i Limfjorden og Vadehavet. Dyrene i disse områder udgør
samlet set ca. 42.000 dyr.
Der er langt til de nærmeste hvile- og yngleområder i Limfjorden og Vadehavet. I
forbindelse med flytællingerne blev der i alt observeret 25 spættede sæler i og
omkring undersøgelsesområdet.
Hvis der vælges monopæl som fundamenttype, vil nedramning skabe særdeles
kraftige lyde, der er i stand til at give såvel midlertidige som permanente høreskader på havpattedyr, der opholder sig i umiddelbar nærhed af støjkilden. Desuden kan støjen forårsage adfærdsmæssige ændringer, særligt hos marsvin. Det er
derfor nødvendigt at bortskræmme havpattedyrene fra området inden nedramningen starter. I forhold til det værst tænkelige scenarie, der er brugt til at beskrive støjens udbredelse, vil det desuden være nødvendigt at reducere støjen fra
nedramning af monopæle for derved at sikre, at ingen marsvin får permanente
høreskader. Hos sæler vil færre dyr og en mindre andel af det samlede antal individer end hos marsvin risikerer at blive udsat for høreskader. Desuden er sæler i
højere grad end marsvin i stand til at undgå støjpåvirkning ved simpelthen at
stikke hovedet op over vandet.
Vurderingerne er baseret på guidelines udmeldt i forbindelse med etableringstilladelse for Horns Rev 3 Havmøllepark, hvor der benyttes en bortskræmningsafstand på 2 km. Der er af Energistyrelsen og Energinet.dk igangsat undersøgelser,
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der skal tilvejebringe mere viden om effekten af anvendelsen af pinger og
sælskræmmere på marsvin og sæler. Resultaterne af disse undersøgelser vil indgå
i en nærmere fastlæggelse af bortskræmningsafstand i forbindelse med meddelelse af etableringstilladelse til de kystnære havmølleparker.

5.2.6

Fugle

Vesterhavet er et vigtigt område for vandfugle, som enten lever permanent i området, benytter det som rasteområde, eller som kommer forbi kysten på træk.
Rastende fugle
De rastende fugle lever enten permanent i området eller raster i kortere eller længere tid langs den jyske vestkyst.
De rastende fugle er talt op fra fly. Der blev registreret 17 forskellige arter. Den
mest talrige art er sortand, efterfulgt af stormmåger og lommer (bl.a. rødstrubet
lom). Derudover er der observeret et stort antal alkefugle bl.a. lomvie.
En havmøllepark kan medføre negative påvirkninger af rastende fugle ved, at fuglenes levesteder ændres eller tabes, og ved at fuglene forstyrres eller fortrænges
fra området. Når havmøllerne er rejst, og havmølleparken er i drift, vil påvirkningen af lommer og sortænder være moderat, påvirkningen af fløjlsænder og alkefugle vil være mindre og for de øvrige arter af rastende fugle vurderes påvirkningen at være ubetydelig.
Ved at minimere havmølleparkens omfang ved f.eks. at rejse få men effektfulde
møller i stedet for mange møller med lavere effekt, kan påvirkningen af lommer i
driftsfasen afbødes. Den moderate påvirkning af sortænder skyldes primært, at
sortænderne opholder sig i undersøgelsesområdets nordøstlige del, og såfremt
denne del af undersøgelsesområdet ikke udnyttes til opsætning af havmøller, kan
den moderate påvirkning af sortænderne reduceres til en mindre påvirkning.

Figur 5-3.

