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DEL 2 Det marine miljø  
 

VVM-redegørelse og miljørapport for Smålandsfarvandet Havmøllepark består af 

5 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 

Alle emner, der er påkrævet behandlet i henhold til VVM-bekendtgørelsen /26/ 

og Lov om miljøvurdering af planer og programmer /27/ er dækket i de 5 delrap-

porter, der fremadrettet benævnes ”VVM-redegørelsen”. 

Nærværende rapport, ”Det marine miljø”, udgør del 2 af VVM-redegørelse og mil-

jørapport for Smålandsfarvandet Havmøllepark. For yderligere uddybning af 

rapportopbygning henvises der til læsevejledningen i VVM-redegørelsens del 1 

”Indledning og baggrund”. 

 
Foto: Danish AirPhoto 
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10 Teknisk 

projektbeskrivelse  

Beskrivelsen af det tekniske projekt er baseret på den tekniske projektbeskrivelse 

for offshore installationer, der er udarbejdet i en separat rapport /1/. 

10.1 Beliggenhed 

Smålandsfarvandet Havmøllepark planlægges placeret ca. 8 km fra kysten syd for 

Stigsnæs. Havmølleprojektet omfatter en havmøllepark med en installeret effekt 

på op til 200 MW med tilhørende landanlæg for tilslutning til det eksisterende el-

forsyningsnet. Projektområdet fremgår af Figur 10-1 og omfatter: 

 Undersøgelsesområde for havmøller  

 Kabelkorridor på land og på havet 

 Eksisterende stationsanlæg for tilslutning til elforsyningsnettet 

 Korridorer for mulig kabelstation på land 

Undersøgelsesområde og kabelkorridorer på land og på havet, eksisterende stati-

onsanlæg og korridorer for mulig ny kabelstation er vist på Figur 10-1. Alle instal-

lationer, der vedrører de landbaserede dele af projektet, beskrives i del 3 ”Miljø-

forhold på land” af denne VVM-redegørelse. I denne rapport (del 2) beskrives den 

marine del af projektet, herunder havmøller og søkabler. 

Parken skal placeres inden for et ca. 65 km2 stort undersøgelsesområde. Områ-

dets areal reduceres dog til ca. 60 km2 af en eksisterende kabelkorridor med til-

hørende sikkerhedszone, der krydser området i en sydvest-nordøst gående ret-

ning, hvori der ikke kan installeres møller, jf. Figur 10-2. Sikkerhedszonen udgør 

en sikkerhedsafstand på 500 meter på hver side af eltransmissionskablet. Inden 

for det reducerede område vil et areal på maksimalt 44 km2 tillades anvendt til 

opstilling af 200 MW havmøller.  

Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for kablerne fra havmølleparken, 

henholdsvis et vestligt og et østligt punkt. Søkablerne forløber overordnet i sam-

me korridor til land. Korridoren er ca. 8 km lang og 500 m bred.  
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10.2 Projektets tekniske rammer 

Havmølleparkens endelige placering, opstillingsmønster, mølletyper mv. inden 

for undersøgelsesområdet bestemmes af den kommende koncessionshaver ud fra 

blandt andet hensynet til energiudnyttelsen i området og de vilkår, som stilles af 

de danske myndigheder. Koncessionshaver vil først blive udpeget i 2016, hvoref-

ter projektering og etablering igangsættes.  

Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt hvilken mølletype og -størrelse, der 

kan blive opstillet. Havmøllerne forventes at have dimensioner, der spænder mel-

lem dimensionerne for en 3 MW mølle og en 10 MW mølle. Den største mølle i 

produktion er på nuværende tidspunkt en 8 MW mølle. Kapaciteten af havmøller 

stiger dog løbende, og det er derfor relevant at overveje en række møllestørrelser, 

som allerede er i produktion, eller som forventes at komme i produktion indenfor 

en kortere årrække. 

 

Figur 10-1 Projektområde for Smålandsfarvandet Havmøllepark, inklusive kabelkorridor til og på 

land. 
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Havmølleparken etableres med en installeret effekt på maksimalt 200 MW. En 

mulighed er at opstille mange mindre møller (fx op til 66 stk. 3 MW møller). Al-

ternativt kan der blive tale om færre og større møller (fx op til 20 stk. 10 MW 

møller). Endelig kan der blive tale om møllestørrelser derimellem. Eksempler på 

dimensioner er angivet i Tabel 10-1, idet det bemærkes, at afvigelser vil kunne fo-

rekomme, afhængig af endeligt valg af fabrikat. 

Tabel 10-1 Turbinekapacitet og forventede dimensioner. 

Turbinekapacitet Rotordiameter Totalhøjde Navhøjde 

3 MW 112 meter 137 meter 81 meter 

10 MW 190 meter 220 meter 125 meter 

 

Uanset møllestørrelse vil det areal, som mølleparken beslaglægger, være omtrent 

det samme, da store møller kræver større indbyrdes afstand. Opstillingsmønstre 

indenfor undersøgelsesområdet for henholdsvis 3 MW og 10 MW møller fremgår 

af Figur 10-2. Disse opstillingsmønstre illustrerer den maksimale udnyttelse af 

arealet (worst case, se også kapitel 12.2), der undersøges for opstilling af havmøl-

ler og er benævnt ”hovedforslaget” i denne VVM-redegørelse. For yderligere de-

taljer henvises til VVM-redegørelsens del 1. 
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Figur 10-2 Mulige opstillingsmønstre i Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

10.3 Tidsplan 

Koncessionshaver for havmølleparken er som tidligere beskrevet endnu ikke ble-

vet udpeget, og den detaljerede tidsplan for projektet er derfor ikke kendt. Dog 

forventes det, at koncessionshaver udpeges primo 2016 og at detailprojektering 

og forberedelse af anlægsarbejdet starter umiddelbart herefter. Havmølleparken 

skal være klar til drift primo 2020.  

En generisk plan for det samlede projektforløb er vist i VVM-redegørelsens del 1 

”Indledning og baggrund”. En generisk tidsplan for anlægsfasen af Smålandsfar-

vandet Havmøllepark er vist i Figur 10-3. 

Anlægsarbejdet forventes at starte med udlægning og nedgravning af først iland-

føringskabler og senere det interne ledningsnet. Herefter installeres fundamenter 

og til sidst møller.  
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Anlægsarbejdet til havs er meget afhængigt af vejret. Det er ofte muligt at udføre 

anlægsarbejde hele året rundt, men risikoen for at ugunstige vejrforhold forhin-

drer arbejdet, er større i vintermånederne. Den mest vejrfølsomme aktivitet er in-

stallation af møllerne, og det må forventes, at en tidsplan tilgodeser, at dette ar-

bejde finder sted i roligere vejr midt på året. 

Aktivitet 

År 1 År 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Udlægning og nedgravning af ilandføringskabler          

Udlægning og nedgravning af internt ledningsnet          

Installation af fundamenter og erosionsbeskyttelse          

Installation af møller            

Idriftsættelse          

Figur 10-3 Overordnet tidsplan for anlæg af Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

10.4 Beskrivelse af anlægget 

Den kommende koncessionshaver vil præsentere det endelige tekniske design for 

havmølleparken. Der er derfor i relation til VVM-redegørelsen taget udgangs-

punkt i en række standardløsninger, hvis anvendelse er beskrevet i forhold til det 

konkrete projekt. Dimensioner og mængder er grove skøn baseret på erfaringer 

fra lignende projekter med henblik på at beskrive et worst case-grundlag for vur-

deringerne i denne VVM. Se i øvrigt VVM-redegørelsens del 1 for yderligere be-

skrivelser vedrørende worst case-tilgangen til vurderingerne i baggrundsrappor-

ter og VVM-redegørelse. 

10.4.1 Fundamenter 

Møllerne vil blive fastgjort til fundamenter på havbunden. Det endelige valg af 

fundamenttype vil blive baseret på en vurdering af forholdene i området, herun-

der havbundsforhold, vanddybde, bølger, strøm og vind. Det forventes, at funda-

menterne vil være af en af følgende typer:  

 Monopælfundament  

 Gravitationsfundament  

 Jacket-fundament 

 Sugebøttefundament 
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Monopæl 

Monopæle er den mest almindelige form for fundament og er blevet brugt til 70-

80 % af alle offshore havmøller i drift i dag. Monopæle består primært af en rør-

formet stålkonstruktion, som rammes ned i havbunden. Nedramningsprocessen 

er forholdsvis hurtig, og det er som oftest ikke nødvendigt at forberede havbun-

den inden installation. Nedramningen kræver dog en del tungt udstyr, og proces-

sen kan vanskeliggøres af dybereliggende lag af groft grus og sten. I sådanne til-

fælde kan det være nødvendigt at bore for. 

 

 

Figur 10-4 Monopæl. Illustration: Rambøll. 

Når monopælen er på plads, monteres et overgangsstykke, hvorpå mølletårnet 

fastgøres. Overgangsstykket er en stålplade med en lidt større diameter end mo-

nopælen. Overgangsstykket fastgøres til toppen af monopælen med injektions-

mørtel (et cementbaseret materiale). Efter injektionsmørtlen er hærdet, monteres 

selve møllen. Overgangsstykket støtter også de sekundære strukturer. 

Estimerede dimensioner og mængder for fem forskellige møllestørrelser på vand-

dybder mellem 5 og 25 m er vist i Tabel 10-2. 
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Tabel 10-2 Dimensioner og mængder for monopæle og overgangsstykker (estimater). 

Møllestørrelse 3,0 MW 3,6 MW 4,0 MW 8,0 MW 10,0 MW 

Monopæl      

Ydre diameter ved havbund, 

meter 

4,0-6,0 4,5-6,5 4,5-7,0 5,5-8,0 6,0-9,5 

Pælelængde, meter 35-55 35-60 40-65 50-70 50-80 

Masse pr. mølle, tons 200-600 250-700 300-800 450-1,000 550-1.250 

Nedramningsdybde (under 

havbund), meter 

15-30 15-30 16-31 18-34 20-39 

Overgangsstykke      

Længde, meter 15-20 15-20 15-24 20-30 20-31 

Ydre diameter, meter 3,5-5,5 3,5-5,5 4,0-6,0 5,0-7,0 5,5-7,5 

Masse, tons 150-250 150-250 160-260 200-370 250-420 

Injektionsmørtel, m3 15-35 15-35 20-40 25-60 30-65 

 

Gravitationsfundament 

Gravitationsfundamenter holdes på plads i kraft af deres vægt. Gravitationsfun-

damenter er blevet brugt til havmølleparker i danske, svenske og belgiske farvan-

de for møllerstørrelser fra 450 kW til 5 MW. Gravitationsfundamenter er veleg-

nede til forholdsvis hårde havbundsforhold og er især relevante, hvis lokaliteten 

forventes påvirket af is om vinteren.  

Generelt findes der to typer af gravitationsfundamenter; den flade, åbne sænke-

kassetype og den koniske type.  

Flad, åben sænkekasse type 

Den flade, åbne type gravitationsfundamenter har været anvendt til flere danske 

og svenske havmølleparker. Denne type fundament består af en bundplade med 

åbne ballastkamre og en central søjle, hvorpå mølletårnet er boltet fast. Når 

strukturen er placeret ved den ønskede position fyldes kamrene med ballaststen.  

Denne fundamenttype kræver et relativt fast underlag, og anvendes ofte når hav-

bunden er hård og stenet, og nedramning ikke er mulig. Fjernelse af det øverste 

lag havbundssediment kan være nødvendig. Det åbne gravitationsfundament er 

bedst egnet til vanddybder op til 20-25 m og til møllestørrelser op til 4 MW. For 

større dybder eller møllestørrelser vil fundamentet blive for stort og uhåndter-

bart.  
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Figur 10-5 Fladt, åbent sænkekassefundament. Illustration: Rambøll. 

 

Konisk type 

Det koniske gravitationsfundament er blevet brugt til en havmøllepark i Belgien 

til 5 MW møller på 25-30 m vanddybde. Denne type fundament er velegnet til 

større vanddybder - fra 20 m til 50 m og derover, og for de større møllestørrelser.  

Fundamentet består af en bundplade med en lukket konisk struktur, der ender i 

en central søjle, som mølletårnet er boltet fast til. Når strukturen er placeret i den 

ønskede position, fyldes tomrummet inde i fundamentet med ballast, typisk sand.  

Fremstillingen og installation af disse temmeligt store og tunge konstruktioner er 

noget udfordrende, og det forventes, at denne type fundament primært vil blive 

betragtet for store havmøller på dybere vand, og for bundforhold, der gør dem til 

den foretrukne løsning. 

Begge typer gravitationsfundamenter kan udstyres med et stålskørt under bund-

pladen. Stålskørtet trænger ned i underlaget og bidrager dermed til yderligere 

stabilisering af fundamentet.  
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Figur 10-6 Konisk gravitationsfundament. Illustration: Rambøll. 

 

Dimensioner af gravitationsfundamenter for de forskellige havmøller er vist i Ta-

bel 10-3. 

Tabel 10-3 Dimensioner af gravitationsfundamenter og mængder (estimater). 

Møllestørrelse 3,0 MW 3,6 MW 4,0 MW 8,0 MW 10,0 MW 

Søjlediameter, m 3,5-5,5 4,0-6,0 4,0-6,0 4,5-6,0 5,0-7,0 

Bunddiameter, m 18-24 20-25 20-25 25-35 30-40 

Masse, t 1.200-2.000 1.500-2.200 1.500-2.500 1.600-4.000 2.500-5.000 

Ballast, m3 700-1.800 800-2.000 800-2.000 1.000-3.000 2.000-3.500 

 

Jacket-fundament 

Et jacket-fundament er en tre- eller firbenet stålgitterstruktur. Gitterstrukturen 

er typisk støttet af pæle under hvert ben. På toppen af gitterstrukturen er et over-

gangsstykke monteret, der forbinder toppen af gitterstrukturens 3 eller 4 ben til 

bunden af mølletårnet. Gitterstrukturens geometri afhænger af møllernes størrel-

se og type, vanddybden, bølger, is og havbundsforhold. 
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Der er flere forskellige måder at fastgøre jacket-strukturen til pælene, samt at in-

stallere selve pælene:  

 Præ-fundering ved brug af en funderingsskabelon  

 Fundering gennem pælemuffer fastgjort til benene  

 Nedramning inde i benene 

Jacket-benene fastgøres derefter til pælene med injektionsmørtel efter samme 

princip som for en monopæl. Hvis der ikke anvendes præ-installerede pæle kan 

gitterstrukturen udstyres med muddermåtter i bunden af hvert ben. Muddermåt-

ter er flade fod-lignende strukturer, som midlertidigt støtter gitterstrukturen og 

forhindrer den i at synke ned i blød havbund, før og under installationen af 

pælene i mufferne eller gennem benene. Når pælene er installeret, og gitterstruk-

turen er fastgjort, bliver den ikke længere understøttet af muddermåtterne, som 

derefter er overflødige. 

Jacket-fundamenterne vælges typisk til store møller og store vanddybder samt 

bløde havbundstyper. Gitterstrukturerne er relativt dyre at fremstille, og de 3-4 

pæle er tidskrævende og dyre at installere, hvorfor jacket-fundamenter primært 

vælges, når der ikke kan anvendes andre, mindre dyre alternativer. Derfor forven-

tes det, at jacket-fundamentet kun vælges til møllestørrelser over 5-6 MW ved 

vanddybder på 20-25 m, eller i tilfælde af 10 MW møller på vanddybder over ca. 

15 meter. 

 

Figur 10-7 Jacket-fundament. Illustration: Rambøll. 
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Dimensioner for jacket-fundamenter er angivet i Tabel 10-4. Pælenes dimensio-

ner er meget afhængige af havbundsforholdene. 

Tabel 10-4 Dimensioner og mængder for jacket-fundamenter (estimater). 

Møllestørrelse 3,0 MW 3,6 MW 4,0 MW 8,0 MW 10,0 MW 

Areal i toppen, m 8x8 10x10 12x12 15x15 18x18 

Areal på havbunden, 

m 

15x15 17x17 20x20 25x25 32x32 

Masse, jacket + over-

gangsstykke, t 

250 350 400 1.000 1.100 

Masse, 4 pæle, t 150 200 250 500 600 

 

Sugebøttefundament 

Et sugebøttefundament består af en omvendt spand-lignende struktur. Det 

grundlæggende koncept er afledt af sugeankeret, som er meget udbredt i olie- og 

gasindustrien for at sikre flydende platforme. Når fundamentet er placeret på 

havbunden suges vandet ud og pumper genererer et kraftigt vakuum inde i fun-

damentet. Konceptet er baseret på at vakuummet, samt det ydre tryk på funda-

mentet, holder det på plads.  

En sugebøtte er strengt taget ikke i sig selv et fundament, men en del af et fun-

dament, da den kan anvendes i stedet for pæle til at forankre fx en jacket-

struktur. En vigtig fordel er, at pæleramning og dermed støj undgås. Sugebøtter 

kræver blød og relativt homogen havbund. Sugebøtten er i forbindelse med hav-

mølleparker relativt ny. De første sugebøttefundamenter med jacket-strukturer er 

netop blevet installeret på den tyske havmøllepark Borkum Riffgrund1.  

 

Figur 10-8 Sugebøttefundament under installation på Borkum Riffgrund1. Foto: DONG Energy.  
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10.4.2 Havmøller 

Rotoren består af et nav, hvorpå der er fastgjort tre vinger, mens nacellen inde-

holder generator, gearkasse og andet teknisk udstyr. Vingerne vil dreje med uret 

set fra vindretningen, og kan vinkles i forhold til vindretningen. Hver mølle vil 

have en indbygget transformer, der vil være placeret enten ved tårnets bund eller 

top afhængig af mølletype. Typiske mølledimensioner er angivet i Tabel 10-5. Fri-

højden fra havoverfladen til vingespids i nederste position vil være mindst 20 m. 

Tabel 10-5 Mølledimensioner (estimater). 

Møllekapacitet 

(MW) 

Rotordiameter 

(m) 

Total højde over 

havniveau 

(m) 

Navhøjde over 

havniveau 

(m) 

Bestrøget areal 

(m2) 

3,0 112 137 81 9.852 

3,6 120 141,6 81,6 11.500 

4,0 130 155 90 13.300 

6,0 154 179 102 18.600 

8,0 164 189 107 21.124 

10,0 190 220 125 28.400 

 

Møllerne begynder at generere strøm, når vindhastigheden er mellem 3 og 5 m/s 

(navhøjde). Maksimal strømproduktion opnås, når vindhastigheden er mellem 12 

og 14 m/s (navhøjde). For at sikre at møllen ikke overbelastes, vil møllen automa-

tisk stoppe når vindhastigheden når op på 24-25 m/s.  Når vindhastigheden igen 

når under denne grænse, genoptages produktionen.  

Havmøllerne vil fremstå som homogene strukturer. Møller og vinger vil være grå 

(RAL 7035 eller lignende), mens den nederste del af tårnet og et evt. overgangs-

stykke og øverste del af fundamentet vil være malet gult fra havniveau og op til 15 

m over havniveau i henhold til anbefalinger fra Søfartsstyrelsen, som vist i Figur 

10-9. I dette område vil møllens nummer også blive angivet med sorte, 1 m høje 

typer. ID-nummeret vil typisk være placeret på platformens rækværk.  

Møllerne afmærkes med lys og markeringer efter Søfartsstyrelsen og Trafikstyrel-

sens retningslinjer. Generelt gælder at både omridset af havmølleparken samt 

hjørner og knæk skal være tydeligt lysafmærkede af hensyn til sejlads- og luft-

fartssikkerheden. Det forventes at lys for sejlads- og luftsikkerhed vil blinke syn-

kront.  

Konkret forslag og ansøgning til sejladsafmærkning, skiltning mv. skal fremsen-

des når der foreligger nærmere om mølleparkens layout. Et ID nummer kan ty-

pisk være påmalet selve mølletårnet eller være separate skilte etableret, hvor det 

ses bedst. Lysafmærkning for hhv. sejladsen og flytrafikken lyser synkront, dog 
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uafhængigt af hinanden, da lyskarakter og farve ikke er den samme for de to sy-

stemer.  

 

Figur 10-9 Monopæl og nedre del af mølletårn med gul markering. Foto: Rambøll. 

10.4.3 Erosionsbeskyttelse 

På steder med blød havbund vil der være risiko for, at havbunden omkring møl-

lerne eroderes af havstrømmene og danner et hul omkring fundamenterne. Det er 

muligt at tage højde for erosionshuller under projekteringen ved at antage en 

større vanddybde for fundamentet.  

Typisk vil man dog vælge at etablere erosionsbeskyttelse i form af sten, der place-

res omkring fundamentet. En anden mulighed er at anvende måtter af kunstigt 

søgræs (polypropylen) eller sandsække af geotekstil.  

Udformningen af erosionsbeskyttelse med sten afhænger af fundamenttype. 

Estimater for typiske mænger, arealer mv. er præsenteret for monopælfundamen-

ter i Tabel 10-6 og for gravitationsfundamenter i Tabel 10-7. 

10.4.4 Internt ledningsnet  

Havmølleparkens interne ledningsnet vil forbinde til hver af havmøllerne, og til 

hver række af 5-10 havmøller afhængig af størrelsen af havmøllerne. Med bag-

grund i mellemspændingskabler på 33 kV kabler med 500 mm2 kobberledere kan 

ca. 36 MW havmøller sluttes til hvert kabel. Det interne ledningsnet vil få en 

længde på ca. 60 km.  
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Et muligt alternativ til 33 kV kabler er 50 kV kabler, som vil medføre færre kab-

ler. 

10.4.5 Ilandføringskabel 

Det forventes, at mellemspændingskablerne vil fortsætte direkte til kysten som 

ilandføringskabler, og at en offshore transformerstation ikke er nødvendig. Den-

ne løsning kræver flere kabler. Op til 6 stk. 33 kV kabler vil således forbinde hav-

mølleparken og kabelstationen på land.  

Afstanden mellem de enkelte ilandføringskabler vil være mellem 50 m og 100 m. 

Den større afstand vil mindske risikoen for at alle kabler beskadiges samtidigt, fx 

i tilfælde af et slæbt anker rammer et kabel. Længden på den mulige kabelkorri-

dor er ca. 8 km, og den samlede længde på op til 6 parallelle ilandføringskabler vil 

dermed være op til hhv. 48 km.  

Et muligt alternativ til 33 kV kabler er 60 kV kabler, som vil medføre færre paral-

lelle ilandføringskabler og dermed kortere samlet kabellængde. 

10.5 Aktiviteter i anlægsfasen 

Anlægsaktiviteterne i forbindelse med etablering af havmølleparken vil foregå he-

le året indtil anlægsaktiviteterne er tilendebragt. Arbejdet vil pågå døgnet rundt, 

med mandskabet boende om bord på installationsfartøjerne. Installationsfartøjer 

hvor mandskabet skal bo hele døgnet skal godkendes. 

Møller, fundamenter og det øvrige udstyr, der skal bruges under anlægsarbejdet, 

vil blive opbevaret på eller ved udskibningshavnen i nærheden af anlægsområdet 

og transporteret til anlægsområdet på en pram eller på selve installationsfartø-

jerne. Alternativt vil komponenterne blive transporteret direkte fra leverandøren 

til anlægsområdet. 

Der vil foregå mange forskellige aktiviteter i anlægsområdet, og det må derfor 

forventes, at et større antal skibe vil være aktive i området på samme tid.  

10.5.1 Installation af fundamenter og erosionsbeskyttelse 

Installation af fundamenter foregår typisk med et eller flere jack-up eller semi-

jackup fartøjer. Begge typer fartøjer har ben, som kan sænkes ned på - og i – hav-

bunden. Jack-up fartøjet bruger benene til at løfte skroget ud af vandet og skabe 

en stabil arbejdsplatform. Semi-jackup fartøjet har et flydende skrog, og bruger 

benene til at opnå den nødvendige stabilitet. Bunden af benene, kendt som 

”spudcans”, kan dække et areal på op til 575 m2. Afhængigt af havbundens egen-

skaber kan benene trænge 2 til 15 m ned i havbunden. Hullerne vil tilbagefylde 

naturligt. 
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Afhængig af havbundsforhold, hydrodynamiske forhold og fundamenttype kan 

det være nødvendig at installere erosionsbeskyttelse. Erosionsbeskyttelse udlæg-

ges enten direkte på havbunden fra fartøj, med en grab eller via et teleskoprør. 

Monopæle 

Installation af monopæle foregår med et jack-up fartøj eller et flydende fartøj ud-

styret med kraner og rammeudstyr. Monopælene bliver fragtet til anlægsområdet 

på pramme. Installationen supporteres af pramme, slæbebåde og mindre hjælpe-

fartøjer til udstyr og personale. 

Monopæle installeres ved nedramning i havbunden ved hjælp af en hydraulisk 

hammer. Hammerens type og størrelse, monopælens størrelse og havbundens be-

skaffenhed påvirker antallet af slag og tid, der kræves for at nå den planlagte dyb-

de. Hammeren leverer typisk 30 til 50 slag i minuttet (jo større hammer jo færre 

slag per minut). I gennemsnit kræver installation af en monopæl 4.000 til 6.000 

hammerslag.  

Nogen egentlig forberedelse af havbunden forventes ikke at være nødvendig, 

bortset fra evt. fjernelse af større sten. Havbundsmateriale, der fjernes fra mono-

pælens indre under nedramningen, bliver bortskaffet i umiddelbar nærhed af 

nedramningsstedet, hvorfra det spredes af strøm og bølger. Alternativt bliver ma-

terialet opsamlet og bortskaffet på en anvist klapplads. 

Nedramning af hver enkelt monopæl tager typisk 4 til 6 timer under normale for-

hold. Nedramningen tager længere tid, hvis havbunden er hård eller stenet. In-

stallation af en monopæl og fastgørelse af overgangsstykke med mørtel kan under 

gunstige forhold gøres på én dag. 

Efter installation af fundamentet er det normalt nødvendigt at udlægge erosions-

beskyttelse. 

Estimater for erosionsbeskyttelse er angivet i Tabel 10-6.  

Tabel 10-6 Estimat af erosionsbeskyttelse for monopælfundamenter. 

Møllestørrelse 3,0 MW 3,6 MW 4,0 MW 8,0 MW 10,0 MW 

Volumen, m³ 2.200 2.200 2.600 3.100 3.600 

Areal, m2 1.600 1.600 1.700 1.750 2.100 
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Gravitationsfundamenter 

Installation af gravitationsfundamenter kræver forudgående forberedelse af hav-

bunden. Metoden vil variere afhængig af havbundsforholdene, men vil typisk om-

fatte fjernelse af det øverste lag havbund ned til de faste aflejringer. Det afgravede 

materiale vil blive erstattet med grus eller sten for at etablere et stabilt, vandret 

underlag for gravitationsfundamentet.  

Gravearbejdet vil foregå med en gravemaskine om bord på en pram. Hvis udnyt-

telse af det afgravede materiale fx som ballast eller som byggemateriale ikke er 

mulig, vil det blive deponeret til havs på en anvist klapplads. 10-20 % sediment-

spild kan forventes under gravearbejdet. 

Det afgravede volumen afhænger i høj grad af de lokale havbundsforhold. I Tabel 

10-7 er angivet estimat for en afgravning med en gennemsnitlig dybde på 2 m. En 

sådan afgravning kan udføres på omkring 3 dage per fundament. Det tager yder-

ligere ca. 3 dage at genfylde med sten. I tabellen er også angivet estimater for ero-

sionsbeskyttelse.  

Tabel 10-7 Estimat af havbundsarbejder og erosionsbeskyttelse for gravitationsfundamenter. 

Møllestørrelse 3,0 MW 3,6 MW 4,0 MW 8,0 MW 10,0 MW 

Størrelse af afgrav-

ning (diameter), m 
23-28 23-30 23-33 25-45 26-50 

Afgravet materiale, 

m³ 
1.000-1.600 1.000-1.800 1.200-1.800 1.400-2.500 1.600-3.200 

Stenunderlag, m³ 100-900 100-1.000 115–1.000 130-1.400 160-1.700 

Erosionsbeskyttelse, 

diameter, m 
32-74 34-75 34-75 39-100 42-120 

Erosionsbeskyttelse 

volumen, m3 
800-4.500 900-4.500 900-4.500 1.200-8.000 1.400-11.000 

 

Installation af gravitationsfundamenterne sker typisk fra en pram med hjælp fra 

slæbebåde og støttefartøjer. Fundamenterne vil enten blive transporteret til pro-

jektområdet på pramme eller blive slæbt ved hjælp af flydere. Ved ankomst til in-

stallationsstedet vil fundamenterne blive sænket ned på de præ-installerede sten-

underlag af en kran og fyldt med ballast. Denne proces vil typisk tage 1 til 2 dage 

pr. fundament.  
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Figur 10-10 Installation af gravitationsfundament ved hjælp af en flydende kran. Foto: Eide Ma-

rine Services AS. 

 

Jacket-fundamenter 

Havbundsforberedelse er typisk ikke påkrævet før installation af jacket-

fundamenter, undtagen hvis der findes mobile sandbanker eller større sten på lo-

kaliteten. I sådanne tilfælde kan afgravning foretages fx med en gravemaskine om 

bord på en pram. Hvis udnyttelse af det afgravede materiale som fx ballast eller 

som byggemateriale ikke er mulig, vil det blive deponeret til havs på en anvist 

klapplads. Noget sedimentspild kan forventes under disse operationer, men om-

fanget er ikke defineret nærmere. 

Installation af jacket-fundamenter kan gribes an på flere forskellige måder og af-

hænger bl.a. af, hvorvidt præ-fundering, pælemuffer eller nedramning inde i be-

nene anvendes. 

Præ-fundering 

For at sikre at jacket-strukturen passer på de præ-installerede pæle, placeres dis-

se ved hjælp af en funderingsskabelon af stål som lægges ud på havbunden. Pæle-

ne nedrammes på stort set samme måde som monopælene. Når pælene er instal-

leret og skabelonen fjernet, løftes selve jacket-strukturen på plads og fastgøres til 

pælene med injektionsmørtel.  

Pælemuffer 

Hvis der anvendes pælemuffer, er det første skridt at placere jacket-strukturen 

over den ønskede position på havbunden, ofte støttet af muddermåtter. Derefter 

anbringes pælene i muffer – rør fastgjort til bunden af jacket-benene - og rammes 

ned i havbunden. Pæle og muffer fastgøres ved hjælp af injektionsmørtel. 
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Figur 10-11 Installation af pæle i pælemuffer på Nordsee Ost. Foto: RWE. 

Nedramning inde i benene 

Anvendelsen og installation af nedramning inde i benene svarer til ovenstående, 

bortset fra at jacket-benene tjener som rettesnor for pælene under nedramningen 

i stedet for pælemufferne. Pælene indsættes i toppen af jacket-benene og ned-

rammes i havbunden.  

Dannelse af lokal erosion omkring de enkelte pæle er afhængig af pælenes diame-

ter. Da jacket-pæle typisk har en relativt beskeden diameter er erosionsdannelsen 

typisk også relativt beskeden, og der er ofte taget højde for erosionspåvirkningen i 

udformningen af pæle og jacket. Imidlertid kan tilstedeværelsen af flere pæle 

samt jacket-stukturen i sig selv også forårsage erosion, som kan være relevant at 

overveje. Estimater for erosionsbeskyttelse er angivet i Tabel 10-8. 

Tabel 10-8 Estimat af erosionsbeskyttelse for jacket-fundamenter. 

Møllestørrelse 3,0 MW 3,6 MW 4,0 MW 8,0 MW 10,0 MW1 

Volumen af ero-

sionsbeskyttelse, m3 

800-900 1.000-1.100 1.200-1.300 1.800-1.900 2.500-2.600 

Areal af ero-

sionsbeskyttelse, m2 

700-800 800-900 900-1.000 1.300-1.400 1.600-1.700 

1 Meget grove estimater 
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Sugebøttefundamenter 

Installation af sugebøttefundamenter kræver ikke forberedelse af havbunden. 

Under installationen placeres sugebøtten i den ønskede position af en kran og 

vand fanget inde i fundamentet pumpes ud. Dette skaber et vakuum inde i fun-

damentet, som kombineret med vandtrykket, der virker på ydersiden af 

fundamentet, tvinger konstruktionen til at trænge ned i havbunden. Når den 

ønskede dybde nås forsegles fundamentet. 

10.5.2 Installation af møller 

Installation af møller foregår typisk med et eller flere jack-up eller semi-jackup 

fartøjer. Møllekomponenterne bliver enten fragtet fra udskibningshavnen til an-

lægsområdet på pramme eller på selve installationsfartøjet. De store møllekom-

ponenter (tårn, nacelle inkl. nav, og 3 x rotorblade) løftes på plads en ad gangen 

af en kran om bord på installationsfartøjet. Installationen supporteres af en ræk-

ke mindre hjælpefartøjer til udstyr og personale.  

Installation af møller udføres typisk døgnet rundt for at maksimere udnyttelsen af 

gunstige vejrforhold og dyrt udstyr og personale. Installationen er forholdsvis 

vejrfølsom på grund af håndteringen af vindfølsomme komponenter mange meter 

over havniveau. Under gunstige vejrforhold kan der installeres én mølle per dag.  

Efter installation og nettilslutning bliver møllerne testet og sat i drift, og møllerne 

vil herefter være klar til at generere strøm. 

 

Figur 10-12 Installation af mølle ved Anholt ved hjælp af semi-jackup fartøj. Foto: Rambøll. 
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10.5.3 Installation af kabler 

Ilandføringskabler samt alle kabler i det interne ledningsnet udlægges af et kabel-

lægningsfartøj, som opbevarer kablerne på store drejeskiver. Kabelskibet kan an-

vende slæbebåde til fremdrift eller anvende egne motorer.  

Alle kabler vil blive begravet i havbunden for at yde beskyttelse mod fiskeri, slæb-

te ankre mv. Afhængig af havbundens beskaffenhed vil kablerne blive spulet 

og/eller pløjet ned i havbunden. Ved hårde bundtyper vil kablet blive lagt i en 

præ-udgravet rende og eventuelt dækket af et beskyttende stenlag. Den typiske 

dybde vil være cirka 1-1,5 m under havbundsniveau. Den endelige dybde vil varie-

re afhængigt af en mere detaljeret vurdering af havbunden, inkl. geofysiske un-

dersøgelser, samt det valgte udstyr. 

 

Figur 10-13 Kabel på drejeskive om bord på kabellægningsfartøj. Foto: Rambøll. 

Højtryksspuling er en metode, hvorved en enhed (normalt et fjernstyret under-

vandsfartøj (ROV)) ved hjælp af vandstråler gør sedimentet under kablet flyden-

de. Dette gør det muligt for kablet at synke ned i havbunden til en specificeret 

dybde. Kablet spules ned i havbunden efter det er lagt på havbunden, og metoden 

kan derfor også anvendes til at genbegrave kabler, der er blevet blottet. Højtryks-

spuling anvendes i bløde havbundstyper. Bredden af havbunden der påvirkes af 

højtryksspuling vil være cirka 0,7-1,2 m afhængig af størrelsen af kablet og det 

specifikke udstyr. Den forventede hastighed er 500-2.000 m per dag. 

Pløjning er en anden metode til direkte nedgravning af kablet i havbunden. Kab-

let føres ind i en selvlukkende fure skåret af en plov trukket af et overfladefartøj. 

Nedpløjning af kabler fungerer bedst i ensartet havbund uden større sten. Bred-

den af havbunden der påvirkes af nedpløjning vil være cirka 1-2 m afhængig af 

størrelsen af kablet og det anvendte udstyr. Den forventede hastighed er 100-

2.000 m per dag. 
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Lodret injektor (plov med højtryksspuling) består af et strålehoved med vanddy-

ser på forsiden. Kablet føres gennem strålehovedet og dermed sker udlægning og 

nedgravning i én arbejdsgang. Metoden er særligt velegnet på steder, hvor en dyb 

nedgravning ønskes, fx i områder med meget skibstrafik. Påvirkningen af hav-

bunden, samt hastigheden vil være den samme som for den almindelige pløjning.  

Ved hårde havbundstyper på lavt vand (<18-20 m) kan det være en fordel at gra-

ve en kabelrende på forhånd. Med denne metode anbringes kablet først i den 

fremstillede rende i havbunden, som efterfølgende fyldes igen. Bredden af 

havbunden der påvirkes af kabelrenden vil være cirka 1-2 m afhængig af størrel-

sen af kablet og det anvendte udstyr. Den forventede hastighed er 100-1.000 m 

per dag. 

For ilandføringskabler vil detailprojekteringen have fokus på at undgå stenrev, 

dvs. områder hvor havbunden er hævet med hårdbundssubstrat, eller hvor stene-

ne danner en opret struktur. Kablerne kan have en indbyrdes afstand på ned til 

25 m, hvis absolut nødvendigt. Hvis det bliver nødvendigt at flytte store 

sten/revstrukturer skal disse retableres i Natura 2000-området. Ved retablering 

af stenrev er det vigtigt, at funktionen af stenrevet gendannes. Der kan være tale 

om at bevare revstabiliteten, genetablere ”højde” på revet, så revoverfladen 

kommer tættere på vandoverfladen og får mere lys, og der kan genetableres tang-

skov eller ”huler”, som sikrer, at der er variation i habitaten.  

10.6 Aktiviteter under drift og vedligeholdelse 

Havmølleparken vil blive serviceret og vedligeholdt gennem hele driftsfasen fra 

en havn i nærheden af havmølleparken. Vedligeholdelsesaktiviteterne er typisk 

opdelt i følgende kategorier:  

 Planlagt eftersyn / vedligeholdelse  

 Periodiske eftersyn  

 Ikke-planlagt vedligeholdelse 

Planlagt eftersyn / vedligeholdelse involverer primært eftersyn og udskiftning af 

sliddele, kontrol af smøring og andre væsker og filtre. En planlagt inspektion af 

hver mølle vil sandsynligvis finde sted hvert halve år.  

Periodiske eftersyn sker i overensstemmelse med havmølleproducentens anbefa-

linger. Arbejdet omfatter typisk funktions- og sikkerhedstests, visuelle inspektio-

ner, analyser af olieprøver, skift af filtre, smøring, kontrol af bolte, udskiftning af 

bremseklodser, olieskift på gearkasse eller hydrauliske systemer. 

Ikke-planlagt vedligeholdelse indebærer korrektion af pludselige defekter. Om-

fanget af en sådan vedligeholdelse kan spænde fra at korrigere fejl eller udskift-

ning af mindre komponenter til reparation eller udskiftning af fejlbehæftede ho-

vedkomponenter, såsom generator, gearkasse, transformer, hovedlejer, vinge. 
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Planlagte og periodiske eftersyn, samt mindre ikke-planlagt vedligeholdelse vil 

blive udført ved hjælp af service-fartøjer, der drives fra den lokale havn. Større, 

ikke-planlagt vedligeholdelse, som fx udskiftning af en af de større mølledele 

kræver assistance fra et fartøj af samme type som anvendt under installationen.  

Inspektioner af støttestrukturer og søkabler vil blive udført regelmæssigt, samt på 

ad hoc-basis, fx efter en storm. 

10.7 Aktiviteter under afvikling  

Havmølleparken forventes at have en levetid på cirka 30 år. Omkring 2 år inden 

produktionstiden udløber, forventes det, at der vil blive udarbejdet en plan for 

demontering af havmølleparken. Metoden vil afhænge af lovgivningen samt bed-

ste praksis på det pågældende tidspunkt.  

Formålet med demonteringsplanen er at sikre miljøet og sejladssikkerheden på 

kort og langt sigt. Baseret på den nuværende tilgængelige teknologi, forventes 

det, at følgende aktiviteter vil blive udført:  

 Havmøller – fjernes fuldstændigt  

 Fundamenter – fjernes til eller lige under havbundsniveau, alt herunder ef-

terlades på stedet  

 Internt ledningsnet – fjernes  

 Ilandføringskabel – fjernes 

 Koblingsanlæg mellem ilandføringskabel og landkabel – fjernes med min-

dre anlægget har fundet plads i det fremtidige transmissionsnet til forsy-

ning af det lokale distributionsnet eller aftag af øvrig produktion 

 Erosionsbeskyttelse – efterlades på stedet 

Det forventes at demontering af havmøllerne generelt vil ske ved brug af lignende 

fartøjer og metoder, som anvendes i anlægsfasen, blot vil aktiviteterne finde sted i 

omvendt rækkefølge. 

Nedgravede kabler fjernes i en proces, der hovedsageligt vil foregå som kabellæg-

ning i omvendt rækkefølge. Kablerne vil enten blive oprullet på fartøjet eller 

straks blive klippet i ca. 1,5 m lange stykker så de kan opbevares i containere om 

bord på fartøjet til senere genanvendelse.  

Fundamenterne vil blive helt eller delvist fjernet. For monopæle er det mest 

sandsynlige scenarie, at de vil blive fjernet ned til eller lige under havbundsni-

veau. Det samme antages for jacket-fundamenter. 

Fjernelse af gravitationsfundamenterne vil indebære fjernelse af ballast, før be-

tonfundamenterne kan løftes fra havbunden. Det kan være nødvendigt at injicere 

vand ved højt tryk under fundamenterne for at løsne dem fra havbunden. Alter-

nativt kan de skæres op på stedet og fjernes i mindre dele. Gravitationsfunda-
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menterne kan muligvis efterlades på stedet, hvis det skønnes at de kan have værdi 

som kunstige rev. Hvis fundamenterne efterlades vil det skulle koordineres med 

myndighederne, da strukturerne kan udgøre en risiko for sejlads eller fiskeri. 

Sugebøttefundamenter kan fjernes ved at udligne undertrykket på indersiden af 

fundamenterne, hvorved de slipper deres sug i havbunden og kan løftes væk. 

Erosionsbeskyttelsen vil med tiden synke ned i havbunden. Erosionsbeskyttelsen 

ventes at blive efterladt på stedet, hvor den kan fungere som kunstige rev.  

Med udgangspunkt i den nuværende teknologi vil man have følgende bortskaffel-

sesmuligheder:  

 Stål, støbejern, kobber og andre metalkomponenter genanvendes 

 Turbineblade (glasfiber og kulfiber) deponeres  

 Beton genanvendes. Knust beton anvendes typisk som fyldmateriale til an-

lægsprojekter  

 Tungmetaller og giftige komponenter (kun lille mængde) deponeres. 

10.8 Materialer, råstoffer og affald 

Der er for anlæg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet Havmøllepark opgjort 

skønnede mængder materialer, råstofforbrug og genereret affald /20/. 

Der er taget udgangspunkt i 66 møller af 3 MW, men der er stort set ikke forskel 

på materialemængderne til selve havmøllerne i en 200 MW havmøllepark, hvor 

havmøllestørrelsen kan variere fra 3 MW til 10 MW.  

Det bemærkes, at materialeforbrug til fundamenter varierer, og der er derfor la-

vet opgørelser for de forskellige alternative fundamentløsninger, der hver især 

medfører det største materialeforbrug/mængde sediment til bortgravning ved 

etablering af en 200 MW havmøllepark. 

10.8.1 Anlægsfasen 

Af Tabel 10-9 fremgår et skønnet estimat af materiale- og affaldsmængder i an-

lægsfasen, med udgangspunkt i worst case-forudsætninger. Tabellen indeholder 

også opgørelser over materialeforbrug til ledninger offshore (hhv. internt led-

ningsnet i selve havmølleparken og eksportkabler, der fører den producerede 

strøm til kysten).  Generelt er antallet af betydende cifre i de efterfølgende tabel-

ler ikke udtryk for nøjagtighed, men at de bagvedliggende forudsætninger for 

estimatet er anvendt uden afrunding af resultatet. 
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Tabel 10-9 Materialemængder og mængder af bortgravet grus til havmølleparken. 

Projekttype Materiale Mængde 

Havmølle (tårn, nacelle, rotor) Stål/Fiberglas (GRP) 23.000 ton 

Fundament (monopæl) 

Stål 56.100 ton 

Erosionsbeskyttelse (sten) 145.200 m3 

Cementmørtel 2.300 m3 

Fundament (gravitation, GBS) 

Beton 112.200 ton 

Ballastmateriale (sand eller sten) 66.000 ton 

Erosionsbeskyttelse (sten) 297.000 m3 

Grusunderlag 59.400 m3 

Bortgravet sediment 85.800 m3 

Fundament (jacket) Stål 37.500 ton 

 Erosionsbeskyttelse (sten) 65.000 m3 

Internt ledningsnet 

 

 

 

Kobber 461 ton 

Stål 413 ton 

Plastik (primært PE) 

 

840 ton 

Eksportkabler 

Kobber 772 ton 

Stål 691 ton 

Plastik (primært PE) 1.056 ton 

 

Materialemængden til bøttefundamenter er usikker og ikke anslået, men vil være 

mindre end mængderne til gravitationsfundamenter, som er anført i tabellen her-

over.  

For hvert fundament vil havbunden blive gravet væk i ca. 2 m dybde i en diameter 

på 23-28 meter. Dette sediment vil, afhængigt af sammensætning og egenskaber, 

enten blive anvendt som opfyld, når fundament mv. er på plads, til fyldmateriale i 

andre projekter, eller klappet i et dertil godkendt område (klapplads). 

Ud over ovenstående materialer indeholder havmøller smøreolie og hydraulik-

olie. Mængderne vil variere alt efter den valgte mølletype. Havmøllerne er desig-

net, så evt. oliespild vil blive opfanget.  

Alt affald, som frembringes offshore i anlægsfasen, vil blive opsamlet af virksom-

heder, som er godkendte til affaldshåndtering, og bragt til land, hvor det også vil 

blive håndteret af godkendte virksomheder, der er registreret i Affaldsregistret. 

Der vil blive stillet krav om, at de fartøjer som er involveret i anlægsarbejdet lever 

op til Havmiljøloven. 

Da der er marginale forskelle mellem materialeforbruget til selve havmøllerne 

ved møllestørrelser mellem 3 MW og 10 MW afhænger det samlede materiale- og 
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råstofforbrug i høj grad af, hvor stor en havmøllepark der realiseres, og valget af 

fundamenttype. Fx bruges der til gravitations-fundamenter store mængder beton, 

ballast og erosionsbeskyttelse, mens fundamenter af monopæl- eller jacket-typen 

i stedet betyder anvendelse af stål.  

10.8.2 Driftsfasen 

Havmøllerne vil blive tilset ca. hvert halve år, hvor følgende påfyldes/udskiftes ef-

ter behov: 

 Smøremidler 

 Andre væsker  

 Filtre 
 

Desuden vil der finde et decideret eftersyn sted i overensstemmelse med leveran-

dørens anbefalinger. Udover at efterse samme dele som ved det halvårlige tilsyn, 

bliver følgende udskiftet/påfyldt: 

 Olie i gearkassen eller hydrauliske systemer 

 Bremseklodser 

 

Derudover kan der være behov for ikke-planlagt vedligehold, hvis der registreres 

fejl/defekter.  

Der vil være behov for løbende vedligehold og udskiftning af udslidte dele, smø-

remiddel og andre væsker, som beskrevet herover. Desuden kan det være nød-

vendigt at udskifte nogle af hoveddelene af havmøllen i løbet af levetiden. Materi-

aler og mængder der skal bruges til vedligehold er meget varierende og afhænger 

af havmølletypen. Nedenstående tabel viser estimerede forbrug af materialer og 

hjælpestoffer til drift og vedligehold af en typisk turbine (møllestørrelsen er ikke 

oplyst). 

Tabel 10-10 Forbrug af materialer og hjælpestoffer til drift og vedligehold for en typisk turbine. 

Forbrugsvare Type Mængde Udskiftnings-

frekvens, 

måneder 

Mængde/år 

Krøjegear olie Semisyntetisk 50-100 l 60-240 mdr. 6 l/år 

Gearolie Semisyntetisk 1100-2000 l 60 mdr. 300 l/år 

Gearoliefilter Papir/kassette 3 stk. 12 mdr. 3 stk./år 

Bremsebelægning Sintermetal 1-2 stk. 12 mdr. 1-2 stk./år 

Hydraulikolie Syntetisk/mineralsk 250-1200 l -  

Filtre til hydrauli-

koliesystem 

Papir/kassette 1-3 stk. 12-60 mdr. <1 stk./år 

Kølevæske – vand 50 % glykol 100-300 l 36-60 mdr. 50 l/år 

Kølevæske – silikone-

olie 

Silikoneolie 1800 l - - 

Smøremiddel Olie eller fedt - - 10 l/år 
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Forbrugsvare Type Mængde Udskiftnings-

frekvens, 

måneder 

Mængde/år 

Generator slæber-

inge/børster 

80 % Cu 12 stk. 60 mdr. 3 stk./år 

 

Affald, der genereres under drift i forbindelse med vedligehold, vil blive indsam-

let og sejlet til land og bortskaffet af transportører og indsamlere, der er registre-

ret i Affaldsregistret. Affaldsbortskaffelse vil ske i overensstemmelse med det 

kommunale affaldsregulativ.  

10.8.3 Afviklingsfasen 

Det forventes at havmølleparkens levetid er op til 30 år. To år før den planlagte 

afvikling skal entreprenøren udarbejde en afviklingsplan, som vil følge bedste 

praksis og lovgivning på det givne tidspunkt. På nuværende tidspunkt er der ikke 

kendskab til, hvordan afviklingen vil foregå, hvilket skal aftales med relevante 

myndigheder før arbejdet igangsættes.  

Formålet med afviklingsplanen er at sikre miljøet og sejladssikkerheden på kort 

og langt sigt. Demonteringen af havmøllerne vil antageligt foregå ved brug af de 

samme metoder og redskaber, som benyttes under installationen (se kapitel 

10.5).  

Det ventes at affaldet vil blive bortskaffet som følger:  

 Alt stål, jern, kobber og andre metaldele skrottes og genanvendes 

 Fiberglas bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning 

 Cement fra fundamenter nedknuses og genanvendes 

 Tungmetaller og giftige komponenter bortskaffes i overensstemmelse med 

gældende lovgivning   

De mængder materialer der skal bortskaffes ved afvikling af møllerne med tilhø-

rende installationer vil være omtrent de samme som er anvendt i anlægsfasen, 

bortset fra fx fundamenter, der formentlig efterlades, jf. ovenstående.  

Der pågår i øjeblikket projekter, der har til formål at fremme materialenyttiggø-

relse og energiudnyttelse af udtjente glasfibermaterialer fra havmøller. I det om-

fang den teknologiske udvikling frem til afvikling af møllerne i Smålandsfarvan-

det medfører forbedrede genanvendelsesmuligheder, vil disse blive bragt i spil til 

den tid, og i overensstemmelse med den på det tidspunkt gældende lovgivning. 

Det vurderes sandsynligt, at genanvendelsesmulighederne for blandt andet glas-

fiber til den tid vil være forbedret i forhold til situationen i dag.  
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10.9 Emissioner 

Der er udført en beregning af belastningen med luftforurenende emissioner (CO2, 

NOX, SO2, PM og SF6) fra anlæg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet Havmøl-

lepark. Emissionsberegningerne er foretaget ud fra en worst case-antagelse om, 

at projektet omfatter 66 møller af 3 MW på gravitationsfundamenter, da dette er 

den tekniske løsning, der vil give anledning til den største mængde emissioner.  

For detaljer om beregning henvises til baggrundsrapport for emissioner /22/. 

10.9.1 Anlægsfasen 

I anlægsfasen ventes påvirkning på luftkvalitet og klimatiske forhold (emissioner) 

at være forårsaget af emissioner i forbindelse med udvinding og fremstilling af 

fundamenter, møller, kabler, kabelstationer mv. samt i forbindelse med anlægs-

arbejder med skibe og hjælpefartøjer. Beregnede emissioner fremgår af Tabel 

10-11.  

Tabel 10-11 Overslag over emissioner (ton) fra udvinding og fremstilling af materialer til havmøl-

ler og kabler samt installation ved anvendelse af skibe og fartøjer, mm for Smålandsfarvandet 

Havmøllepark. *For fremstillingsprocesser er der kun beregnet emissioner som kan have en glo-

bal påvirkning, dvs. CO2. Andre emissioner (NOx, SO2 og PM) er ikke beregnet for fremstillings-

processen, da de primært har lokale/regionale konsekvenser. 

Aktivitet CO2 NOx SO2 PM 

Udvinding og fremstilling af fundamenter 

(GBS)* 
195.200 ton  

  

Udvinding og fremstilling af havmøller (3 MW)* 45.010 ton    

Udvinding og fremstilling af kabler (internt 

samt eksportkabel)* 
9.400 ton  

  

Installation af fundamenter og møller 48.800 ton 724 ton 92 ton 21 ton 

Udlægning af kabler 8.590 ton 85 ton 16 ton 4 ton 

Mandskab og forsyning 12.170 ton 128 ton 23 ton 5 ton 

10.9.2 Driftsfasen 

I driftsfasen ventes påvirkning på luftkvalitet og klimatiske forhold (emissioner) 

at være forårsaget af emissioner i forbindelse med inspektion og vedligeholdelse 

af møller med skibe og hjælpefartøjer samt energiproduktion. Energi produceret 

på Smålandsfarvandet Havmøllepark kan erstatte energi, der ellers ville have væ-

ret produceret af fossile brændsler, hvilket vil medføre en reduktion i emissioner, 

herunder CO2, NOX og SO2. Beregnede bruttoemissioner fremgår af Tabel 10-12. 
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Tabel 10-12 Overslag over emissioner (ton) fra skibe og fartøjer, der forventes anvendt under off-

shore driftsfasen for Smålandsfarvandet Havmøllepark, over havmølleparkens levetid (30 år). 

Aktivitet CO2 NOx SO2 PM 

Emissioner fra skibe og fartøjer 

Inspektion og vedligehold (per år) 3.460 ton 40 ton 10 ton 2 ton 

Total (30 år) 103.820 ton 1.060 ton 200 ton 50 ton 

Sparede emissioner ved elproduktion fra Smålandsfarvandet (positiv emissionsgevinst) 

Første år 159.300 ton 260 ton 110 ton - 

Total (30 år) 3.836.430 ton 8.240 ton 2.360 ton - 

10.9.3 Afviklingsfasen  

I afviklingsfasen ventes påvirkning på luftkvalitet og klimatiske forhold (emissio-

ner) at være forårsaget af emissioner i forbindelse med afviklingsarbejder med 

skibe og hjælpefartøjer samt genvinding af materialer fra fundamenter, møller, 

kabler, mv. (positiv emissionsgevinst). Beregnede emissioner fremgår af Tabel 

10-13. 

Tabel 10-13 Opgørelse over emissioner for afviklingsfasen for Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Aktivitet CO2 NOx SO2 PM 

Sparede emissioner ved genanvendelse af materialer 

Fundamenter (GBS, kun beton og ballast genanvendes) 134.790 ton    

Møller (3 MW, kun metaldele genanvendes) 27.600 ton    

Emissioner fra skibe og fartøjer 

Demontering af fundamenter og møller 48.800 ton 720 ton 90 ton 20 ton 

Mandskab og forsyning 12.170 ton 130 ton 20 ton 5 ton 

10.10 Støjende aktiviteter 

Anlæg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet Havmøllepark ventes at give an-

ledning til støj både i luft og under vand. Kilder til undervandsstøj antages at om-

fatte følgende aktiviteter: 

 Ramning af havmøller (monopæle, 10 MW) 

 Udgravning  

 Drift af havmøller 

 Øget skibstrafik under anlæg, vedligehold og afvikling 
 

Lydkilder for de forskellige aktiviteter er angivet i Tabel 10-14. 
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Tabel 10-14 Mulige lydkilder for undervandsstøj og deres kildestyrker for Smålandsfarvandet 

Havmøllepark. 

Lydkilde Akustisk parameter Kildestyrke (ved afstand på 1 m) 

Monopæl ramning (10 m diameter) Peak 245 dB re. 1 µPa 

SEL 222 dB re. 1 µPa2 s 

Udgravning SPL, rms kontinuert 172-188 dB re. 1 µPa 

Drift af havmøller 3 MW SPL, rms kontinuert 141 dB re. 1 µPa 

Drift af havmøller 10 MW SPL, rms kontinuert 146 dB re. 1 µPa 

 

Undervandsstøj fra ramning af monopæle anses som den primære aktivitet, der 

kan forårsage en væsentlig miljømæssig påvirkning, da de resulterende lydni-

veauer potentielt kan påvirke fx fisk og havpattedyr.  

Der er derfor udført modelberegning af lydudbredelse under vand. Modellen er 

baseret på områdets bathymetri og grundlæggende viden om sedimentegenska-

ber. Modellen er udviklet af Rambøll og baseret på den offentligt tilgængelige 

model AcTUP/RAM. Et frekvensspektrum for ramning af monopæle er blevet 

målt i Århus Bugt i 2010, og anvendt i modelleringen.  

Modelleringen af lydudbredelse benyttes til vurdering af påvirkning på biologiske 

forhold, særligt fisk og marine pattedyr (se kapitel 12). 

10.11 Magnetfelter 

Under drift af Smålandsfarvandet Havmøllepark vil der være magnetfelter om-

kring kablerne. Størrelsen på felterne afhænger af, hvor meget strøm der løber 

gennem kablerne, og felterne aftager med stigende afstand fra kablerne.  

Udstrækning og styrke af magnetfelter omkring kabler er vist i Figur 10-14. I figu-

ren sammenlignes magnetfelternes styrke for mulige søkabler ved Smålandsfar-

vandet Havmøllepark (33 kV eller 50 kV) med nuværende kabler ved Rødsand og 

Horns Rev, hvor effekterne af magnetfelter er undersøgt. 
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Figur 10-14 Magnetfelt fra 33 kV og 50 kV kabler, som ventes benyttet for Smålandsfarvandet 

Havmøllepark, samt magnetfelter for kabler fra Rødsand og Horns Rev. Figur fra Energinet.dk. 

 

Det forventes, at magnetfeltet omkring et trefaset 33 kV kabel vil kunne måles i 

en afstand på op til 10 meter på hver side af kablet. Der vil maksimalt blive instal-

leret 108 km 33 kV kabler (op til 60 km internt ledningsnet og op til 48 km iland-

føringskabler). Magnetfeltet for 33 kV kabler er væsentligt svagere end for de ek-

sisterende kabler ved fx Rødsand og Horns Rev, der har en spænding på hhv. 132 

og 150 kV. Anvendelse af 50 kV kabler i stedet for 33 kV kabler er en mulighed i 

den måske kommende kystnære havmøllepark i Smålandsfarvandet. Magnetfel-

terne omkring et 50 kV kabel vil også være væsentligt svagere end magnetfeltet 

omkring kablerne ved Rødsand og Horns Rev. 
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11 Eksisterende forhold 

11.1 Indledning  

Beskrivelsen af eksisterende forhold omfatter alle relevante forhold omkring fysi-

ske, kemiske og biologiske parametre i det marine projektområde for Smålands-

farvandet Havmøllepark, og for Smålandsfarvandet generelt. 

Endvidere beskrives forhold omkring naturbeskyttelse og kommerciel aktivitet i 

projektområdet. 

Beskrivelsen tager udgangspunkt i de forundersøgelser, der er udført for projek-

tet, samt i tilgængelige data og litteratur. 

Emner der indgår i beskrivelsen af eksisterende forhold omfatter: 

 Geologi og geomorfologi 

 Bundtopografi, sedimenttyper og sedimentkvalitet 

 Hydrografi 

 Kystmorfologi 

 Vandkvalitet 

 Bundfauna og -flora 

 Fisk 

 Marine pattedyr 

 Fugle 

 Flagermus 

 Landskabelige forhold 

 Beskyttede og fredede områder 

 Marinarkæologi 

 Rekreative forhold  

 Radar og radiokæder 

 Flytrafik 

 Sejladsforhold 

 Kommercielt fiskeri 

 Socioøkonomiske forhold 

 Øvrige forhold, fx infrastruktur, militære områder, råstofindvinding mv. 
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11.2 Geologi og geomorfologi 

Beskrivelsen af geologiske og geomorfologiske forhold er baseret på baggrunds-

rapporten vedrørende de geologiske forhold inden for det samlede projektområde 

/2/, samt resultaterne fra den geotekniske og geofysiske kortlægning af hen-

holdsvis undersøgelsesområdet for havmøllerområde /3/ og kabelkorridoren på 

havet /4/.  

11.2.1 Afgrænsning og metode 

Geologien i Smålandsfarvandet er beskrevet på baggrund af geologiske kort, 

seismiske profiler fra området, borehulsdata og et litteraturstudie, særligt /25/. 

Smålandsfarvandet og det omkringliggende landskab er skabt under sidste istid 

(Weichsel) og herefter. Under sidste istid blev området overskredet af adskillige 

isfremstød fra nordøstlig, østlig og sydøstlig retning. Isfremstødene og de efter-

følgende afsmeltninger medførte i varierende grad henholdsvis aflejring og erosi-

on af sedimenter indenfor projektområdet. Umiddelbart efter istiden henlå Små-

landsfarvandet som et landområde. Som følge af efterfølgende relative havspejls-

stigninger blev projektområdet gradvist oversvømmet. 

11.2.2 Geologi og geomorfologi 

I Smålandsfarvandet er toppen af kalken beliggende ca. 10-20 m under havbun-

den.  Oven på kalken findes glaciale sedimenter bestående primært af leret mo-

ræne i tykkelser på ca. 10-20 meter. To steder i projektområdet findes nedskårne 

kanaler i de glaciale aflejringer. I bunden af kanalerne findes lokalt postglaciale 

aflejringer i form af smeltevandssand og gytje. På havbunden (og sandsynligvis 

også dybere i de glaciale sedimenter) findes en del sten/blokke.  I den mest lav-

vandede del af projektområdet findes et tyndt lag af sand i overfladen. 

 

Figur 11-1 Skematisk model af geologien i projektområdet for Smålandsfarvandet Havmøllepark 

/25/. 
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11.3 Bundtopografi, sedimenttyper og sedimentkvalitet 

Bundtopografi og sediment i Smålandsfarvandet er beskrevet på baggrund af geo-

teknisk og geofysisk kortlægning af henholdsvis parkområde /3/ og kabelkorridor 

/4/ samt analyse af forureningsstoffer i sedimentprøver udtaget i projektområdet 

/5/. 

11.3.1 Afgrænsning og metode 

Bundtopografi og sedimenttyper i undersøgelsesområdet for havmøller er kort-

lagt ved geofysisk opmåling. Bundtopografien i undersøgelsesområdet for hav-

møllerne er undersøgt ud fra kortlagte geofysisk opmålinger samt en sammenlig-

ning mellem søopmålinger fra 2013 og digitaliserede måleblade fra år 1880 og 

1898. 

Desuden er der i december 2013 og juni 2014 indhentet overfladesedimentprøver 

fra undersøgelsesområde og kabelkorridor, som er analyseret for indhold af tør-

stof, næringssalte, COD, metaller, TBT, PCB og PAH. 

11.3.2 Bundtopografi 

Bundtopografien i undersøgelsesområdet for havmøllerne er kortlagt ved geofy-

sisk opmåling og er illustreret i Figur 11-2 og Figur 11-3. Den laveste dybde er på 

2,7 m og er observeret ved en undersøisk højderyg beliggende i den centrale vest-

lige del af projektområdet. De dybeste områder er to render beliggende i den øst-

lige del og nordvest for højderyggen i den vestlige del af projektområdet med 

dybder ned til ca. 20 m.   
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Figur 11-2 Bundtopografi i undersøgelsesområde for havmøller. Dybder angivet i meter i forhold 

til DVR90. 
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Figur 11-3 Bundtopografi i kabelkorridoren (vanddybder i meter). 

11.3.3 Sedimenttyper 

Overfladesedimenterne i havbunden i projektområdet består overvejende af sand 

og grus (se Figur 11-4 og Figur 11-5). Sedimentprøver fra projektområdet viser, at 

sedimenter generelt er fint til medium (d50 < 0,5 mm), undtaget nogle få prøver 

beliggende i lavvandede områder. Middelkornstørrelsen i projektområdet (uden-

for de lavvandede område) er d50 =0,3 mm. 

Det lavvandede område er beliggende i den centrale og sydvestlige del af projekt-

området og består af eksponeret moræneler med grus og større sten. Derfor bliver 

dette område ikke betragtet som følsomt for påvirkning af strøm i forhold til se-

dimenttransport.   

En sammenligning mellem sø-opmålinger foretaget i 2013 og digitaliserede må-

leblade fra 1880 og 1898, viser generelt meget små forskelle i bundtopografi og 

dybdeforhold og derfor kan området betragtes mere eller mindre morfologisk 

stabilt. Størstedelen af projektet har vanddybder på 10-15 meter og relativ mildt 

bølgeklima, dermed er det ikke muligt for bølgerne at bringe sedimenter i su-

spension ved disse dybder. Lavvandede områder med dybder på 2-5 meter kan 

udsættes for langsomme erosionsprocesser, hvilket blev bekræftet i sammenlig-

ningen, idet lavvandede områder på mindre end 5 meter vand, er blevet mellem 

0,2 og 0,8 meter dybere over 120 år (0,2-0,7 cm/år). Studiet viste også at renden 

beliggende nordvest for højderyggen er rykket 60-70 meter mod nordvest over 

120 år (0,5 m/år) og renden beliggende nordøst eroderes langs den norøstlige 

brink i forbindelse med kraftig strøm. 
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Figur 11-4 Geologi og morfologi i projektområdet. 

 



 

44 

 

Figur 11-5 Geologi og morfologi i kabelkorridoren. Bemærk at den geofysiske kortlægning ikke 

har defineret stenrev på eksakt samme måde som i Natura 2000 sammenhænge. 

11.3.4 Sedimentkvalitet 

Der er udtaget sedimentprøver i undersøgelsesområdet og kabelkorridoren. 16 

havbundssediment prøver er blevet undersøgt for at bestemme indholdet af 

tungmetaller. Prøvetagningslokaliteterne ses på Figur 11-6. 
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Figur 11-6 Positioner for prøvetagning til sedimentanalyser. 

Analyseresultater for visse metaller (bly, krom, kviksølv, nikkel og zink), TBT, 

PCB’er og PAH’er var under klapvejledningens nedre aktionsniveau, det vil sige 

”et gennemsnitligt baggrundsniveau eller som ubetydelige koncentrationer, hvor 

der ikke forventes effekter på marine organismer”.  

Analyseresultater viste et forhøjet indhold af arsenik, cadmium og kobber i 3 prø-

ver alle beliggende i den kystnære del af kabelkorridoren i forhold til klapvejled-

ningen BEK32.  

11.4 Hydrografi  

Beskrivelsen af hydrografi er baseret på en baggrundsrapport vedrørende de hy-

drografiske forhold /6/. 
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11.4.1 Afgrænsning og metode 

Beskrivelsen af hydrografiske forhold og vandkvalitet (se kapitel 11.6) baserer sig 

blandt andet på moniteringsdata, der er indsamlet af Storstrøms Amt på station 

0101023 beliggende på ca. 25 meters vanddybde. Placeringen af moniteringssta-

tionen fremgår af Figur 11-7. Desuden har DHI udført strøm og bølgemålinger 

vest for projektområdet i perioden oktober 2013 til marts 2014. 

 

Figur 11-7 Topografisk kort over Smålandsfarvandet med moniteringsstation 0101023. 

11.4.2 Hydrografiske forhold 

Projektområdet er beliggende i Smålandsfarvandets vestlige del i Storebælt. Ind- 

og udstrømning i Storebælt forgår med tungt saltholdigt bundvand fra Nordsøen 

og lettere og mere fersk overfladevand udstrømmende fra Østersøen.  

Projektområdet er beliggende i Smålandsfarvandet i et område med vanddybder 

mellem 2 og 20 meter. Temporær lagdeling forventes derfor at forekomme i de 

dybeste områder, mens ingen eller sjælden lagdeling forventes i de mest lavvan-

dede dele af projektområdet. 

Der er indsamlet moniteringsdata af salinitet og temperatur af Storstrøms Amt i 

perioden 1991-2006 på station 0101023 beliggende på ca. 24 meters vanddybde. 

Placeringen af moniteringsstationen fremgår af Figur 11-7.  
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Månedlige medianværdier for overflade- og bundsalinitet målt fra 1991 til 2006 

ved station 0101023 er vist i Figur 11-8. Der ses salinitetslagdeling igennem 

sommeren/tidligt efterår (maj-oktober) og en mindre salinitetslagdeling i no-

vember-april.

 

Figur 11-8 Månedlige overflade- og bundsaliniteter ved station 0101023 sydøst for Omø. 

Eksempler af vertikalprofiler for salinitet i vandsøjlen er illustreret i Figur 11-9. 

Det fremgår, at der er en lagdeling i 10-15 meters dybde, svarende til at den nedre 

vandmasse i den havbundsfordybning hvor målingen er foretaget, er afskåret fra 

bevægelserne i den resterende vandmasse, dog ikke for de velblandede forhold 

der observeres i november. 

 

Figur 11-9 Vertikale salinitetsprofiler for lagdelingssituationer ved målestation 0101023. 
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Månedlige medianværdier for overflade og bundtemperatur målt fra 1991 til 2006 

ved station 0101023 er vist i Figur 11-10. 

 

Figur 11-10 Månedlige overflade og bundtemperaturer ved station 01023 sydøst for Omø. 

Figuren viser en typisk temperaturvariation for danske farvande, hvor overflade-

temperaturen stige i sommerperioden bundtemperatur stiger med en vis forsin-

kelse. Der er temperaturlagdeling i sommerperioden maj-september, mens der 

ikke ses temperaturlagdeling i den resterende del af året. 

Vandstand og havstrøm 

Den generelle variation i vandstand i og omkring projektområdet er drevet af sto-

re vejrsystemer, der passerer danske farvande, mens mindre variationer i vand-

stand er genereret af lokal vind og tidevand. Ved Stigsnæs Havn er forskellen 

mellem middel højvande og middel lavvande ca. 0,3 m. I forbindelse med storm 

fra nordøst kan der forekomme højvande op til 1,2 meter (DVR90) mens storm 

fra sydvest kan medføre lavvande ned til -1,2 meter (DVR90).  

Vandstandsmålinger ved Korsør Havn nord-nordvest for projektområdet viser 

variationer mellem -0,8 meter til 1,7 meter (DVR90) baseret på data fra 2003-

2013. 

Strømmen i projektområdet er hovedsageligt drevet af vind og atmosfærisk tryk-

variationer samt forskelle i saltholdighed (/densitet), mens tidevandsvariationer i 

de indre danske farvande er små og derfor kun har en mindre indflydelse på 

strømmen i projektområdet. Den gennemsnitlige nettoudstrømning gennem de 

danske farvande (Lillebælt, Storebælt og Øresund) er i størrelsesordenen 15.000 
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m3/s. Brutto ind- og udstrømning er meget højere, og der er observeret periodevis 

op til 10 gange nettoudstrømningen. 

Typiske strømhastigheder i Smålandsfarvandet er 0,3-0,5 m/s langs den vestlige 

del af projektområdet og ned til 0,10 m/s langs den østlige del af projektområdet. 

Strømmålinger udført vest for projektområdet mellem november 2013 og februar 

2014 er vist i Figur 11-11. 

 

Figur 11-11 Strømrose baseret på målinger udført af DHI mellem oktober 2013-marts 2014 

[55.091°N; 11.108°E]. 

Bølgeforhold ved projektområdet er styret af den geografiske beliggenhed i Små-

landsfarvandet med kort afstand til Langeland, Lolland og Vordingborg Odde. 

Den fremherskende bølgeretning er mod sydvest (Langelands Bælt) med sekun-

Strømhastighed (m/s) 



 

50 

dære bølger fra nord-nordvest (Storebælt). Bølgehøjde målinger er udført mellem 

november 2013 og marts 2014 er vist i Figur 11-12. 

 

 

Figur 11-12 Bølgerose baseret på målinger udført af DHI mellem november 2013-februar 2014 

[55.09065°N; 11.10748°E]. 

11.5 Kystmorfologi 

Beskrivelsen af kystmorfologi er baseret på en baggrundsrapport vedrørende de 

kystmorfologiske forhold /6/. 

11.5.1 Afgrænsning og metode 

Beskrivelse af kystmorfologi er baseret landskabstypekort og studier udført af 

kystdirektoratet af den historiske kystudvikling i Danmark fra år 1900 til omkring 

Signifikant           
bølgehøjde (m) 
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år 2000 baseret på luft- og satellitfotos samt beregninger af bølgepåvirkningen og 

sedimenttransport ved kysterne.  

11.5.2 Dominerende landskabstyper 

En række kyster, i form af mere eller mindre udsatte bugter, laguner, landtanger, 

halvøer og øer, er beliggende i afstande mellem 5 km og 30 km fra undersøgelses-

området for havmøller. De dominerende landskabstyper langs kyststrækningerne 

omkring Smålandsfarvandet fremgår af landskabskortet i Figur 11-13. Kysterne er 

overordnet formet under den sidste istid (Weichsel). Der findes således flere om-

råder af sidemoræne, som har formet lange skrænter herunder fx Klinteby Klint, 

Knudshoved Odde, Vejrø, Skalø og Langeland. Efter istiden har kyst- og fluviale 

processer formet klippeskrænter, strande, deltaer, klitter, barriereøer og od-

der/landtanger i områderne omkring Smålandsfarvandet. 

 

Figur 11-13 Landskabstypekort for Smålandsfarvandet. 
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11.5.3 Bølgepåvirkning og sedimenttransport 

Kystdirektoratets studie af den langsgående sedimenttransport ved kysterne har 

defineret sedimenttransportens retning (når kysten betragtes fra land), se  på Fi-

gur 11-14.  

 

Figur 11-14 Sedimenttransport, set fra kysten. Grøn: transport mod højre, Rød: transport mod 

venstre, Hvid: stabile forhold. 

Kysterne er forholdsvis lavvandet langs Lolland og tilhørende barriereøer samt 

vest for Glænø og nord for Knudshoved Odde (se Figur 11-13). Der findes i områ-

det et par små havne med bølgebrydere, såsom ved Karrebæksminde. Der er rela-

tivt få strækninger med kystsikringer. Der findes således et par mindre områder 

med høfder langs strande såsom Bisserup, hvor der er sommerhuse beliggende 

tæt på stranden. Dette indikerer, at kysterosionen er forholdsvis langsom, og at 

den naturlige udvikling af kysterne ikke vil påvirke kyststrækningerne rundt om 

Smålandsfarvandet.  

11.6 Vandkvalitet  

Beskrivelsen er baseret på en baggrundsrapport der opsummerer forhold vedrø-

rende vandkvalitet /6/. 

11.6.1 Afgrænsning og metode 

Beskrivelsen af den eksisterende vandkvalitet i og omkring undersøgelsesområdet 

for havmøller omfatter følgende parametre: 

 Iltforhold 

 Næringssalte 
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Beskrivelsen baserer sig på moniteringsdata, der er indsamlet af Storstrøms Amt i 

perioden 1991-2006 på station 0101023 beliggende på ca. 25 meters vanddybde 

(jf. Figur 11-6).  

11.6.2 Iltindhold ved havbunden 

Månedlige medianværdier af iltkoncentrationer målt fra 1991 til 2006 ved over-

fladen og havbunden ved station 0101023 er vist i Figur 11-15, mens et eksempel 

på vertikal iltprofil i vandsøjlen i en sommersituation med lave iltkoncentrationer 

er illustreret i Figur 11-16. 

 

Figur 11-15 Månedlige iltkoncentrationer ved overfladen og havbunden ved station 0101023 syd-

øst for Omø. 
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Figur 11-16 Eksempel på vertikale iltprofiler, hvor der ses lave iltkoncentrationer i august og sep-

tember under 10 m dybde ved moniteringsstation 0101023. 

 
Det fremgår, at der typisk forekommer iltsvind ved bunden i månederne august-

oktober med iltkoncentrationer lavere end 4 mg/l, og at iltforholdene forbedres i 

vintermånederne på grund af øget opblanding og mindre iltforbrug som følge af 

lavere temperaturer. Variationen i iltforhold over vandsøjlen er illustreret i Figur 

11-16 hvor der observeres store forskelle i iltkoncentrationer over året. I august og 

september er der lave iltkoncentrationer under 10 m dybde ved moniteringsstati-

on 0101023. Derudover øges iltindholdet nogle gange med dybden hvilket indike-

rer at den nedre vandmasse er influeret af udskiftning med vand fra Storebælt.  

11.6.3 Næringssalte  

Månedlige medianværdier af totalt indhold af kvælstof (Ntot) og af total indhold af 

fosfor (Ptot) i bundvand målt fra 1991 til 2006 ved station 0101023 er vist i Figur 

11-17. 

  

Figur 11-17 Månedlige kvælstof- og fosforkoncentrationer ved station 0101023 sydøst for Omø. 
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Koncentrationerne øges generelt i vintermånederne på grund af tilførsel af kvæl-

stof med afstrømning fra land. I forårsmånederne (april-juni) øges den biologiske 

aktivitet (forårsopblomstring), hvilket medfører et fald i overfladevandets indhold 

af kvælstof. Der ses en betydelig forøgelse i bundvandets fosforindhold i løbet af 

august. Dette skyldes fosforfrigivelse fra sedimentet i løbet af iltsvindperioden i 

sensommeren. Fosforkoncentrationen i det tynde lag tæt på havbunden er domi-

neret af de dynamiske geo-kemiske processer, der afhænger meget af koncentra-

tion af både temperatur og ilt. 

11.7 Luftkvalitet og klimatiske forhold 

Luftkvalitet og klimatiske forhold beskrives baseret på baggrundsrapport vedrø-

rende emissioner /22/. 

11.7.1 Afgrænsning og metode 

Luftkvalitet og klimatiske forhold beskrives på basis af den seneste årlige danske 

emissionsopgørelse til UNECE udarbejdet for DCE – Nationalt Center for Miljø 

og Energi ved Aarhus Universitet, suppleret med data fra DCE’s hjemmeside. 

11.7.2 Luftkvalitet  

Luftkvaliteten i Danmark overvåges af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 

ved Aarhus Universitet, ud fra målinger ved ni målestationer placeret i de fire 

største danske byer samt ved to baggrundsmålestationer uden for byerne. Disse 

målinger kombineres med modelberegninger udført med DCE’s luftkvalitetsmo-

deller. 

Projektområdet for Smålandsfarvandet Havmøllepark ligger i et område, som er 

karakteriseret af landbrug og lav bebyggelsesgrad. Få kilometer fra projektområ-

det ligger Skælskør. På Stigsnæs ligger både et kraftværk og et olieraffinaderi – 

begge anlæg er dog blevet lukket ned inden for de sidste år og er ikke længere i 

drift. Ingen af målestationerne i DCE’s overvågningsprogram er placeret i pro-

jektområdet – de nærmeste målestationer er i Odense og Kjeldsnor.  
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11.7.3 Nationale emissioner 

En oversigt over nuværende og fremskrevne emissioner er angivet i Tabel 11-1. 

Tabel 11-1 Udledninger i Danmark af CO2, NOX, SO2, PM2,5 (ton) og SF6 (ton CO2-

ækvivalenter), opgjort af DCE.  

Udledning 2012 2020 2025 2030 2035 

CO2 (ton) 39.412.000 41.416.000 39.208.000 40.610.000 N/A 

NOX (ton) 116.071 82.999 73.255 69.248 67.095 

SO2 (ton) 12.510 12.270 12.207 12.435 14.061 

PM2,5 (ton) 22.580 16.734 15.411 14.371 13.342 

SF6 (ton) 117.850 59.000 14.000 8.000 N/A 

 

Kuldioxid (CO2) stammer altovervejende fra forbrænding af kul, olie, benzin og 

naturgas på kraftværker, i beboelsesejendomme, i industri og på vejtransport. 

Den samlede CO2-udledning var i 2012 opgjort til 39.412.000 tons (ekskl. areal-

anvendelse og emissioner fra danske skibe anvendt i global søfart), et fald på 33,7 

% siden 1990.  

Kvælstofoxider (NOX) bliver udledt i forbindelse med transport, herunder vej-

transport, national søfart, jernbaner og civil luftfart. Også emissioner fra natio-

nalt fiskeri og ikke-vejgående køretøjer samt ikke-industrielle forbrændingsanlæg 

bidrager betydeligt til NOX-emissionen.  

Svovldioxid (SO2) stammer primært fra forbrænding af kul og olie på kraftværker 

og fjernvarmeværker. Også emissioner fra industrielle forbrændingsanlæg, ikke-

industrielle forbrændingsanlæg og andre mobile kilder (herunder skibstrafik og 

fiskeri) er vigtige.  

Partikler mindre end 2,5 µm (PM2,5) bliver primært udledt fra husholdninger, 

samt vejtrafik og andre mobile kilder (fx ikke-vejgående køretøjer og maskiner i 

industri og skovbrug).  

Svovlhexafluorid (SF6) er en af de såkaldte F-gasser, som dækker over gasserne 

HFCs, PFCs and SF6.  