Sortand (Foto: Stefan Pfützke, www.green-lens.de).
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Trækfugle
Trækfugle foretager retningsbestemte træk mellem et yngleområde og de områder, hvor de opholder sig resten af året. Undervejs gør en række arter ophold ud
for den danske vestkyst.
Afhængigt af arternes følsomhed og fuglenes trækruter kan barriereeffekt og kollisionsrisiko medføre negative påvirkninger af fugle. Denne risiko gælder også for
en del af områdets rastende fugle, som også vil opleve en øget risiko for kollision
med havmøllerne.
Den eventuelle påvirkning er vurderet for trækfuglene: kortnæbbet gås, grågås,
bramgås, lysbuget knortegås, pibeand, krikand og spidsand, samt for følgende
havfugle, som også vurderes at kunne påvirkes: Ederfugl, sortand, toppet skallesluger, rødstrubet lom, almindelig kjove, ride, hættemåge, dværgmåge, stormmåge, sildemåge, sølvmåge, svartbag, splitterne, fjordterne og havterne.

Figur 5-4.

Pibeand (Foto: Stefan Pfützke, www.green-lens.d).

Samlet vurderes af havfugle at blive mindre påvirket pga. af kollisionsrisikoen
og/eller barriereeffekten, som opstår i forbindelse med etableringen af Vesterhav
Syd Havmøllepark.

5.3

Naturinteresser på land

Påvirkninger af naturinteresser på land er primært knyttet til de arealer, som
midlertidigt graves op i forbindelse med nedlægning eller fjernelse af kablet.
De potentielt største påvirkninger af naturinteresser forekommer indenfor områderne ved Holmsland Klit og nord og syd for Skjern Å. Derudover er påvirkningerne relativt få og spredte indenfor undersøgelsesområdet. Næsten alle påvirkninger er dog væsentlige og består i, at arealer med botanisk interesse kan blive
negativt påvirket, hvis kablet graves igennem dem. Vurderingerne er dog baseret
på en worst case-situation, hvor det forudsættes, at alle de undersøgte lokaliteter
indenfor undersøgelsesområdet kan blive påvirket af projektet. Dette er naturligvis ikke realistisk, da de fleste områder vil kunne undgås ved den nærmere fast34

læggelse af kabelkorridoren, og det endelige projekt vil således påvirke færre lokaliteter, end det fremgår af gennemgangen af påvirkningerne.
For en stor del af de undersøgte lokaliteter vil det være at foretrække, at kablet føres udenom lokaliteten. Hvis det ikke er muligt, anbefales underboring.
Det er forudsat, at underboring af vandløb og søer anvendes for at undgå en moderat eller væsentlig negativ miljøpåvirkning. Som udgangspunkt føres kabelanlægget udenom søer, men hvis det i enkelte tilfælde ikke er muligt, skal de underbores.
Der er vurderet at være moderat påvirkning af padder og ynglefugle på land (rørdrum, rørhøg, knarand, atlingand, plettet rørvagtel, natravn, blåhals og sortstrubet bynkefugl).
Derfor vil der være behov for forskellige afværgeforanstaltninger, som f.eks. at
undgå anlægsarbejder i yngleperioden for fugle, hvor der arbejdes tæt på vigtige
yngleområder ved Ringkøbing Fjord, eller at der i det hel taget tages hensyn til de
enkelte naturområders sårbarhed.
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6 Øvrige miljøforhold
Udover plante- og dyreliv er der en række andre områder, hvor miljøet kan blive
berørt af projektet.

6.1

Luft og klima

Udledningen af stoffer til luften i anlægsfasen er relativt beskeden og vil ikke give
anledning til gener.
I driftsfasen vil havmølleparkens elproduktion erstatte en tilsvarende produktion
fra kraftværker, der anvender fossilt brændsel. Dette vil give en årlig reduktion på
ca. 160.000 tons CO2, foruden at der sker en reduktion af udledningen af sure
gasser, primært kvælstofilter (NOx). I den forventede driftsperiode for havmølleparken på op til 30 år vil emissionen af drivhusgasser fra kraftværker som følge af
etableringen af en 200 MW havmøllepark blive reduceret med cirka 4 mio. ton
CO2. Den årlige besparelse svarer til CO2-udledningen fra ca. 15.000 personer,
baseret på en udledning på 7,9 tons CO2 pr. indbygger i 2012. Dette svarer til ca.
0,3 % af den årlige danske CO2-udledning.