11.8 Bundflora og -fauna  

Beskrivelsen er baseret på baggrundsrapport vedrørende flora (planter) og fauna 

(dyr) på og i havbunden /7/. De bundlevende samfund er domineret af dyr, som 

lever nedgravet i sedimentet (infauna) eller sidder på faste overflader (epifauna).  
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11.8.1 Afgrænsning og metode 

Marin fauna og flora er kortlagt på basis af eksisterende viden (fx data fra Natur-

styrelsens miljøportal og MADS, samt basisanalyser for Natura 2000 mv.) samt 

følgende feltundersøgelser i projektområdet: 

 Flora og epifauna blev undersøgt ved hjælp af ROV (remote operated vehicle, 

et fjernstyret undervandsvideokamera) punktdyk i marts 2014, hvorved ar-

ter/taxa blev registreret visuelt.  

 Infauna blev undersøgt ved prøvetagning med van veen grab i december 2013. 

Prøverne er analyseret for artssammensætning, tørstof og glødetab.  

 

  

Figur 11-18 Kortlægning af fauna og flora blev udført med ROV (tv) og van veen grab (th) 

 
Stationer for van veen prøvetagning blev placeret jævnt fordelt i projektområdet, 

mens placering af stationer for ROV undersøgelser blev foretaget på basis af den 

geofysiske kortlægning (jf. kapitel 11.3), med fokus på følgende: 

 Områder med hårdbundssubstrat, særligt på grundt vand (<10 meter). 

 Områder med høj tæthed af sten, særligt hvor der er konstateret en revstruk-

tur. 

 Områder, hvor den geofysiske undersøgelse konkluderede, at der er ålegræs. 

 Områder til almen identifikation af naturtyper. 

Placeringen af stationer for feltundersøgelser er vist i Figur 11-19. 
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Figur 11-19 Placering af stationer for infauna prøvetagning (van veen grab) og ROV undersøgel-

ser. 

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet en beskrivelse af tilstedeværende 

arter/taxa, diversitet og artssammensætning for fauna og flora, samt dæknings-

grader af makroalger. 

11.8.2 Flora og epifauna 

Forekomsten af flora og epifauna er afhængig af en række parametre, herunder 

dybde og havbundstype. Projektområdet er primært kendetegnet ved store områ-

der med hård bund (dvs. områder med spredte store sten eller stenrev) i både 

undersøgelsesområdet samt i den kystnære del af kabelkorridoren, og mindre 

områder med sandet bund (jf. kapitel 11.3).  
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I områder med hård bund findes en artsrig flora bestående af røde, brune og 

grønne makroalger tilknyttet stenene. Der blev observeret både hurtigtvoksende 

enårige arter, fx ledtang (Polysiphonia spp.), samt flerårige arter som blodrød 

ribbeblad (Delesseria), blæretang og savtang (Fucus spp.) samt sukkertang og 

fingertang (Laminaria spp.). Desuden blev der observeret høj dækningsgrad af 

kalkrødalger. Epifauna blev karakteriseret af arter som almindelig søstjerne, sø-

anemoner, mosdyr, børsteorme, muslinger og rur. Eksempler på hård bund er 

vist i Figur 11-20.  

 

Figur 11-20 Områder med hård bund (dvs. områder med spredte store sten eller stenrev) med ek-

sempler på en artsrig fauna og flora. 

Der er registreret områder med stenrev, herunder huledannende stenrev. Stenrev 

er karakteriseret ved høj biodiversitet, høj produktivitet og har en vigtig økologisk 

funktion som fourageringsområder for fisk, fugle og havpattedyr. 

I områder med sandet bund var forekomsten af flora meget begrænset. Der 

blev observeret meget få makroalger, pga. manglende substrat til fasthæftning. 

Epifauna var ligeledes sparsom, og karakteriseret ved arter som slangestjerne 

(Ophiura spp.), almindelig søstjerne (Asteria rubens), eremitkrebs (Pagurus 

spp.), krabber og muslinger. Eksempler på sandet bund er vist i Figur 11-21. 
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Figur 11-21 Områder med sandet bund, med eksempler på en begrænset fauna og flora. 

Smålandsfarvandet er historisk kendt som et ålegræsområde, og der er i den 

kystnære del af kabelkorridoren kortlagt havgræsser som del af den geofysiske 

kortlægning (jf. kapitel 11.3). Der blev observeret marine blomsterplanter (åle-

græs) under feltundersøgelserne, både i kabelkorridoren og undersøgelsesområ-

det. Områder med ålegræs er vist i Figur 11-22. 



 

61 

 

Figur 11-22 Områder med sandet bund, med eksempler på marine blomsterplanter (ålegræs). 

11.8.3 Infauna 

Smålandsfarvandet projektområde er, baseret på kortlægningen, karakteriseret 

som et kombineret Abra og Macoma samfund. Abra samfundet (også kendt som 

fjordsamfundet) er domineret af muslinger og børsteorme og findes i sandede 

bundtyper, typisk omkring saltspringlaget. Macoma samfundet er navngivet efter 

den dominerende musling (østersømusling), og samfundet findes typisk på san-

det bund på dybder under 10 m. 

Infauna i projektområdet består fortrinsvis af muslinger, børsteorme, krebsdyr og 

snegle. Der blev observeret 77 arter i projektområdet, herunder 31 arter af børste-

orm, 13 arter af muslinger, 15 arter krebsdyr og 11 arter af snegle.  

De mest forekommende arter er vist i Tabel 11-2. 
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Tabel 11-2 De fem mest forekommende arter af muslinger, børsteorme, krebsdyr og snegle (base-

ret på tæthed). Dansk navn er angivet hvor dette findes. 

Muslinger Børsteorme Krebsdyr Snegle 

Blåmusling (Mytilus 

edulis) 
Scoloplos armiger Microdeutus sp. 

Dyndsnegl (Hydrobia 

sp.) 

Stribet hjertemusling 

(Parvicardium ovale) 
Pygospio elegans Corophium crassucorne Odostomia sp. 

 Sandmusling (Mya 

arenia) 
Terebellides stroemi Corophium insidiosum Pussillina sarsii 

Hampefrømusling (Cor-

bula gibba) 
Nephtys hombergi Gammarus locusta Retusa obtusa 

Østersømusling (Maco-

ma sp) 
Nephtys ciliata Gammarus salinus Retusa trunculata 

 

Desuden er der registreret arter af pighuder, særligt slangestjerner (Ophiura sp.) 

og søstjerne (Asteria rubens).   

Tæthed (abundans) for infauna i projektområdet er vist i Figur 11-23. Infauna i 

projektområdet var karakteriseret ved en lav tæthed af infauna, med flest dyr i de 

sandede dele af undersøgelsesområdet og kabelkorridoren.  

Der er desuden foretaget en statistisk analyse af infauna samfund i forhold til for-

deling af arter, som bl.a. viser, at projektområdet er kendetegnet ved stor variati-

on i infauna på undersøgte stationer indenfor projektområdet. 

For detaljer vedrørende biomasse, tæthed og artssammensætning af infauna hen-

vises til baggrundsrapportens kapitel 5. 
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Figur 11-23 Tætheden af infauna samfundet i projektområdet. Figuren er ekstrapoleret baseret på 

data fra infaunaprøvetagning på de bløde bundtyper (vha. van veen grab), og er ikke repræsenta-

tiv for områder med hård bund. 

11.9 Fisk 

Beskrivelsen af fiskesamfundet er baseret på baggrundsrapport vedrørende fisk i 

projektområdet /8/. 

11.9.1 Afgrænsning og metode 

Beskrivelsen er først og fremmest baseret på officielle fiskeridata en fiskeunder-

søgelse foretaget på Omø Stålgrunde i 1999 samt interviews med de lokale fiske-

re. Desuden er kortlægningen af havbundstyper samt fauna og flora inddraget.  

De officielle fiskeristatistikker, der administreres af NaturErhvervstyrelsen, an-

vendes til overvågning af fiskeriet i de danske farvande. Projektområdet ligger i 

havområdet "Bælthavet og vestlige Østersø" hvor alle fiskerfartøjer ≥ 8 meter er 

forpligtet til at indberette deres fangster (vægt og art) samt i hvilke ICES kvadrat 
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den er fanget – såkaldt logbogsdata. Baseret på disse oplysninger er det muligt at 

få et overblik over tilstedeværelsen af kommercielle arter i en given ICES kvadrat. 

Da arealet af en ICES kvadrat er meget større end projektområdet kan det ikke si-

ges med sikkerhed, at alle indberettede arter fanget i et pågældende ICES kvadrat 

også er til stede i projektområdet, men data giver et godt udgangspunkt. Der er 

anvendt logbogsdata for perioden 2004-2013. 

For at få et billede af hvilke arter der fanges inden for projektområdet er der an-

vendt såkaldt Vessel Monitoring System data (VMS data) for perioden 2004-

2013. VMS er et satellitbaseret overvågningssystem for fiskefartøjer, der regel-

mæssigt sender data til de fiskerimyndigheder om fartøjets position, kurs og fart. 

I kombination med logbogsdata kan man få et overblik over arter landet inden for 

enkelte fangstrejser. 

Figur 11-24 viser ICES kvadrat 39G1 hvorfra logbog og VMS data er analyseret.  

 

Figur 11-24 Projektområdets beliggenhed i forhold til relevante officielle ICES kvadrater. Inden 

for ICES kvadraterne foreligger der fiskeridata over fangst og landinger. 
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11.9.2 Fiskesamfund 

Baseret på den officielle fiskestatistik viser Tabel 11-3 fiskearter, der højst sand-

synligt er til stede i projektområdet. Oplysningerne er baseret på logbogsdata for 

perioden 2004-2013 fra ICES kvadrat 39G1 og understøttet af yderligere oplys-

ninger fra lokale fiskere. Det betyder, at tabellen kun repræsenterer kommercielle 

arter over en vis størrelse. 

Tabel 11-3 Fiskearter landet i ICES kvadrat 39G1 registreret på baggrund af logbogsdata. Fed 

markering indikerer, at de lokale fiskere fanger arten i projektområdet eller i dets nærmeste om-

givelser. Tabellen er baseret på logbogsdata samt oplysninger fra lokale fiskere. Rækkefølgen er 

alfabetisk og siger ikke noget om arternes betydning. 

Dansk navn Videnskabeligt navn 

Brisling Sprattus sprattus 

Torsk Gadus morhua 

Havørred Salmo trutta trutta 

Hornfisk Belone belone 

Ising Limanda limanda 

Makrel Scomber scombrus 

Pighvar Scophthalmus maximus 

Rødspætte Pleuronectes platessa 

Sild Clupea harengus 

Skrubbe Platichthys flesus 

Slethvar Scophthalmus rhombus 

Stenbider Cyclopterus lumpus 

Torsk Gadus morhua 

Tunge Solea solea 

Tyklæbet multe Chelon labrosus 

Ål Anguilla anguilla 

 

Udover kommercielle arter viser en fiskeundersøgelse fra Omø Stålgrunde at om-

rådet også rummer arter såsom: 

 Havkarusse (Ctenolabrus rupestris) 

 Ulk (Myoxocephalus scorpius) 

 Panserulk (Agonus cataphractus) 

 Tobiskonge (Hyperoplus lanceolatus) 

 Toplettet kutling (Gobiusculus flavescens) 

 Sortkutling (Gobius niger) 

 Sandkutling (Pomatoschistus minutus) 
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Flere af disse arter, blandt andet kutlinger, er en vigtig del af økosystemet, idet de 

indgår i føden for blandt andet torsk og pighvar. 

Kystområderne fungerer generelt som opvækstområder for juvenile fisk. Baseret 

på en undersøgelse foretaget på Omø Stågrunde samt kendskabet til habitatty-

perne indenfor projektområdet (se kapitel 11.8) vurderes det, at området sand-

synligvis fungerer som gydeområde for flere arter  (se Tabel 11-4). 

Der er to primære former for gydningsadfærd - demersale gydning og pelagiske 

gydning:  

 Demersale gydning betyder at fiskene lægger deres æg på bunden på sedi-

ment, alger eller sten.  

 Pelagisk gydning er når fisk har frit flydende æg, der befrugtes i vandsøjlen. 

Transport af larver og æg er reguleret af en række miljømæssige faktorer fx 

strøm og vind.  

 
Nogle arter har udviklet yngelpleje, hvor en eller begge forældre bevogte æggene. 

Dette er for eksempel tilfældet for stenbider, der ankommer tidligt på året og gy-

der i det tidlige forår på lavt vand.  

Tabel 11-4 præsenterer gydeperioden for arter, der vurderes at gyde i projektom-

rådet. Som det kan ses foregår gydningen typisk vinter og forår. 

Tabel 11-4 Gydende sæsoner for de fiskearter, der vurderes at gyde i projektområdet idet de er re-

gistreret fanget i IVES kvadrat 39G1. Type angiver om de lægger deres æg ved bunden (demersal) 

eller frist i vandet (pelagisk). Bemærk af mange af de bundlevende gyder deres æg frit, og om-

vendt. 

Art J F M A M J J A S O N D Type 

Hornfisk    X X        Demersal 

Ising    X X X X X     Pelagisk 

Pighvar    X X X X X     Pelagisk 

Rødspætte   X X         Pelagisk 

Sild   X X X        Demersal 

Skrubbe  X X X X        Pelagisk 

Stenbider  X X X X        Demersal 

Torsk X X           Pelagisk 

Tunge    X X X       Pelagisk 

X = gyder 
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11.10 Marine pattedyr 

Forekomst af marine pattedyr i projektområdet er beskrevet baseret på bag-

grundsrapport /9/. 

11.10.1 Afgrænsning og metode 

Forekomst af marine pattedyr i projektområdet er beskrevet baseret på et littera-

turstudie og publicerede data bl.a. telemetriske data (Argos) på marsvin fra den 

nationale monitering (udført af DCE) af marsvin; Flybaserede data på marsvin fra 

den nationale monitering (udført af DCE); Skibs- og flybaserede data på marsvin 

indsamlet under storskalasurveys (SCANS 1, SCANS 2) i 1994 og 2005, samt felt-

studier i projektområdet: 

 Akustisk monitering af marsvin: datalogging fra november 2013 - september 

2014 (10 måneder) med 8 automatiske akustiske dataindsamlere (C-POD) på 

fire stationer (se Figur 11-25). Marsvin udsender kontinuerligt ekkolokalise-

ringslyde (klik-lyde) for at orientere sig og fange fisk. Disse lyde optages au-

tomatisk og analyseres til at få informationer om marsvinenes fordeling og 

årstidsbestemte variationer. 

 Visuelle observationer af havpattedyr indhentet i forbindelse med flybaserede 

undersøgelser af havfugle i projektområdet i oktober og november 2013, samt 

marts og april 2014 (se kapitel 12.12). 

 

  

Figur 11-25 Placering af C-PODs på fire stationer i og nær projektområdet (tv) samt principskitse 

for automatiske akustiske dataindsamlere (C-POD) 

Baseret på den akustiske monitering, flytællinger samt gennemgang af eksiste-

rende litteratur og data er forekomsten af marsvin i Smålandsfarvandet beskre-

vet. 



 

68 

11.10.2  Marsvin 

Marsvin (Phocoena phocoena) er en lille tandhval med udbredelse i hele Nordat-

lanten, det nordlige Stillehav og Sortehavet. Marsvin er den mest udbredte hval i 

indre danske farvande, og den eneste hvalart som yngler i Danmark. 

 

Figur 11-26 Marsvin, den mest udbredte hval i indre danske farvande.  

Smålandsfarvandet og de nærliggende havområder er karakteriseret ved høje 

tætheder af marsvin, og betragtes som et kerneområde for marsvin.  

Resultater fra den akustiske monitering af marsvin der er udført i forbindelse 

denne VVM-redegørelse er opsummeret i Figur 11-27. Overvågningen viser, at de 

laveste tætheder af marsvin blev observeret om vinteren. Tætheder af marsvin 

ved Smålandsfarvandet var lidt højere om foråret end om sommeren. Visuelle ob-

servationer, udført i forbindelse med flybaserede undersøgelser, viste ligeledes 

det højeste antal marsvin i forår og sommer. Det bemærkes, at tætheden af mar-

svin er størst uden for det planlagte mølleområde samt at det kommenterede ge-

nerelle billede referer til fordelingen inden for det planlagte mølleområde. 

 

Figur 11-27 Resultater af akustisk overvågning af marsvin i projektområdet. Stationsnumre hen-

viser til Figur 11-25. 
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Tidligere udførte studier i området viser ligeledes sæsonmæssige variationer i ud-

bredelsen af marsvin. I et studie af udbredelse og sæsonvariation af marsvin i de 

indre danske farvande baseret på telemetriske data (se Figur 11-28) er der fundet 

flest dyr i Smålandsfarvandet forår og sommer. Modsatrettede resultater blev 

fundet i et andet studie, hvor der blev observeret højeste tætheder af marsvin om 

vinteren.  

       

Figur 11-28 Sandsynlighed for forekomst af marsvin i indre danske farvande, for de fire årstider 

(vinter øverst tv, sommer øverst th, forår nederst tv, efterår nederst th), baseret på et telemetrisk 

studie. Sandsynligheden er angivet fra 0 (blå) - 1 (rød), hvor 1 svarer til 100 %.  
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Til trods for de modsatrettede resultater for sæsonmæssige variationer viser beg-

ge studier, at antallet af marsvin generelt er højt i Smålandsfarvandet, og at om-

rådet bør anses som vigtigt for marsvin i de indre danske farvande.  

Tæthed af marsvin i de indre danske farvande er som en gennemsnitsbetragtning 

vurderet at være 0,28 dyr/km2 (baseret på 2005 undersøgelser) og 0,61 dyr/km2 

(baseret på 2012 undersøgelser). 

Kendskab til ynglesteder for marsvin er generelt ikke godt. I de indre danske far-

vande har man estimeret placering af ynglesteder ud fra observationer af marsvin 

med kalve (se Figur 11-29). Projektområdet for Smålandsfarvandet Havmøllepark 

er placeret i et område, som kan være et yngleområde. 

 

Figur 11-29 Mulige ynglesteder for marsvin i indre danske farvande 
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Høreevne 

Marsvin benytter ekkolokalisering til kommunikation, fødesøgning, orientering 

mv. De udsender klik-lyde ved høj frekvens (typisk 120-130 kHz), og analyserer 

ekkoet af disse klik. Høreevnen er således vigtig for marsvin.  

Marsvin hører godt, og dækker et bredt frekvensspektrum. Et audiogram for mar-

svin er vist i Figur 11-30. Et audiogram viser høreevnen med frekvensen på x-

aksen og lydniveauet på y-aksen. 

 

Figur 11-30 Audiogram for marsvin, der viser høreevne for forskellige individer.  

Beskyttelsesstatus 

Marsvin har været i fokus med hensyn til beskyttelse i mange år, og er omfattet af 

habitatdirektivets bilag II og IV (for vurdering iht. habitatdirektivet henvises til 

kapitel 14). Marsvin er totalfredet i Danmark, og opført på IUCNs rødliste, samt 

omfattet af ASCOBANS, HELCOM, CITES, Bern og Bonn konventionerne. 

11.10.3  Andre hvaler 

I danske farvande er der iflg. Naturstyrelsens hjemmeside endvidere observeret 

flere hvaler heriblandt hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris), almindelig delfin 

(Delphinus delphis), øresvin (Tursiops truncatus), stribet delfin (Stenella co-

eruleoalba), spækhugger (Orcinus orca), døgling (Hyperoodon ampullatus), vå-

gehval (Balaenoptera acutorostrata), brydeshval (Balaenoptera brydei) og puk-

kelhval (Megaptera novaeangliae).  
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Hvidnæse er den mest almindelige hval, næst efter marsvin. Hvidnæse findes i 

tempererede – subpolære dele af det nordlige Atlanterhav. Populationen i Nord-

søen, herunder den danske del, er blevet estimeret til 3.000 dyr. Hvidnæse obser-

veres lejlighedsvist i de indre danske farvande, og kan dermed potentielt også fo-

rekomme i Smålandsfarvandet. Arten er sjælden i Danmark, og det anses som 

usandsynligt, at projektområdet i Smålandsfarvandet er vigtigt for hvidnæse po-

pulationen. 

11.10.4 Sæler 

Både spættet sæl og gråsæl forekommer i området. Dels yngler sælerne på ufor-

styrrede øer, rev, skær mv., og dels anvendes Kattegat generelt i forbindelse med 

vandringer og fødesøgning. 

  

Figur 11-31 Spættet sæl (tv) og gråsæl (th), de to sæler der kan forekomme i projektområdet. Foto: 

Naturstyrelsen. 

Spættet sæl 

Spættet sæl (Phoca vitulina) er den mest almindelige sæl i Danmark. Spættet sæl 

er en kystnær art, som er afhængig af at kunne komme på land hele året for at 

hvile, yngle (typisk maj-juli) og skifte pels (typisk august). Parring foregår i vand 

(typisk i juli). Populationen af spættet sæl i Danmark blev i 2012 anslået til 

16.000 dyr.  

Smålandsfarvandet projektområdet er sandsynligvis benyttet af spættet sæl ude-

lukkende fra Kattegat populationen. Der er ikke hvilesteder eller reservater i pro-

jektområdet, og det nærmeste hvilested er Avnø Fjord (<500 sæler) og Guldborg-

sund Nord (<50 sæler).  

Kendte hvilesteder for spættet sæl er vist i Figur 11-32. 
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Figur 11-32 Hvilesteder for spættet sæl i Danmark og Sverige. Størrelsen på cirklen angiver antal-

let af dyr observeret I august 2010. A) Oslo Fjord, B) Kosteröarna C) Väderöarna D) Lysekil E) 

Marstrand F) Tistlarna G) Varberg H) HallandsVöderö, I) Læsø, J) Anholt K) Hesselø L) Sjæl-

lands Rev (Odde) M) Bosserne N) Svanegrund O) Møllegrund P) Saltholm Q) Måkläppen R) Bøge-

strømmen S) Avnø Fjord T) Gulborgsund Nord U) Rødsand V) Vitten W) Centrale Limfjord Y) 

Limfjord Vest. 

Et studie af satellitmærkede spættede sæler fra Anholt viste, at sælerne forekom i 

Kattegat med en maksimal afstand på 249 km fra det hvilested, hvor dyrene blev 

mærkede. Under antagelse af, at denne afstand er repræsentativ for spættet sæl, 

er det muligt at projektområdet benyttes af sæler fra hvilesteder i den svenske del 

af Kattegat (fx Måkläppen og Hallands Väderö), samt sæler fra de indre danske 

farvande (fx Læsø, Anholt, Bøgestrømmen og Rødsand).   
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Kendskab til sæsonmæssige variationer i bevægelse af sæler i Danmark er baseret 

på studier af satellitmærkede sæler fra Anholt. Afstande fra hvilepladser og stør-

relsen af sælernes udbredelsesområde (home range) var højst i februar/marts og 

lavest i ynglesæsonen.  

Smålandsfarvandet benyttes regelmæssigt af spættet sæl, men kvantitative data 

om den økologiske betydning af området er ikke tilgængelige. Spættet sæl blev 

observeret under flytællinger i projektområdet (oktober og november 2013, samt 

marts, april og juli 2014). Projektområdet ligger hhv. 23 og 35 km. fra de to nær-

meste hvilepladser (Avnø Fjord og Guldborg Sund). Der er udpeget habitatområ-

der for sæler på en afstand fra projektområdet på omtrent 8-15 km, ”havet og ky-

sten mellem Agersø og Glænø” (H148) samt ”Smålandsfarvandet” (H152). Anholt 

og Læsø, de to største hvilepladser i Danmark, ligger hhv. 175 og 228 km fra pro-

jektområdet, men dyr herfra kan benytte projektområdet. Områdets økologiske 

betydning for spættet sæl anses på denne baggrund som moderat. 

Gråsæl  

Gråsæl (Halichoerus grypus) findes i Nordatlanten, og forekommer i de indre 

danske farvande. 

Gråsæl forekommer i lav tæthed i Kattegat. Der er ingen hvilepladser i projekt-

området, og den nærmeste hvileplads for gråsæl er Rødsand. 

Smålandsfarvandet benyttes regelmæssigt af gråsæl, men kvantitative data om 

den økologiske betydning af området er ikke tilgængelige. Det nærmeste habitat-

område for gråsæl ”Smålandsfarvandet” (H152) ligger 8 km væk. Rødsand, den 

nærmeste hvileplads for gråsæl, ligger syd for projektområder. Områdets økologi-

ske betydning for gråsæl anses samlet set som værende af begrænset betydning. 

Selv om gråsæl i danske farvande er i fremmarch, er deres populationsstørrelse 

ukendt.  

Høreevne 

Sæler er amfibiedyr, og deres høreevne har udviklet sig til at fungere både i luft og 

vand. Sæler producerer en lang række forskellige kommunikationskald både over 

og under vandet, fx kald forbindes almindeligvis med parringsadfærd og hævdel-

se af territoriet. 

Undervandshørelsens følsomhed hos den spættede sæl er undersøgt, og den vil 

fungere som model for hørelsens følsomhed under vandet for begge sælarter. Et 

audiogram for spættet sæl er vist i Figur 11-31. Et audiogram viser høreevnen med 

frekvensen på x-aksen og lydniveauet på y-aksen. 
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Figur 11-33 Audiogram for sæler, der viser høreevne for forskellige individer.  

Beskyttelsesstatus 

Spættet sæl og gråsæl er begge omfattet af habitatdirektivets bilag II og V og er 

således beskyttet i de habitatområder, hvor den er opført på udpegningsgrundla-

get (for vurdering iht. habitatdirektivet henvises til kapitel 14). Begge arter er 

desuden fredet i Danmark, hvilket betyder, at der ikke må drives jagt på dem.  

11.11 Fugle 

Beskrivelsen af fugle er baseret på baggrundsrapport for fugle og flagermus /10/. 

11.11.1 Afgrænsning og metode 

Grundlaget for beskrivelse af fugle er eksisterende litteratur, data fra tidligere 

undersøgelser (1999/2000) ved Omø Stålgrunde i forbindelse med en mulig 

havmøllepark og data fra national overvågning af vandfugle (NOVANA 2004, 

2008, 2013) i området samt følgende feltundersøgelser: 

 Flykortlægning af rastende fugle i et 1503 km2 stort areal omkring området for 

den nye havmøllepark. Kortlægningen er udført i oktober og november 2013 

samt to gange i marts og i april 2014 

 Skibsbaseret kortlægning af gråstrubet lappedykker og øvrige vandfugle (au-

gust – september 2014) 
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 Undersøgelse af fugletræk i området i 2014, herunder rovfugle ved brug af ra-

dar og laser rangefinder til kortlægning af fordeling, trækretning og flyvehøj-

der samt satellit-telemetriske undersøgelser af ederfugl og fløjlsand med hen-

blik på kortlægning af lokale trækmønstre. 

Afgrænsning af undersøgelsesområder for hhv. flykortlægning, kortlægning fra 

skib, radarundersøgelser samt telemetriske undersøgelser fremgår af Figur 11-34 

nedenfor.  
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Figur 11-34 Områder hvor der er foretaget optællinger af vandfugle fra fly (eksempel fra oktober 

2013) og fra skib i Smålandsfarvandet 2014 samt position af radarstation (Omø) og indsamlings-

lokaliteter af fugle i forbindelse med telemetriske undersøgelser (stjerne viser lokalitet for frisæt-

ning af fugle, som ikke blev sat fri på indsamlingslokaliteterne). 

 

11.11.2 Eksisterende forhold 

Projektområdet ligger i den sydøstlige del af Storebælt og lige syd for Omø, med 

vanddybder mellem ca. 2 – 20 m. Farvandet rummer nogle af de største koncen-

trationer af vandfugle i danske farvande og vurderes at være et af de vigtigste om-

råder for overvintrende vandfugle i Østersøen. I forhold til størrelsen af de bio-

geografiske bestande er ederfugl, sortand, fløjlsand, rødstrubet lom og gråstrubet 

lappedykker de fem vigtigste arter i området. 

I det følgende gennemgås resultater af de gennemførte undersøgelser med hen-

blik på at beskrive forholdene i området. 
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11.11.3 Kortlægning af havfugle ved flytællinger 

Resultatet af flytællinger er opsummeret i Tabel 11-5.  

Undersøgelserne af forekomst og udbredelse af vandfugle i Smålandsfarvandet 

viser at området understøtter en høj diversitet med talrige vandfugle og navnligt 

udenfor ynglesæsonen dvs. perioden fra ca. august til april. Fuglene er vidt ud-

bredte i det kortlagte område og med de højeste tætheder i selve det planlagte 

område for havmølleparken på vanddybder mellem 5 – 15 m. 

Der er i forbindelse med flykortlægningen i 2013 og 2014 på de fire flytællinger 

tilsammen observeret i alt godt 30 arter med samlet antal optalte individer fra 

knap 14.000 til ca. 42.000 fugle. Sortand og ederfugl findes i næsten lige store fo-

rekomster og derefter knopsvane, fløjlsand, sølvmåge og skarv. Det forventes at 

størstedelen af observerede lommer er rødstrubet lom, der er relativt hyppig i 

området. Den sjældne nordisk lappedykker blev observeret i oktober. 

Hovedparten af de ikke-ynglende havfugle findes i efterårs-, vinter- og forårsmå-

nederne. Skarver og måger er dog lige hyppige hele året. Et mindre antal sortæn-

der og ederfugle forekommer i området under fældning i sensommeren.  

Tabel 11-5 Observerede fugle ved flytællinger. 

Dansk navn 
Videnskabeligt 

navn 

Okt 

2013 

Nov 

2013 

Mar 

2014 

Apr 

2014 

Rødstrubet lom Gavia stellata 4 3 15 2 

Lommer ubest. Gaviidae indet. 9 2 110 109 

Nordisk lappedykker Podiceps auritus 24    

Toppet lappedykker Podiceps cristatus 9 1 16  

Gråstrubet lappedykker Podiceps grisegena 17  24 2 

Lappedykkere sp. Podicipedidae indet. 74 4 50 3 

Knopsvane Cygnus olor 663 87 812 1.214 

Svane ubest. Cygnidae indet. 1.703 427 37  

Grågås Anser anser 757 136 1 267 

Blisgås Anser albifrons    2 

Sædgås Anser fabalis  1   

Knortegås Branta bernicla 309 24 8 133 

Kanadagås Branta canadensis    2 

Gås ubest. Anseriformes indet.  3 30  
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Dansk navn 
Videnskabeligt 

navn 

Okt 

2013 

Nov 

2013 

Mar 

2014 

Apr 

2014 

Gravand Tadorna tadorna   10 46 

Pibeand Anas penelope 43 6     

Gråand Anas platyrhynchos 76 94 22 34 

Krikand Anas crecca 6     30 

Taffeland Aythya fuligula 6   20 18 

Troldand Aythya marila   40     

Ederfugl 
Somateria mollis-

sima 
10.625 10.487 30.35o 16.09o 

Havlit Clangula hyemalis   59 44 24 

Sortand Melanitta nigra 995 578 3.391 21.916 

Fløjsand Melanitta fusca 125 175 822 747 

Sortand/Fløjlsand ub-

est. 
Melanitta indet.   28 231   

Hvinand Bucephala clangula 11 113 268 231 

Toppet skallesluger Mergus serrator 6 29 8 17 

Stor skallesluger Mergus merganser 1       

And ubest. Anatinae indet. 8 80 3   

Skarv 
Phalacrocorax car-

bo 
946 645 121 154 

Sølvmåge Larus argentatus 225 527 272 480 

Stormmåge Larus canus 121 19 16 22 

Stormmåge/Sølvmåge 

ubest 

Larus argentatus / 

canus 
1 3 2 14 

Sildemåge Larus fuscus 13     1 

Svartbag Larus marinus 5 31 21 13 

Sildemåge/Svartbag 

ubest. 

Larus fuscus / 

marinus 
10     1 

Hættemåge Larus ridibundus 66 45 20 90 

Dværgmåge Larus minutus 3 1   8 

Måge ubest. Laridae indet. 10 4 8 4 
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Dansk navn 
Videnskabeligt 

navn 

Okt 

2013 

Nov 

2013 

Mar 

2014 

Apr 

2014 

Terner Sterninae indet.     1 14 

Søkonge Alle alle       1 

Alk Alca torda     13 1 

Lomvie Uria aalge 3 1 21 11 

Alk/Lomvie ubest. 
Alca torda / Uria 

aalge 
8 1     

Total  16.882 13.651 36.767 41.701 

 

11.11.4 Udbredelse og tætheder af vandfugle 

Data fra tidligere flytællinger (NOVANA og VVM-redegørelse for Omø Stålgrun-

de) bekræfter de store forekomster af sortand, ederfugl, fløjlsand, sølvmåge og 

skarv i området, idet det skal nævnes at de pågældende undersøgelser dækkede 

mindre arealer. Derfor er det samlede antal observerede fugle fra disse undersø-

gelser også mindre. 

For de hyppigste, ikke-ynglende arter af havfugle blev de samlede bestandsstør-

relser og udbredelser estimeret ved hjælp af modeller (GAM). Modellernes resul-

tater har for de fleste arter vist god overensstemmelse med det observerede og be-

tragtes derfor som pålidelige, og på den baggrund er der i baggrundsrapporten 

/10/ udarbejdet udbredelseskort for en række arter blandt andet rødstrubet lom, 

lappedykkere (fortrinsvis gråstrubet lappedykker), skarv, ederfugl, havlit, sor-

tand, fløjlsand og sølvmåge.  

Det skal bemærkes, at arter som fx knopsvane, der var ret talrig ved feltundersø-

gelserne, ikke er vurderet som værende relevant i forbindelse med miljøvurderin-

gen som følge af fuglenes kystnære udbredelse, og hvor fuglene fouragerer på 

dybder omkring 1 m. Området for havmølleparken er således ikke et aktuelts le-

vested for knopsvaner. 

I denne VVM vises udbredelseskort for udvalgte fuglearter, lommer (rødstrubet 

lom), gråstrubet lappedykker, skarv, ederfugl, havlit, sortand, og fløjlsand. 

Ederfugl yngler fortrinsvis i den svenske og finske skærgård men også i Dan-

mark på holme og øer fx Saltholm. Hovedparten af de overvintrende fugle holder 

til i den vestlige del af Østersøen, herunder Storebælt, Lillebælt og det Sydfynske 
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Øhav samt Vadehavet. Den nordvesteuropæiske flyway bestand1 skønnes at være 

på 976.000 fugle. Ederfugl er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4,2, 

der giver grundlag for udpegning som trækfugl i EF-fuglebeskyttelsesområder.  

Ederfugl er observeret i hele undersøgelsesområdet såvel i den gennemførte fly-

kortlægning som i forbindelse med tidligere undersøgelser. Fuglene er koncentre-

ret på lavere vanddybder dvs. mellem 5 – 10 m. Beregningerne viser at ederfugl er 

den mest udbredte art i det modellerede område med et estimeret antal på om-

kring 100.000 i vinterperioden og med et maksimum på over 250.000 fugle i 

marts 2014 (jf. Figur 11-35). Selve havmølleområdet har en høj forekomst af eder-

fugle ved de fleste undersøgelser.  

  

Figur 11-35 Modelleret udbredelse og tæthed af ederfugl i undersøgelsesområdet i oktober og 

marts, hvor der ses den største tæthed. 

Sortand er en trækfugl, som yngler i den nordlige, boreale zone og i Arktis, mens 

den overvintrer i tempererede havområder. Flywaybestanden er skønnet til 

600.000 – 1.200.000 fugle (wpe.wetlands.org). 

                                                        

 

1Flyway bestand: Omfatter yngleområde, trækveje og vinterkvarter for en bestand af en fugleart. Bestanden er 

geografisk adskilt fra andre bestande af samme art hvad angår yngleområde og trækveje, mens der ikke sjældent 

er overlap hvad angår vinterkvarter. 
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Udvalgte udbredelseskort for sortand ses i Figur 11-36. Sortand er skønnet til ca. 

30.000 fugle vinterperioden. I løbet af trækperioden i april 2014 ses et maksi-

mum på ca. 170.000 fugle svarende til 15 - 30 % af den samlede flyway bestand, 

hvilket er det højeste antal beregnet i området til dato. Dette bekræfter områdets 

internationale betydning for bestanden af sortand.  

  

Figur 11-36 Modelleret udbredelse og tæthed af sortand i undersøgelsesområdet i november 2013 

og april 2014, hvor der ses den største tæthed. 

Fløjlsand trækker til den nordlige, boreale zone og arktisk tundra for at yngle og 

tilbringer vinteren i tempererede havområder, heraf estimeres det at ca. 373.000 

ud af en samlet flyway bestand på 450.000 tilbringer vinteren i hele Østersøom-

rådet herunder Kattegat.  

Udvalgte udbredelseskort for fløjlsand ses i Figur 11-37. Kortene viser at ca. 5.000 

– 7.500 fløjlsænder overvintrer med maksimum i løbet af foråret.  
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Figur 11-37 Modelleret udbredelse og tæthed af fløjlsand i undersøgelsesområdet i november og 

april, hvor der ses den største tæthed. 

Lommer omfatter her både rødstrubet lom og sortstrubet lom, da fuglene er 

vanskelige at identificere til artsniveau, når de er i vinterdragt. Dette til trods 

vurderes det at rødstrubet lom er dominerende i området, da kun denne art er 

identificeret ved tællingerne i området. Begge arter er opført i bilag I til EU fugle-

direktivet og indgår som udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder. Beg-

ge arter har cirkumpolar udbredelse, hvor de yngler i ferskvandssøer i de boreale 

skove og arktiske tundrazoner. Uden for yngleperioden tilbringer de det meste af 

tiden i havområder i den tempererede klimazone, herunder især i Østersøen, 

Nordsøen og i kystfarvande i nordøstlige Atlanterhav. Størrelserne af flyway be-

stand er usikker, men det skønnes at der er mellem 150.000 - 450.000 for rød-

strubet lom. 

Det er beregnet, at der i løbet af vinterhalvåret vil opholde sig ca. 500 lommer og 

om foråret ca. 3.000 lommer i det undersøgte område i Smålandsfarvandet. Det 

skønnes at det altovervejende flertal er rødstrubet lom, og fuglene er jævnt fordelt 

i området.  
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Figur 11-38 Modelleret udbredelse og tæthed af rødstrubet lom/sortstrubet lom i undersøgelses-

området i marts og april, hvor der ses den største tæthed. 

Lappedykkere omfatter i denne forbindelse arterne toppet lappedykker og grå-

strubet lappedykker, da fuglene i vinterdragt er vanskelige at adskille og bestem-

me til artsniveau. Fuglene, der registreres i fældeperioden om efteråret, er stort 

set udelukkende gråstrubet lappedykker. Den nordvest-vest europæiske bestand 

skønnes at være 290.000 – 420.000 for toppet lappedykker og 42.000-60.000 

for gråstrubet lappedykker. Fuglene yngler i ferskvandssøer i den tempererede og 

boreale klimazone, mens de overvintrer i både søer og havområder i den tempe-

rerede zone, herunder i Danmark, hvor de er ganske udbredte.  

Antallet af gråstrubet lappedykker blev anslået til 1.800 i fældeperioden i august-

september 2014.  
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Figur 11-39 Modelleret udbredelse og tæthed af lappedykkere i undersøgelsesområdet i august - 

september, hvor der ses den største tæthed af fældende fugle, beregnet på baggrund af skibskort-

lægning. 

De højeste forekomster uden for fældeperioden er registreret i november og de-

cember 1999 samt ved flytællingerne i oktober 2013 og marts 2014. Der synes at 

være store udsving i forekomsten af disse fugle. Modelberegningerne viser at lap-

pedykkere forekommer med lave tætheder i det meste af undersøgelsesområdet. 

Havlit yngler i den arktiske tundra i Sibirien med små bestande i Norge, Sverige 

og Finland. Størstedelen af den overvintrende bestand er koncentreret i sydøstli-

ge Østersø, og de danske farvande udgør den sydlige og vestlige udbredelses-

grænse. Flyway bestanden ligger på omkring 1,6 mio. fugle. 

Generelt er antallet af fugle lavt i undersøgelsesområdet, men den største tæthed 

ses i selve området for havmølleparken. 

Skarv yngler normalt ved kyster eller indlandssøer. I vinterhalvåret samles de 

langs danske kyster og sydlige Østersø, hvor de også har de største forekomster. 

Flyway bestanden af skarv, underarten Phalacrocorax carbo sinensis, skønnes at 

være omkring 380-405.000 fugle.  