6.2

Forurenet jord

I hele undersøgelsesområdet er der er i alt syv forureningskortlagte lokaliteter.
Heraf er der konstateret forurening på tre lokaliteter, og der mistanke om forurening på fire lokaliteter. To af disse syv lokaliteter er de eksisterende stationsanlæg
ved Station Søndervig og Station Stoustrup.
På trods af at der kun er få kortlagte lokaliteter, kan det ikke afvises, at etablering
af landanlæggene vil kræve arbejde i forurenet jord. For eksempel skal kabelanlægget kunne tilsluttes i Station Søndervig og Station Stoustrup, hvor der kan være forurenet, og der skal etableres nye anlæg og udvidelse på stationerne, som også omfatter et vist jordarbejde. Desuden vil kabelanlægget skulle krydse veje og
jernbaneanlæg, og selvom dette vil ske ved underboringer, kan kontakt med forurenet jord ikke på forhånd afvises. Negative effekter ved arbejde i forurenet jord
kan dog undgås ved at følge reglerne for håndtering af forurenet jord.
Ved gennemførelsen af anlægsarbejde er der risiko for, at der kan forekomme
spild med olieprodukter fra entreprenørmaskiner. Risiko for forurening af jord og
eventuelt grundvand kan reduceres ved omhyggelig planlægning af anlægsarbejdet og udarbejdelse af en beredskabsplan, som iværksættes i forbindelse med
spild. Herefter vurderes det, at større jordforureninger kan undgås, og at der alene vil kunne opstå mindre lokalt afgrænsede jordforureninger, som kan oprenses.
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6.3

Overfladevand og grundvand

Undersøgelsesområdet på land krydser vandløb, hvoraf nogle ligger i områder
med risiko for okkerudledning. Der er dog kun ganske få steder, hvor der er risiko
for, at der skal udføres anlægsarbejder i områder med risiko for okkerudledning.
Vandløb og søer bliver ikke fysisk påvirkede af anlægsarbejderne, da kabellægning sker ved styret underboring, og som hovedregel lægges kabelanlægget udenom søer. Risikoen for udslip af boremudder til vandløb og søer, der underbores,
vurderes til at være ubetydelig.
I anlægsfasen vil der i forbindelse med nedgravning og optagning af kabelanlægget være behov for midlertidig oplag af jord. Oplag af jord nær søer og vandhuller
skal undgås, så der ikke sker udskylning af jord under kraftig regn.
I områder med høj grundvandsstand kan der være behov for midlertidigt at fortage lokale dræninger eller oppumpe vand fra kabelgraven. Ved midlertidig grundvandssænkning skal det oppumpede grundvand ledes ud over nærliggende arealer, så det kan nedsive. Den oppumpede vandmængde vurderes at være ubetydelig i forhold til grundvandsressourcen og vil ikke kunne påvirke de almene drikkevandsindvindinger i området.

6.4

Arkæologisk kulturarv

Der er arkæologiske interesser på såvel land som på havet.
Indenfor undersøgelsesområdet på land er der registreret talrige beskyttede
gravhøje, som selve kabelføringen skal placeres udenom. Udover de registrerede
fortidsminder er der en risiko for, at arbejdet vil føre til fund af jordfaste fortidsminder.
Ud fra det generelle fundbillede og eksisterende grundviden om landskabsudnyttelsen i Vestjylland antages det, at der er særlig risiko for, at jordarbejdet kan berøre lokaliteter fra yngre stenalder, bronzealder og den tidligste del af jernalderen.
På havet er der muligvis tilstedeværelse af stenalderbopladser i den nordlige og
østlige del af undersøgelsesområdet. Herudover er der fundet enkelte objekter af
arkæologisk betydning, sandsynligvis vrag eller vragdele.
Hvis det endelig anlæg berører nogle af de objekter eller områder, der er identificeret som værende af potentiel arkæologisk betydning, skal disse besigtiges eller
undersøges nærmere forud for anlægsarbejdet for at fastslå det faktiske kulturhistoriske potentiale, og der kan iværksættes afværgeforanstaltninger. Derved sikres at den arkæologiske kulturarv ikke skades.
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6.5

Radar og radiokæder

Der eksisterer ingen radiokæder, der vil kunne blive påvirket af havmølleparken.
Tilstedeværelsen af havmølleparken vil derimod kunne forstyrre signaler fra radarer, der anvendes til forskellige formål. Radarsignaler har en vis rækkevidde
afhængigt af hvilke objekter, der skal observeres (for eksempel fly eller skibe).
De nærmeste stationære civile (DMI vejrradar på Rømø og Esbjerg Lufthavn) og
militære radaranlæg (Thyborøn og Oksbøl) ligger så langt fra havmølleparken
(mere end 50 km), at de ikke vil blive påvirket af havmølleparken.

6.6

Flytrafik

Vesterhav Syd Havmøllepark er placeret udenfor indflyvningsplanen til nærmeste
lufthavn og mere end 4 km fra nærmeste mindre flyveplads. Dertil er der ingen
kendte civile flyvninger over havmølleparken, og sandsynligheden for civile flyvninger i mindre luftfartøjer over havmølleparken er minimal.
Flyvevåbnet anser generelt Nordsøen som øvelsesområde til flyvning i høj fart.
Havmøller, der er faste objekter, og som står samlet i et mindre område, vil
umiddelbart ikke påvirke øvelsesflyvningerne.
I forbindelse med eftersøgnings- og redningstjeneste kan der forekomme flyvning
med redningshelikopter i lave højder, og hvis det er nødvendigt, må de flyve ind
mellem havmøllerne, men antallet af flyvninger indenfor havmølleparkens område må antages at være minimalt.

6.7

Sejladsforhold

Skibstrafikken tæt på Vesterhav Syd Havmøllepark udgøres af skibe, der ankommer og forlader Hvide Sande Havn. Dette er primært fartøjer af mindre størrelse
som f.eks. fiskefartøjer. Lystsejlere vil også være koncentreret omkring Hvide
Sande Havn, men ikke i særlig høj grad indenfor havmølleparkens område.
Ellers foregår skibstrafikken hovedsageligt af nord-sydgående ruter ca. 20 sømil
fra undersøgelsesområdet.
Der er udført analyser og vurderinger og foretaget beregninger af risikoen for påsejling af havmøller og risikoen for kollision mellem drivende skibe og havmøller.
Det største bidrag kommer fra trafik i forbindelse med råstofindvinding, som foregår tæt på havmølleparken. Risikoen for kollision vurderes at være lav.
Derudover er ændringen i risikoen for skibskollisioner og grundstødning vurderet
ud fra viden om de nuværende forhold og vurderet at være marginal. Der vil blive
udført forskellige risikoreducerende tiltag såsom afmærkning af havmølleparken.
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6.8