Den største udbredelse af skarv i undersøgelsesområdet er estimeret til ca. 5000 

fugle i oktober 2013 med de højeste tætheder i de kystnære områder. 
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Figur 11-40 Modelleret udbredelse og tæthed af skarv og havlit i undersøgelsesområdet i oktober 

og november 2013. 

11.11.5 Telemetriske undersøgelser 

Undersøgelserne omfatter blandt andet montering af GPS sendere på et antal fug-

le hhv. ederfugle og fløjlsand med henblik på at kortlægge dels fuglenes bevægel-

ser i den periode, hvor de er udstyret med sender og dels fuglenes brug af områ-

det som levested. Resultaterne er analyseret og bearbejdet ved hjælp af en model 

GAMM (Generalized Additive Mixed Model) for blandt andet at få vist udbredel-

sesmønstre for fuglene.  

Både ederfugl og fløjlsand viser sig at være rimeligt stationære og flytter sig gen-

nemsnitligt mindre end 1 km i timen. Største afstande ses i løbet af morgenti-

merne med op til 2 km og skønnes at være kompensation for den afdrift, der sker 

i løbet af natten, når fuglene er passive dvs. ikke fouragerer og derfor flyder på 

vandet. Afdriften påvirkes af vindforhold og er således større ved øget vindha-

stighed.  

Undersøgelserne viser at både ederfugl og fløjlsand i dagtimerne samler sig i 

havmølleområdet, hvor der blandt andet er forekomst af tilgængelige muslinger, 

hvilket gør området til velegnet til fouragering. Om natten er fuglene mere spredt 

i hele området (jf. Figur 11-41).   
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Figur 11-41 Modeleret fordeling af ederfugle og fløjlsænder i undersøgelsesområdet dag og nat på 

baggrund af kortlægning af fuglenes bevægelsesmønstre ved hjælp af GPS. Det ses at havmølle-

området udgør et godt levested fx i forbindelse med fouragering for begge arter. 
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11.11.6 Fugletræk  

Radarundersøgelser og laser rangefinder undersøgelser er gennemført med hen-

blik på at kortlægge enkelte fugle og fugleflokke, der trækker mellem Stigsnæs-

området på Sjælland og Langeland; et område, der er velkendt som træklokalitet 

for især rovfugle. Fuglenes trækhøjde er bestemt ved hjælp af laser range finder.  

Radarundersøgelser og laser rangefinder undersøgelser  

Undersøgelserne viser at bramgås, knortegås, musvåge, spurvehøg, ringdue og 

flere arter af spurvefugle heraf knap en million bogfinker/kvækerfinker domine-

rer registreringerne. For alle arter går trækruten altovervejende vest om undersø-

gelsesområdet for havmøller og via Omø. Derudover er der store træk af vandfug-

le, der raster eller overvintrer i farvandet ved Omø. 

Gæs, herunder et stort efterårstræk af især knortegæs og bramgæs passerer langs 

østkysten af Omø. Vindforholdene influerer på trækhøjden, og bramgæs flyver 

generelt lavere i modvind i forhold til medvind, hvor flyvehøjden kan være over 

200 m højde. 

Skarver har trækbevægelser, der går både mod nord og sydvest, og det skønnes 

derfor, at der er tale om lokale fugle, der flytter rundt. 

Andre vandfugle som fx pibeænder og ederfugle har betydelige trækbevægelser 

langs østkysten af Omø og ligeså dværgmåge, som er langdistancetrækker. Pibe-

ænder trækker overvejende mod sydvest, hvorimod dværgmåger mere trækker i 

vestlig retning.  

Rovfugle skønnes at omfatte mere end 35.000 rovfugle, navnlig spurvehøg, 

musvåge, rørhøg, tårnfalk, dværgfalk, hvepsevåge og rød glente, der i efteråret 

trækker i en korridor fra Sjælland tværs over Omø mod Langeland. Undersøgel-

serne fastslår som forventet at de fleste rovfugle passerer nord for den planlagte 

havmøllepark.  På baggrund af trækregistreringerne er det forventet, at mindre 

end 25 % af rovfuglene at krydse området for den planlagte havmøllepark. For en 

art som musvåge forventes blot ca. 3 % at krydse området. Rovfuglenes trækrute 

går fra Stigsnæsområdet via Omø og mod vest over Storebælt til Langeland, idet 

dette er den korteste distance over Storebælt jf. eksempel for musvåge Figur 

11-42. 

Flyvehøjden varierer for de fleste arter af rovfugle som funktion af vindretning, 

med fugle, der flyver højere i medvind i forhold til modvind.  
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Duer og spurvefugle For flere arter af landfugle viser det samlede observerede 

antal (fx ringdue 320.000, stær 60.000, bogfinke / kvækerfinke 990.000) at 

trækkorridoren fra Stignæs tværs over Omø til Langeland er af stor betydning på 

nationalt såvel som på internationalt plan. Registreringerne tyder på at de fleste 

krydser Storebælt nord for den planlagte havmøllepark og flyver i en overvejende 

sydvestlig retning (jf. Figur 11-42). Duer og spurvefugle flyver lavere i modvind 

end ved medvind. 

  

Figur 11-42 Radarkortlægning af trækkende musvåger (venstre side) og trækkende ringduer (høj-

re side), der krydser Storebælt via Omø. 

Fuglenes flyvehøjder varierer fra art til art og med store variationer i observe-

rede flyvehøjder. Dette kan tilskrives dels artsforskelle og dels vindforholdene, 

herunder vindretning. Således er flyvehøjderne ofte betydeligt lavere ved mod-

vind i forhold til sidevind eller medvind.  

11.12 Flagermus 

Beskrivelsen af flagermus (offshore) er baseret på baggrundsrapport for fugle og 

flagermus /11/. 
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11.12.1  Afgrænsning og metode 

Beskrivelsen af flagermus er baseret på et litteraturstudie samt følgende feltun-

dersøgelse: 

 Lyddetektorer (Wildlife Acousticks SM2+) placeret på Lolland og Omø, der 
indsamler data i april- oktober.  

11.12.2  Trækkende flagermus 

Eksisterende viden om flagermus på træk i Bælthavet er meget sparsom, og be-

skrivelsen baseres primært på feltundersøgelsen med lyddetektorer.  

En oversigt over registreringer under baseline-undersøgelserne i 2014 er vist i 

Tabel 11-6. Langt de fleste flagermus blev registreret på Lolland sammenlignet 

med Omø.  

Tabel 11-6 Registrerede flagermus på Lolland og Omø. Optagelser på Lolland foregik mellem den 

8. april til den 15.juni og optagelser på Omø foregik fra den 7. april til den 11. oktober 2014. 

Art Antal, Lolland Antal, Omø 

Bredøret flagermus (Barbastella barbastellus) 12  

Brunflagermus (Nyctalus noctula) 22 64 

Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) 3 6 

Sydflagermus (Eptesicus serotinus) 31 356 

Brun- eller skimmel flagermus  1 

Brun-, skimmel- eller sydflagermus  4 

Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) 6.319 276 

Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) 204 226 

Vandflagermus (Myotis daubentonii) 7 1 

Langøret flagermus (Plecotus auritus) 1  

Totalt antal 6.599 934 

 

Der blev registreret i alt 6.599 optagelser på Lolland, og 934 optagelser på Omø. 

Forskellen understreges af det faktum, at en teknisk fejl ved måleudstyr på Lol-

land medførte, at der kun blev udført registreringer indtil midt juni. 
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På trods af de store forskelle i akustisk aktivitet mellem de to lokaliteter, var det 

de samme arter der dominerede begge steder. På både Lolland og Omø var opta-

gelserne domineret af fire arter; dværgflagermus, sydflagermus, brunflagermus 

og troldflagermus. Der blev på begge stationer desuden registreret skimmelfla-

germus og vandflagermus. På Lolland blev desuden registreret langøret og bredø-

ret flagermus. 

Registreringernes tidslige mønstre varierede og var artsspecifikke på begge lokali-

teter. Der var flere hundrede registreringer af dværgflagermus hver nat i april-

maj på Lolland, hvilket muligvis kan betragtes som trækkende dyr. Registreringer 

i maj-juni tyder dog på at arten også er lokal. På Omø blev dværgflagermus regi-

streret i lave antal. Troldflagermus og brunflagermus blev registreret på begge lo-

kaliteter, og på Omø blev arterne primært registreret i april og/eller september, 

hvilket indikerer trækkende dyr. 

11.13 Landskabelige forhold  

Beskrivelsen af landskabelige forhold er baseret på baggrundsrapport for land-

skab og visualiseringer /11/samt baggrundsrapport for kystmorfologiske forhold 

/6/. 

11.13.1  Afgrænsning og metode 

Beskrivelsen af de landskabelige forhold findes i VVM-redegørelsens del 3, som 

omhandler miljøforhold på land. Her er også vurderingerne af påvirkninger på 

det visuelle indtryk på kysterne beskrevet.  

11.14 Beskyttede og fredede områder 

Beskrivelsen af beskyttede og fredede områder er baseret på en kortlægning af 

arealinteresser /12/. Internationale beskyttelsesinteresser (Natura 2000) behan-

dles særskilt i kapitel 14. 

11.14.1  Afgrænsning og metode 

Fredede områder og natur- og vildtreservater er kortlagt baseret på data fra 

Danmarks Miljøportal (arealinformation). 

11.14.2  Fredede områder og natur- og vildtreservater 

Fredede områder samt natur- og vildtreservater er vist i Figur 11-43. På havet er 

der ikke geografisk sammenfald mellem projektområdet havmøller og fredede 

områder eller natur- og vildtreservater.  
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Figur 11-43 Fredning og reservater nær undersøgelsesområdet. 
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11.15 Marinarkæologi  

Beskrivelsen af de marinarkæologiske forhold er baseret på baggrundsrapport 

udarbejdet af Vikingeskibsmuseet /13/ og /30/. 

11.15.1 Afgrænsning og metode 

De marinarkæologiske interesser indenfor projektområde og kabelkorridor er 

kortlagt på baggrund af eksisterende viden (arkivalsk kontrol) samt en marinar-

kæologisk gennemgang af tilvejebragte geofysiske undersøgelsesdata.  

Der blev i den arkivalske kontrol fundet 9 registreringer indenfor projektområde 

og kabelkorridor, heraf 2 registreringer af stenalderfund /13/.  

Inputtet til den foreløbige marinarkæologiske kortlægning fra de geofysiske un-

dersøgelser har omfattet følgende data: side scan sonar, magnetometer, sub bot-

tom profiler og flerstråleekkolod.  Indsamlingen af side scan sonar blev vanske-

liggjort af tilstedeværelsen af et markant springlag med usikkerheder i positione-

ringen af sejllinjerne til følge. I tolkningen af potentialet for tilstedeværelsen af 

bopladspotentiale (stenalder) er de geofysiske data samtolket med geologiske da-

ta og holdt op imod en gennemprøvet model for kystbosættelse /30/. 

Når den endelige placering af havmøller, kabler, o. lign. er kendt, skal der tages 

stilling til behovet for egentlige dykkerbesigtigelser, undersøgelser med UV-

metaldetektor, prøvesugning og prøvetagning/datering af sedimenter /13//30/.  

11.15.2 Marinarkæologiske forekomster 

De arkæologiske forekomster indenfor projektområde og kabelkorridor vil pri-

mært falde indenfor to kategorier, nemlig stenalderbopladser/landskaber og 

vrag/øvrige menneskeskabte objekter. 

Oversvømmede stenalderbopladser 

Siden den sidste istid har havet omkring Danmark gennemgået en række ændrin-

ger i forhold til det relative havspejlsniveau. Disse ændringer medfører, at nogle 

af stenalderlandskabets tidligere landområder i dag er oversvømmede og eventu-

elt dækkede af sedimenter. De oversvømmede stenalderbopladser udgør ofte vig-

tige arkæologiske fundsteder, idet redskaber af organisk materiale kan være me-

get velbevarede i forhold til fund fra lignende fundsteder på land. 

På baggrund af sub bottom profiler fra de geofysiske undersøgelser er der fra ma-

rinarkæologisk side udpeget én geologiske enhed (Unit 1 – den kvartære overfla-

de), der kan være arkæologisk interessante, idet den repræsenterer en flade, der i 

stenalderen har ligget over havniveau. Fladen ligger ca. 10-20 m under nuværen-

de havniveau. Ud fra topografien af denne flade er der udpeget en række områder 

med potentiale for tilstedeværelse af stenalderbopladser. Disse områder knytter 

sig primært til tidligere mindre sunde, nor og lignende kystlandskaber, der erfa-
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ringsmæssigt har været attraktive bosættelsessteder i stenalderen. Herefter er 

områder med blotlagte moræneflader udtaget. Slutteligt er der etableret buffer-

zoner baseret på erfaringer fra tidligere undersøgelser 

En oversigt over områder med potentiale for tilstedeværelse af stenalderboplad-

ser ses i Figur 11-44.   

 

Figur 11-44 Oversigt over områder med potentiale for tilstedeværelse af stenalderbopladser 

Områderne med bopladspotentiale knytter sig primært til den nordlige del af ka-

belkorridoren samt jævnt fordelt ud over projektområdet med undtagelse af den 

vestligste del. 

De registrerede stenalderfund fra den arkivalske kontrol er ligger i forbindelse 

med de udpegede områder med øget potentiale for tilstedeværelse af stenalder-

bopladser.  
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Vrag og øvrige menneskeskabte objekter 

På baggrund af side scan sonar data er der foretaget en udpegning af forventede 

menneskeskabte objekter, der er blotlagt på havbundsoverfladen /13/. Disse er 

efterfølgende blevet grupperet i 5 klassificeringer, hvoraf 3 klassificeringer vurde-

res at være menneskeskabte og relevante i forhold til videre arkæologiske under-

søgelser (CONF1, CONF2 og CONF3). Disse omfatter i alt 40 objekter, hvoraf 3 

objekter forventes at være vrag.  

Derudover er der i magnetometer-undersøgelsen påvist i alt 682 magnetiske 

anomalier >2 nT spredt ud over projektområdet og 108 magnetiske anomalier > 2 

nT i kabelkorridoren. Ingen af de magnetiske anomalier er sammenfaldende med 

objekterne udpeget i sidescan sonar undersøgelserne. Det høje antal magnetiske 

anomalier menes at skyldes tilstedeværelsen af dels store sten/blokke i forbindel-

se med de glaciale aflejringer og dels et søkabel, der krydser projektområdets øst-

lige del.  

En oversigt over fordelingen af anomalier over projektområde og kabelkorridor 

ses af Figur 11-45. 
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Figur 11-45 Oversigt over arkivalske registreringer samt anomalier fra side scan sonar og mag-

netometer. 

De udpegede objekter og anomalier findes jævnt fordelt over det meste af pro-

jektområdet, dog med meget få objekter og anomalier i den østligste del. En 

nærmere identifikation af objekterne/anomalierne og dermed vurdering af den 

arkæologiske interesse kræver detailundersøgelser i form af fx visuel inspektion 

via ROV eller dykkerundersøgelser.  

Ingen af de påviste anomalier kan med rimelighed knyttes til registreringerne fra 

den arkivalske kontrol /13/. 
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11.16 Rekreative forhold  

Beskrivelsen er baseret på en kortlægning af arealinteresser /12/ samt bag-

grundsrapport for befolkning og sundhed /19/.  

11.16.1 Afgrænsning og metode 

Kortlægning af rekreative interesser på havet er baseret på Miljøportalen (Dan-

marks Arealinformation) og Slagelse Kommuneplan. 

11.16.2 Rekreative interesser 

Kortlægning af rekreative interesser på havet tager udgangspunkt i lystbådehav-

ne, badestrande mv. Disse interesser ses illustreret på Figur 11-46. 

De rekreative interesser i og omkring undersøgelsesområdet på havet omfatter 

primært: 

 Smålandsfarvandet er et populært farvand at sejle i, bl.a. i kraft af de mange 
øer i området, og fordi området ikke er præget af tekniske anlæg og barrierer i 
form af eksempelvis broer og havmølleparker. I nærhed af undersøgelsesom-
rådet findes lystbådehavne i Skælskør beliggende i Skælskør Fjord, på Agersø 
og Kirkehavn på Omø. Derudover findes et netværk af lystbådehavne i hele 
Smålandsfarvandet. 

 Fritidsfiskeri kan ske ved Skælskør og øerne Agersø, Omø eller Glænø. Navn-
lig de tre øer byder hver især på gode fiskepladser, hvor der kan fiskes efter 
havørred, torsk, hornfisk, fladfisk, regnbueørred og multe langs hele kysten. 

 Både på land og på havet er der jagtinteresser, herunder strandjagt. 

 Fra færgehavnen ved Stigsnæs er der forbindelser til Agersø og Omø.  
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Figur 11-46 Rekreative interesser. 

11.17 Radar og radiokæder 

Beskrivelsen er baseret på baggrundsrapport for radar og radiokæder /14/. 

11.17.1 Afgrænsning og metode 

Der er indhentet data fra Erhvervsstyrelsen, Frekvensregisteret, Retsinfo, Forsva-

ret, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) samt relevante lufthavne. Der har 

ligeledes været afholdt møde med Marinestaben (tidligere SOK), hvor mulige på-

virkninger af Marinestabens radarsystemer blev drøftet. 

Endelig har Marinestaben og Erhvervsstyrelsen deltaget i første offentlighedsfase 

for Smålandsfarvandet Havmøllepark. Deres høringssvar er inddraget i beskrivel-

serne og vurderingerne i denne VVM-redegørelse. 
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11.17.2 Radarer 

Radar er en forkortelse for RAdio Detection And Ranging. En radar virker ved at 

udsende en puls af radiobølger i en given retning. Hvis bølgen rammer et objekt, 

vil den reflekteres som et ekko. Radarens modtager registrerer den tid det tager 

radiobølgen at returnere og på denne baggrund udregnes, hvor langt det registre-

rede objekt befinder sig fra radaren. Ved hjælp af roterende radarer er det muligt 

at kigge i flere retninger. 

Meteorologiske radarer 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har opsat 5 radarer i Danmark til regi-

strering af nedbør. Radarne er placeret på jordoverfladen og scanner atmosfæren 

med en rækkevidde på op til 240 km. Inden for en rækkevidde af 120 km (af hver 

radar) er hele Danmarks atmosfære dækket i op til 1 km’s højde. Radarne er pla-

ceret på Stevns, i Sindal, i Virring, på Rømø og på Bornholm. 

Projektområdet for Smålandsfarvandet Havmøllepark ligger inden for rækkevid-

den af vejrradaren på Stevns. 

Civile overvågningsradarer for luftfart 

Lufthavnene i Danmark anvender to forskellige radartyper til overvågning af fly-

trafikken: en primær radar og en sekundær radar. 

En primær radar er en konventionel radar, der som beskrevet indledningsvist i 

kapitlet udsender en puls af radiobølger. En primær radar kan ikke se, hvad der 

er opfanget af radaren, blot at der er et objekt.  

De store danske lufthavne har primære radarer, men benytter i praksis deres se-

kundære radarer (se nedenfor) til overvågning af flytrafikken. Generelt har pri-

mære radarer en rækkevidde på 60 sømil, svarende til 111 km. 

Den sekundære radar har en væsentligt længere rækkevidde (250 sømil) og virker 

ved at radaren sender et signal ud, som modtages af en transponder, som i dag er 

monteret på alle større fly. Transponderen sender flyposition og en kode tilbage, 

og ved hjælp af koden identificeres hvert enkelt fly. 

Projektområdet for Smålandsfarvandet Havmøllepark ligger inden for Roskilde 

og Kastrup lufthavnsradarers rækkevidde (radarhorisont). Forhold vedrørende 

flytrafik og lufthavne er beskrevet yderligere i kapitel 11.18. 

Forsvarets overvågningsradarer 

Marinestaben og Flyvertaktisk Kommando foretager farvandsovervågning og fly-

registrering i dansk territorium. Marinestaben støttes bl.a. af VTS systemet (Ves-

sel Traffic Service), der anvendes til overvågning af skibstrafikken i Storebælt. 

Skibe skal via radiokommunikation melde sig ved ankomst til Storebælt og som 

en del af systemet er der opstillet radarer ved Hou, Sprogø og Enebjerg. Den syd-
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lige grænse af VTS systemet løber mellem Hou på Langeland, syd om Omø og til 

Stigsnæs på Sjælland. 

Figur 11-47 illustrerer, hvor Forsvaret har opstillet radarer i nærheden af Små-

landsfarvandet samt VTS radarerne ved Storebælt. De nærmeste radarer er rada-

rerne i Hou, Sprogø og Keldsnor. 

I Hou og på Sprogø, henholdsvis ca. 15 og 30 km fra projektområdet, er der op-

stillet radarer af typen Scanter 2001, som er en overfladevarslingsradar, der kan 

detektere og følge skibe. 

I Keldsnor, ca. 50 km fra projektområdet, er der opstillet en Scanter 4000 radar, 

som er en kombineret overflade- og lavluftvarslingsradar, der kan detektere og 

følge skibe samt lavtgående fly. 

 

Figur 11-47 Forsvarets radarer i nærheden af projektområdet. 



 

101 

    

Figur 11-48 Scanter 4000 radar (t.v.) opstillet i Keldsnor. Scanter 2001 radar (t.h.) opstillet i Hou 

og på Sprogø. 

 

Skibsradarer 

Skibsradarer (mobile systemer) anvendes på mange skibe, til navigation og med 

henblik på at undgå kollisioner. Skibsradarerne er typisk kortbølgeradarer, hen-

holdsvis 3 cm og 10 cm radarer. 

Undersøgelsesområdet for havmøller i Smålandsfarvandet ligger tæt på de etable-

rede og meget trafikerede sejlruter gennem Langelandsbæltet (henholdsvis Rute 

H og rude DW 19m), samt de mindre trafikerede sejlruter, der krydser syd og øst 

om undersøgelsesområdet. Herudover forekommer en del fritidssejlads i Små-

landsfarvandet. Se i øvrigt kapitel 11.19.  

11.17.3 Radiokæder 

En radiokæde er en dataforbindelse mellem to positioner. Forbindelsen etableres 

ved hjælp af radiobølger med meget høj frekvens. Der benyttes retningsbestemte 

antenner og en radiokæde er således et trådløst alternativ til fx en kabelforbindel-

se. Der er ikke identificeret nogen radiokæder i projektområdet. 

11.18 Flytrafik  

Beskrivelsen er indeholdt i en baggrundsrapport om flytrafik /15/. 

11.18.1 Afgrænsning og metode 

Til kortlægning af forhold vedrørende flytrafik i området omkring Smålandsfar-

vandet er der indhentet data fra Trafikstyrelsens hjemmeside, Kastrup og Roskil-

de lufthavnes hjemmesider, Forsvaret, www.flykort.dk samt private flyvepladsers 

hjemmesider. Endvidere er der foretaget telefoniske konsultationer med Roskilde 

og Kastrup lufthavne. Marinestaben og Flyvertaktisk Kommando (FTK) har del-

javascript:win('_KYRA03.htm');
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taget i første offentlighedsfase for Smålandsfarvandet Havmøllepark, og deres 

høringssvar er inddraget. 

Kun de nærmeste relevante lufthavne, militær flyvestationer og flyvepladser i for-

hold til projektområdet er medtaget i beskrivelserne. 

11.18.2 Lufthavne og flyvestationer 

Den nærmeste internationale lufthavn er Kastrup Lufthavn (EKCH), der er belig-

gende ca. 100 km nordøst for projektområdet. Kastrup lufthavn er Danmarks 

største lufthavn og også den største i Norden. Fra lufthavnen foregår der fast ru-

tetrafik til mange internationale destinationer. Afstanden til Roskilde lufthavn, 

som er beliggende nordøst for projektområdet er ligeledes ca. 100 km. 

Smålandsfarvandets projektområde ligger udenfor Kastrup og Roskilde lufthavns 

indflyvningsplaner og er derfor ikke berørt af indflyvningsruter eller restriktioner 

i forhold til lufthavnene. 

Den nærmeste militære flyvestation er Skalstrup flyvestation, der ligger ved Ros-

kilde ca. 100 km nordøst for projektområdet. Skalstrups indflyvningsplan er ikke 

berørt af havmølleparken. 

Figur 11-49 viser et kort over de nærmeste lufthavne og flyvestationer, samt dis-

ses indflyvningsplaner. 

11.18.3 Flyvepladser 

De nærmeste mindre flyvepladser i forhold til projektområdet er Vejrø, Korsør og 

Tåsinge flyveplads. Figur 11-49 viser et oversigtskort over flyvepladserne.  

Vejrø flyveplads (EKVO) er en privat flyveplads på den lille ø Vejrø, som ligger 

nord for Lolland. Flyvepladsen er beliggende 6 km sydøst for projektområdet. 

Flyvepladsen har en græsbelagt start-og landingsbane (600 m) i nordøst-

sydvestlig retning. Der er også en helikopter landingsplads på Vejrø. 

Korsør flyveplads (EKKO) er en privat flyveplads, med 600 m græs start- og lan-

dingsbane. Banen er orienteret i nordvest-sydøstlig retning og ligger 23 km nord 

for projektområdet. 

Tåsinge flyveplads (EKST) er en offentlig flyveplads, beliggende 37 km vest for 

projektområdet. Flyvepladsen har en græsbelagt start og landingsbane (900 m), 

og er anlagt i nordvest-sydøstlig retning. Selskabet Starling Air tilbyder taxiflyv-

ning fra Tåsinge flyveplads og har faste rutetaxaflyvninger mellem Ærø, Svend-

borg, Ringsted og København Vest. 
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Figur 11-49 Lufthavne, flyvestationer, flyvepladser. 

11.18.4 Flyveregler 

I henhold til luftfartsreglerne skelnes der mellem regler for IFR-flyvning (Instru-

mentflyveregler) og VFR-flyvning (Visuelflyveregler). Bortset fra under start og 

landing gælder følgende regler: 

 Instrumentflyvning skal ske med en mindstehøjde på 300 m over den højeste 

hindring beliggende inden for en radius af 8 km fra luftfartøjets beregnede 

position. 

 Visuel flyvning skal ske med en mindstehøjde på 150 m over jorden og vandet. 

Ved passage hen over tæt bebyggelse skal visuel flyvning ske ved en højde på 

300 m over den højeste hindring inden for en radius af 600 m fra luftfartøjet. 
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11.19 Sejladsforhold  

Beskrivelsen er baseret på baggrundsrapport for sejladsforhold /16/. 

11.19.1 Afgrænsning og metode 

Sejladsforhold beskrives primært på baggrund af analyse af AIS-data fra decem-

ber 2012 til november 2013. AIS-data (Automatic Identification System) indsam-

les fra fartøjer udstyret med en AIS-transponder til automatisk identifikation og 

registrering af skibe. Ikke alle skibe er udstyret med AIS-transponder. Desuden 

benyttes oplysninger fra Søfartsstyrelsen og retningslinjer fra IMO (International 

Maritime Organization). 

11.19.2 Ruter 

Der eksisterer 9 ruter ved undersøgelsesområdet, (jf. Figur 11-50). 

 Rute 1: Dybvandsruten gennem Storebælt 

 Rute 2: Rute H gennem Storebælt 

 Rute 3: Trafikken mellem Storebælt og Smålandsfarvandet gennem Omø 
Sund 

 Rute 4: Trafikken mellem Storebælt og Smålandsfarvandet gennem Agersø 
Sund 

 Rute 5: Trafikken mellem Storebælt og Smålandsfarvandet, som passerer syd 
for undersøgelsesområdet 

 Rute 6: Trafikken gennem Ståldybet, fx. fra Kragenæs 

 Rute 7: Trafikken inde Smålandsfarvandet, som sejler til/fra Guldborg Sund 

 Rute 8: Trafik inde Smålandsfarvandet, som sejler til/fra Vording-
borg/Storstrøm 

 Rute 9: Færge mellem Stigsnæs og Omø 
 

Figur 11-50 viser de fire ruter, markeret med blåt, samt intensiteten af skibsfar-

ten, hvor sort er den højeste intensitet.  
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Figur 11-50 Sejlruter ved Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Antal passager per sejlrute fra december 2012 til november 2013 er angivet i Ta-

bel 11-7. 

Tabel 11-7 Skibspassager per sejlrute for de ni sejlruter nær projektområdet 

Sejlrute Nordgående Sydgående 

1 4.623 1.691 

2 4.937 5.299 

3 394 351 

4 526 636 

5 251 274 

6 152 132 

7 408 442 

8 301 305 

9 2.516 2.547 

 

Sammensætningen af skibe på de ni ruter er vist i Figur 11-51. Rute 1 og 2, der lig-

ger vest for undersøgelsesområdet, er primært domineret af større kommercielle 

fartøjer. De andre ruter i Smålandsfarvandet er mere blandede, med fragtskibe, 

fiskeskibe og nogle mindre fartøjer.  
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Figur 11-51 Sammensætning af skibe for de ni sejlruter nær projektområdet. 

11.20 Fiskeri  

Beskrivelse af fiskeri er baseret på baggrundsrapport for kommercielt fiskeri /17/. 

11.20.1 Afgrænsning og metode 

For at kortlægge fiskeriet i projektområdet er der udført: 

 Analyse af logbogsdata fra relevante ICES kvadrater for perioden 2004-2013. 
I farvandsområdet Bælthavet og Vestlige Østersø indberetter alle fiskefartøjer 
≥ 8 meter den skønnede fangst per ICES kvadrat, og værdien er beregnet på 
baggrund af den registreret skønnede vægt for hver enkel art det pågældende 
år samt en gennemsnitlig pris for den pågældende art det pågældende år.  

 Analyse af Vessel Monitoring System (VMS) data fra fartøjsovervågningssy-
stemet for perioden 2004-2013. Fartøjsovervågningssystemet er et satellitba-
seret overvågningssystem for fiskerifartøjer, der regelmæssigt (typisk én gang 
i timen) sender data til fiskerimyndighederne om fartøjers position, kurs og 
fart. Ud fra en antagelse om at der typisk trawles med en hastighed mellem 1-
4 knob er det muligt at få et godt overblik over hvor der trawles.  

 Interviews med relevante fiskere arrangeret i samarbejde med formanden for 
Bælternes Fiskeriforening samt formanden for Fiskeriforening Øst. 
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11.20.2 Kommercielt fiskeri  

Kortlægningen af fiskeriet i ICES kvadrat 39G1 viser, at fiskeriet gennem de sene-

ste 10 år har været relativt konstant, både mht. antallet af fartøjer samt landet 

vægt dog med en svag tendens til faldende aktivitet. Antallet af registreret både (≥ 

8 m), der i perioden 2004-2013 har fisket i ICES kvadrat 39G1 har svinget mel-

lem et minimum på 32 både i 2004 og et maksimum på 58 både i 2006. Siden 

2006 er antallet af registrerede fiskebåde faldet drastisk og var i 2013 reduceret 

til 34 både. 

Den samlede vægt af landingerne i ICES kvadrat 39G1 har i perioden 2004-2013 

været relativ konstant med et årligt gennemsnit på 517 ton. De værdimæssige vig-

tigste arter udgøres af torsk og ål samt fladfiskearterne: rødspætte tunge, ising, 

skrubbe og pighvar. Derudover er der et mindre værdimæssigt vigtigt fiskeri efter 

arter såsom kulso, slethvar, havørred, hornfisk, brisling og sild. Den samlede 

værdi af landingerne i ICES kvadrat 39G1 har i perioden 2004-2013 varieret mel-

lem 4-9 millioner kr. med et årligt gennemsnit på omkring 5,8 millioner kr.  

Projektområdet for havmølleparken optager omkring 4,3 % af havarealet i ICES 

kvadrat 39G1. Det er dog ikke umiddelbart muligt direkte at skalere værdien af fi-

skeriet i forhold til hvor stort arealet af havmølleparken er relativt til arealet af 

hele ICES kvadratet, da fangsterne ikke er jævnt fordelt. Nogle områder er langt 

vigtigere end andre.  

Analysen af fiskeriet udført af de større både (≥12 meter) viser, at der i dag stort 

set ikke forekommer noget fiskeri indenfor projektområdet. De lokale fiskere op-

lyser, at der i 1980’erne og 1990’erne blev fisket meget i projektområdet også med 

større både. Den gang blev der fanget mange forskellige arter bl.a. torsk og pig-

hvarre. Fiskeriet omkring projektområdet gik brat ned i 2004. I dag er fiskeriet 

relativt begrænset og det er kun mindre lokale både der fisker i projektområdet. 

På baggrund af interview med de lokale fiskere er antallet af både der fisker in-

denfor projektområdet opgjort til at være 14 i alt – heraf 9 garnbåde og 5 trawl-

både.  Fiskeri projektområdet foregår typisk fra både som lander fangsten i 

Spodsbjerg Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Karrebæksminde Havn. 

Baseret på VMS data og oplysninger fra lokale fiskere er der udarbejdet en kort ( 

Figur 11-52) der skitserer i store træk hvor de forskellige typer af fiskeri typisk fo-

rekommer i projektområdet og heromkring. Trawlfiskerne fisker især på de dybe-

re områder af Stålgrunden hvor der er blød bund. Den lille rende – den såkaldte 

”lille 66’er” er særlig vigtig for trawlfiskerne. Denne trawllinje ligger inden for 

projektområdet (se Figur 11-52). Garnfiskerne sætter deres garn (primært bund-

satte toggegarn) på det meste af Omø Stålgrunde. Garnene sættes typisk på 4-8 

meter især på skrænterne rundt om de laveste områder.   
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Figur 11-52 Områder hvor der primært forekommer fiskeri i eller omkring projektområdet. Groft 

skitseret, baseret på VMS-data (analyse baseret på en antagelse om at der er sammenhæng mel-

lem et fiskefartøjs hastighed når der fiskes og typen af fiskeri) samt oplysninger fra lokale fiskere. 

Placering af bundgarn samt havbrug er indhentet fra NaturErhvervstyrelsen. 

Der forekommer to typer af fiskeri i projektområdet - garnfiskeri og bundtrawl. 

Der er ikke umiddelbart andre typer af fiskeri indenfor projektområdet så som fx 

liner og snurrevod. Arter der fanges i området er primært pighvar, ising og rød-

spætte. Den økonomisk vigtigste fisk for fiskerne er pighvar. Der forekommer ge-

nerelt ikke så meget fiskeri om vinteren og midt på sommeren hvor mange fisk 

trækker ud på dybere vand.  

Garnfiskerne sætter deres garn på det meste af Omø Stålgrunde. Garnene sættes 

typisk på 4-8 meter især på skrænterne rundt om de laveste områder. Ifølge data 

fra NaturErhvervstyrelsen er der en del bundgarnspladser langs kysterne i områ-

det og det kan ikke udelukkes, at der kan være bundgarn i kabelkorridoren. 

Trawlfiskeri i perioden 2004-2013 er vist i Figur 11-53, baseret på VMS data. Po-

sitionerne er baseret på VMS data og viser, hvor hastigheder mellem 1-4 knob er 

registreret, da det er vurderet, at der sandsynligvis trawles ved disse hastigheder. 
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Data dækker fiskefartøjer ≥ 18 meter i 2004, fiskefartøjer ≥ 15 meter i 2005-2011 

og fiskefartøjer ≥ 12 meter 2012-2013. Trawlfiskerne fisker især på de dybere om-

råder af Stålgrunden hvor der er blød bund. Den lille rende – den såkaldte ”lille 

66’er” (se Figur 11-53) - er særlig vigtig for trawlfiskerne. Denne trawllinje ligger 

inden for projektområdet. De lokale fiskere har påpeget, at hvis trawlfiskeriet i 

den ”lille 66’er” forhindres, vil den del der ligger udenfor projektområdet ikke 

længere være attraktiv, idet ”trawl-trækket” vil være begrænset i varighed. 

 

Figur 11-53 Positioner hvor der er registreret trawl (bundtrawl og pelagisk trawl) i perioden 

2004-2013. Positionerne er baseret på VMS data og viser hvor hastigheder mellem 1-4 knob er re-

gistreret, da det er vurderet, at der sandsynligvis trawles ved disse hastigheder.  

11.20.3 Fritidsfiskeri 

Fritidsfiskerne må maksimalt anvende 6 redskaber af én slags eller en blanding, 

dog må højst 3 af redskaberne være garn. Der fiskes primært kystnært i en af-

stand af maksimalt 2 km fra land. 



 

110 

Det vil ikke kunne betale sig for fritidsfiskerne at sejle helt ud til møllerne, men 

formanden for Sydvest Sjællands Amatørfiskerforening håber, at den øgede hete-

rogenitet og rev-effekt fra møllerne generelt vil øge fiskebestanden i området.  

11.21 Socioøkonomiske forhold  

Socioøkonomiske forhold er beskrevet baseret på baggrundsrapporten vedrøren-

de socioøkonomi /18/.  

11.21.1 Afgrænsning og metode 

Kortlægningen er baseret på oplysninger, informationer og data fra relevante 

kommuneplaner, beskyttelsesinteresser fra Danmarks Miljøportal, fund og for-

tidsminder, Naturstyrelsen, VisitDenmarks nøgletal om turisternes forbrug, samt 

Danmark Statistik. Endvidere er anvendt oplysninger fra andre baggrundsrap-

porter til denne VVM-redegørelse, herunder fiskeri /17/, sejlads /16/ og emissio-

ner /22/. 

11.21.2 Fiskeri 

Kortlægningen af fiskeriet i og omkring projektområdet i Smålandsfarvandet er 

beskrevet i afsnit 11.20. Kortlægningen viser, at fiskeriet gennem de seneste 10 år 

har været relativt konstant med en svag tendens til faldende aktivitet, både mht. 

antallet af aktive fartøjer samt landet vægt. Det er på nuværende tidspunkt kun 

mindre lokale både, der fisker aktivt i området. Antallet af aktive lokale både der 

fisker i undersøgelsesområdet er opgjort til 14 i alt – heraf er 9 garnbåde og 5 

trawlbåde /3/. 

Garnfiskerne sætter deres garn på det meste af Omø Stålgrunde. Trawlfiskerne 

anvender især den dybere rende over mod Langeland, trawlfiskeri med mindre 

fartøjer foregår øst og nordøst for projektområdet og i en trawllinje gennem pro-

jektområdet /3/. Den samlede vægt af landingerne har i perioden 2004-2013 væ-

ret relativ konstant med et årligt gennemsnit på 517 tons. De værdimæssigt vig-

tigste arter er torsk og ål samt fladfiskearterne rødspætte, tunge, ising, skrubbe og 

pighvar.  

11.21.3 Jagt 

Der er jagtinteresser, herunder undervandsjagt, ved Storebælt mellem Stigsnæs 

og Reersø på Sjælland. I Danmark foregår undervandsjagt typisk fra kysten, men 

kan også foregå fra havet, og typisk på 8-10 m vanddybde. Undervandsjagt fore-

går efter skrubber, der findes i stort antal på muslingerev og på kanten mellem 

sand og stenrev, og efter torsk i områder med store sten på dybder over 3 m. 
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11.21.4 Sejlads 

Kortlægning af sejlads er præsenteret i kapitel 11.19. Der eksisterer 9 skibsruter 

ved undersøgelsesområdet. 

 Rute 1: Dybvandsruten gennem Storebælt 

 Rute 2: Rute H gennem Storebælt 

 Rute 3: Trafikken mellem Storebælt og Smålandsfarvandet gennem Omø 
Sund 

 Rute 4: Trafikken mellem Storebælt og Smålandsfarvandet gennem Agersø 
Sund 

 Rute 5: Trafikken mellem Storebælt og Smålandsfarvandet, som passerer syd 
for undersøgelsesområdet 

 Rute 6: Trafikken gennem Ståldybet, fx fra Kragenæs 

 Rute 7: Trafikken inde Smålandsfarvandet, som sejler til/fra Guldborg Sund 

 Rute 8: Trafik inde Smålandsfarvandet, som sejler til/fra Vording-
borg/Storstrøm 

 Rute 9: Færge mellem Stigsnæs og Omø 
 
Mere end 35.000 lystbåde er blevet rapporteret årligt i 2012-2013 på Bøge-

strømmen og de fleste af disse lystbåde sejler gennem Smålandsfarvandet. 

11.21.5 Turisme, rekreative områder og aktiviteter 

Der er interesser knyttet til roning, badning og surfing, fritidssejlads og fritidsfi-

skeri i området. 

Korsør Roklub er snart 104 år. Klubben råder over havkajakker og turkajakker, en 

dobbelt turkajak, inriggerrobåde 2-4 årers, outriggere, singlescullere, børnehav-

kajakker og kanoer. Korsør Roklub arrangerer ture rundt om Agersø og Omø. 

Ringsted Roklub tilbyder også ture rundt om Agersø. Ringsted Ro‐ og Kajakklub 

ligger lige ud til Haraldsted Sø og tilbyder roning og kajaking. 

Flere steder vejrer det ”Blå Flag”, som bevis for at strandene og badevandet er 

godt, herunder langs Agersøs og Omøs kyster hvor der er glimrende muligheder 

for windsurfing, sejlads og fritidsfiskeri. 

11.21.6 Støj 

På havet er der en gruppe af 12 eksisterende havmøller, ca. 10 km syd for projekt-

området. Støjen fra disse møller indgår i støjundersøgelsen for de planlagte møl-

ler 

11.22 Planer på havet  

Planforhold på havet beskrives baseret på en kortlægning af arealinteresser /12/.  
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11.22.1 Afgrænsning og metode 

I og nær undersøgelsesområdet er der foretaget planmæssige udpegninger på ha-

vet. Disse udpegninger omhandler vandplaner, skaldyrvande, havstrategi og ma-

rin overvågning. Udpegninger er vist i Figur 11-54. 

Vandplaner  

Vandplanen sætter rammerne for opfyldelse af målet i EU’s vandrammedirektiv 

om at alle vandområder – grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet 

– skal have ”god tilstand” i 2015.  

Undersøgelsesområdet ligger i forslag til vandplan for hovedopland 2.5 Vanddi-

strikt Smålandsfarvandet. Hele undersøgelsesområdet er udlagt med mål om 

”god kemisk tilstand” og ”god økologisk tilstand”. 

Havstrategi 

Danmarks Havstrategi er et led i gennemførelsen af EU's havstrategidirektiv (di-

rektiv 2008/56/EF af 17. juni 2008). Formålet med direktivet er at fastholde eller 

etablere ”god miljøtilstand” i alle europæiske havområder senest i 2020. Midlet 

til at nå dette mål er udarbejdelse af havstrategier med målsætninger for natur og 

miljø, overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer. 

Miljøministeriet har udarbejdet en basisanalyse, hvor der er præsenteret en inte-

greret vurdering og klassifikation af miljøtilstanden fra HELCOM HOLAS. 

Smålandsfarvandet er karakteriseret som havende en ”ringe-moderat tilstand”. 
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Figur 11-54 Planer og udpegninger på havet samt målsætninger for den økologiske tilstand nær 

undersøgelsesområdet.  

Skaldyrvande 

Skaldyrvande er en type beskyttet område, der skal udpeges og indgå i vandpla-

nerne (jf. Miljømålslovens § 9). Udpegningen er afgrænset til områder, hvorfra 

skaldyr (muslinger og snegle) skal kunne sendes direkte til konsum uden behand-

ling.  

I skaldyrvande er der fastsat kvalitetskrav for pH, temperatur, farve, opslæmme-

de stoffer, saltindhold, iltindhold, kulbrinteindhold, indhold af organiske halo-

genforbindelser og metaller, samt indhold af smagsforstyrrende stoffer. Der er 

ikke overlap mellem undersøgelsesområdet og udpegede skaldyrvande, men ka-

belkorridoren går delvis gennem udpegede skaldyrvande. 

Maritim planlægning 

I juli 2014 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet lovgivning, som skal skabe en 

fælles ramme for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning i 

Europa. EU-landene vil frit kunne planlægge deres egne havaktiviteter, men lo-
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kal, regional og national planlægning i fælles farvande vil blive mere forenelig 

gennem et sæt fælles minimumskrav. Direktivet er endnu ikke implementeret i 

Danmark. 

National overvågning 

Det overordne mål med den nationale overvågning af vandmiljøet og naturen er 

at understøtte prioriterede nationale behov for overvågningsdata om påvirkning, 

tilstand og udvikling i naturen og miljøet i Danmark. Den planlagte overvågning 

(NOVANA 2011-15) er præsenteret i de vandplaner, som var i høring frem til de-

cember 2013.  

Der er ikke geografisk overlap mellem undersøgelsesområdet og stationer til nati-

onal overvågning.  

11.23 Infrastruktur  

Eksisterende infrastruktur og arealmæssige restriktioner dækker over militære 

områder, klappladser, råstofområder, rørledninger, søkabler, havmølleparker mv. 

Infrastruktur beskrives baseret på en kortlægning af arealinteresser /11/. 

11.23.1 Afgrænsning og metode 

Infrastruktur er kortlagt baseret på data fra Danmarks Miljøportal (arealinforma-

tion), samt informationer fra Naturstyrelsen. 

11.23.2 Infrastruktur 

I og nær undersøgelsesområdet findes flere typer infrastruktur, disse er vist i Fi-

gur 11-55. 
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Figur 11-55 Infrastruktur nær undersøgelsesområdet.  

Søkabler 

På havet gennemskæres undersøgelsesområdet af et søkabel. Kablet er et 132 kV 

strømkabel fra Vestlolland til Stigsnæs. Søkabler er typisk omgivet af en beskyt-

telseszone på 200 meter, hvor der er forbud mod ankring, sandsugning og brug af 

bundslæbende redskaber. I beskyttelseszone må der ikke foretages undersøiske 

arbejder eller aktiviteter uden aftale med ejeren af søkablet. Der er i forhold til en 

eventuelt kommende havmøllepark udlagt en sikkerhedszone på 500 m. omkring 

kablet (jf. kapitel 10.2). 

Der er ikke er konflikt med andre kendte infrastrukturanlæg.  
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11.24 Miner og ammunition  

Der er udarbejdet en beskrivelse af risikoen for tilstedeværelsen af ueksploderet 

ammunition (UXO) i projektområdet /23/. 

11.24.1 Afgrænsning og metode 

Et UXO skrivebordsstudie er baseret på følgende: 

 Militærhistorie fra området 

 Officielle og uofficielle ammunitions dumping sites 

 Militære øvelses områder og viden om rækkevidden af forskellige våbentyper 

 Bevægeligheden af dumpet ammunition 

 Skibsvrag og luftfartøjer der kan indeholde UXO 

 Minefelter i danske farvande lagt af både engelske og tyske styrker 

 Luftkrigsførelse, samt krigsførelse til søs og under vand  

11.24.2  UXO 

Ueksploderet ammunition fra 1. og 2. verdenskrig samt efterkrigstiden udgør en 
potentiel risiko for Smålandsfarvandet Havmøllepark. De mest sandsynligt fore-
kommende ammunitions objekter i området er nedenstående: 
 

 Engelske bundminer, kastet ud fra fly, sprængstofindhold: 90-430 kg 

 Tyske og engelske søminer (flydende), sprængstofindhold: 145 og 227 kg 

 Projektiler, sprængstofindhold: 5-25 kg 

 Torpedoer/dybde bomber, sprængstofindhold: 250 kg 

 Fly bomber, sprængstofindhold: 125 kg - 500 kg 
 
Projektområdet ligger indenfor det engelske minefelt ’Quince N’ fra 2. Verdens-

krig. Størstedelen af minerne fra minefeltet er blevet ryddet, men det findes fort-

sat 6 bundminer, der ikke er redegjort for og som derfor kan befinde sig i projekt-

området. Ligeledes er et fly med last af 4 bundminer gået ned i omegnen af pro-

jektområdet. Engelske bundminer fra 2. verdenskrig af typen A Mks I-IX og A 

MK IX anses for at udgøre den største risiko i forhold til Smålandsfarvandet 

Havmøllepark, grundet deres sandsynlige tilstedeværelse og minernes store ind-

hold af sprængstof.  

Tyske søminer kan forekomme i projektområdet, idet de var særligt udbredte i 

både 1. og 2. Verdenskrig. Ved forsøg på minerydning efter 1. Verdenskrig havde 

mange miner løsrevet sig og kunne derfor ikke genfindes. Senere minerydnings-

forsøg har ligeledes ikke kunnet redegøre for alle udlagte miner. Vest for projekt-

området findes i Langelandsbæltet et område, der stadig i dag er markeret som 

farezone grundet mulig tilstedeværelse af UXO.  
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Projektiler udgør en minimal trussel mod fartøjer og udstyr, eftersom de indehol-

der en relativ lille mængde sprængstof. Under både 1. og 2. verdenskrig blev der 

brugt torpedoer, og da der er registreret brug af torpedoer i Storebæltsregionen, 

kan det ikke udelukkes at ueksploderede torpedoer kan findes indenfor projekt-

området. Ligeledes kan flybomber ligge i området. Der findes ikke eksakte opteg-

nelser over, hvor flybomber er kastet, men det vides med sikkerhed, at Smålands-

farvandet rutinemæssigt er blevet overfløjet. Der er ikke fundet bevis for, at ke-

misk ammunition skulle være dumpet i nærheden af Smålandsfarvandet, og det 

anses derfor for usandsynligt at dette forekommer i området.   

Ammunition vil være kraftigt korroderet af at have ligget på havets bund i mange 

år og vil ikke længere fungere efter hensigten. Sprængstoffet kan dog stadig deto-

nere, hvis de rette betingelser er opfyldt. Potentiel ammunition i projektområdet 

for Smålandsfarvandet Havmøllepark kan være helt eller delvist begravet i sedi-

ment. 

Et eventuelt senere ammunitions survey vil kunne identificere om ammunition er 

til stede i projektområdet. I tilfælde af fund af ammunition m.v. kontaktes Mari-

nestaben, og alt arbejde standses. Marinestabens retningslinjer skal følges de-

refter. 
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12 Mulige påvirkninger  

12.1 Indledning  

Miljøet kan blive påvirket forskelligt i projektets tre forskellige faser. Der er der-

for udført vurderinger for anlægsfasen, driftsfasen og afviklingsfasen i dette kapi-

tel. Vurderinger er udført i henhold til miljøvurderingsmetoden beskrevet i VVM-

redegørelsens del 1 ”Indledning og baggrund”.  

Emner for hvilke der foretages en vurdering af mulige påvirkninger omfatter: 

 Bundtopografi, sedimenttyper og sedimentkvalitet 

 Hydrografi 

 Kystmorfologi 

 Vandkvalitet 

 Luftkvalitet og klimatiske forhold 

 Bundfauna og -flora 

 Fisk 

 Marine pattedyr 

 Fugle 

 Flagermus 

 Landskabelige forhold 

 Beskyttede og fredede områder 

 Marinarkæologi 

 Rekreative forhold  

 Radar og radiokæder 

 Flytrafik 

 Sejladsforhold 

 Kommercielt fiskeri 

 Socioøkonomiske forhold 

 Øvrige forhold, herunder anden infrastruktur, militære øvelsesområder, rå-
stofindvinding mv. 

12.2 Principperne om worst case 

Som beskrevet i den tekniske projektbeskrivelse (kapitel 10) ligger udformningen 

af havmølleparken ikke fast, og der kan installeres forskellige antal og typer hav-

møller og kabler, ligesom opstillingsmønstre og de anlægstekniske metoder ikke 

er fastlagt. Først når og hvis, der indgås koncessionsaftale for havmølleparken, vil 

projektets udformning blive endeligt fastlagt. 

Denne VVM-redegørelse er derfor udarbejdet ud fra principperne om worst case, 

det vil sige ud fra undersøgelser og vurderinger af de værst tænkelige påvirknin-

ger inden for den tekniske ramme for projektet. Worst case-rammen for VVM-

redegørelsen sikrer, at det endelige anlægsprojekt under alle omstændigheder vil 
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have en ”svarende til” eller ”mindre” miljøpåvirkning end de miljøpåvirkninger, 

der er vurderet i VVM-redegørelsen. 

Indenfor worst case-rammen for VVM-redegørelsen er vurderingerne af miljøpå-

virkninger for relevante alternative anlægselementer som fx forskellige størrelser 

af havmøller, forskellige valg af møllefundamenter eller forskellige valg af nettil-

slutning på land belyst og kvalificeret, således at VVM-redegørelsen vil være dæk-

kende for de mulige anlægsløsninger, der ligger indenfor worst case-rammen. 

Der vil være forskel på hvilket scenarie, der vurderes som det værst tænkelige for 

de forskellige fagemner behandlet i VVM-redegørelsen. Det er derfor for hvert 

fagemne beskrevet, hvilket (eller hvilke) design- og anlægstekniske scenarie, der 

vurderes at medføre den største miljøpåvirkning. 

12.3 Kilder til påvirkninger 

De mulige projektaktiviteter og de deraf følgende typer af påvirkninger på miljøet 

er sammenfattet i Tabel 12-1 for anlægsfasen, Tabel 12-2 for driftsfasen og endelig 

i Tabel 12-3 for afviklingsfasen. 

Der er for anlæg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet Havmøllepark opgjort 

mængder af materialer, råstofforbrug og genereret affald (se kapitel 10.8), bereg-

net emissioner (se kapitel 10.9), modelleret udbredelse af undervandsstøj (se ka-

pitel 10.10) og foretaget betragtninger vedrørende elektromagnetiske felter (se 

kapitel 10.11). Dette er afrapporteret i den tekniske projektbeskrivelse, kapitel 10. 

Tabel 12-1 Kilder til påvirkning i anlægsfasen. 

Projektaktivitet Type af påvirkning 

Anlægsaktiviteter på havbunden Arealinddragelse på havbunden 

 Fysisk forstyrrelse (på havbund og i vandsøjle) 

 Sedimentspredning og sedimentation 

 Sediment i vandsøjlen 

 Forureningsstoffer i vandsøjlen 

 Lysdæmpning ved havbunden 

 Habitatændring 

 Støj og/eller vibrationer 

 Fortrængningseffekt (fugle) 

Anlægsaktiviteter på havet Arealinddragelse (restriktionszoner) 

 Fysisk forstyrrelse (over vand) 

 Emissioner 

 Støj og/eller vibrationer 

 Kollisionsrisiko (havpattedyr, fugle, skibe) 
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Tabel 12-2 Kilder til påvirkning i driftsfasen. 

Projektaktivitet Type af påvirkning 

Tilstedeværelse af fundamenter/møller Arealinddragelse 

 Restriktionszoner 

 Visuelle ændringer 

 Støj og/eller vibrationer 

 Fortrængningseffekt (fugle) 

 Barriereeffekt 

 Ændret bundtopografi 

 Introduktion af nyt substrat 

 Habitatændring / rev-effekt 

 Ændret sedimenttransportkapacitet 

 Ændring af hydrografiske forhold 

 Ændret havbundstemperatur 

 Ændret kystmorfologi 

 Elektromagnetiske felter 

 Kollisionsrisiko (havpattedyr, fugle, flagermus, fly, skibe) 

 Blokering/refleksion af radar/radiokæder 

 Indskrænkning af luftrum 

 Energiproduktion (positiv emissionsgevinst) 

Vedligeholdelse af møller Emissioner 

 

Tabel 12-3 Kilder til påvirkning i afviklingsfasen 

Projektaktivitet Type af påvirkning 

Aktiviteter på havbunden Fysisk forstyrrelse 

 Støj og/eller vibrationer 

 Sedimentspredning og sedimentation 

 Sediment i vandsøjlen 

 Introduktion af nyt substrat 

 Habitatændring 

Aktiviteter på havet Arealinddragelse (restriktionszoner) 

 Emissioner 

 Kollisionsrisiko (havpattedyr og fugle) 

 Fortrængningseffekt (fugle) 
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12.4 Bundtopografi og sediment 

Mulige påvirkninger på bundtopografi og sedimentforhold i forbindelse med an-

læg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet i en bag-

grundsrapport /6/samt ved analyse af forureningsstoffer i sediment fra prøver 

udtaget i projektområdet /5/. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 12-4.  

Tabel 12-4 Mulige påvirkninger på bundtopografi og sediment under anlæg, drift og afvikling. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Sedimentation (aflejring) X  X 

Ændret sedimenttransport kapacitet  X  

 

Påvirkning sker som følge af udgravning for fundamenter, nedspuling af kabler 

samt optagning af installationer i anlægs- og afviklingsfasen med deraf følgende 

sedimentspredning og sedimentation. Herudover ændres sedimenttransporten 

som følge af tilstedeværelsen af møllefundamenterne i driftsfasen. Det mest bela-

stende scenarium (worst case), med den største mængde sediment, der skal bort-

graves og således med den største påvirkning er etablering af mange gravitations-

fundamenter og nedspuling af kabler. Det største antal fundamenter vil ligeledes 

give anledning til den største ændring af sedimenttransportkapaciteten i området 

på grund af ændret bølge- og strømklima. Vurderingerne i dette kapitel tager der-

for udgangspunkt i hovedforslagets opstilling af 66 møller af 3 MW installeret på 

gravitationsfundamenter. 

12.4.1 Anlægsfasen 

Udgravning til fundamenter og installering af kabler (ved nedspuling) medfører 

sedimentspredning og aflejring af sediment på havbunden. Dette er som tidligere 

beskrevet modelleret i MIKE 21 MT (Mud Transport) med de modellerede bølge-

forhold og hydrodynamik fra MIKE 21 SW (Spectral Waves) og MIKE 21 HD 

(HydroDynamic) som grundlag. 

Sediment, der frigøres, vil efterfølgende aflejres naturligt i området omkring an-

lægsområdet. Materiale kan efterfølgende re-suspenderes igen, inden det når en 

position, hvor strøm og bølger ikke re-suspenderer materialet. I Figur 12-1 og Fi-

gur 12-2 er den beregnede maksimale nettoaflejringsrate for sediment illustreret 

for anlægsaktiviteterne på bunden. Der observeres høj sedimentaflejring i nær-

området omkring for anlæg af kabler, men ikke for udgravning til fundamenter. 
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Figur 12-1 Maksimal aflejringsrate som følge af spild af sedimenter ved udgravning til fundamen-

ter. 
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Figur 12-2 Maksimal aflejringsrate som følge af spild af sedimenter ved nedspuling af kabler. 

Den samlede nettoaflejring af sediment 2 uger efter afsluttet anlægsarbejde for 

både udgravning for fundamenter og nedspuling af kabler er illustreret i Figur 

12-3. Det er antaget, at den viste fordeling af aflejrede materiale er den endelige 

beliggenhed. Der ses aflejring langs kysten ved Fedkrog og indenfor og i området 

omkring undersøgelsesområdet til havmøller samt kabelkorridoren. Den maksi-

male aflejring i kabelkorridoren er op til 3.5 kg/m2, hvor der i undersøgelsesom-

rådet for havmøller er op til 1 kg/m2, svarende til 1-5 mm. Der er værdier op til 1 

kg/m2 i Natura 2000 området nær Fedtkrog med en udbredelse med værdier ned 

til 50 g/m2 ca. 5 km fra kabelkorridoren, hvilket svarer til en lagtykkelse mindre 

end 0,3 mm. 

Den beregnede sedimentation forventes at resultere i lokal havbundstilvækst i 

størrelsesordenen få millimeter. Dermed er påvirkningen på bundtopografien fra 

aflejret materiale vurderet at være mindre (se Tabel 12-5). 
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Figur 12-3 Total netto aflejret materiale 2 uger efter endt havbundsarbejde for fundamenter og 

kabler.  

Spredning af tungmetaller på havbunden 

I kapitel 11.3 blev det vist at sedimenter ved Fedkrog og Agersø Sund i den kyst-

nære del af kabelkorridoren er forurenet med kobber og cadmium. I forbindelse 

med nedspuling af kabler, vil der frigives forurenet sedimenter som transporteres 

med strøm og tidevandet i området. I det følgende er koncentrationen af tungme-

taller i sedimentet beregnet. Opløste koncentrationer af tungmetaller fra spildt 

sediment omhandles under vandkvalitet i anlægsfasen kapitel 12.7. 

Når fint materiale spildes i forbindelse med uddybnings- og gravearbejde vil det 

normalt aflejres i områder med samme type af naturligt forekommende sedimen-

ter. Det spildte materiale vil indgå i den naturlige sedimentdynamik, hvorved der 

samtidigt sker en blanding med de naturligt forekommende sedimenter. Den 

målbare påvirkning vil således være et analyseresultat baseret på en blanding 
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mellem naturligt forekommende sediment og sediment frigivet fra anlægsaktivi-

teterne. Sammenhængen mellem nettosedimentationen (Figur 12-2 - Figur 12-3) 

og forventet målbar effekt er blevet modelleret. De forventede målbare påvirk-

ninger af metalkoncentrationerne for kobber og cadmium er vist på Figur 12-4 og 

Figur 12-5 baseret på resultaterne af spildmodellering. 

 

 

 
Figur 12-4 Koncentrationer af cadmium efter opblanding og konsolidering med eksisterende se-

dimenter. 
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Figur 12-5 Koncentrationer af kobber efter opblanding og konsolidering med eksisterende sedi-

menter. 

De maksimale koncentrationer af cadmium efter opblanding og konsolidering 

med eksisterende naturligt forekommende sediment er 0,05 mg Cd/kg i de lav-

vande områder ved Bræsnæs Nor og langs kysten. Beregningerne viser ingen kon-

centrationer over miljøkvalitetskrav af 0,4 mg Cd/kg. Påvirkningen af cadmium 

aflejring som følge af uddybnings- og gravearbejde til anlæg af kabler vurderes 

dermed som mindre. 

De maksimale koncentrationer af kobber efter opblanding og konsolidering med 

naturligt forekommende sediment er 10 mg Cu/kg i de lavvandede områder ved 

Bræsnæs Nor og langs kysten. Beregningerne viser ingen koncentrationer over 

klapbekendtgørelsens miljøkvalitetskrav af 20 mg Cu/kg. Påvirkningen af kobber 

aflejring som følge af uddybnings- og gravearbejde til anlæg af kabler vurderes 

dermed som mindre. 
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12.4.2 Driftsfasen 

Den fysiske tilstedeværelse af havmøllerne vil medføre påvirkninger på bølger og 

havstrøm og deraf følgende reduktion i den naturlige sedimenttransportkapacitet. 

På større skala forventes det ikke at sedimenttransport mønsteret ændres betyde-

ligt som følge af ændringen i bølge og strømklimaet. Den morfologiske udvikling i 

Smålandsfarvandet har været begrænset i de sidste ca. 120 år og størstedelen af 

ændringerne er begrænset til områder med mindre end 5 m vanddybde og den 

dybe kanal beliggende i den nordvestlige del af projektområdet. Derfor er det 

vurderet at en ændring af sedimenttransport kapaciteten i området er ubetydelig 

og en mulig ændring i transportkapaciteter vil have en neutral/ingen påvirknin-

gen af havbundsmorfologien. 

12.4.3 Afviklingsfasen  

Den primære påvirkning af havbundstopografien og -morfologien i afviklingsfa-

sen vil omfatte sedimentspredning og sedimentation som følge af optagning af 

fundamenter og kabler. Intensitet, udbredelse og varighed af påvirkningerne vur-

deres at være tilsvarende eller mindre end påvirkningerne under anlægsarbejder-

ne (fx nedspuling af kabler). Påvirkningerne i afviklingsfasen vurderes derfor at 

være mindre (se Tabel 12-5).  

12.4.4 Sammenfattende vurdering 

Vurderingerne af intensitet, udbredelse, varighed og den resulterende overordne-

de påvirkning på bundtopografi og sediment som følge af etablering, drift og af-

vikling af Smålandsfarvandet Havmøllepark er opsummeret i Tabel 12-5. Be-

mærk, at anlægs- og afviklingsfasen er samlet, idet påvirkningerne i afviklingsfa-

sen vurderes at svare til eller at være mindre end påvirkningerne i anlægsfasen. 

Tabel 12-5 Vurdering af overordnet påvirkning på bundtopografi og sediment under anlæg, drift 

og afvikling af Smålandsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægs-/afviklingsfasen     

Sedimentation af sediment Lille Regional Kort Mindre 

Sedimentation af metaller Lille Regional Kort Mindre 

Driftsfasen     

Ændret sedimenttransport ka-
pacitet 

 

Lille Lokal Lang Neutral 
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12.5 Hydrografi 

Mulige påvirkninger på hydrografi i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet i en baggrundsrapport vedrørende 

hydrografiske forhold /6/. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 12-6.  

Tabel 12-6 Mulige påvirkninger på hydrografi under anlæg, drift og afvikling. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Ændring af bølgeklima 

 

- X - 

Ændring af strømhastigheder 

 

- X - 

Ændring af vandskifte 

 

- X - 

Ændring af lagdeling 

 

- X - 

 

Påvirkning sker som følge af tilstedeværelsen af fundamenter og havmøller, og 

det scenarium, der har den største påvirkning (worst case), er scenariet med flest 

møller placeret på gravitationsfundamenter. Vurderingerne i dette kapitel tager 

derfor udgangspunkt i hovedforslagets opstilling af 66 møller af 3 MW installeret 

på gravitationsfundamenter. 

12.5.1 Anlægs og afviklingsfasen 

Påvirkningen af de hydrografiske forhold (strøm- og bølgeforhold samt vandskif-

te og lagdeling) i anlægsfasen vil gradvist gå fra at være ikke eksisterende, når an-

lægsarbejdet påbegyndes, til at være på niveau med påvirkningerne i driftsfasen, 

efterhånden som anlægsarbejdet skrider frem og flere og flere havmøller rejses. 

Den maksimale effekt i form af interferens med bølger og strøm forekommer så-

ledes, når alle havmøller er etableret. 

Ligeledes vil påvirkningen af de hydrografiske forhold i afviklingsfasen gradvist 

gå fra at være på sit maksimale ved en fuldt udbygget havmøllepark til at være ik-

ke eksisterende efter demontering af samtlige havmøller. Denne vurdering er ba-

seret på en antagelse om at alle komponenter af havmølleparken, herunder fun-

damenter og kabler fjernes fra området. 

Det er således vurderet, at påvirkningerne af de hydrografiske forhold i anlægs- 

og afviklingsfasen er sammenlignelige, og at disse maksimalt vil svarer til påvirk-

ningerne i driftsfasen. Idet virkningerne i driftsfasen er af neutral til mindre be-

tydning (se kapitel 12.5.2) er der ikke foretaget en særskilt vurdering for anlægs- 

og afviklingsfasen med hensyn til påvirkninger af de hydrauliske forhold. 
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12.5.2 Driftsfasen 

Bølger 

De regionale påvirkninger af bølgeklimaet som følge af tilstedeværelsen af Små-

landsfarvandet Havmøllepark er undersøgt ved modellering i programmet MIKE 

21 SW (Spectral Waves). Der er gennemført modellering for området dels med og 

uden påvirkning fra havmøllerne. Ved differencen mellem de to scenarier er æn-

dringerne i bølgeklimaet kvantificeret. Møllernes påvirkning af bølger er dels 

medtaget som en dæmpning af vinden i og nedstrøms havmølleparken og dels 

som diffraktion og refleksion af bølgefeltet nær de enkelte fundamenter. 

Resultaterne er præsenteret på kort, der illustrerer de beregnede ændringer i bøl-

geklimaet, dvs. dæmpningen af bølger, der bevæger sig igennem havmølleparken. 

Der er udarbejdet kort, der præsenterer ændringen i middel bølgehøjden i % 

sammenlignet med basistilstanden (se Figur 12-6) og kort der præsenterer den 

beregnede ændring (i meter) af maksimal bølgehøjde (se Figur 12-7). 

Det fremgår af Figur 12-6, at den årlige gennemsnitlige ændring i bølgeklimaet er 

beregnet at være i størrelsesordenen 1-8 %. Effekten af bølgereduktion er størst i 

midten af parkområdet og mindskes gradvist med afstanden fra området. Middel-

reduktionen af bølgehøjden over et år er beregnet til at være mellem -1 og -3.5 cm 

indenfor 10 km fra parkområdet. 

I forbindelse med en storm vil de største bølger være fra den sydvestlige retning 

Smålandsfarvandet. Under en storm kan bølgerne i bugten nå en højde på 2,2 

meter (Hm0). Påvirkningen af den maksimale bølgehøjde grundet tilstedeværelse 

af havmølleparken er beregnet til op til -0,23 meter, forekommende i læsiden 

nordøst for mølleparken (se Figur 12-7). 
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Figur 12-6 Ændring i % i middel signifikant bølgehøjde HM0,middel. 
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              Hm0, max (m) 
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   Projektområde    Natura 2000-områder 

      
 

Figur 12-7 Ændring i maksimal signifikant bølgehøjde Hm0, max i m (fremtid-eksisterende). 

Påvirkningen af bølgeklimaet vil være vedvarende i havmølleparkens levetid, men 

på grund af den relativt lille reduktion og begrænsede udbredelse vurderes på-

virkningen af bølgeklimaet som følge af Smålandsfarvandet Havmøllepark at væ-

re mindre. Reduktionen i bølgeklimaet udenfor projektområdet, som følge af til-

stedeværelsen af havmølleparken, er således beregnet til mindre end 6 %, hvilket 

er vurderet at være mindre end den årlige variation af bølgeklimaet. 

Strøm 

Fundamenterne i en havmøllepark vil generelt have en bremsende effekt på hav-

strømme, og der vil skabes hvirvler bag hvert fundament, der vil øge opblandin-

gen i vandsøjlen. De regionale påvirkninger af tidevands- og vinddrevne hav-

strømme som følge af Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet på baggrund 
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af modellering med dybdeintegrerede strømhastigheder. Modelleringen er foreta-

get i programmet MIKE 21 HD (Hydrodynamic). 

Der er gennemført modellering for området dels med og uden påvirkning fra 

havmøllerne. Ved differencen mellem de to beregninger er havmøllernes potenti-

elle påvirkning af strømhastigheder kvantificeret. 

Resultaterne er præsenteret på kort, der illustrerer de beregnede ændringer i 

strømningshastigheder, dvs. reduktionen af havstrømmens hastighed igennem 

havmølleparken. Der er udarbejdet kort, der præsenterer ændringen i middel 

strømhastigheder i % sammenlignet med basistilstanden (se Figur 12-8) og kort 

der præsenterer den beregnede ændring (i m/s) af maksimale strømhastigheder 

(se /6/). 

 

 

Figur 12-8 Ændring i % af gennemsnitlig strømhastigheder ((eksisterende-fremtid)/eksisterende). 
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Det fremgår af Figur 12-8, at den største ændring af havstrømmens hastighed fo-

rekommer i umiddelbar nærhed af fundamenterne. De gennemsnitlige strømha-

stigheder i projektområdet reduceres ifølge beregningerne med op til 0,001 m/s 

(<1 %), mens reduktionen af strømhastighederne i perioder med stærk strøm bli-

ver reduceret med op til 0,015 m/s. Der er ikke fundet påvirkninger nær kystom-

råder. 

De estimerede effekter af havmølleparken er vurderet at være i samme størrelses-

forhold som modelleringsusikkerheden og dermed vurderes påvirkningen som 

følge af havmølleparken at være neutral (se Tabel 12-7). 

Vandskifte 

Påvirkning af vandskiftet som følge af tilstedeværelsen af Smålandsfarvandet 

Havmøllepark er vurderet ved at beregne ændringen i vandføring for henholdsvis 

eksisterende og fremtidige forhold. Der er udvalgt 3 transekter som er vurderet at 

være relevante for mulige ændringer i vandskiftet i nærheden af projektområdet. 

Transekterne ses på Figur 12-9. 

Transekt A forløber fra Knudshoved Odde (Fyn) til Halskov Odde (Sjælland). 

Dette transekt beskriver ændringen af vandskifte i Storebælt mod nord. Transekt 

B forløber fra Omø til Lolland. Dette transekt krydser havmølleparken og beskri-

ver ændring i vandskifte øst for parken i Smålandsfarvandet. Transekt C forløber 

mellem Langeland og Lolland og bekriver ændring i vandskifte i Storebælt mod 

syd.  

 

Figur 12-9 Transekter anvendt til beregning af ændring i vandskiftet. Transect A: Nordlig tran-

sekt. Transekt B: mellem transekt. Transekt C: Sydlig transekt. 
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Ændringer i vandskiftet er for transekt A og C beregnet til under 0,005 % og for 

transekt B beregnet til 0,02%. Det vurderes at størrelsen af de beregnede ændrin-

ger af vandskiftet er ubetydelige i forhold til de naturlige forhold i havmiljøet. Det 

vurderes på dette grundlag, at påvirkningen af vandskiftet som følge af fra tilste-

deværelsen af en havmøllepark i Smålandsfarvandet er neutral (se Tabel 12-7).  

Lagdeling 

Lagdeling og opblanding af vandmasser foregår naturligt i Storebælt. Øget turbu-

lent strømning på grund af tilstedeværelsen af fundamenter kan medføre øget 

opblanding af eksisterende lagdeling. 

Tilstedeværelsen af fundamenter vil medføre en blanding mellem bundvand og 

overfladevand, hvilket medfører en stigning i den potentielle energi i vandsøjlen, 

når tungt bundvand løftes op i lettere overfladevand. Tilvæksten i potentiel energi 

hidrører fra turbulent kinetisk energi induceret at fundamenterne. Ændring i lag-

deling og opblanding er vurderet på baggrund af beregninger af turbulent energi, 

der genereres naturligt i området fra vind- og bundfriktion og turbulent energi 

genereret af havmøllefundamenter. Der er gennemført sammenligning mellem 

eksisterende forhold (basistilstanden) og forhold med tilstedeværelse af en hav-

møllepark. 

Resultaterne indikerer, at naturligt genereret turbulent energi ved en vindha-

stighed på 7 m/s og en havstrøm på 0,25 m/s er 20-25 gange større end den tur-

bulente energi generet af tilstedeværelsen af møllerfundamenter.  

Den potentielle ændring i salinitet som følge af en øget opblanding bag møllefun-

damenterne er beregnet til i størrelsesordenen 0,004 psu. Baggrundssaliniteten i 

området er omkring 17 psu. En lokal stigning af saliniteten som følge af mølle-

fundamenterne vurderes derfor ikke at have nogen påvirkning på lagdelingen i 

Smålandsfarvandet. 

På denne baggrund vurderes det, at den naturlige lagdeling og opblanding i Små-

landsfarvandet ikke vil blive påvirket af tilstedeværelsen af en havmøllepark og 

overordnet vurderes påvirkningen som neutral (se Tabel 12-7). 

12.5.3 Sammenfattende vurdering 

Vurderingerne af intensitet, udbredelse, varighed og den resulterende overordne-

de påvirkning på hydrografiske forhold (bølger, havstrøm, vandskifte og lagde-

ling) som følge af etablering, drift og afvikling af Smålandsfarvandet Havmølle-

park er opsummeret i Tabel 12-7. 
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Tabel 12-7 Vurdering af overordnet påvirkning på hydrografi under anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen - - - - 

Driftsfasen     

Ændring af bølgeklima Lille Regional Lang Mindre 

Ændring af strømhastigheder Ubetydelig Regional Lang Neutral 

Ændring af vandskifte Ubetydelig Regional Lang Neutral 

Ændring af lagdeling Lille Lokal Lang Neutral 

Afviklingsfasen - - - - 

 

12.6 Kystmorfologi 

Mulige påvirkninger på kystmorfologi i forbindelse med anlæg, drift og afvikling 

af Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet i en baggrundsrapport vedrø-

rende de kystmorfologiske forhold /6/. Mulige påvirkninger er opsummeret i Ta-

bel 12-8. 

Tabel 12-8 Mulige påvirkninger på kystmorfologi under anlæg, drift og afvikling. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Ændret kystmorfologi - X - 

 

Mulig påvirkning af kystmorfologien sker som følge af tilstedeværelsen af funda-

menter og havmøller, og dermed interferens med bølger og strøm. Det scenarium, 

der har den største påvirkning (worst case), er scenariet med flest møller placeret 

på gravitationsfundamenter. Vurderingerne i dette kapitel tager derfor udgangs-

punkt i hovedforslagets opstilling af 66 møller af 3 MW installeret på gravitati-

onsfundamenter. 

12.6.1 Anlægs- & afviklingsfasen 

Påvirkningen af kystmorfologi i anlægsfasen vil gradvist gå fra at være ikke eksi-

sterende, når anlægsarbejdet påbegyndes, til at være på niveau med påvirknin-

gerne i driftsfasen, efterhånden som anlægsarbejdet skrider frem og flere og flere 

havmøller rejses. Den maksimale effekt i form af interferens med bølger og strøm 

forekommer således, når alle havmøller er etableret. 

Ligeledes vil påvirkningen af de kystmorfologiske forhold i afviklingsfasen grad-

vist gå fra at være på sit maksimale ved en fuldt udbygget havmøllepark til at væ-
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re ikke eksisterende efter demontering af samtlige havmøller. Denne vurdering er 

baseret på en antagelse om at alle komponenter af havmølleparken, herunder 

fundamenter og kabler fjernes fra området. 

Det er således vurderet, at påvirkningerne af kystmorfologien i anlægs- og afvik-

lingsfasen er sammenlignelige, og at disse maksimalt vil svare til påvirkningerne i 

driftsfasen. Idet virkningerne i driftsfasen er neutrale til af mindre betydning, er 

der derfor ikke foretaget en særskilt vurdering for anlægs- og afviklingsfasen. 

12.6.2 Driftsfasen 

Effekten af tilstedeværelsen af Smålandsfarvandet Havmølleparks på bølgefor-

holdene kan potentielt påvirke kystlinjen ved ændret erosion eller aflejring. Mo-

delresultaterne præsenteret i kapitel 12.5 (Hydrografi) viste, at påvirkning af bøl-

ger er begrænset til området inde i Smålandsfarvandet, samt at påvirkningen ved 

kysten er størst for Onsevig. Den største ændring af maksimal bølgehøjde ved ky-

sterne blev beregnet til 2-6 cm. I det følgende beskrives og vurderes potentielle 

ændringer i nettosedimenttransport langs kysterne. I det følgende beskrives og 

vurderes potentielle ændringer i nettosedimenttransport langs kysterne. 

Nettosedimenttransporten er beregnet med programmet LITDRIFT for kysten på 

Røsnæs og på Sejerø, hvor der er vist den største påvirkning i bølgeklimaet. LIT-

DRIFT er en 1D sedimenttransportmodel, der på baggrund af bølgeklimaet, 

strandprofilen, sedimentkarakteristisk og havbundsruhed beregner ændringer i 

sedimenttransport. 

Onsevig  

Vurderingen af maksimal- og middelændringer i bølgehøjden (Figur 12-6 og Fi-

gur 12-7) som følge af tilstedeværelsen af havmølleparken viser en lille reduktion 

af bølgehøjde ved den østlige kyst af Onsevig. Dette kan medføre en lille æn-

dring/reduktion af sedimenttransporten langs kysten, men den naturlige erosion 

ved kysten vil fortsætter uden ændring. Det er på denne baggrund vurderet, at 

påvirkningen fra havmølleparken vil være mindre på kysten ved Onsevig. 

Vejrø 

Tilstedeværelsen af Smålandsfarvandet Havmøllepark vil reducere størrelsen af 

nettotransportkapaciteten på grund af reduktion af bølgehøjden. Den maksimale 

ændring i bølgehøjden ved Vejrø kyst i forbindelse med storm er 10 cm og mid-

delændringen er 2-3 %. Bølger fra nordvest er direkte mod den nordvestlige kyst 

af Vejrø. Derfor vil forandringen kun have en lille påvirkning på sedimenttrans-

porten og erosionsrater langs den udsatte nordvestlige kyst ved Vejrø. 

Den stenede strand bevirker at kysten ikke er følsom overfor mindre ændringer i 

bølgeklimaet. Det er på denne baggrund vurderet, at påvirkningen fra havmølle-

parken vil være mindre på kysten ved Vejrø. 
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Skalø 

Figur 12-6 og Figur 12-7 viser at bølgeklimaet ikke ændres betydeligt (<1%) ved 

Skalø. Desuden er den nordlige kyst ved Skalø stenet og dermed ikke følsom over-

for mindre forandringer i bølgeklimaet. Det vurderes derfor at påvirkningen af 

kyststrækningen ved Skalø er neutral.  

Rågø 

Figur 12-6 og Figur 12-7 viser at bølgeklimaet ikke ændres betydeligt (<1 %) ved 

Rågø. Desuden er Rågø beliggende på en sandbanke derfor vurderes den potenti-

elle påvirkning af kyststrækningen ved Rågø og barriereøerne at være mindre. 

Knudshoved Odde 

Figur 12-6 og Figur 12-7 viser at bølgeklimaet ikke ændres betydeligt (<1 %) ved 

kysten sydøst og nordvest for Knudshoved Odde. Desuden er kysten stenet en del 

steder og derfor ikke følsom overfor mindre forandringer i bølgeklimaet. Det vur-

deres derfor at påvirkningen af kyststrækningen ved Knudshoved Odde er neu-

tral. 