Kommercielt fiskeri

Som på landsplan har antallet af fiskefartøjer i havnene på den jyske vestkyst vist
en nedadgående tendens igennem de sidste 10 år. I de tre centrale fiskerihavne i
Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn er antallet reduceret fra 360 fartøjer midt
i 2000-tallet til det nuværende niveau på ca. 280. Udover egentlige erhvervsfiskefartøjer er der også et antal bierhvervsfiskefartøjer, hvis antal har udvist en svag
stigning i samme periode. Denne gruppe består af små fartøjer med relativt ringe
aktivitet, hvorfor deres andel af de samlede landinger kun udgør få procent.
Nord for Hvide Sande, mellem kysten og undersøgelsesområdet, foregår der et intensivt fiskeri med både trawl, hestereje-bomtrawl og garn. I området med kabelkorridorerne fiskes der særligt intensivt. De primære målarter for fiskeriet i området er fladfisk (tunge, rødspætte) og hesterejer.
Der er desuden et betydeligt trawlfiskeri efter især tobis i et bælte, der strækker
sig fra området omkring kabelkorridorerne mod nordvest gennem undersøgelsesområdets nordøstlige del og ind i sandindvindingsområdet. I selve undersøgelsesområdet, især i den sydlige og vestlige del, fiskes der med trawl og garn, men
kun i begrænset omfang med bomtrawl. Området er særligt vigtigt for de mindre
trawl- og garnfartøjer. Målarterne for fiskeriet er torsk og fladfisk.
Etableringen af havmølleparken vil medføre begrænsninger i fiskemulighederne i
området, hvilket kan medføre et økonomisk tab, med mindre fiskeriet kan flyttes
til andre områder.
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7 Kumulative effekter
De kumulative effekter er de forstærkende miljøpåvirkninger, der forårsages af, at
flere anlæg og aktiviteter findes indenfor et område, hvor de hver især giver lignende miljøpåvirkning på omgivelserne.
Formålet med at inddrage kumulative effekter er at få en helhedsvurdering af
miljøpåvirkningen af det aktuelle projekt set i forhold til områdets miljømæssige
bæreevne. Vurdering af kumulative effekter skal ses både i samspil med andre eksisterende anlæg og i samspil med fremtidig arealanvendelse og aktiviteter som
følge af givne tilladelser eller vedtagne planer.

7.1

Det marine miljø

Det er vurderet, at der kan opstå kumulative effekter for havpattedyr, fugle og for
det kommercielle fiskeri. Dette skyldes tilstedeværelsen og planlægningen af andre havmølleparker i Nordsøen.
Hvis Vesterhav Syd Havmøllepark opføres samtidigt med Vesterhav Nord Havmøllepark eller Havmøllepark Horns Rev 3, og havmølleparkerne anlægges med
monopælfundamenter, som er de mest støjende anlægsarbejder, kan det ikke på
forhånd udelukkes, at der vil være væsentlige kumulative effekter på grund af
støjpåvirkning. Energistyrelsen vil i forbindelse med udbudsprocessen foretage
en særskilt vurdering af de konkrete projekter, om der er risiko for væsentlige
kumulative påvirkninger, og om der er behov for yderligere støjreduktion, hvis
havmølleparkerne opføres samtidig.
For fugle vil der for lom, sortand, lysbuget knortegås og sildemåge være moderate
kumulative påvirkninger i driftsfasen i forbindelse med tab af levesteder, forandring af levesteder og forstyrrelse samt kollision. Der forventes mindre påvirkninger for en række fugle med hensyn til fortrængning og ændringer i levesteder
eller kollision i driftsperioden.
Der er tilladelse til sandindvinding imellem den nordøstlige og nordvestlige del af
undersøgelsesområdet. Der kan drives fiskeri indenfor dette indvindingsområde,
når der ikke indvindes sand. Ved etableringen af havmølleparken, særligt hvis
den nordøstlige del af undersøgelsesområdet anvendes, vil muligheden for at
gennemføre trawlfiskeri i sandindvindingsområdet stærkt forringes, eftersom det
i så fald ikke vil være muligt at gennemføre et optimalt fiskeri med lange trawltræk.
Det kan ikke afvises, at der vil være en vis kumulativ effekt fra påvirkninger for
det kommercielle fiskeri ved Vesterhav Nord Havmøllepark og havmølleparkerne
Horns Rev 1-3.
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7.2

Miljø på land

Der vil være en øget visuel og landskabelig påvirkning de steder, hvor havmøllerne og andre tekniske anlæg opleves samlet. Virkningen vil være størst, hvis der er
mindre end 4-6 km mellem havmøllerne og de øvrige tekniske anlæg.
I Hvide Sande står tre vindmøller på havnen. Fra de områder, hvor havmøllerne
og disse vindmøllerne kan ses samlet, vil det opleves som en øget forstyrrelse af
landskabet.