Karrebæksminde 

Figur 12-6 og Figur 12-7 viser at bølgeklimaet ikke ændres betydeligt (<1 %) ved 

kysten sydøst og nordvest for Karrebæksminde. Det vurderes derfor at påvirknin-

gen af kyststrækningen ved Karrebæksminde er neutral. 

Glænø og barrieøer 

Havmølleparken er beliggende så den delvist bryder dominerende vinde og bølger 

fra sydvest langs kyststrækningen. Figur 12-6 og Figur 12-7 viser at bølgeklimaet 

reduceres i mindre grad ved kysten. De kystnære områder ved Glænø er lavvan-

dede og derfor vil stormbølger brydes ca. 1-1,5 km fra kysten på ca. 4 m vanddyb-

de. Nær kysten vil bølgehøjden derfor være styret af bølgebrydning og i mindre 

grad af påvirkningen fra havmølleparken. 

De små barrierøer og tanger omkring Glænø vurderes til at blive påvirket af hav-

mølleparken. Øerne er naturligt meget dynamiske og har ændret sig betydeligt 

over de sidste 100 år. En reduktion af bølgehøjden vil – alt andet lige - reducere 

dynamikken Det er vurderet at bølgeklimaet har en betydelig effekt på barriere-

øerne samt på forekomsten af stormbølger, som kan have dramatisk effekt på 

små landskabsformer. Der er ikke vigtig infrastruktur ved de dynamiske barriere-

øer. Det er på denne baggrund vurderet, at påvirkningen fra havmølleparken vil 

være mindre på kysten ved Glænø og barriereøerne.   
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Omø og Agersø 

Figur 12-6 og Figur 12-7 viser at bølgeklimaet reduceres i størrelsesordenen 2-3 % 

ved Omø og Agersø. De maksimale bølgehøjder i forbindelse med storme bliver 

ikke påvirket betydeligt. De dominerende bølger i området er fra øst-sydøst og fra 

sydvest.  

Tilstedeværelsen af havmølleparken reducerer bølger fra øst-sydøst ved Omø og 

Agersø. Bølgerne fra øst-sydøst er nærmest direkte på kysten og derfor vil en æn-

dring i bølgeklimaet fra denne retning ikke have betydelig effekt på sediment-

transporten. Bølger fra syd rammer kysten skråt og kan derfor have en vis effekt 

på sedimenttransporten. Bølgerne fra syd er små og relativt sjældne.  

Kysten ved Omø består af en serie af eroderet morænebakker og derfor findes der 

en stor mængde sten langs stranden, hvilket er med til at stabilisere strandene og 

reducere den potentielle påvirkning fra havmølleparken. Det vurderes derfor at 

påvirkningen af kyststrækningen ved Omø er mindre. 

Den sydøstlige del af Agersø består af dynamiske sandtanger. Påvirkninger i bøl-

geklimaet grundet tilstedeværelsen af havmølleparken kan potentielt påvirke 

kystlinjen. Dette skyldes at sedimenttransporten forårsaget af sydvestlige bølger 

er reduceret af mølleparken mens transport og østlige bølger er upåvirket da der 

ikke er påvirkning fra denne retning. Den potentielle udvikling af sandtanger er 

ikke muligt at vurdere i detaljer da bølgerne rammer kysten skråt og deres sam-

menspil med strømmen i det dybe område i nærheden er kompliceret.  

Der er ikke vigtig infrastruktur ved den sydøstlige del af Agersø og den naturlige 

udvikling af området er meget dynamisk. Det er på denne baggrund vurderet, at 

påvirkningen fra havmølleparken vil være mindre på kysten ved Agersø. 

Langeland 

Figur 12-6 og Figur 12-7 viser at bølgeklimaet ikke ændres signifikant ved Lange-

land Det vurderes derfor at påvirkningen af kyststrækningen ved Langeland er 

neutral. 

12.6.3 Sammenfattende vurdering 

Vurderingerne af intensitet, udbredelse, varighed og den resulterende overordne-

de påvirkning på kystmorfologiske forhold som følge af etablering, drift og afvik-

ling af Smålandsfarvandet Havmøllepark er opsummeret i Tabel 12-9. 
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Tabel 12-9 Vurdering af overordnet påvirkning på kystmorfologi under anlæg, drift og afvikling 

af Smålandsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen - - - - 

Driftsfasen     

Ændret kystmorfologi på Onsevig Lille Lokal Lang Mindre 

Ændret kystmorfologi på Vejrø  Lille Lokal Lang Mindre 

Ændret kystmorfologi på Skalø Ubetydelig Lokal Lang Neutral 

Ændret kystmorfologi på Rågø Lille Lokal Lang Mindre 

Ændret kystmorfologi på Knuds-
hoved Odde 

Ubetydelig Lokal Lang Neutral 

Ændret kystmorfologi på Karre-
bæksminde 

Ubetydelig Lokal Lang Neutral 

Ændret kystmorfologi på Glænø 
og barriereøer 

Lille Lokal Lang Mindre 

Ændret kystmorfologi på Omø & 
Agersø 

Lille Lokal Lang Mindre 

Ændret kystmorfologi på Lange-
land 

Ubetydelig Lokal Lang Neutral 

Afviklingsfasen - - - - 

 

12.7 Vandkvalitet  

Mulige påvirkninger på vandkvalitet i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet i en baggrundsrapport indehol-

dende vurderinger vedrørende vandkvalitet /6/. Mulige påvirkninger er opsum-

meret i Tabel 12-10. 

Tabel 12-10 Mulige påvirkninger på vandkvalitet under anlæg, drift og afvikling. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Sediment i vandsøjlen 

 

X  X 

Forureningsstoffer i vandsøjlen 

 

X   

Lysdæmpning ved havbunden 

 

X   

Ændret vandskiftet (reduceret) 

 

 X  
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Påvirkning sker som følge af udgravning for fundamenter, nedspuling af kabler 

samt optagning af installationer i anlægs- og afviklingsfasen med deraf følgende 

sedimentspredning i vandsøjlen. Herudover ændres vandskiftet som følge af til-

stedeværelsen af møllefundamenterne i driftsfasen. Det mest belastende scenari-

um (worst case), med den største mængde sediment, der skal bortgraves og såle-

des med den største påvirkning er etablering af mange gravitationsfundamenter 

og nedspuling af kabler. Det største antal fundamenter vil ligeledes give anled-

ning til den største ændring af vandskiftet i området på grund af ændret strøm-

forhold. Vurderingerne i dette kapitel tager derfor udgangspunkt i hovedforsla-

gets opstilling af 66 møller af 3 MW installeret på gravitationsfundamenter. 

Ilandføring af kabler er som nævnt antaget udført med nedspuling/jetting hele 

vejen ind til land. Hvis denne metode ikke kan benyttes på lavt vand, vil alternati-

ve installationsmetoder blive anvendt, hvilket kan medføre højere sedimentkon-

centrationer i brændingszonen langs kysten end estimeret. Denne effekt er ikke 

medtaget i studiet men vil være lokal og påvirkningen vil være af kortvarig karak-

ter. 

12.7.1 Anlægsfasen 

Sedimentspild er modelleret i computerprogrammet MIKE 21 MT (Mud Trans-

port). De modellerede bølgeforhold og hydrodynamikken fra MIKE 21 SW og 

MIKE 21 HD benyttes som grundlag. 

I sedimentspildsscenarierne benyttes sedimentkarakteristik baseret på hav-

bundsprøver fra projektområdet indsamlet i oktober 2013. De grove sediment-

fraktioner som sand og grus har en høj sedimentationshastighed (fra 10 cm/s til 2 

m/s) og vil dermed aflejres indenfor 100 meter af uddybningsfartøjet. Derfor be-

tragtes kun silt- og lerfraktionerne i spild scenarierne, da disse kan spredes over 

et større område.  

Effekten af sediment i vandsøjlen evalueres på baggrund af erfaringerne fra Sto-

rebælt og Øresundforbindelsen med udgangspunkt i følgende kriterier for kon-

centrationsniveauer: 

2 mg/l:  Sediment er akkurat synligt i vandsøjlen 

5 mg/l:  Sediment er mere synligt i vandsøjlen 

10 mg/l:  Secchi dybden er ca. 2,5 meter. Følsomme fiskearter søger væk fra 

området. 

15 mg/l:  Badevandsgrænse samt grænse for fugles mulighed for fourage-

ring/fødesøgning grundet lille sigtbarhed i vandet. 
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Ved evalueringen af modelresultaterne inddrages såvel udbredelsen af sediment 

som varigheden af sedimentfanes tilstedeværelse. Varigheden af sedimentfanens 

tilstedeværelse tager udgangspunkt i øgede koncentrationsniveauer på 2, 5, 10 og 

15 mg/l beregnet som middel over dybden. Tiden, indenfor hvilken disse koncen-

trationsniveauer er overskredet, er således beregnet og indgår som en del af vur-

deringerne. 

Det er antaget af sedimentet ikke flokkulerer, men at sedimentet optræder som 

enkelte solitære partikler af fx ler, hvilket medfører en underestimering af sedi-

mentationshastighederne. Denne antagelse gør beregningerne af sedimentfaner-

nes varighed konservative. 

Der er foretaget modelberegninger for sedimentspredningen under anlægsarbej-

derne for de enkelte fundamenter. Resultaterne er præsenteret på kort,(jf. Figur 

12-10 (varigheder af sedimentfane)). Følgende er konkluderet i relation til de be-

tragtede koncentrationsniveauer: 

2 mg/l:  Der er ved beregningerne konstateret koncentrationer over 2 mg/l 
inden for en stor del af undersøgelsesområdet i op til 10 timer. Helt 
lokalt nær fundamenter er det beregnet, at koncentrationen kan væ-
re over 2 mg/l i op til 30 timer. 

5 mg/l: Beregningerne indikerer overskridelse af 5 mg/l helt lokalt og nær 
de fleste fundamenter i 1-10 timer. 

10 mg/l: Beregningerne indikerer overskridelse af 10 mg/l helt lokalt og nær 
nogle fundamenter i 1-6 timer. 

15 mg/l: Beregningerne indikerer meget få overskridelse af 15 mg/l og kun 
lokalt nær enkelte fundamenter i 1-2 timer. 
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Figur 12-10 Varigheder for øgede sedimentkoncentrationer (dybdemidlet) som følge af anlægsar-

bejder for fundamenter. 

Der er tilsvarende gennemført modelberegninger for sedimentspredningen under 

anlægsarbejderne (nedspuling) for kablerne mellem møllerne og kablerne til 

land. Resultaterne er afbildet på kort (jf. Figur 12-11).  

  

 

             (timer) 
<1 1 2 3 6 10 20 30 60 100 200 300     >300   

 Projektområde 
  

Natura 2000 områder 
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Følgende er konkluderet: 

2 mg/l: Der er ved beregningerne konstateret overskridelse af koncentratio-
ner på 2 mg/l mellem 10-60 timer indenfor parkområdet, dog lokalt 
overskredet i 60-100 timer. I en afstand på 2 km øst og vest samt 4 
km syd for parkområdet er 2 mg/l overskredet i 10-20 timer. Nær 
ved landføringspunktet ved Fedkrog i kabelkorridoren er 2 mg/l 
overskredet 30-60 timer, men falder til 3-30 timer 15 km mod øst og 
vest. Ved den nordvestlige kyst af Lolland er 2 mg/l overskredet i op 
til 10 timer. 

 I Natura 2000-område N162 Skælskør Fjord og havet og kysten mel-
lem Agersø og Glænø Ser 2 mg/l generelt overskredet mellem 20-30 
timer og lokalt dog op til mellem 30-60 timer. I et mindre område 
beliggende i den østlige del af Storebælt Natura 2000 område er der 
overskridelser i 2-3 timer. I Smålandsfarvandet Natura 2000-
område ses der overskridelser i 3-6 timer i den nordvestlige del. 

5 mg/l: Der er ved beregningerne konstateret koncentrationer over 5 mg/l i 
op til 30 timer langs kabelkorridoren og inde i parkområdet. 2 km 
øst og vest for parkområdet og 8 km øst og vest for kabelkorridoren 
ses overskridelser i op til 10 timer. Langs kysten 5 km øst og vest for 
ilandføringen er der overskridelser i op til 30 timer.  

 I I Natura 2000-område N162 Skælskør Fjord og havet og kysten 
mellem Agersø og Glænø er der konstateret overskridelser af 5 mg/l 
i 20-30 timer og lokalt op til 30-60 timer. 

10 mg/l: Der er ved beregningerne konstateret koncentrationer over 10 mg/l 
op til 6 timer indenfor parkområdet, dog med enkelte lokale varig-
heder op til 10 timer, mens der er overskridelse i op til 20 timer 
langs kabelkorridoren og 5 km øst og vest fra denne.  

 I Natura 2000-område N162 Skælskør Fjord og havet og kysten mel-
lem Agersø og Glænø er der konstateret overskridelser af 10 mg/l i 
10-20 timer. 

15 mg/l: Der er ved beregningerne konstateret koncentrationer over 15 mg/l 
op til 6 timer indenfor parkområdet og op til 20 timer langs kabel-
korridoren og 3 km øst of vest fra denne.  

 I mindre områder  Natura 2000-område N162 Skælskør Fjord og 
havet og kysten mellem Agersø og Glænø er der konstateret over-
skridelser af 15 mg/l i 6-10 timer. 
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Figur 12-11 Varigheder for sedimentkoncentrationer (dybdemidlet) som følge af anlægsarbejder 

for kabler. 

De maksimale koncentrationer af sediment i vandsøjlen, der forekommer i løbet 

af anlægsperioden, som følge af henholdsvis udgravning til fundamenter og ned-

spuling af kabler er illustreret i Figur 12-11 og Figur 12-12. For havbundsarbejdet 

for fundamenter viser beregningerne generelt ikke sedimentkoncentrationer over 

10 mg/l inden for projektområdet på nær i umiddelbar nærhed af enkelte funda-

menter, hvor der kan forekomme koncentrationer på op til 20 mg/l. Det ses des-

uden, at koncentrationen i Natura 2000-områderne generelt er under 2 mg/l, 

men når lokalt op på 6 mg/l. Det fremgår dog, at koncentrationer på både 2 mg/l 

og 6 mg/l kun forekommer meget kortvarig indenfor Natura 2000-områderne, 

hvilket er mindre end en time samlet over hele anlægsperioden for fundamenter-

ne. 
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Figur 12-12 Maksimale koncentrationer af sediment i vandsøjlen som følge af havbundsarbejdet 

for fundamenter. 

Figur 12-13 viser de maksimale koncentrationer af sediment i vandsøjlen, der fo-

rekommer i løbet af anlægsperioden, som følge af nedspuling af kabler. For ned-

spuling af kabler viser beregningerne sedimentkoncentrationer indenfor projekt-

området på mellem 10 og 20 mg/l med koncentrationer op til 100 mg/l nær fun-

damenter og langs kabelkorridoren. Langs med kysten nær ved ilandføringspunk-

tet er der koncentrationer op til 200 mg/l. Koncentrationen falder til 20-30 mg/l 

6 km mod øst og yderligere til under 2 mg/l i en afstand af 25 km mod både øst og 

vest. 

I store dele af Natura 2000-området ”Skælskør” vil koncentrationen nå et niveau 

på 3-6 mg/l. Langs kabelkorridor og nær ilandføring når koncentrationerne dog 

op på 100-200 mg/l. I Natura 2000-område ”Storebælt” forventes koncentratio-

ner på 1-2 mg/l langs den østlige grænse af området. I Natura 2000-området 

”Smålandsfarvandet” forventes koncentrationer at nå 3 mg/l i det nordvestlige 

hjørne. Desuden er der koncentrationer på op til 2 mg/l i den nordlige del af Na-

tura 2000-område ”Nakskov Fjord”. 
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Til sammenligning er den naturlige variation af sedimentkoncentration i vandsøj-

len beregnet ud fra målte secchi dybder i området nær Smålandsfarvandet. Den 

gennemsnitlige sedimentkoncentration er fundet til 1,55 mg/l med et årsmaksi-

mum større end 5 mg/l. 

 

 

 

Figur 12-13 Maksimale koncentrationer af sediment i vandsøjlen som følge af anlægsarbejder for 

kabler. 

Lysreduktion på havbunden påvirkes ved sedimentkoncentrationer større end 2 

mg/l. Modelleringen har vist at 2 mg/l er overskredet i op til 5 dage (se Figur 

12-11), hvilket betyder, at lysforholdene ved havbunden kun påvirkes i perioden, 

hvor der foregår havbundsarbejde og kun i et mindre antal dage. Dermed er det 

vurderet at påvirkningen af lysforhold på havbunden som følge af sediment i 

vandfasen under anlægsarbejder for Smålandsfarvandet Havmøllepark er min-

dre. 
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Badevandskriteriet på 15 mg/l overskrides i op til 20 timer inden for en strækning 

ved Fedtkrog (se Figur 12-11). På baggrund af ovenstående vurderes påvirkningen 

af vandkvaliteten som følge af sedimentspredning i anlægsfasen af Smålandsfar-

vandet Havmøllepark at være mindre. 

Der blev ved prøvetagning i 2013 fundet enkelte overskridelser af miljøkvalitets-

krav for kobber og cadmium i sedimentet (kapitel 11.3). Koncentrationen af su-

spenderet metaller i vandfasen betragtes ikke som kritisk, da metaller overordnet 

vil være bundet til fine partikler og kun i mindre grad være på opløst form. Base-

ret på et litteraturstudie, forventes det, at koncentrationen af cadmium eller kob-

ber vil være langt under de danske vandkvalitetskrav i BEK1022 og af kort varig-

hed. Dermed er påvirkningen af suspenderet cadmium og kobber på vandkvalite-

ten vurderet at være neutral. 

Det blev i forbindelse med fastlæggelse af rammerne for modellering af stof-

spredning (/5/) som følge af anlægsarbejder på havbunden vurderet, at frigivel-

sen af næringsstoffer er ubetydelig, da mængder og koncentrationseffekter er 

ubetydelige i forhold til koncentrationer og mængder i det omgivende miljø. 

12.7.2 Driftsfasen 

Det er undersøgt, om der sker en ændring i vandskiftet, som vil kunne påvirke 

vandkvaliteten, hvis der sker en reducering i vandskiftet. Men som vist i kapitel 

12.5, er det vurderet, at effekten af den naturlige lagdeling og opblanding i Små-

landsfarvandet ikke bliver påvirket af tilstedeværelsen af en havmøllepark, da den 

øgede turbulens er mindre end 4 % af de eksisterende forhold. Dermed vurderes 

neutral påvirkning af vandkvaliteten i driftsfasen af Smålandsfarvandet Havmøl-

lepark. 

12.7.3 Afviklingsfasen  

Den primære påvirkning af vandkvaliteten i afviklingsfasen vil omfatte sediment-

spredning som følge af optagning af fundamenter og kabler. Påvirkningen vurde-

res at være mindre end påvirkningen under anlægsarbejderne (nedspuling af kab-

ler), der blev karakteriseret som en mindre påvirkning (se Tabel 12-11).  

12.7.4 Sammenfattende vurdering 

Vurderingerne af intensitet, udbredelse, varighed og den resulterende overordne-

de påvirkning på vandkvaliteten som følge af anlæg, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet Havmøllepark er opsummeret i Tabel 12-11. 
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Tabel 12-11 Vurdering af overordnet påvirkning på vandkvalitet under anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Sediment i vandsøjlen Lille Regional Kort Mindre 

Forureningsstoffer i vandsøjlen Ubetydelig Regional Kort Neutral 

Lysdæmpning ved havbunden Lille Lokal Kort Mindre 

Driftsfasen     

Ændret vandskiftet (reduceret) Ubetydelig Regional Lang Neutral 

Afviklingsfasen     

Sediment i vandfasen Lille Regional Kort Mindre 

 

12.8 Luftkvalitet og klimatiske forhold 

Mulige påvirkninger på luftkvalitet og klimatiske forhold i forbindelse med anlæg, 

drift og afvikling af Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet i en baggrunds-

rapport for miljøet i øvrigt /20/ samt en baggrundsrapport vedrørende emissio-

ner /22/. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 12-12.  

Tabel 12-12 Mulige påvirkninger på luftkvalitet og klimatiske forhold. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Emissioner ifm. udvinding og fremstilling af funda-

menter, møller, kabler, kabelstationer etc. 

X   

Emissioner ifm. anlægsarbejder med skibe og hjæl-

pefartøjer 

X   

Emissioner i forbindelse med inspektion og vedlige-

holdelse af møller med skibe og hjælpefartøjer 
 X 

 

Energiproduktion (positiv emissionsgevinst)  X  

Emissioner i forbindelse med afviklingsarbejder med 

skibe og hjælpefartøjer 
  

X 

Genvinding af materialer fra fundamenter, møller, 

kabler, etc. 
  

X 
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Den største påvirkning med emissioner (worst case) forekommer ved anvendelse 

af de største mængder materialer og ved etablering af det største antal havmøller. 

Vurderingerne i dette kapitel tager derfor udgangspunkt i hovedforslagets opstil-

ling af 66 møller af 3 MW installeret på gravitationsfundamenter. 

12.8.1 Anlægsfasen 

I anlægsfasen ventes påvirkning på luftkvalitet og klimatiske forhold (emissioner) 

at være forårsaget af emissioner i forbindelse med udvinding og fremstilling af 

fundamenter, møller, kabler, kabelstationer mv. samt i forbindelse med anlægs-

arbejder ved anvendelse af skibe og hjælpefartøjer. De beregnede emissioner er 

beskrevet i kapitel 10.9. 

CO2-emissioner forbundet med udvinding og fremstilling af materialer til funda-

menter, erosionsbeskyttelse og møller, samt transport af materialerne, er opgjort 

til i størrelsesorden 230.000 ton. Til installation af havmøllerne, hvortil der an-

vendes skibe og hjælpefartøjer, er opgjort en CO2-emission på 70.000 ton. Den 

klimatiske påvirkning som følge af etablering af anlæg på havet for Sæby Havmøl-

lepark vurderes at være begrænset og ubetydelig. 

Andre emissioner er opgjort for skibe og hjælpefartøjer, der forventes anvendt på 

havet under anlægsfasen for installation af fundamenter og møller, udlægning af 

kabler samt til transport af mandskab og forsyning. Samlet set er emissionerne 

beregnet til 935 ton NOx, 130 ton SO2 og 30 ton PM. Påvirkninger som følge af 

emissioner i anlægsfasen fra aktiviteterne på havet vurderes at være begrænset og 

ubetydelig.  

12.8.2 Driftsfasen 

I driftsfasen ventes påvirkning på luftkvalitet og klimatiske forhold (emissioner) 

at være forårsaget af emissioner i forbindelse med inspektion og vedligeholdelse 

af møller med skibe og hjælpefartøjer samt energiproduktion (positiv emissions-

gevinst). De beregnede emissioner er beskrevet i kapitel 10.9. 

CO2-emissioner forbundet med inspektion og vedligehold af havmøllerne i Små-

landsfarvandet Havmøllepark er opgjort til 100.000 ton over havmølleparkens 

levetid (30 år estimeret). I driftsfasen produceres energi, som fortrænger energi 

produceret ved hjælp af fossile brændsler, hvorved der besparelse af emissionen 

af klimagasser. CO2-besparelsen over havmølleparkens levetid er opgjort til 3,84 

mio. ton. Den klimatiske påvirkning som følge af driften af Smålandsfarvandet 

Havmøllepark vurderes derfor at være positiv.  

Emissioner til luften fra skibe og hjælpefartøjer, der forventes anvendt offshore 

under driftsfasen er 1.060 ton NOx, 200 ton SO2 og 45 ton PM. Tilsvarende be-

sparelsen i emissionen af klimagasser spares også emissioner i driftsfasen som 

følge af energiproduktionen. De sparede emissioner er opgjort til 8.250 ton NOx 
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og 2.350 ton SO2. Påvirkninger som følge af emissioner i driftsfasen fra offshore 

aktiviteterne vurderes derfor at være positiv.  

12.8.3 Afviklingsfasen  

I afviklingsfasen ventes påvirkning på luftkvalitet og klimatiske forhold (emissio-

ner) at være forårsaget af emissioner i forbindelse med afviklingsarbejder med 

skibe og hjælpefartøjer samt genvinding af materialer fra fundamenter, møller, 

kabler mv. (positiv emissionsgevinst). De beregnede emissioner er beskrevet i ka-

pitel 10.9. 

CO2-emissioner i afviklingsfasen for havmøllerne, hvortil der anvendes skibe og 

hjælpefartøjer, er opgjort en CO2-emission på 61.000 ton. Sparede CO2-

emissioner som følge af genvinding af materialer (fundamenter og havmøller) er 

opgjort til 142.000 ton. Den klimatiske påvirkning som følge af demontering af de 

offshore anlæg Smålandsfarvandet Havmøllepark vurderes derfor at være positiv.  

Emissioner til luften fra skibe og hjælpefartøjer, der forventes anvendt offshore 

under afviklingsfasen er beregnet til 850 ton NOx, 110 ton SO2 og 25 ton PM. På-

virkninger som følge af emissioner i afviklingsfasen fra offshore aktiviteterne 

vurderes at være begrænset og ubetydelig.  

12.8.4 Sammenfattende vurdering 

Vurderingerne af den overordnede påvirkning på klimatiske forhold og luftkvali-

tet som følge af emissioner under anlæg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet 

Havmøllepark samt som følge af energiproduktion (positiv gevinst) under drift og 

genvinding af materialer ved afvikling er opsummeret i Tabel 12-13. 

Tabel 12-13 Vurdering af overordnet påvirkning på luftkvalitet og klimatiske forhold under an-

læg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Klimatiske forhold (CO2) Lille Grænseoverskridende Kort Ubetydelig 

Luftkvalitet (NOx, SOx, PM) Lille Grænseoverskridende Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Klimatiske forhold (CO2) Stor Grænseoverskridende Lang Positiv 

Luftkvalitet (NOx, SOx, PM) Lille Grænseoverskridende Lang Positiv 

Afviklingsfasen     

Klimatiske forhold (CO2) Lille Grænseoverskridende Kort Ubetydelig 

Luftkvalitet (NOx, SOx, PM) Lille Grænseoverskridende Kort Ubetydelig 
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12.9 Bundfauna og -flora  

Mulige påvirkninger på fauna og flora i forbindelse med anlæg, drift og afvikling 

af Smålandsfarvandet havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten for fauna 

og flora /7/. Det bundlevende samfund (fauna og flora) kan blive påvirket forskel-

ligt i projektets tre forskellige faser. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 

12-14.  

Tabel 12-14 Mulige påvirkninger på fauna og flora. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Arealinddragelse  X X  

Fysisk forstyrrelse X  X 

Sediment spild, sedimentation og lyssvækkelse 

 

X  X 

Spredning af forureningsstoffer X   

Støj og/eller vibrationer X X X 

Ændret bundtopografi og strømforhold  X  

Elektromagnetiske felter  X  

Introduktion af nyt substrat  X X 

Ændret havbundstemperatur  X  

 

Det er vurderet, at den størst mulige påvirkning af havbund og vandkvalitet (jf. 

kapitel 12.4, 12.5 og 12.7) også vil udgøre det værst tænkelige scenarie for hav-

bundens fauna og flora. Det vil sige, at worst case-scenariet for fauna og flora er 

mange små møller installeret på gravitationsfundamenter, og kabellægning ved 

nedspuling. Vurderingerne i dette kapitel tager derfor udgangspunkt i hovedfor-

slagets opstilling af 66 møller af 3 MW installeret på gravitationsfundamenter. 

12.9.1 Anlægsfasen 

I anlægsfasen vurderes den primære mulige påvirkning på fauna og flora at være 

knyttet til inddragelse af havbundsarealer samt fysisk forstyrrelse af havbunden, 

herunder ophvirvling af sediment mv. i forbindelse med installation af møllefun-

damenter og nedspuling af kabler. 

Ved anlæg af en havmøllepark vil der ske en etablering af strukturer (havmølle-

fundamenter) på havbunden. Dette vil medføre at fauna og flora vil blive ødelagt, 

og ikke have mulighed for at gendannes mens fundamenterne står der. Påvirk-

ningen er lokal, med et samlet areal i en størrelsesorden på 0,29 km2 (mindre end 

1 % af projektområdet). Det vurderes samlet, at der vil være en mindre påvirkning 

på fauna og flora. 
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Anlægsarbejdet vil medføre en fysisk forstyrrelse af havbunden, som forårsager 

ophvirvling af sediment. Det ophvirvlede sediment vil midlertidigt begrænse lyset 

ved havbunden, og materialet vil efter en tid sedimentere. Der er udført modelle-

ring af sedimentspild, sedimentation og lyssvækkelse i forbindelse med anlæg af 

kabler og møller, se kapitel 12.4, 12.5 og 12.7. Resultaterne af den udførte model-

lering er blevet sammenholdt med kendskab til sensitivitet/følsomhed af den 

fauna og flora som findes i projektområdet.  

Mens fx mosdyr og svampe er følsomme for tildækning er muslinger generelt ikke 

følsomme for tildækning, og nogle forsøg har endog vist en positiv effekt ved til-

dækning af muslinger. Infauna (børsteorme, muslinger, snegle og krebsdyr) er to-

lerante ift. begravelse, og kan overleve at blive dækket med 2-26 cm sand. Til ek-

sempel viser undersøgelser af specifikke arter, at muslingen Macoma baltica kan 

overleve at blive dækket med 10 cm sand, mens krebsdyret Corophium volutator 

kun kunne overleve at blive dækket med 1-3 cm. Epifauna er generelt mere føl-

som end infauna. Et studie fulgte et artsrigt epibentisk samfund med bl.a. svam-

pe, søanemoner, søpindsvin og muslinger efter begravelse med 3-5 cm sand. Stu-

diet viste, at der skete en nedgang i biomassen af epifauna. Søpindsvin og søane-

mone blev retableret indenfor to måneder, mens epibentos-samfundet først kun-

ne betragtes som retableret efter et år. 

Som beskrevet har fauna og flora forskellig sensitivitet for forstyrrelse, fx tildæk-

ning med sediment, lyssvækkelse mv. På baggrund af det begrænsede og kortva-

rige sedimentspild i forbindelse med konstruktionen af havmølleparken vurderes 

det, at den overordnede påvirkning på fauna og flora forårsaget af suspenderet 

materiale vil være mindre. 

Fauna og flora kan ligeledes blive påvirket, såfremt miljøfarlige stoffer (fx metal-

ler, TBT, PAH mm) fra sedimentet spredes i forbindelse med anlægsaktiviteter. 

Som beskrevet i kapitel 12.4 er der foretaget analyse af miljøfarlige stoffer i sedi-

menter fra projektområdet, der viser at sedimentet kan karakteriseres med et 

gennemsnitligt baggrundsniveau eller i ubetydelige koncentrationer, hvor der ik-

ke forventes effekter på marine organismer. Det er på den baggrund vurderet, at 

der ikke vil være en påvirkning på fauna og flora forårsaget af miljøfarlige stoffer. 

12.9.2 Driftsfasen 

I driftsfasen ventes den primære mulige påvirkning at være knyttet til tilstedevæ-

relsen af havmøllerne (i form af en ændret havbund, introduktion af nyt substrat, 

ændrede strømmønstre) samt kablerne (elektromagnetiske felter og temperatur-

ændring). 

Tilstedeværelsen af havmøllerne udgør et nyt hårdt substrat. Introduktionen af 

hårdt substrat ventes at udgøre en ulempe for de blødbundsarter som oprindeligt 

var knyttet til området, mens det er en fordel for fx epifauna og -flora, der kan 

vokse på den nye struktur og danne et kunstigt rev. Hvorvidt en sådan påvirkning 
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samlet set er positiv eller negativ er under debat, og der er behov for langtidsstu-

dier af dette. Påvirkningen er lokal, med et samlet areal i en størrelsesorden på 

0,29 km2 (mindre end 1 % af projektområdet). Det vurderes samlet, at der vil væ-

re en mindre påvirkning på fauna og flora. 

Endvidere kan tilstedeværelse af havmøllerne medføre en ændret havbund og 

ændrede strømmønstre. Dette er særskilt vurderet (se kapitel 12.4, 12.5 og 12.7), 

og de mindre ændringer i strømmønstre vurderes at være ubetydelige for fauna 

og flora. 

Tilstedeværelsen af strømførende kabler medfører et magnetfelt, og et elektrisk 

felt der opstår som et induceret felt på baggrund af vandet, der strømmer gennem 

det magnetiske felt om kablet. Følsomhed af bundfauna i forhold til elektromag-

netiske felter er ikke vel belyst, og studier har vist både positiv og negativ påvirk-

ning. Det elektromagnetiske felt som vil blive skabt i forbindelse med de kystnære 

havmøller er mindre end for de eksisterende kabler ved fx Rødsand og Horns 

Rev, og på ca. 10 meters afstand af kablet vil magnetfelterne være tæt på nul. 

Elektromagnetiske felter vurderes på grundlag af erfaringer ved Rødsand at kun-

ne have en lokal påvirkning af lav intensitet, og vurderes overordnet at være ube-

tydelige for fauna og flora. 

Strømførende kabler kan endvidere medføre en mindre temperaturændring i 

havbunden. Denne temperaturændring er dog i en størrelsesorden som vurderes 

at være uden betydning for fauna og flora. 

12.9.3 Afviklingsfasen  

I afviklingsfasen vurderes den primære mulige påvirkning på fauna og flora at 

være knyttet til arealinddragelse samt fysisk forstyrrelse af havbunden, herunder 

ophvirvling af sediment mv. 

Fysisk forstyrrelse og ophvivling af sediment vurderes at være mindre end eller 

svarende til anlægsfasen, se kapitel 12.4, 12.5, 12.6 og 12.7. De mulige påvirknin-

ger vurderes derfor overordnet at være de samme som for anlægsfasen. 

I forbindelse med afviklingsfasen vil der ske en fjernelse af hårdt substrat (hav-

møllefundamenter) og genintroduktion af sandet, blødt substrat. Påvirkningen er 

lokal, med et samlet areal i en størrelsesorden på 0,29 km2 (mindre end 1 % af 

projektområdet). Det vurderes samlet, at der vil være en mindre påvirkning på 

fauna og flora. 

12.9.4 Sammenfattende vurdering 

Overordnet påvirkning på fauna og flora i forbindelse med anlæg, drift og afvik-

ling af Smålandsfarvandet havmøllepark er sammenfattet i Tabel 12-15. 
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Tabel 12-15 Vurdering af overordnet påvirkning på fauna og flora under anlæg, drift og afvikling 

af Smålandsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Arealinddragelse (tab af habitat) Mellem Lokal Lang Mindre 

Fysisk forstyrrelse Mellem Lokal Kort Mindre 

Sediment spild, sedimentation, 

lyssvækkelse  

 

Lille Regional Kort Ubetydelig 

Spredning af miljøfarlige stoffer Ingen Ingen Ingen Ingen 

Støj Lille Regional Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Arealinddragelse (tab af habitat) Stor Lokal Permanent Mindre 

Vibrationer Lille Regional Lang Ubetydelig 

Ændret bundtopografi og strøm-

forhold 

Ubetydelig-

Lille 
Regional Lang Ubetydelig 

Elektromagnetiske felter Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Introduktion af nyt (hårdt) sub-

strat 
Lille Regional Lang Mindre 

Ændret havbundstemperatur Ubetydelig Lokal Lang Ubetydelig 

Afviklingsfasen     

Arealinddragelse (tab af habitat) Mellem Lokal Kort Mindre 

Fysisk forstyrrelse, sediment spild, 

sedimentation og lyssvækkelse,  

Lille Regional Kort Ubetydelig 

Spredning af miljøfarlige stoffer Ingen Ingen Ingen Ingen 

Fjernelse af hårdt substrat og gen-

introduktion af nyt (blødt) sub-

strat 

Mellem Lokal Permanent Mindre 

Støj Lille Regional Kort Ubetydelig 

 

12.10 Fisk 

Mulige påvirkninger på fiskefaunaen i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten for fisk /8/. 

Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 12-16.  
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Tabel 12-16 Mulige påvirkninger på fisk under anlæg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet 

havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Arealinddragelse (tab af habitat)  X  

Introduktion af nyt substrat  X  

Støj  X X X 

Sediment spild og sedimentation  

 

X  X 

Spredning af miljøfarlige stoffer X  X 

Påvirkning af fødegrundlaget X X X 

Elektromagnetiske felter  X  

 

Det er vurderet, at de største mulige påvirkninger af fisk (worst case) vil være for-

bundet med sedimentspredning fra anlægsaktiviteter og i forbindelse med støj fra 

nedramning af monopæle. Den største sedimentspredning forekommer ved sce-

nariet med mange små møller installeret på gravitationsfundamenter samt kabel-

lægning ved nedspuling. Med hensyn til påvirkninger fra nedramning vil den 

største påvirkning forekomme som følge af de største møller installeret på mono-

pæle. Nedenstående vurderinger tager således udgangspunkt i henholdsvis opstil-

ling af 66 møller af 3 MW installeret på gravitationsfundamenter og nedspuling af 

kabler samt opstilling af 20 møller af 10 MW på monopæle. 

12.10.1 Anlægsfasen 

I anlægsfasen vurderes mulige påvirkninger på fiskefaunaen at være knyttet til 

ophvirvling af sediment med videre i forbindelse med installation af møllefunda-

menter og kabler, påvirkninger af fødegrundlaget samt støj fra nedramning af 

monopæle (hvis disse vælges). 

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der forekomme perioder med forøgede 

mængder suspenderet materiale i vandfasen og øget sedimentation. Fiskeæg og -

yngel er generelt mere følsomme over for øgede koncentrationer af suspenderet 

sediment end unge og voksne fisk, og pelagiske fisk er mere følsomme over for 

suspenderet sediment end demersale fisk. Dette skyldes formodentligt, at gæller-

ne hos pelagiske fiske er mere udsatte for irritation og skade på grund af deres 

generelt højere stofskifte. Demersale fisk er bedre til at tilpasse sig lejlighedsvise 

forekomster af øgede koncentrationer af suspenderet materiale i deres naturlige 

miljø. Pelagiske fisk vil derfor sandsynligvis undgå suspenderet materiale i større 

udstrækning end demersale fisk. 

Påvirkningen af fiskeæg afhænger af hvorvidt der er tale om æg, der gydes i de 

frie vandmasser (pelagiske æg) eller, der er tale om æg, der afsættes på havbun-

den (bentiske æg). Sedimentspild påvirker fiskeæg på bunden ved at reducere ilt-

tilførslen som følge af tildækning. Sediment der hæfter sig på pelagiske fiskeæg 
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kan, udover at reducere iltdiffusionen, også reducere opdriften og dermed tvinge 

dem ned mod bunden og eventuelt til vandlag med ikke-optimale iltforhold. 

Følsomheden for fisk overfor suspenderede eller sedimenterede partikler varierer 

meget mellem arterne og deres livsstadier og afhænger af sedimentsammensæt-

ning, koncentration og varighed af eksponeringen. 

På baggrund af det meget begrænsede og kortvarige sedimentspild i forbindelse 

med konstruktionen af møllerne vurderes det, at de mest sandsynlige indvirknin-

ger på grund af suspenderet materiale vil være undvigereaktioner eller fiskearter, 

der flygter fra et område under anlægsaktiviteterne.  Føderessourcer i havbunden 

fx børsteorme vil blive hvirvlet op i vandsøjlen under kabelnedlægning, og fisk, 

der ikke er påvirket af støj og højere turbiditet vil sandsynligvis blive tiltrukket af 

let tilgængelig føde.  

Fiskefaunaen kan ligeledes blive påvirket, såfremt miljøfarlige stoffer (fx metaller, 

TBT, PAH mm) fra sedimentet spredes i forbindelse med anlægsaktiviteter. Som 

beskrevet i kapitel 12.4 er der foretaget analyse af miljøfarlige stoffer i sedimenter 

fra projektområdet og i kabelkorridoren. På enkelte lokaliteter i kabelkorridoren 

er der konstateret et forhøjet indhold af cadmium, kobber og arsen. Modelbereg-

ninger af spredningen af disse stoffer som følge af anlægsaktiviteterne viser dog, 

at koncentrationerne er så små, at der ikke forventes effekter hverken direkte på 

fisk eller indirekte via fødegrundlaget for fisk.  

Mange fisk lever helt eller delvis af infauna arter så som fx muslinger, børsteorme 

og krebsdyr. På baggrund af vurderingerne for påvirkninger på fauna og flora be-

skrevet i kapitel 12.9 vurderes der ikke, at være påvirkninger på fiskefaunaen som 

følge af eventuelle ændringer i sammensætningen af infauna samfund i området. 