Figur 7-1

Visualisering af 20 stk. 10 MW havmøller sammen med de tre eksisterende vindmøller ved Hvide Sande.

Nord for Hvide Sande forløber en luftledning i overgangen mellem klitheden og
fjordlandskabet. Anlægget forstyrrer i nogen grad landskabet i dag, men denne
forstyrrelse vurderes at blive forstærket af, at et stort antal havmøller vil blive
synlige over klitterne i baggrunden.
Støj fra de tre vindmøller ved Hvide Sande, der er placeret tæt ved kysten, er
medtaget i støjberegningerne for havmølleparken. Der er dog ikke fundet kumulative effekter af støjen på grund af afstanden mellem de tre møller og havmølleparken. Heller ikke andre vindmøller på land vil give anledning til kumulative effekter.
En række andre kommende projekter i området er vurderet for eventuelle kumulative effekter, men der vurderes dog ikke at være kumulative effekter fra nogle af
disse.
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8 Afværgeforanstaltninger og overvågning
Et vigtigt formål med en VVM-redegørelse er at pege på løsninger, så væsentlige
negative miljøpåvirkninger fra det aktuelle projekt kan mindskes, kompenseres
eller helt undgås. Sådanne løsninger kaldes afværgeforanstaltninger og kan indarbejdes før og under anlægsfasen og i driftsfasen.
I forbindelse med en anlægsgodkendelse (etableringstilladelsen, der udstedes af
Energistyrelsen og VVM-tilladelsen, der meddeles af Naturstyrelsen) vil der blive
opstillet vilkår for, hvilke rammer projektet kan opføres under, og hvilke tiltag,
der skal iværksættes for eventuelt at mindske eller afbøde mulige miljøeffekter,
herunder om der er nogle miljøforhold, der skal overvåges efter etableringen.

8.1

Det marine miljø

Lommer og sortænder vurderes at blive moderat påvirket som følge af ændringer
og tab af levesteder samt forstyrrelse eller fortrængning i driftsfasen.
Ved at minimere havmølleparkens omfang ved f.eks. at rejse færre, men mere effektfulde møller, kan den moderate påvirkning af lommer i driftsfasen afbødes.
Den moderate påvirkning af sortænderne skyldes primært at sortænderne opholder sig i undersøgelsesområdets nordøstlige del, og såfremt denne del af undersøgelsesområdet ikke udnyttes, kan den moderate påvirkning af sortænderne
undgås og reduceres til mindre påvirkning.
Støjudbredelsen under vand er modelleret for monopælfundamenter med en diameter på 10 m. Nedramning af store fundamenter udsender en kraftig støj, der
kan skade marine pattedyr. Det er derfor nødvendigt at iværksætte afværgeforanstaltninger, der kan forhindre permanente høreskader eller andre alvorlige påvirkninger hos marsvin og sæler, hvis denne fundamenttype vælges. Det foreslås
at iværksætte afværgeforanstaltninger i form af bortskræmning og støjreduktion,
eller at der vælges en fundamenttype, som resulterer i en lavere støjpåvirkning.
Hvis der anvendes andre fundamenttyper som f.eks. gravitationsfundamenter, er
der ikke behov for ramning og derved heller ikke behov for at iværksætte afværgeforanstaltninger.
Der er konstateret moderate påvirkninger for fiskeri med garn, trawl og bomtrawl
ved Vesterhav Syd Havmøllepark. Generelt gælder, at en etapevis opbygning af
havmølleparken, hvor fiskeri fortsat vil være tilladt i de dele af undersøgelsesområdet, hvor der ikke foregår anlægsarbejder, vil reducere påvirkningen. Det sam42

me vil være tilfældet, hvis anlægsarbejdet gennemføres udenfor den primære fiskesæson.
Disse afværgeforanstaltninger vil også være gældende i forbindelse med påvirkning på de socioøkonomiske forhold.