I forbindelse med anlægsfasen vil der være et forhøjet støjniveau forårsaget af 

øget lokal skibstrafik i forbindelse med grave- og nedspulingsaktiviteter samt evt. 

fra nedramning af monopæle. Nogle fiskearter reagerer på lyd ved at søge væk, 

mens andre i et vist omfang tiltrækkes af lyd, andre vender sig hurtigt til nye støj-

kilder.  

Den kraftigste støj i anlægsfasen kommer fra støj og vibrationer i forbindelse med 

nedramning af monopæle (hvis disse vælges). Nedramning af 1 stk. monopæl for-

ventes at vare 4-6 timer. Overordnet vil påvirkninger som følge af støj og fysisk 

forstyrrelse under anlægsarbejdet være af mindre betydning for fisk i området. 

Den primære effekt vil sandsynligvis være, at fiskene forlader nærområdet i de 

perioder, hvor anlægsaktiviteter og støj er mest intensiv. Det forventes dog, at fi-

skene hurtigt vil vende tilbage, når anlægsarbejdet er ophørt. Akustisk modelle-

ring viser, at hvor der findes fisk i umiddelbar nærhed (omkring 300 meter) af 

nedramningslokaliteten, vil fisk kunne få permanente fysiske vævsskader og 

eventuelt dø. Påvirkningerne af pæleramning kan reduceres væsentligt ved brug 

af forskellige afværgeforanstaltninger (se kapitel 16). 
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12.10.2 Driftsfasen 

I driftsfasen vurderes mulige påvirkninger på fiskefaunaen at være knyttet til til-

stedeværelsen af havmøllerne i form af inddragelse af areal samt introduktion af 

nyt substrat, støj fra møllerne, påvirkninger af fødegrundlaget samt elektromag-

netiske felter omkring kablerne. 

Fundamenter og omkringliggende stenbeskyttelse medfører et tab af naturlig 

havbund, der erstattes af et fast substrat af beton og sten. Det forventes, at orga-

nismer vil kolonisere møllefundamenterne inklusivt stenbeskyttelse dels ved mi-

gration fra nærområdet eller ved bundslåning af larver eller sporer. Karakteren og 

omfanget af denne kolonisering afhænger af fundamenternes placering, herunder 

dybde og strømforhold, og af fundamentets materiale opbygning, herunder dets 

heterogenitet. De første til at kolonisere møllefundamenterne vil være alger og 

invertebrater (typisk rurer). Observationer ved kunstigt anlagte overflader tyder 

på, at rurerne hurtigt blive overvokset af blåmuslinger allerede kort tid efter an-

læggelsen, og i løbet af få år vil disse udvikle en monokultur på mølleskafterne. 

Det forventes, at de kunstige rev og begroningssamfund vil tiltrække visse fiskear-

ter, der finder skjulesteder og føde i hårdbundsområder. Egentlige stenrevs-

fiskearter såsom havkarusse, savgylte, berggylt, stenbidder m. fl. vil naturligvis 

især profitere af den nye habitat, men også torsk og hvilling tiltrækkes af hetero-

gene strukturer såsom stensætninger. Pelagiske fiskearter (sild, brisling m.fl.) 

forventes ikke at blive berørt af den fysiske tilstedeværelse af møllerne. 

Arter som ising, tunge, rødspætte m.fl., der er knyttet til sand-blødbund, vil teo-

retisk set få reduceret deres potentielle levesteder med det areal møllefundamen-

terne vil optage.  Da det samlede areal af nyintroduceret revstruktur i alt udgør 

omkring 0,5 % af den marine del af projektområdet vil effekterne dog være mini-

male. 

Sammenfattende kan det siges, at det samlede areal af det introducerede substrat 

og de associerede samfund vil være yderst beskedent og at der kun i umiddelbar 

nærhed af møllefundamenterne vil kunne forventes en væsentlig påvirkning af fi-

skefaunaens tæthed og sammensætning. De samlede konsekvenser for fisk og fi-

skebestande fra de fysiske strukturer og erosionsbeskyttelsen skønnes at være po-

sitiv i det mindste for stenrevsarter. 

Havmøller i drift udsender støj som potentielt vil kunne påvirke fiskenes adfærd 

og forekomst i nærheden af møllerne. Støj og vibrationer genereres fra havmøl-

lernes gearbokse, turbiner, generatorer og kabler, kaldt ”strukturlyd”. Derudover 

vil vingerne generere aerodynamisk støj under rotation. Støj og vibrationer vil 

blive transmitteret gennem stålpylonen ned i fundamentet og herfra gennem 

havbunden og ud i vandet. Desuden fremkommer der vibrationer ved møllernes 

fundament. 
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Lyden har en karakter og styrke som gør det sandsynligt, at lydfølsomme fisk som 

sild og torsk vil kunne registrere møllestøjen i en afstand op til nogle få hundrede 

meter. Derimod vil møllestøj kun kunne registreres inden for ganske kort afstand 

af mindre lydfølsomme fisk såsom fx fladfisk. 

Det vurderes dog, at lydbølger fra havmøller er så konstante og diffuse, at fisk er i 

stand til at tilvænne sig denne. At der sker en vis tilvænning til lyden omkring 

fundamentet til havmøller understøttes af erfaringerne fra bl.a. havmølleparkerne 

ved Rødsand og Horns Rev, hvor der er registreret en lang række fiskearter om-

kring møllefundamenterne.  

Mange fiske lever helt eller delvis af infauna arter så som fx muslinger, børsteor-

me og krebsdyr. På baggrund af vurderingerne for påvirkninger på fauna og flora 

beskrevet i kapitel 12.9 vurderes der ikke at være påvirkninger på fiskefaunaen i 

form af eventuelle ændringer i sammensætningen af infauna samfund i området. 

Når der løber strøm i søkablerne skabes et vekselstrøms magnetfelt og et induce-

ret elektrisk felt i vandet. Det er alment kendt, at bruskfisk (hajer og rokker) har 

elektroreceptorer, som de bruger til at opfatte elektromagnetiske felter omkring 

byttedyr og til at orientere sig. Der er også beviser på, at nogle benfisk som rød-

spætte og ål har evnen til at bruge magnetiske signaler i forbindelse med oriente-

ring. Der er kun en sparsom litteratur, der indikerer, at benfisk kan opfatte mag-

netiske felter, og der er næsten ingen feltundersøgelser af følsomhed hos benfisk 

overfor de magnetiske felter, som er omkring kabler fra havmøller. Den overord-

nede konklusion fra litteraturen og andre studier er at effekten på de lokale fiske-

bestande af elektromagnetisk felter sandsynligvis er meget beskeden. 

12.10.3 Afviklingsfasen  

Proceduren for afviklingsfasen er endnu ikke defineret, men processen vil i vid 

udstrækning indeholde de samme aktiviteter som anlægsfasen. I afviklingsfasen 

vurderes mulige påvirkninger på fiskefaunaen således at være knyttet til ophvirv-

ling af sediment mv. i forbindelse med nedtagning af møllefundamenter og kabler 

samt eventuelle påvirkninger af fødegrundlaget. Desuden kan der forekomme støj 

- omfanget forventes dog at være at være mindre intensivt, især da der ikke vil fo-

rekomme nedramnings aktiviteter. Ifølge den foreliggende afviklingsplan vil ero-

sionsbeskyttelsen blive efterladt på havbunden.  

I forbindelse med fjernelse af fundamenter og kabler vil der sandsynligvis opstå 

kortsigtede stigninger i koncentrationen af suspenderet sediment. Påvirkningerne 

under nedlukning anses for at være mindre end eller sammenlignelig med dem 

der er beskrevet for anlægsfasen, fordi mængden af sediment, der skal håndteres 

under afviklingen vil være lig med eller mindre end under anlægsfasen. 
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12.10.4 Sammenfattende vurdering 

Vurderingerne af intensitet, udbredelse, varighed og den resulterende overordne-

de påvirkning på fisk som følge af etablering, drift og afvikling af Smålandsfar-

vandet Havmøllepark er opsummeret i Tabel 12-17. 

Tabel 12-17 Vurdering af overordnet påvirkning på fisk under anlæg, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Støj  Lille Regional Kort Moderat 

Sedimentspild og sedimentation  

 

Lille Regional Kort Ubetydelig 

Spredning af miljøfarlige stoffer Ingen Regional Kort Ingen 

Påvirkning af fødegrundlaget Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Arealinddragelse (tab af habitat) Lille Lokal Lang/ Permanent Ubetydelig 

Introduktion af nyt substrat Lille Lokal Lang/ Permanent Ingen/positiv 

Støj  Lille Regional Lang Ubetydelig 

Påvirkning af fødegrundlaget Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Elektromagnetiske felter Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Afviklingsfasen     

Støj  Lille Regional Kort Ubetydelig 

Sedimentspild og sedimentation  

 

Lille Regional Kort Ubetydelig 

Spredning af miljøfarlige stoffer Ingen Ingen Ingen Ingen 

Påvirkning af fødegrundlaget Lille Lokal Kort Ubetydelig 

 

12.11 Marine pattedyr 

Mulige påvirkninger på marine pattedyr i forbindelse med anlæg, drift og afvik-

ling af Smålandsfarvandet havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten /9/. 

Disse er opsummeret i Tabel 12-18.  

Dette afsnit udgør en vurdering af mulige påvirkninger iht. den generelle metodik 
der er anvendt i VVM-redegørelsen. Der findes endvidere specifikke vurderinger 
for havpattedyr i forhold til internationale beskyttelsesinteresser (Natura 2000 
og bilag IV arter) i afsnit 14.   
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Tabel 12-18 Mulige påvirkninger på marine pattedyr. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Støj i forbindelse med ramning af monopæle X   

Støj i forbindelse med gravning X   

Skibstrafik (støj og kollisionsrisiko) X X X 

Sedimentspild og sedimentation  

 

X   

Spredning af miljøfarlige stoffer X   

Habitatændring/rev-effekt  X  

Elektromagnetiske felter  X  

Støj fra drift af møller  X  

Visuel påvirkning  X  

Støj i forbindelse med afviklingsarbejder   X 

 

Påvirkninger på havpattedyr fra anlægsaktiviteter og fra selve driften af havmøl-

leparken vil først og fremmest være relateret til støj. Støjen fra nedramning af 

fundamenter vil medføre den største påvirkning, og det vurderes at den værst 

tænkelige påvirkning vil stamme fra nedramning af de største fundamenter (dvs. 

20 møller af 10 MW installeret på monopælfundamenter). 

12.11.1 Anlægsfasen 

I anlægsfasen vurderes mulige påvirkning på marine pattedyr primært at være 

forårsaget af støj fra anlægsaktiviteter (pæleramning, gravning, skibe), samt su-

spension af sediment mv. i forbindelse med installation af møllefundamenter og 

nedspuling af kabler. 

Støj fra nedramning af monopæle anses for at være den væsentligste potentielle 

påvirkning for havpattedyr. Havpattedyr er følsomme over for støj, og støj kan 

både give midlertidige og varige skader på havpattedyrs hørelse. Følsomheden 

varierer fra art til art og afhænger af dyrenes alder, køn og generelle fysiske og ad-

færdsmæssige tilstand samt baggrundsstøjniveauet. 

Generelt kan støjpåvirkningen af havpattedyr inddeles i fire brede kategorier, der 

i høj grad afhænger af dyrenes afstand til lydkilden: 

 Detektion 

 Maskering 

 Adfærdsmæssige ændringer 

 Fysiske skader 
 

Detektion er områder hvor dyrene kan høre lyden. Områderne afhænger af bag-

grundsstøjniveauer, samt af de pågældende dyrs høregrænser.  
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Lyd kan desuden maskere hvalernes lydsignaler og forringe deres kommunikati-

ons- og navigationsevner. Denne påvirkning forekommer primært ved gentagne 

sprængninger, eller længerevarende høje lydniveau’er, fx i forbindelse med seis-

miske undersøgelser. 

Adfærdsændringer strækker sig fra meget kraftige reaktioner, fx panik eller flugt, 

til mere moderate reaktioner, hvor dyret vender sig mod lyden eller langsomt 

trækker sig væk. Dyrenes reaktion afhænger i høj grad af årstid, adfærdsmæssig 

tilstand, alder, køn samt den intensitet, frekvens og tidsstruktur, hvormed lyden 

forårsager adfærdsmæssige ændringer. 

Fysiske beskadigelser af høreorganerne fører til permanente ændringer i dyrenes 

høreevne (permanent høretab = permanent threshold shift, PTS). Det kan opstå 

ved ødelæggelse af sensoriske celler i det indre øre eller afstødelse af sensoriske 

celler, støtteceller eller endog celler i hørenerven. Høretab er normalt kun af mid-

lertidig karakter (midlertidigt høretab = temporary threshold shift, TTS), så dyret 

vil genvinde sin oprindelige høreevne efter en restitueringsperiode. Lydintensite-

ten er en vigtig faktor for graden af høretab, og det samme gælder frekvens, ek-

sponeringens varighed og længden af restitutionsperioden. 

I forbindelse med udbud af Horns Rev 3 Havmøllepark i den danske del af Nord-

søen har Energinet.dk nedsat en arbejdsgruppe for havpattedyr og undervands-

støj. Gruppens kommissorium er udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 

og Naturstyrelsen. Arbejdsgruppen er bredt repræsenteret med deltagelse af 

DCE, NIRAS, DHI, Orbicon og Rambøll. Formålet med gruppens arbejde har væ-

ret at opstille retningslinjer for regulering af undervandsstøj med udgangspunkt i 

konkrete problemstillinger knyttet til reguleringen ved Horns Rev 3 Havmølle-

park, men også med sigte på anvendelse i forbindelse med fremtidige etableringer 

af havmølleparker i Danmark. Denne gruppe har givet anbefalinger til, hvilke 

støjkrav, der skal overholdes i forbindelse med opførelsen af Horns Rev III Hav-

møllepark, opstillet retningslinjer for dokumentation af emission af undervands-

støj under anlægsfasen, samt udviklet en beregningsmodel for kumulativ påvirk-

ning på havpattedyr som følge af anlægsstøj. 

Arbejdsgruppen har anbefalet følgende tærskelværdier for permanent høretab 

(PTS), midlertidig høretab (TTS) og adfærdsændringer for sæler og marsvin 

(Tabel 12-22) baseret på de nyeste tilgængelige data på området. Tålegrænserne 

er opsummeret i Tabel 12-19.  

Tabel 12-19 Tålegrænser for permanent og midlertidigt høretab samt adfærdsændringer for sæler 

og hvaler.  

 Permanent høretab 

(PTS) 

Midlerdigt høretab 

(TTS) 
Adfærdsændringer 

Sæler 200 dB re 1 µPa2-s 176 dB re 1 µPa2-s - 

Marsvin 183 dB re 1 µPa2-s 164 dB re 1 µPa2-s 140 dB re 1 µPa2-s 

Andre hvaler 198 dB re 1 µPa2-s 183 dB re 1 µPa2-s 145 dB re 1 µPa2-s 
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Den nye beregningsmodel er lavet med henblik på at sikre, at støjreducerende 

foranstaltninger implementeres så ingen marsvin (og sæler) får permanent høre-

tab (PTS). Den nye metode inkluderer effekten af indledende bortskræmning af 

marsvin, samt effekten af kontinuert flugt under selve ramningsperioden. Energi-

styrelsen og Energinet.dk har igangsat undersøgelser for at forbedre videns-

grundlaget yderligere vedrørende effekten af bortskræmning på marsvin og sæler 

ved anvendelse af pinger og sælskræmmer. Resultaterne af disse undersøgelser 

forventes at være til rådighed inden udbud af de kystnære havmølleprojekter til 

etablering. 

For at vurdere mulig påvirkning på marine pattedyr er der foretaget et en model-

lering af undervandsstøj (se kapitel 10.10), og derefter udført beregninger af antal 

påvirkede dyr som fastlagt i Arbejdsgruppens anbefalinger: Beregninger uden 

indledende bortskræmning, samt beregninger for marsvin og sæler baseret på en 

bortskræmningsafstand på 1 og 2 km. Der er forskel på antallet af påvirkede dyr, 

men for Smålandfarvandet havmøllepark er vurderingen ens for de tre scenarier. 

I nærværende VVM baseres vurderinger af virkninger og mulige behov for afvær-

geforanstaltninger på en forudsætning om en bortskræmningsafstand på 2 km. 

Dette svarer til grundlaget i de guidelines der er anvendes i forbindelse med etab-

leringen af den kommende Horns Rev 3 havmøllepark. 2 km er valgt midlertidigt, 

og inden etablering af havmølleparker vil forsøg have undersøgt den faktiske 

bortskræmningsafstand således at krav til lyddæmpning kan tilpasses. 

Ingen marsvin eller sæler udsat for lydniveauer, der kan medføre permanent hø-

retab. Det er på den baggrund vurderet, at permanent høretab fra pæleramning 

samlet set vil have en ubetydelig påvirkning på marine pattedyr. 

Midlertidigt høretab vurderes at kunne påvirke 3-6 marsvin. Midlertidigt høretab 

anses som en stor intensitet, med regional udbredelse og kort varighed. Det er 

samlet set vurderet, at midlertidigt høretab vil have en mindre påvirkning på 

marsvin.  For sæler vil midlertidigt høretab kunne forekomme op til 50 m fra lyd-

kilden, og vil dermed være af lokal udbredelse. Det er vurderet, at midlertidigt 

høretab samlet set vil have en ubetydelig påvirkning på sæler. 

Adfærdsændringer anses som en stor intensitet, med regional udbredelse og kort 

varighed. Adfærdsændringer vurderes at kunne påvirke 8-18 marsvin.  Det er 

samlet set vurderet, at adfærdsændringer vil have en ubetydelig påvirkning på 

marsvin. Adfærdsændringer hos sæler er ikke behandlet, da arbejdsgruppen kon-

kluderer, at der ikke er tilstrækkelig information til at udføre denne vurdering. 

Andre kilder til støj som kan påvirke marine pattedyr er skibstrafik og gravear-

bejde. Støj fra graveaktiviteter inkluderer støj fra skibe og fra selve graveaktivite-

terne (skovlen). Denne trafik vil resultere i at det samlede baggrundsstøjniveau 

øges lidt. Frekvensen af støj fra denne type aktiviteter er typisk under 1 kHz. Af-

hængigt af typen af skibe og typen af sediment der graves i, kan støjfrekvensen 

dog i visse tilfælde være over 1 kHz. Støj kan dermed potentielt påvirke marsvin 
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og sæler, primært i form af adfærdsændringer, hvor sæler og marsvin bliver 

skræmt bort fra området. Der er foretaget en beregning af lyddæmpning af en så-

dan lydkilde, sat i relation til følsomhed af marsvin. Denne viser at eventuel for-

trængning af marsvin vil være kortvarige og over relativt korte afstande. Samlet 

set vurderes det, at der vil være mindre negativ påvirkning på marine pattedyr. 

Den øgede skibstrafik i forbindelse med anlægsfasen kan potentielt øge risikoen 

for at sæler og marsvin kan blive ramt af et fartøj (kollision). Risikoen for at mar-

svin eller sæler kan blive ramt af et fartøj stiger med fartøjets hastighed, men risi-

koen forskibskollision er ikke veldokumenteret. Påvirkning af marine pattedyr fra 

skibstrafik i form af sammenstød er vurderet til at være ubetydelige. 

Som beskrevet i kapitel 12.7, vurderes anlægsaktiviteter at kunne medføre op-

hvirvlet sediment og øget turbiditet, både i og uden for projektområdet. Marine 

pattedyr færdes ofte i miljøer med lav sigtbarhed, og en kortvarig øget turbiditet 

vil derfor kun have en begrænset indvirkning på dem. Der er foretaget analyse og 

vurdering af miljøfarlige stoffer i sediment, og det er vurderet at der ikke vil ske 

en spredning af miljøfarlige stoffer. Det vurderes, at den samlede påvirkning på 

havpattedyr i forbindelse med ophvirvlet sediment vil være ubetydelig. 

Habitatændringer som følge af anlægsarbejdet omfatter ændringer i havbunden 

(se kapitel 11.3). Ændringer i havbunden er vurderet til at være kortvarig, og 

eventuelle påvirkninger fra dette er samlet set vurderet til at være ubetydelig. 

12.11.2 Driftsfasen 

I driftsfasen vurderes mulige påvirkninger på marine pattedyr primært at være 

forårsaget af støj fra drift af møller og skibstrafik samt elektromagnetiske felter 

og visuel påvirkning. 

Støj fra drift af havmøller er blevet målt ved mindre havmøller, og disse målinger 

indikerer at støjen primært er ved frekvenser under 1 kHz, hvor de fleste marine 

pattedyr (og særligt marsvin) ikke er følsomme. Baseret på data fra mindre hav-

mølleparker (2 MW) kan marsvin kun registrere støj fra havmøller ud til en af-

stand af omkring tyve meter, hvorimod sæler kan registrere støj i et par hundrede 

meters afstand. Studier af marsvin i forbindelse med havmølleparker viser samlet 

set både positive og negative påvirkninger. Støj i driftsfasen fra større havmølle-

parker, som Sæby Havmøllepark, vurderes samlet set at kunne have en mindre 

påvirkning på marine pattedyr. 

Skibstrafik i forbindelse med service og vedligehold af Sæby Havmøllepark kan 

medføre visse forstyrrelser af marine pattedyr i parkområdet. Aktivitetsniveauet 

vil ikke være det samme som under anlæg af havmølleparken, men de skibe der 

vil blive brugt, vil være mindre og sandsynligvis hurtigere og derved generere støj 

med højere frekvens (som marine pattedyr er følsomme overfor), end de store 
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fartøjer som anvendes under konstruktionen. Brugen af hurtigere skibe kan også 

øge risikoen for at sæler og marsvin kan blive ramt af et fartøj. 

Det er sandsynligt, at støj fra skibstrafik vil øge det lokale støjniveau og dette med 

frekvenser, der vil påvirke havpattedyr. Men da det vil være en lokal og kortvarig 

støjkilde er det samlet vurderet at påvirkningen vil være mindre.   

Elektromagnetiske felter vil blive genereret fra kabler i projektområdet. Der er 

spekulation om, at elektromagnetiske felter potentielt kan påvirke hvalers naviga-

tion. Det er imidlertid dårlig kendt, hvorledes marsvin og andre hvaler navigerer 

(bortset fra anvendelsen af lyd). Der findes ikke tilstrækkelig viden om emnet til 

at kunne konkludere påvirkningernes type og omfang. Det elektromagnetiske felt 

som dannes omkring kabler er dog mindre og helt lokalt (se kapitel 10.11). 

Havmøllefundamenterne vil kunne skabe et miljø, der kan sammenlignes med et 

kunstigt rev, som sandsynligvis vil blive koloniseret af epifauna og – flora (se ka-

pitel 12.9). Dette vil, blandt andet, kunne tiltrække fisk og kan dermed betyde 

forøgede fødemuligheder for marine pattedyr. Rev-effekten vil kunne have en po-

sitiv ubetydelig påvirkning på marine pattedyr. 

Havmøllerne og fundamenterne vil potentielt kunne have en visuel påvirkning på 

marine pattedyr. Fundamenterne vurderes at blive koloniseret af dyr og planter, 

og dermed blive mindre synlige. Samlet set vurderes den visuelle påvirkning at 

være ubetydelig. 

12.11.3 Afviklingsfasen  

I afviklingsfasen vurderes mulige påvirkninger på marine pattedyr primært at 

være forårsaget af støj fra aktiviteter i forbindelse med nedtagning af havmølle-

parken, samt ophvirvling af sediment mv. 

Skibstrafik til og fra havmølleområdet i forbindelse med afvikling af havmølle-

parken ventes at være i samme størrelsesordenen som skibstrafik i anlægsfasen. 

Skibe vil generere støj som potentielt kan påvirke marine pattedyr, omend der ty-

pisk benyttes større skibe som har en støjkilde under 1 kHz. Det er samlet vurde-

ret, at påvirkningen vil være mindre. 

Skæring og boring i forbindelse med afvikling af Smålandsfarvandet Havmølle-

park vil give anledning til støj i forbindelse. Typen af støj er ikke kendt på dette 

tidspunkt, men det forventes at påvirkning fra denne støj samlet vil kunne have 

en mindre påvirkning på marine pattedyr. 

12.11.4 Sammenfattende vurdering 

Overordnet påvirkning på marine pattedyr i forbindelse med anlæg, drift og af-

vikling af Smålandsfarvandet havmøllepark er sammenfattet særskilt for marsvin 

i Tabel 12-20 og sæler Tabel 12-21.  
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Tabel 12-20 Vurdering af overordnet påvirkning på marsvin under anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Støj ifm. ramning af monopæle     

 Adfærdsændringer Lille Lokal Kort Ubetydelig 

 TTS Stor Lokal Kort Mindre 

 PTS Stor Ubetydelig Permanent Ubetydelig 

Støj ifm. forgravning o.lign (adfærd) Lille Lokal Kort Mindre 

Støj ifm. skibstrafik (adfærd) Lille Lokal Kort Mindre 

Kollision med skibe (skade) Stor Lokal Kort Mindre 

Sedimentspild og sedimentation  

 

Lille Lokal Kort Mindre 

Spredning af forureningsstoffer Ingen - - Ingen 

Habitatændringer Lille Lokal Kort Mindre 

Driftsfasen     

Skibstrafik (støj og kollisionsrisiko) Lille Lokal Lang Mindre 

Elektromagnetiske felter Ukendt - - Ukendt 

Habitatændring/rev-effekt Lille Lokal Lang Ubetydelig (+) 

Støj fra drift af møller Lille Regional Lang Mindre 

Visuel påvirkning Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Afviklingsfasen     

Skibstrafik (støj og kollisionsrisiko) Lille Lokal Kort Mindre 

Støj ifm. afviklingsarbejder Lille Lokal Kort Mindre 

 

Tabel 12-21 Vurdering af overordnet påvirkning på sæler under anlæg, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Støj ifm. ramning af monopæle     

 TTS Mellem  Ubetydelig Kort Ubetydelig 

 PTS Stor  Ubetydelig Permanent Ubetydelig 

Støj ifm. forgravning Lille Lokal Kort Mindre 

Støj ifm. skibstrafik Lille Lokal Kort Mindre 

Kollision med skibe Stor Lokal Kort Mindre 

Sedimentspild og sedimentation  

 

Lille Lokal Kort Mindre 
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Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Spredning af miljøfarlige stoffer Ingen - - Ingen 

Habitatændringer Lille Lokal Kort Mindre 

Driftsfasen     

Skibstrafik (støj og kollisionsrisi-

ko) 
Lille Lokal Lang Mindre 

Elektromagnetiske felter Ingen - - Ingen 

Habitatændring/rev-effekt Lille Lokal Lang Ubetydelig (+) 

Støj fra drift af møller Lille Regional Lang Mindre 

Visuel påvirkning Mellem Lokal Lang Moderat 

Afviklingsfasen     

Skibstrafik (støj og kollisionsrisi-

ko) 
Lille Lokal Kort Mindre 

Støj ifm. afviklingsarbejder Lille Lokal Kort Mindre 

 

12.12 Fugle 

Dette afsnit udgør en vurdering af mulige påvirkninger iht. den generelle metodik 

der er anvendt i VVM-redegørelsen. Der findes endvidere specifikke vurderinger 

for fugle på udpegningsgrundlaget i forhold til internationale beskyttelsesinteres-

ser (Natura 2000 områder og bilag IV arter) i kapitel 14 og 15. 

I kapitel 15 præsenteres en mere detaljeret beskrivelse af metoden for beregning 

af fortrængning af havfugle fra havmølleområder og omkringliggende forstyrrel-

seszone. 

Mulige påvirkninger på fugle i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten /10/ og suppleret 

af en række notater /29//31/. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 12-22. 

Tabel 12-22 Mulige påvirkninger på fugle under anlæg, drift og afvikling. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Fortrængningseffekt x x x 

Forringelse og ødelæggelse af habitat x x  

Rev-effekt  x  

Kollisionsrisiko (lokale fugle)  x  

Kollisionsrisiko (trækfugle)  x  

Barriereeffekt  x  
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Fjernelse af kunstigt rev   x 

 

Det er vurderet, at den værst tænkelige påvirkning på fugle er artsspecifik og så-

ledes ikke kan vurderes generelt. Begge opstillingsmønstre (3 MW og 10 MW 

møller) med GBS-fundamenter indgår som worst case-scenarie.  

12.12.1  Anlægsfasen 

I anlægsfasen vurderes den primære påvirkning på fugle at være knyttet til for-

trængningseffekt og forringelse/ødelæggelse af habitater og herunder fuglenes 

fourageringsgrundlag. Den vurderede generelle forstyrrelseszone fremgår af Fig-

ur 12-14. 

 

Figur 12-14 Forstyrrelseszone på 3 km omkring Smålandsfarvandet Havmøllepark. W = western 

segment – vestlige del og E – eastern segment – østlige del. 

Forstyrrelseszonen repræsenterer den afstand til havmølleparken, hvor en række 

arter af fugle som havdykænder, lommer og alkefugle i større eller mindre om-

fang vil begrænses at tage ophold, da de som følge af artsspecifikke adfærdsmøn-

stre påvirkes af aktiviteterne i havmølleparken. 

I Natura 2000 konsekvensvurderingen (afsnit 15) er der benyttet mere præcise 

artsspecifikke forstyrrelseszoner, men den generelle forstyrrelseszone på 3 km 

vurderes her at være tilstrækkelig konservativ som grundlag for vurderingerne. 
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Fortrængningseffekt, hvor individer fortrænges fra ellers egnede habitatom-

råder på grund af forstyrrelse, er beregnet for projektområdet. Der er forskel på 

graden af følsomhed blandt forskellige arter, og grundlaget for beregningerne 

fremgår af /10/. Fortrængte individer vil i første omgang flytte til nærliggende 

områder, men det vides ikke, om dødeligheden hos arten hermed vil stige og hvil-

ke konsekvenser en sådan stigning i dødeligheden vil have. 

Fortrængningseffekten vurderes ud fra en beregning af det antal af fugle, der for-

trænges. Det beregnede antal sammenlignes derefter med PBR (potential biologi-

cal removal) værdien, som er det maksimale antal fugle, der kan påvirkes uden at 

det vil gå ud over arten på bestandsniveau. Såfremt de fortrængte fugle medfører 

en øget overdødelighed, der er højere end PBR, kan der være tale om en påvirk-

ning på bestandsniveau. Overdødeligheden vil udgøre en andel af de fortrængte 

fugle og vil afhænge af omfanget af negative virkninger, der følger af fortrængnin-

gen som f.eks. øget konkurrence om føderessourcer i de områder fuglene for-

trænges i. 

PBR er beregnet på baggrund af størrelsen af den samlede biogeografiske popula-

tion, disses minimumsstørrelser, maksimal årlig vækstrate, samt recovery faktor 

dvs. den forventede evne en art har med hensyn til at komme tilbage på samme 

bestandsniveau efter en tilbagegang. 

For sortand er der taget udgangspunkt i seneste opdaterede bestandsestimat, be-
liggende i intervalle 600.000 – 1.200.000 (wpe.wetlands.org, /32/), og nedre 
grænse i bestandsestimatet benyttes som minimum populationsstørrelse. 
Der er beregnet to PBR værdier for sortand, der afspejler den store usikkerhed 

omkring bestandens udvikling og viser tærskelværdier for henholdsvis en stabil 

bestand og en bestand i moderat tilbagegang. Der er flere indikationer på en sta-

bil bestand, heriblandt recente store tællinger fra den tyske og danske del af 

Nordsøen ved brug af digitale surveys (DCE pers. komm.). Den manglende do-

kumentation af en tendens i antal af overvintrende sortænder i Nordsøen gør dog, 

at vurderingen er behæftet med stor usikkerhed. Udviklingen af den overvintren-

de bestand i Østersøen er derimod dokumenteret for perioden 1993-2008 hvor 

bestanden er gået tilbage med 66 % (wpe.wetlands.org, Skov et al. 2011). Et sam-

let survey af overvintringsområderne i Østersøen er imidlertid ikke gennemført 

efter 2008 hvorfor den nyere bestandsudvikling i Østersøen er uvis. Bestanden af 

ederfugl er vurderet som værende faldende og bestanden af fløjlsand som væren-

de hurtigt faldende. 

Beregninger af fortrængningseffekt som konsekvens af forstyrrelse ved skibe præ-

senteres i Tabel 12-23 for ederfugl, sortand, fløjlsand og gråstrubet lappedykker, 

som anses som følsomme overfor forstyrrelse fra sejlads i forbindelse med an-

lægsfasen. Desuden er disse fugle nøglearter i området ved Smålandsfarvandet 

Havmøllepark. De højeste tætheder af ederfugl, sortand og fløjlsand ses i det tid-

lige forår, hvorimod gråstrubet lappedykker gennemfører fældning i sensomme-

ren. 
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Tabel 12-23 Anlægsfasens påvirkning i form af fortrængning af fugle, procentvis andel af bio-

geografisk bestand samt angivelse af beregnet PBR.  

Art 

Antal 

fortrængte 

fugle 

% af bio-

geografisk 

bestand 

PBR-tærskelværdi 

Ederfugl 22.700 2,3 22.693 

Sortand 20.300 3,4 
28.245 (vigende) 

35.307 (stabil) 

Rødstrubet lom 385 0.26 6.705 

Gråstrubet lappedykker 580 1,4 3.460 

Fløjlsand 1.930 0,43 3.083 

 

Da anlægsarbejdet vil strække sig over en relativt kort periode, vurderes den sam-

lede påvirkning på ederfugl og sortand i forhold til fortrængning som moderat og 

for gråstrubet lappedykker og fløjlsand som mindre. 

Det beregnede antal fortrængte individer af de øvrige vandfuglearter fx rødstru-

bet lom var lavt og under PBR-grænseværdien. Det vurderes derfor at den samle-

de påvirkning på disse arter vil være ubetydelig til mindre. 

Den vurderede fortrængning og estimerede dødelighed repræsenterer en vurde-

ring ved en konservativ tilgang, hvor der er arbejdet med, at fuglene fortrænges 

fra hele mølleområdet på 61 km2 og i en bufferzone på 3 km svarende til et areal 

134 km2. Reelt vil det maksimalt være 44 km2, der kan blive inddraget til en mulig 

havmøllepark, hvilket svarer til ca. 30 % mindre berørt areal. Idet de fundne tæt-

heder af vandfugle er relativt homogene inden for det planlagte mølleområde, 

forventes den faktiske fortrængning derfor at være omkring 30 % mindre end an-

givet i Tabel 12-23. For ederfugl og sortand, der påvirkes mest, vil en reduktion på 

30 % medføre, at de maksimalt fordrevne antal fugle bliver reduceret til hhv. 

15.885 og 14.200 fugle. Dette vil fortsat udgøre en fortrængning, der vil overstige 

1 % af de respektive biogeografiske bestande, men vil være under PBR grænse-

værdien for begge arter (Tabel 12-23). Virkningerne som følge af fortrængning fra 

mølleparkområdet under anlæg vurderes derfor som mindre for både ederfugl og 

sortand. 

En udbygning af havmølleparken, som alene vedrører den vestlige del af området, 

er også vurderet. Som forventet vil dette medføre, at færre fugle fortrænges. Æn-

dringen er dog marginal og betyder eksempelvis for ederfugl kun ca. 1.700 færre 

fugle og for sortand ca. 1.300 færre fugle. Vurdering af graden er påvirkning er 

således uændret. 
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Forringelse og ødelæggelse af habitat 

Den fysiske forstyrrelse af havbunden under konstruktionsarbejdet samt areal-

inddragelse fra fundamenter og erosionsbeskyttelse, kan have en negativ påvirk-

ning på havfuglenes føderessourcer blandt andet bundfauna, fisk, herunder yngel, 

planter mv. Som beskrevet i kapitel 12.7, vurderes anlægsaktiviteter at kunne 

medføre suspenderet sediment og øget turbiditet, både i og uden for projektom-

rådet. Suspenderet sediment i forbindelse med anlægsaktiviteter kan ligeledes 

have en påvirkning på fuglenes fødegrundlag. Denne påvirkning på bundfauna er 

vurderet i kapitel 12.9. 

Det potentielle mistede habitatområde for fouragerende fugle på grund af kon-

struktionsarbejder er estimeret til under 1 % af det tilgængelige habitat i Små-

landsfarvandet. Påvirkninger på så begrænset et område er under den naturlige 

variation og vurderes derfor at have en ubetydelig effekt på fugle. 

12.12.2  Driftsfasen 

I driftsfasen vurderes den primære påvirkning på fugle at være knyttet til for-

trængningseffekt, kollisionsrisiko og forringelse/ødelæggelse af habitater som 

følge af havmølleparkens tilstedeværelse, der er langvaring og mindst 25 år. 

Fortrængningseffekt 

Påvirkningen af fugle som følge af fortrængningseffekt fra havmøller i driftsfasen 

vurderes at være sammenlignelig med påvirkningen i anlægsfasen, idet det påvir-

kede areal er sammenligneligt i de to faser. Antallet af fugle, der fortrænges er 

derfor også sammenligneligt i de to faser. Påvirkningen i driftsfasen er imidlertid 

langvarig, hvilket forstærker påvirkningen. 

Ederfugl og sortand, som er de talrigeste i området, betragtes som særligt føl-

somme over for tilstedeværelsen af havmøller der er i drift, og dermed medfører 

en langvarig påvirkning. Følgelig vil det også vil være disse arter, der vil blive ud-

sat for den største påvirkning fra havmølleparken, der derfor er vurderet som væ-

sentlig som følge af varigheden af påvirkningen. 

Fortrængningseffekten for rødstrubet lom, gråstrubet lappedykker og fløjlsand er 

vurderet at være under PBR-grænseværdien, og påvirkningen vurderes at være 

moderat, som følge den langvarige påvirkning. 

For andre lappedykkere, andre havdykænder og alkefugle forventes fortrængnin-

gen at være lav og langt under PBR-grænseværdien. Derfor vurderes den samlede 

fortrængningseffekt for disse arter som mindre, mens effekterne på øvrige arter 

(måger, terner og skarv) vurderes som ubetydelig, da disse arter kun i ringe grad 

forstyrres af havmøller. 
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En udbygning af havmølleparken, som alene vedrører den vestlige del af området, 

er blevet vurderet. Som forventet vil dette medføre at færre fugle fortrænges. Æn-

dringen er dog marginal og betyder eksempelvis for ederfugl kun ca. 1.700 færre 

fugle og for sortand ca. 1.300 færre fugle. Vurdering af graden er påvirkning er 

således uændret dvs. moderat. 

Forringelse og ødelæggelse af habitat 

Den overordnede påvirkning på den bentiske fauna og flora som følge af havmøl-

leparken er vurderet ubetydelig blandt andet som følge af det yderst begrænsede 

areal, som fundamenterne optager på havbunden. Den overordnede direkte på-

virkning på fugle som følge af forringelse og ødelæggelse af habitat vurderes der-

for at være ubetydelig. 

For sortand er vurderingerne i /10/, /29/ og /31/ baseret på en fortrængning ud 

til en afstand af 3 km fra havmølleparken. Der er dog undersøgelser der viser, at 

en mere korrekt fortrængningsvirkning på sortænder sker ud til 4 – 5 km fra 

havmølleparken. Det vurderes dog fortsat at dette indirekte tab af habitat set i 

forhold til Smålandsfarvandet samlet fortsat er ubetydligt. 

Rev-effekt 

Ændringen af habitat med udvikling af en revstruktur omkring møllefundamen-

terne kan betyde at fugle som skarver og flere mågearter vil kunne anvende møl-

lefundamenterne til rast og i øvrigt fouragere omkring disse.   

Til trods for at det ganske lille areal, som optages af møllefundamenter og erosi-

onsbeskyttelse, kompenseres ved udvikling af et nyt epifaunasamfund, antages 

det ikke at de havdykænder, der lever af denne føde, vil bruge området på grund 

af havmølleparkens fortrængningseffekt. 

Kollision  

Antallet af vandfugle, der forventes at kollidere med møllerne henholdsvis 3 MW 

og 10 MW fremgår af Tabel 12-24. Antallet er beregnet på grundlag af de fundne 

tætheder, antagelser om fuglenes flyvehøjde og en forventet undvigelsesprocent 

på 98 %.  

Tabel 12-24 Skønnede årlige kollisioner for lokale fugle i Smålandsfarvandet Havmøllepark vist 

for de to varianter af havmøllestørrelser ved 98 % undvigelse. 