8.2

Miljø på land

Oplevelsen af landskabet indenfor store dele af nær- og mellemzonen til havmølleparken bliver påvirket af havmøllerne. Derfor skal følgende afværgeforanstaltninger etableres:


Havmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster og optræde i
landskabet som en velafgrænset gruppe.



Det må kun rejses møller af samme højde, udseende og type indenfor området.



Den kystnære kabelstation skal placeres ved Station Søndervig. Det er en forudsætning, at der etableres afskærmende beplantning omkring den nye kabelstation.

Herudover bør følgende afværgeforanstaltninger overvejes:


Opstilling af møller i den nordøstlige del af havmølleområdet ud for Holmsland Klitby bør undgås, da de landskabelige interesser er særligt udtalt nord
for Søndervig, og da det vil sikre det mest sammenhængende havmølleområde.



Ud fra en landskabelig betragtning bør det tilstræbes at opstille højtydende
havmøller, så antallet af møller begrænses, og møllernes højde reduceres mest
muligt, men dog samtidigt fremstår med harmoniske proportioner.



Havmøllerne bør desuden placeres så langt fra kysten som muligt, for at
mindske den visuelle påvirkning fra det kystnære landskab mest muligt



I det omfang de konkrete krav til belysning kan tilpasses for et endeligt projekt, vil det være en betydelig visuel bedring, hvis antallet af havmøller, der
kræves lysafmærket kan mindskes, og/eller lysstyrke og -type kan bearbejdes,
så synligheden inde på land mindskes.



Der bør lægges vægt på, at kabelstationen, gives en arkitektonisk udformning,
og terrænet udnyttes mest muligt for at supplere bevoksningens begrænsede
afskærmende effekt.

Ved kabellægning skal der for at undgå påvirkning af sårbar natur ske afværgeforanstaltninger i form af bl.a.: underboring af vandløb og sårbare naturområder,
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anvendelse af køreplader for at skåne natur og eventuelle ikke kortlagte arkæologiske fortidsminder samt i det hele taget at være påpasselig i forhold til arbejde i
sårbare naturområder. Desuden skal der udføres arts- og lokalitetsspecifikke afværgetiltag for flagermus, oddere, markfirben og bilag IV padder.
Herudover skal anlægsarbejdet tilrettelægges således, at der i størst mulig udstrækning tages hensyn til det omkringliggende miljø ved bl.a. at udarbejde beredskabsplaner for at mindske risiko for spild og uheld.

Stationsanlæg (Foto: Energinet.dk).

8.3

Overvågning

Såfremt havmølleparken godkendes, vil der blive stillet specifikke vilkår til hvilke
krav, der skal gælde for anlægsarbejdet og det færdige anlæg, f.eks. støjpåvirkning
og udledning.
Ved fastlæggelse af vilkår kan der stilles krav om overvågning ud fra en konkret
vurdering, som Naturstyrelsen og Energistyrelsen foretager på baggrund af oplysningerne i denne VVM-redegørelse.
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9 Konklusion
Der er gennemført en vurdering af de mulige miljøpåvirkninger som anlæg, drift
og demontering af havmølleparken med tilhørende tekniske anlæg på land vil
kunne medføre.
Det er vurderet, at påvirkningen på sortænder som følge af etablering og drift af
projektet er moderat. Den moderate påvirkning af sortænderne skyldes primært
at koncentrationen af sortænder overlapper med undersøgelsesområdets nordøstlige del. Påvirkningen på sortænderne kan reduceres til mindre, hvis der ikke opsættes havmøller i det nordøstlige del af undersøgelsesområdet.
På denne baggrund er det vurderet, at der er behov for en projekttilpasning således at området for opstilling af havmøller indskrænkes.
Det endelige område hvor havmøller kan opstilles fremgår af Figur 9-1.
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Figur 9-1:

Endelig område til opstilling af havmøller

Desuden bliver den landskabelige påvirkning i området nord for Søndervig reduceret ved at undlade havmøller i den nordøstlige del af havmølleområdet ud for
Holmsland Klitby. Ved at begrænses områdets udstrækning langs kysten, opnås
at havmøllerne i mindre grad vil udfylde horisonten i hele synsfeltet. Påvirkningen af de oplevelsesrige landskaber omkring fjordene vurderes dermed i nogen
grad at blive reduceret, uden at det dog ændrer på afgrænsningen af områderne
med væsentlig landskabelig påvirkning.
Figur 9-2 viser visualiseringer af 6 MW møller fra stranden i Søndervig for henholdsvis det oprindelige opstillingsområde og det reducerede opstillingsområde.
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Figur 9-2.

Panorama fra stranden ved Søndervig; - venstre del af panorama ses på denne side, højre
del af panorama ses på modstående side. Øverst vises det oprindelige opstillingsområde for
havmøller med 6 MW møller, hvor afstanden til nærmeste mølle er ca. 4,6 km. Nederst vises
det reducerede opstillingsområde for havmøller med 6 MW møller, hvor afstanden til nærmeste mølle er ca. 7,2 km. Bemærk at kun 22 af i alt 33 stk. 6 MW havmøller kan ses på visualiseringerne, de resterende havmøller er placeret til venstre for billederne (NIRAS,
2015b).
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Der bør overvejes forskellige løsninger, der kan reducere den landskabelige påvirkning yderligere, bl.a. ved at tilpasse opstillingsmønstret og ved at opstille
større, men færre havmøller i stedet for mange havmøller med mindre ydelse.
Den nye kabelstation skal placeres ved Station Søndervig for at undgå en væsentlig visuel påvirkning af det kystnære landskab på og nær Holmsland Klit.
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Ved kabellægning på land skal der tages hensyn til særligt sårbare naturområder
for at undgå en væsentlig påvirkning. Dette sker ved at lægge kablerne udenom
sårbare områder udpeget i kabelkorridoren eller at passere områderne ved at underbore.
Ved anlægsarbejderne på havet vil nedramning af monopælefundamenter i havbunden ved valg af denne type fundament kunne give en væsentlig støjpåvirkning
af specielt marsvin i form af såvel permanente som midlertidige høreskader. Derfor vil det være nødvendigt at bortskræmme dyrene i forbindelse med opstart af
anlægsarbejderne. I forhold til det værst tænkelige scenarie, der er brugt til at beskrive støjens udbredelse i VVM-redegørelsen, er det desuden nødvendigt at reducere støjen fra nedramning af monopæle for derved at sikre, at ingen marsvin
får permanente høreskader.
Der vil ikke være nogen væsentlig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder eller særligt beskyttede dyr eller planter.
Der er vurderet moderat påvirkning af lom, padder og ynglefugle på land (rørdrum, rørhøg, knarand, atlingand, plettet rørvagtel, natravn, blåhals og sortstrubet bynkefugl). Desuden er der vurderet moderat påvirkning af det kommercielle
fiskeri og af befolkningens oplevelse af de landskabelige og rekreative værdier
nær havmølleparken. Der er i varierende omfang muligheder for at afbøde de
moderate påvirkninger, jf. afsnit 8.
Påvirkningen af sortænder reduceres til en mindre påvirkning ved en reduktion af
området, hvor der kan opstilles havmøller.
For de øvrige miljø og naturforhold er det vurderet, at der vil være tale om mindre eller ubetydelige påvirkninger.
Ved at gennemføre projektet sikres det, at der på sigt vil ske en reduktion i udledningen af CO2, hvorved projektet vil bidrage til at opfylde den energipolitiske
målsætning.
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