Arter 3 MW 10 MW 

Lommer 1 0 

Gråstrubet lappedykker 2 1 

Skarv 276 91 

Ederfugl 73 29 

Havlit 1 0 
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Arter 3 MW 10 MW 

Sortand 4 2 

Fløjlsand 9 1 

Sølvmåge 93 47 

 

Generelt er de skønnede antal kollisioner to til tre gange større ved 3 MW møller 

end for 10 MW møller. 

Kollisionsrisikoen er vurderet som mindre for skarv, ederfugl og sølvmåge og 

ubetydelig for alle øvrige lokale vandfuglearter, idet risikoen for kollisioner dog 

varierer mellem arter. De største antal kollisioner ses for skarver og sølvmåger på 

grund af flyvehøjde og de forventede tætheder i havmølleområdet.  

For øvrige arter fx ringduer og spurvefugle vurderes kollisionsrisikoen trods det 

høje antal af trækkende fugle som mindre. Dette skyldes enten den forholdsmæs-

sige lille andel, som de kollisionsdræbte fugle udgør af de samlede bestande, der 

er omfattet (duer og spurvefugle) eller en høj undvigelsesgrad (trækkende vand-

fugle).  

Blandt de langtrækkende rovfugle er det især spurvehøg og musvåge, der er udsat 

for kollision jf. Tabel 12-25. For øvrige rovfugle vil der være tale om ingen eller 

meget få fugle. Samlet set er risikoen for kollision for alle rovfugle vurderet som 

mindre, selvom påvirkningen for visse arter udgør op til 1 % og 3 % af PBR-

værdien (beregnet for de svensk- norske ynglebestande). Det gælder blandt andet 

rørhøg, blå kærhøg og vandrefalk.  

Tabel 12-25 Estimerede årlige kollisioner og procentvise andel af (usikkerhed ± 67 %) for lang-

trækkende rov fugle om efteråret i Smålandsfarvandet Havmøllepark vist for de to varianter af 

havmøllestørrelser PBR værdi for svenske/norske bestande er angivet. 

Arter 

 

3 MW 10 MW PBR værdi 

Antal  

kollisioner 

Andel  

i % 

Antal  

kollisioner 

Andel  

i % 

Svenske og 

norske 

bestande 

Havørn 0 0,0 0 0.0 38 

Spurvehøg 30 0,3 10 0.1 14,600 

Musvåge 21 0,1 10 0.05 9,000 

Fjeldvåge 0 0.0 0 0.05 1,400 

Rørhøg 2 0.7 1 0.3 400 

Blå kærhøg 0 0.0 0 0.0 217 

Rød glente 1 0.3 0 0.0 390 

Hvepsevåge 1 0.2 0 0,0 1,050 
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Arter 

 

3 MW 10 MW PBR værdi 

Antal  

kollisioner 

Andel  

i % 

Antal  

kollisioner 

Andel  

i % 

Svenske og 

norske 

bestande 

Tårnfalk 3 0.5 1 0.2 2,655 

Dværgfalk 0 0.0 0 0.0 6,440 

Vandrefalk 0 0.0 0 0.0 173 

Lærkefalk 0 0.0 0 0.0 273 

 

Barriereeffekt 

Smålandsfarvandet Havmøllepark kan potentielt udgøre en barriere for trækken-

de vand- og landfugle som både omfatter langdistancetrækkende fugle og lokale 

fugle. 

Vandfugle 

Det antages at vandfugletrækket for det meste vil gå på langs i Storebælt i nord-

sydlig retning og uden om Smålandsfarvandet Havmøllepark, idet mølleparken er 

østligt placeret. Telemetri-undersøgelserne har vist at nogle vandfugle bevæger 

sig gennem Smålandsfarvandet i øst-vestlig retning og passerer havmølleparken i 

en bred front men spredt. Disse fugle skal bruge mere energi ved at flyve omkring 

havmølleparken. Da ’omvejen’ kun udgør en ganske lille del at den samlede træk-

rute, vurderes det ekstra energiforbrug i den forbindelse og dermed havmøllernes 

barrierevirkning at være ubetydelig. 

Lokale vandfugle 

Lokale vandfugle kan også opleve havmøllerne som barriere, hvis de krydser om-

rådet regelmæssigt. Telemetri-undersøgelser af bevægelsesmønstre for ederfugl 

og fløjlsand i Smålandsfarvandet afslører, at fuglene bevæger sig meget lokalt og 

ikke regelmæssigt krydser gennem mølleområdet. På baggrund af dette vurderes 

barrierevirkningen som følge af Smålandsfarvandet Havmøllepark at have ubety-

delig indvirkning på lokalt rastende vandfugle. 

Rovfugle 

En række landfugle, trækker over Smålandsfarvandet i en bred front, hvor andre, 

navnlig rovfugle, bruger Omø som springbræt, når de passerer åbent vand. For 

disse fugle vil Smålandsfarvandet Havmøllepark potentielt udgøre en barriere, 

som der skal styres uden om. Det vides ikke, hvordan rovfuglene undgår mølle-

parken fx om de flyver over eller uden om. Havmølleparken vil øge afstanden 

over Smålandsfarvandet med op til 50 % ved passagen og medføre et øget energi-

forbrug hos fuglene. Dette kan være en belastning for visse arter, men det forven-

tes ikke at skade eller medføre øget dødelighed. Som følge af at krydsningen af 

Smålandsfarvandet kun udgør en lille del af den samlede trækrute, vurderes den 
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samlede virkning af barriereeffekten fra havmølleparken derfor som mindre for 

trækkende rovfugle. 

Andre landfugle 

Der er registreret store antal af trækkende bramgæs og knortegæs, ringduer, eng-

pibere, stære, bogfinker, der blandt andet passerer Omø i forbindelse med de sæ-

sonmæssige træk.  Det fremgår af radar og rangefinder undersøgelserne at stør-

stedelen af duer og småfugle trækker nord for havmølleparken og i øvrigt vil især 

duerne flyve højere end rotorhøjde af de mulige møller. Derfor vil mølleparken 

ikke medføre barriereeffekt. Det vurderes at fuglene vil undvige havmølleparken 

ved justering af kursen enten udenom eller over. Den forøgede trækrute og det 

deraf øgede energiforbrug vurderes at være minimalt for arter, der normalt har en 

aktiv flugt. Derfor vurderes den samlede virkning af havmøllernes barriereeffekt 

at være ubetydelig for øvrige landfugle, der samles i området i forbindelse med 

sæsonmæssige træk. 

12.12.3 Afviklingsfasen  

Mulige påvirkninger på rastende og trækkende fugle under afviklingsfasen svarer 

mere eller mindre til påvirkning fra anlægsfasen. Den væsentligste forskel er fjer-

nelse af fundamenter, der virker som kunstige rev.   

Skibstrafik relateret til afviklingsfasen vil resultere i en kortvarig forstyrrelse af 

ederfugl, sortand, gråstrubet lappedykker, fløjlsand og rødstrubet lom samt andre 

vandfugle, der anvender området.  

Nedtagning af møllefundamenter vil muligvis involvere sprængninger, hvilket vil 

resultere i en større forstyrrelse at et større antal fugle. Som for anlægsfasen for-

ventes afviklingsfasen at være relativt kortvarig og den forventede påvirkning for-

ventes at være mindre. 

Nedtagning af fundamenter vil medføre en stigning i koncentrationen af suspen-

deret sediment. Som beskrevet i kapitel 12.7 vil denne stigning i koncentrationen 

af suspenderet sediment være begrænset. Påvirkningen på fugle vurderes at være 

ubetydelig.  

Nedtagning af fundamenter vil med høj sandsynlighed resultere i en nedgang i 

antallet af skarver og måger, der i løbet af havmølleparkens driftsfase ventes at 

bruge dem til rast. Da strukturerne er introducerede til området vurderes påvirk-

ningen at være ubetydelig. 

12.12.4 Sammenfattende vurdering 

Vurderingerne af intensitet, udbredelse, varighed og den resulterende overordne-

de påvirkning på fugle som følge af etablering, drift og afvikling af Smålandsfar-

vandet Havmøllepark er opsummeret i Tabel 12-26. I tilfælde, hvor påvirkninger 
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af forskellige arter er vurderet forskelligt, er den største påvirkning af en fugleart-

præsenteret. 

 
Tabel 12-26 Vurdering af overordnet påvirkning på fugle under anlæg, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Fortrængningseffekt Mellem Grænseoverskridende Kort Moderat 

Forringelse og øde-

læggelse af habitat 
Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Fortrængningseffekt Mellem Grænseoverskridende Lang Moderat 

Forringelse og øde-

læggelse af habitat 
Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Rev-effekt Lille Lokal Lang Ubetydelig/Positiv 

Kollisionsrisiko Stor Lokal Permanent Mindre 

Barriereeffekt 

(trækkende fugle) 
Mellem 

Regional/ grænseoverskri-

dende 
Lang Mindre 

Afviklingsfasen     

Fortrængningseffekt Mellem Grænseoverskridende Kort Moderat 

Forringelse og øde-

læggelse af habitat 
Lille Lokal Kort Mindre 

12.13 Flagermus  

Mulige påvirkninger på flagermus i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten /10/. Mulige 

påvirkninger er opsummeret i Tabel 12-27.  

Dette afsnit udgør en vurdering af mulige påvirkninger iht. den generelle metodik 

der er anvendt i VVM-redegørelsen. Der findes endvidere specifikke vurderinger 

for flagermus i forhold til internationale beskyttelsesinteresser (bilag IV arter) i 

afsnit 14. 

Tabel 12-27 Mulige påvirkninger på flagermus under anlæg, drift og afvikling. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Forstyrrelser fra skibstrafik x  x 

Kollisionsrisiko  x  
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På nuværende tidspunk er viden om trækkende flagermus meget sparsom. Vur-

deringer præsenteret for denne dyregruppe, skal derfor ses som kvalitativ. Der er 

foretaget vurderinger med udgangspunkt i hovedforslagets to worst case-

scenarier, henholdsvis 66 møller af 3 MW og 20 møller af 10 MW. 

12.13.1 Anlægsfasen og afviklingsfase 

I anlægs- og afviklingsfasen vurderes den primært mulige påvirkning på flager-

mus at stamme fra øget skibstrafik i området. Det er vurderet, at flagermus kan 

udvise adfærdsmæssige respons på en sådan lokal og midlertidig forstyrrelse. 

Samlet set vurderes påvirkningen på flagermus i anlægs- afviklingsfase at være 

ubetydelig.  

12.13.2 Driftsfasen 

I driftsfasen vurderes den primært mulige påvirkning på flagermus at være kolli-

sion med havmøllerne. 

Der er ingen indikation af, at flagermus undgår havmøller. Lys på møllerne til-

trækker insekter og studier viser, at flagermus jager disse insekter tæt på visse 

havmøller. Adfærdsmæssige påvirkninger på flagermus kan være en ændret fly-

vehøjde, hvor flagermus ændrer adfærd fra en lav til en høj flyvehøjde, nær turbi-

nen.  

Der er ikke dokumenteret døde flagermus som følge af kollisioner mellem træk-

kende flagermus og havmøller. Der er kendskab til sådanne kollisioner på land, 

og en mulig årsag til den manglende dokumentation kan være, at det er vanskeligt 

at opdage og registrere eventuelle dødsfald.  

En påvirkning på flagermusbestande forårsaget af kollisioner er muligvis kun re-

levant i områder hvor tætheden af flagermus er høj, eksempelvis i trækkorridorer 

eller ved foretrukne fødesøgningsområder. Projektområdet for Smålandsfarvan-

det Havmøllepark er ikke karakteriseret som et sådant område baseret på målin-

ger ved Omø, og relativt få trækkende flagermus kan forventes at krydse projekt-

området. De primært forekommende arter er brunflagermus, dværgflagermus og 

troldflagermus. Den hyppigst registrerede art på Omø er sydflagermus (som ikke 

trækker). Smålandsfarvandet havmøllepark vil blive placeret mindst 4 km fra ky-

sten, og det anses på den baggrund som usandsynligt at lokale flagermus benytter 

projektområdet til fødesøgning.  

Samlet set antages det, at projektområdet ikke anses som trækkorridor, og at lo-

kale flagermus ikke benytter området til regelmæssig fødesøgning. Der er imid-

lertid usikkerhed knyttet til disse antagelser, og en begrænset viden om kollisi-

onsrisiko. Det vurderes derfor, at den overordnede påvirkning på flagermus er 

mindre-moderat.  



 

177 

12.13.3 Sammenfattende vurdering 

Vurderingerne af intensitet, udbredelse, varighed og den resulterende overordne-

de påvirkning på flagermus som følge af etablering, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet Havmøllepark er opsummeret i Tabel 12-28. 

Tabel 12-28 Vurdering af overordnet påvirkning på flagermus under anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning1 

Anlægsfasen     

Forstyrrelser fra skibstrafik Lille Lokal Kortvarig Ingen 

Driftsfasen     

Kollisionsrisiko Høj Lokal - re-

gional 

Lang Mindre - mode-

rat 
Afviklingsfasen     

Forstyrrelser fra skibstrafik Lille Lokal Kortvarig Ingen 

12.14 Landskabelige forhold 

Beskrivelsen af landskabelige forhold er baseret på baggrundsrapport for land-

skab og visualiseringer /11/samt baggrundsrapport for kystmorfologiske forhold 

/6/. 

Påvirkninger på de landskabelige forhold findes i VVM-redegørelsens del 3, som 

omhandler miljøforhold på land. Her er også vurderingerne af det visuelle indtryk 

på kysterne beskrevet.  

12.15 Beskyttede og fredede områder 

Der er ikke fredede områder eller natur- og vildtreservater i projektområdet. Det 

vurderes dermed, at der ikke vil være en påvirkning på disse i anlægs-, drifts- og 

afviklingsfasen. 

12.16 Marinarkæologi 

Mulige påvirkninger på de marinarkæologiske forhold i forbindelse med anlæg, 

drift og afvikling af Smålandsfarvandet havmøllepark er vurderet i Vikingeskibs-

mussets rapport /13/. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 12-29.  

Tabel 12-29 Mulige påvirkninger på marinarkæologi under anlæg, drift og afvikling af Smålands-

farvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Installation/opbrydning af havmøllefundamenter X  X 
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Opankring af fartøjer X X X 

Anvendelse af jack-up platforme X X X 

Nedgravning /optagning af kabler X  X 

Ændret erosionsmønster  X  

 

Det vurderes, at de største mulige påvirkninger af de marinarkæologiske fore-

komster (worst case) vil være, at det endelige design af havmølleparken omfatter 

etablering af de største antal havmøller med de største og dybeste fundamenter 

og det største antal nedgravede kabler med den dybeste placering samt at an-

lægsarbejdet sker ved anvendelse af de største antal jack-up platforme og anker-

positionerede fartøjer.  

12.16.1 Anlægsfasen 

Den mulige effekt på marinarkæologiske forekomster vil under anlægsfasen være 

relateret til direkte fysisk påvirkning fra anlægsarbejdet, dvs. etablering af hav-

møllefundamenter, opankring af fartøjer, placering af ben fra jack-up platforme 

samt nedgravning af kabler. Anlægsaktiviteterne vil dog udelukkende have en ef-

fekt, hvis arkæologiske objekter eller flader er til stede netop dér, hvor den fysiske 

påvirkning finder sted.   

Ét af principperne i dansk museumslovgivning er, at fortidsminder (herunder og-

så de marinarkæologiske forekomster) bør bevares ’in situ’ og ikke udgraves. En-

hver form for udgravning/undersøgelse/dokumentation forud for etablering af 

havmølleparken vil til en vis grad således være at betragte som en negativ påvirk-

ning, selvom man i udgravningen naturligvis tilstræber at uddrage mest mulig ar-

kæologisk viden ud af ’forstyrrelsen’ af fortidsmindet.  

Derudover vil der kunne ske beskadigelse/ødelæggelse af uopdagede marinar-

kæologiske forekomster under anlægsarbejder. 

Den overordnede potentielle påvirkning af de marinarkæologiske forekomster er 

ikke endeligt kendt, førend de endeligt faktisk berørte områder (møllepositioner 

og kabeltraceer) er fastlagte og der er taget stilling til behovet for supplerende 

geofysiske undersøgelser med efterfølgende marinarkæologisk granskning af data 

samt behovet for eventuel rekognoscering (ROV og dykkerundersøgelser) eller 

prøvesugninger af udpegede objekter og interesseområder. Ovenstående vurde-

ring af mindre påvirkning er baseret på, at der vil blive taget forholdsregler enten 

i form af friholdelseszoner/’in situ’ beskyttelse eller (hvis en direkte påvirkning 

ikke kan undgås) eventuelle udgravninger og sikring af fund, såfremt der findes 

arkæologisk interessante forekomster i de faktisk berørte områder. 
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12.16.2 Driftsfasen 

I driftsfasen vil de mulige effekter på de marinarkæologiske forekomster relatere 

sig til direkte fysisk påvirkning fra fx opankring af service-fartøjer samt indirekte 

påvirkning forbundet med eventuel erosion omkring installationerne og deraf 

mulig eksponering af kulturhistoriske objekter. 

12.16.3 Afviklingsfasen  

De mulige påvirkninger i afviklingsfasen vil være tilsvarende de mulige påvirk-

ninger i anlægsfasen.  

12.16.4 Sammenfattende vurdering 

Overordnet påvirkning på marinarkæologien i forbindelse med anlæg, drift og af-

vikling af Smålandsfarvandet havmøllepark er opsummeret i Tabel 12-30. 

Tabel 12-30 Vurdering af overordnet påvirkning på marinarkæologi under anlæg, drift og afvik-

ling af Smålandsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning1 

Anlægsfasen     

Installation af havmøllefundament-

er 
Stor Lokal Permanent Mindre 

Opankring af fartøjer samt place-

ring af jack-up platforme 
Stor Lokal Permanent Mindre 

Nedgravning af kabler Stor Lokal Permanent Mindre 

Driftsfasen     

Opankring af service-fartøjer Stor Lokal Permanent Mindre 

Evt. ændret erosionsmønster Stor Lokal Permanent Mindre 

Afviklingsfasen     

Nedbrydning af havmøllefunda-

menter 

Stor Lokal Permanent Mindre 

Optagning af kabler Stor Lokal Permanent Mindre 

12.17 Rekreative forhold  

Mulige påvirkninger på rekreative forhold i forbindelse med anlæg, drift og afvik-

ling af Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapport vedr. 

arealinteresser /12/ samt baggrundsrapport for befolkning og sundhed /19/.  

Mulige påvirkninger på rekreative forhold er opsummeret i Tabel 12-31.  
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Tabel 12-31 Mulige påvirkninger på rekreative forhold under anlæg, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Midlertidige restriktioner X  X 

Permanent barriere fra møllerne  X  

 

Worst case-scenariet for rekreative forhold er, at ramning af møllefundamenter i 

anlægsfasen også pågår om natten, og at der i driftsfasen vil være forbud mod sej-

lads i mølleområdet og langs søkablet. 

12.17.1 Anlægsfasen 

I anlægsfasen kan der være påvirkninger af rekreative kystnære områder. Etable-

ring af fx søkabler kan skabe midlertidige barriereeffekter og restriktioner, som 

kan være til gene for eksempelvis sejlads, roning, lystfiskere og kystnær jagt.  

Virkninger på rekreative forhold i forbindelse med midlertidige restriktioner i an-

lægsfasen vil være kortvarig og lokal, og vurderes at have en overordnet ubetyde-

lig påvirkning på rekreative forhold.  

12.17.2 Driftsfasen 

I drift kan selve havmølleparken og udlagte sikkerhedszoner danne en barriere 

for sejlads. Omfanget af barriereeffekten for lystbådesejlads afhænger af såvel den 

samlede udbredelse af havmølleparken som hvor tæt, de enkelte havmøller står 

på hinanden. 

I driftsfasen etableres en sikkerhedszone omkring hver mølle, hvor der ikke kan 

foregå fiskeri. Endvidere vil der være et forbud mod fiskeri med bundslæbende 

redskaber i en afstand af 200 meter på hver side af alle søkabler. Fiskere og lystfi-

skere, må da finde alternative fiskeområder.  

Fritidsfiskeri foregår primært kystnært i en afstand af maksimalt 2 km fra kysten. 

Virkningerne på fritidsfiskeri vurderes at være ubetydelige på grund af havmølle-

parkens beliggenhed med afstand til kysten.  

I driftsfasen vurderes havmølleparken at ville blive betragtet som en attraktion af 

nogle lystsejlere mens andre vil betragte havmøllerne som forhindringer på deres 

sejlrute. Virkningerne på fritidssejlads vurderes at være ubetydelige på grund af 

havmølleparkens beliggenhed med afstand til kysten. 
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12.17.3 Afviklingsfasen  

I afviklingsfasen kan der være påvirkninger af rekreative kystnære områder. Fjer-

nelse af fx søkabler kan skabe midlertidige barriereeffekter og restriktioner, som 

kan være til gene for eksempelvis sejlads, roning, lystfiskere og kystnær jagt.  

Virkninger på rekreative forhold i forbindelse med midlertidige restriktioner i af-

viklingsfasen vil være kortvarig og lokal, og vurderes at have en overordnet ube-

tydelig påvirkning på rekreative forhold.  

12.17.4 Sammenfattende vurdering 

Overordnet påvirkning på rekreative forhold i forbindelse med anlæg, drift og af-

vikling af Smålandsfarvandet havmøllepark er opsummeret i Tabel 12-32. 

Tabel 12-32 Vurdering af overordnet påvirkning på rekreative forhold under anlæg, drift og af-

vikling af Smålandsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Midlertidige restriktioner Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Permanent barriere fra møllerne Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Afviklingsfasen     

Midlertidige restriktioner Lille Lokal Kort Ubetydelig 

 

12.18 Radar og radiokæder 

Mulige påvirkninger på radar og radiokæder i forbindelse med anlæg, drift og af-

vikling af Smålandsfarvandet havmøllepark er vurderet i baggrundsrapport /14/. 

Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 12-33.  

Tabel 12-33 Mulige påvirkninger på radar og radiokæder under anlæg, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Dannelse af radarskygge X X X 

Blokering/refleksioner af radarsignal X X X 

Blokering/refleksion af radiosignal X X X 

 

Påvirkning af radarer eller radiokædeforbindelser sker i det tilfælde, hvor et ra-

darsignal eller radiokædeforbindelse blokeres eller reflekteres. Umiddelbart vil 

det være størst sandsynlighed for at dette sker, hvis der etableres mange havmøl-

ler i Smålandsfarvandet. Da højden også har betydning for, hvor langt væk hav-
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møllerne kan ses på en radarer, vil den største påvirkning (worst case) omfatte 

scenariet med det største antal møller eller de højeste møller. Begge scenarier fra 

hovedforslaget, dvs. 66 møller af 3 MW henholdsvis 20 møller af 10 MW indgår 

derfor i vurderingerne nedenfor. 

12.18.1 Anlægsfasen 

Meteorologiske radarer 

Havmølleparker, der er placeret i nærheden af meteorologiske radarer, kan give 

anledning til refleksioner (falske ekkoer), der kan fejltolkes som vejrfænomener 

som regn/sne eller tordenvejr. Vejrradarer er udstyret med software, der udela-

der at registrere ting, der står helt stille, som fx et bakkedrag eller høje bygninger. 

Ekkoer fra turbinetårnet på en havmølle, som ikke har nogen hastighed, kan lige-

ledes reduceres/fjernes. Men ekkoer fra havmøllers roterende vinger er noget 

sværere at håndtere på vejrradarer, idet de nemt kan forveksles med nedbør (par-

tikler med en hastighed). Ekkoer, der kommer fra de roterende vinger i en hav-

møllepark, kan derfor medfører fejlfortolkning af vejrforhold. 

En havmøllepark, der er placeret tæt på en vejrradar, kan også have den indvirk-

ning, at en del af vejrradarens måleområde bliver blokeret, så vejrfænomener bag 

havmølleparken ikke registreres korrekt. 

Vejrradarer er orienteret mod himlen, for at kunne observere vejrforhold. Det be-

tyder, at kun nærliggende havmøller (eller andre høje installationer) giver anled-

ning til forstyrrelser. Ifølge guidelines fra det engelske meteorologisk institut an-

befales det, at ingen havmøller placeres tættere end 5 km fra vejrradarer og for 

havmøller placeret nærmere end 20 km anbefales det at gennemføre et studie af 

potentielle påvirkninger. Havmøller placeret længere væk end 20 km kan have 

indvirkning men vil, hvis forekommende, være væsentlig mindre. 

Den nærmeste af DMI’s vejrradarer er radaren på Stevns som ligger ca. 90 km fra 

projektområdet for Smålandsfarvandet Havmøllepark. Med denne afstand vurde-

res påvirkningen af DMI’s vejrradar at være ubetydelig (se Tabel 12-34). 

Civile overvågningsradarer for luftfart 

Havmølleparker, der er placeret indenfor radarhorisonten af en lufthavns primæ-

re radar kan medføre refleksion af radarsignaler i havmølletårne og i de roterende 

vinger, som kan give anledning til fejltolkning af ekkoer (falske ekkoer). Fejltolk-

ningen kan medføre, at bestemmelsen af afstanden eller retningen til et fly bliver 

forkert. 

Herudover kan havmølleparker give anledning til, at der dannes radarskygger bag 

havmøllerne således, at bagved flyvende fly enten ikke detekteres eller kun kan 

følges dårligt på lufthavnens primære radar. 
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For lufthavnenes sekundære radarer, som i praksis er dem der benyttes til flytra-

fikovervågning, vil den mulige påvirkning generelt være mindre. Hvis en havmøl-

lepark imidlertid er placeret tæt på en sekundær radar, vil der som for primærra-

daren kunne opstå refleksioner og blokering af signal, som kan bevirke at flyover-

vågning forringes. 

Lufthavnene i Roskilde og Kastrup benytter sig primært af sekundærer radarer til 

overvågning af fly. Med de givne afstande mellem Roskilde og Kastrup lufthavne 

til projektområdet vurderes påvirkningen, i form af potentielle refleksioner (fal-

ske ekkoer) og dannelse af radarskygge bag installationsfartøjer og havmøller i 

anlægsfasen at være ubetydelig for lufthavnenes radardækning (se Tabel 12-34). 

Mulige påvirkninger af flytrafik er beskrevet i kapitel 12.19. 

Forsvarets radarer 

Havmølleparker, der er placeret inden for radarhorisonten af Forsvarets radarer, 

der anvendes til farvandsovervågning og flyregistrering på dansk territorium, kan 

ligeledes give anledning til såvel dannelse af radarskygge bag havmøllerne og re-

fleksioner med falske ekkoer til følge.  

Forsvarets radarer kan således – tilsvarende civile overvågningsradarer - fejltolke 

ekkoer så afstanden eller retningen til skibe eller fly fejlbedømmes og/eller opleve 

forringet dækning bag havmølleparken således, at fly eller skibe enten ikke detek-

teres eller kun kan følges dårligt. 

Radarskygge og falske ekkoer vil kunne forekomme så længe signifikante dele af 

havmøllen er over radarhorisonten. Med en radarantenne placeret i fx 30 meters 

højde vil radarhorisonten for en 3 MW mølle være ca. 45 km og for en 10 MW 

mølle ca. 55 km. 

Radartypen Scanter 4000 (ved Keldsnor) benyttes til overvågning af luftrum og 

overflade, mens radartypen Scanter 2001 (ved Hou og på Sprogø) primært benyt-

tes til overvågning af overflade. Begge radartyper vil potentielt blive påvirket af 

havmølleparken i Smålandsfarvandet på grund af den relativt korte afstand mel-

lem radarerne og mølleparken. 

I anlægsfasen vil påvirkning af radarerne være forårsaget af tilstedeværelse af 

kraner, installationsfartøjer og havmøller. Påvirkningen af radarerne vil gradvist 

gå fra at være ikke eksisterende, når anlægsarbejdet påbegyndes, til at være på ni-

veau med påvirkningerne i driftsfasen, efterhånden som anlægsarbejdet skrider 

frem og flere og flere havmøller rejses. På grund af den relativt korte varighed af 

anlægsfasen er det dog vurderet, at påvirkningen af forsvarets kystovervågnings-

radarer i anlægsfasen er mindre (se Tabel 12-34). 

Skibsradarer 

Skibsradarer (mobile systemer) påvirkes tilsvarende de stationære systemer (For-

svarets radarer). Påvirkningen er dog primært relevant for skibe, der befinder sig 
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lokalt i området omkring Smålandsfarvandet. På grund af den relativt korte va-

righed af anlægsperioden og den lokale udbredelse er det vurderet, at påvirknin-

gen af skibsradarer i anlægsfasen er mindre (se Tabel 12-34). Betydningen for sej-

ladssikkerheden er beskrevet i kapitel 12.20. 

Radiokæder 

Der er ikke identificeret radiokæder indenfor projektområdet for Smålandsfar-

vandet Havmøllepark.  

12.18.2 Driftsfasen 

Meteorologiske radarer 

Det vurderes, at påvirkningerne på DMI’s vejrradarer i driftsfasen af Smålands-

farvandet Havmøllepark vil svare til påvirkningerne i anlægsfasen. Påvirkninger-

ne i driftsfasen fortsætter i hele havmølleparkens levetid, som er designet til ca. 

30 år, men vil fortsat være ubetydelig på grund af afstanden mellem radarerne og 

projektområdet (se Tabel 12-34). 

Civile overvågningsradarer for luftfart 

Det vurderes, at påvirkningerne på lufthavnenes overvågning af fly i driftsfasen af 

Smålandsfarvandet Havmøllepark vil svare til påvirkningerne i anlægsfasen. På-

virkningerne i driftsfasen fortsætter i hele havmølleparkens levetid, som er desig-

net til ca. 30 år, men vil fortsat være ubetydelig på grund af afstanden mellem 

lufthavnene i Roskilde og Kastrup og projektområdet og på grund af typen af ra-

darovervågning (primært sekundærer radarer) (se Tabel 12-34). Mulige påvirk-

ninger af flytrafik er beskrevet i kapitel 12.19. 

Forsvarets radarer 

Driften (tilstedeværelsen) af Smålandsfarvandet Havmøllepark vil på grund af 

den korte afstand til Forsvarets radarer på Sprogø, ved Hou og i Keldsnor påvirke 

disse. Havmølleparken vurderes at påvirke radarernes mulighed for at detektere 

og følge skibe i og omkring havmølleparken, samt påvirke Keldsnor radarens mu-

lighed for at detektere fly over havmølleparken.  

Påvirkningerne i driftsfasen fortsætter i hele havmølleparkens levetid, som er de-

signet til ca. 30 år, og vurderes på det nuværende grundlag at være moderat, (se 

Tabel 12-34). 

Skibsradarer 

Det vurderes, at påvirkningerne på skibsradarer i driftsfasen af Smålandsfarvan-

det Havmøllepark vil svare til påvirkningerne i anlægsfasen. Påvirkningerne i 

driftsfasen fortsætter i hele havmølleparkens levetid, som er designet til ca. 30 år, 

men vil fortsat være mindre på grund af den lokale udbredelse (lokalt i området 
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omkring Smålandsfarvandet) (se Tabel 12-34). Betydningen for sejladssikkerhe-

den er beskrevet i kapitel 12.20. 

Radiokæder 

Der er ikke identificeret radiokæder indenfor projektområdet for Smålandsfar-

vandet Havmøllepark.  

12.18.3 Afviklingsfasen  

Det er vurderet, at typen, intensiteten, udbredelsen og varigheden af påvirkninger 

på radarer og radiokæder i afviklingsfasen vil svare til påvirkningerne beskrevet 

og vurderet for anlægsfasen. Der henvises derfor til kapitel 12.18.1 og Tabel 12-34 

for yderligere detaljer. 

12.18.4 Sammenfattende vurdering 

Vurderingerne af intensitet, udbredelse, varighed og den resulterende overordne-

de påvirkning af radarer og radiokæder som følge af etablering, drift og afvikling 

af Smålandsfarvandet Havmøllepark er opsummeret i Tabel 12-34. Bemærk, at 

anlægs- og afviklingsfasen er samlet, idet påvirkningerne overordnet vurderes at 

være identiske. 

Tabel 12-34 Vurdering af overordnet påvirkning på radar og radiokæder under anlæg, drift og 

afvikling af Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

Anlægs-/afviklingsfasen     

Blokering/refleksion (falsk ekko) 

af signal på DMI’s vejradarer 
Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Reduceret flyovervågning for luft-

havnene som følge af radarskygge 

eller blokering/refleksion 

Lille Regional Kort Ubetydelig 

Dannelse af radarskygge eller blo-

kering/refleksion (falsk ekko) af 

signal på Forsvarets radarer 

Lille/mellem Regional Kort Mindre 

Dannelse af radarskygge eller blo-

kering/refleksion (falsk ekko) af 

signal på skibsradarer 

Lille Lokal Kort Mindre 

Blokering/refleksion af radi-

okædesignal  
Ubetydelig - - Ubetydelig 

Driftsfasen     

Blokering/refleksion (falsk ekko) 

af signal på DMI’s vejradarer 
Lille Lokal Kort Ubetydelig 
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Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

Reduceret flyovervågning for luft-

havnene som følge af radarskygge 

eller blokering/refleksion 

Lille Regional Lang Ubetydelig 

Dannelse af radarskygge eller blo-

kering/refleksion (falsk ekko) af 

signal på Forsvarets radarer 

Mellem Regional Lang Moderat 

Dannelse af radarskygge eller blo-

kering/refleksion (falsk ekko) af 

signal på skibsradarer 

Lille/mellem Lokal Lang Mindre 

Blokering/refleksion af radi-

okædesignal  
Ubetydelig - - Ubetydelig 

 

12.19 Flytrafik  

Mulige påvirkninger af flytrafik i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapport /15/. Mulige 

påvirkninger er opsummeret i Tabel 12-35.  

Det bemærkes, at den endelige vurdering af, om projektet vurderes at ville frem-

bryde fare for lufttrafikkens sikkerhed foretages af Trafikstyrelsen i forbindelse 

med anmeldelse af projektet. 

Tabel 12-35 Mulige påvirkninger på flytrafik. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Indskrænkning af luftrum X X X 

Reduceret flyovervågning X X X 

 

Den største påvirkning af flytrafikken (worst case) omfatter scenariet med de hø-

jeste møller opstillet i hele undersøgelsesområdet. Vurderingerne i dette kapitel 

tager derfor udgangspunkt i hovedforslagets opstilling af 20 møller af 10 MW. 

12.19.1 Anlægsfasen 

 I anlægsfasen vil påvirkning af flytrafikken kunne forekomme som følge af tilste-

deværelse af høje kraner, installationsfartøjer og havmøller. Påvirkningen af fly-

trafikken i anlægsfasen vil gradvist gå fra at være ikke eksisterende, når anlægs-

arbejdet påbegyndes, til at være på niveau med påvirkningerne i driftsfasen, ef-

terhånden som anlægsarbejdet skrider frem og flere og flere havmøller rejses.  
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Installationsfartøjer og havmøller vil blive afmærket i henhold til gældende regler 

om afmærkning (BL 3-11; Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller) 

og anlægsarbejdet vil blive planlagt i samarbejde med Trafikstyrelsen.  

Det er skønnet, at påvirkningen af flytrafikken i anlægsfasen vil være ubetydelig, 

da havmølleparken ikke placeres indenfor lufthavnes eller flyvepladsers hin-

dringsbegrænsede flader, og da afmærkning vil blive foretaget efter gældende reg-

ler. 

Mulig påvirkning af lufthavnsradarerne i Roskilde og Kastrup lufthavn er beskre-

vet i kapitel 12.18. 

12.19.2 Driftsfasen 

Smålandsfarvandet Havmøllepark er designet til at have en levetid på ca. 30 år. 

Havmøllerne forventes at have en maksimal totalhøjde på 220 m (10 MW møller) 

fra havoverfladen til øverste vingetip. Havmøllerne vil således gennembryde mi-

nimum flyvehøjden i Danmark på 150 meter over terræn/normal vandstand. Det 

vil derfor være nødvendigt, bl.a. af hensyn til flytrafikken, at afmærke møllerne i 

både anlægs-, drifts- og afviklingsfasen. Afmærkningen vil ske i henhold til gæl-

dende regler om afmærkning (BL 3-11; Bestemmelser om luftfartsafmærkning af 

vindmøller). 

Flyvning skal i henhold til luftfartsreglerne ske i en minimumshøjde på 150 me-

ter, men vil for større fly typisk ske fra 600 meter og op til flere km’s højde. 

Typen og intensiteten af påvirkningerne af flytrafikken i driftsfasen er vurderet at 

svare til påvirkninger i slutningen af anlægsfasen. Påvirkningerne i driftsfasen 

fortsætter i hele havmølleparkens levetid. Det er skønnet, at påvirkningen af fly-

trafikken i driftsfasen vil være ubetydelig, da havmølleparken ikke placeres in-

denfor lufthavnes eller flyvepladsers hindringsbegrænsede flader, og da afmærk-

ning vil blive foretaget efter gældende regler. 

12.19.3 Afviklingsfasen  

Det er vurderet, at typen, intensiteten, udbredelsen og varigheden af påvirkninger 

på flytrafikken i afviklingsfasen vil svare til påvirkningerne beskrevet og vurderet 

for anlægsfasen. Der henvises derfor til kapitel 12.19.1 og Tabel 12-36 for yderli-

gere detaljer. 

12.19.4 Sammenfattende vurdering 

Vurderingerne af intensitet, udbredelse, varighed og den resulterende overordne-

de påvirkning af flytrafik som følge af etablering, drift og afvikling af Smålands-

farvandet Havmøllepark er opsummeret i Tabel 12-36. Bemærk, at anlægs- og af-

viklingsfasen er samlet, idet påvirkningerne overordnet vurderes at være identi-

ske. 
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Det bemærkes, at den endelige vurdering af, om projektet vurderes at ville frem-

bryde fare for lufttrafikkens sikkerhed foretages af Trafikstyrelsen i forbindelse 

med anmeldelse af projektet. 

Tabel 12-36 Vurdering af overordnet påvirkning på flytrafik under anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægs-/afviklingsfasen     

Indskrænkning af luftrum Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Indskrænkning af luftrum Lille Lokal Lang Ubetydelig 

 

12.20 Sejladsforhold  

Mulige påvirkninger på sejladsforhold i forbindelse med anlæg, drift og afvikling 

af Smålandsfarvandet havmøllepark er vurderet i baggrundsrapport /16/. Mulige 

påvirkninger er opsummeret i Tabel 12-37.  

Tabel 12-37 Mulige påvirkninger på sejladsforhold under anlæg, drift og afvikling af Smålands-

farvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Ændrede forhold for lystsejlere og lokale fiskebåde X X X 

Kompasmisvisning pga. kabler  X  

Ændrede forhold for kommerciel trafik X X X 

 

Worst case-scenarie for sejladsforhold vurderes at være en havmøllepark med 

mange små møller. Vurderingerne i dette kapitel tager derfor udgangspunkt i ho-

vedforslagets opstilling af 66 møller af 3 MW. 

12.20.1 Anlægs, drifts og afviklingsfasen 

I anlægs, drifts og afviklingsfasen vurderes det, at sejlads kan blive påvirket ved 

ændrede forhold for lystsejlere, lokal fiskebåde og kommerciel trafik. 

Da der er begrænset intensitet af trafik både i og udenfor projektområdet, vurde-

res det, at ekstra skibstrafik og forstyrrelser i anlægsfasen vil have en ubetydelig 

påvirkning på fritidssejlads, og ingen påvirkning på kommerciel trafik. 

Tilstedeværelse af kabler kan i visse tilfælde medføre misvisning af magnetiske 

kompasser. I forbindelse med ilandføringskablerne til de kystnære havmøller er 

det væsentligste, at her er udelukkende tale om vekselstrømskabler, som ikke gi-
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ver anledning til misvisning. Det vurderes på den baggrund at der ikke vil være 

nogen påvirkning af sejladsforhold på grund af kompasmisvisning. 

12.20.2 Sammenfattende vurdering 

Den overordnede påvirkning på sejlads i projektets tre faser er opsummeret i Ta-

bel 12-38. 

Tabel 12-38 Vurdering af overordnet påvirkning på sejladsforhold under anlæg, drift og afvikling 

af Smålandsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Ændrede forhold for lystsejlere 

og lokale fiskebåde 

Lille-Mellem Lokal Kort Ubetydelig 

Ændrede forhold for kommerciel 

trafik 

Ingen/Ubetydelig Lokal Kort Ingen/Neutral 

Driftsfasen     

Ændrede forhold for lystsejlere 

og lokale fiskebåde 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Ændrede forhold for kommerciel 

trafik 

Ingen/Ubetydelig Lokal Kort Ingen/Neutral 

Kompasmisvisning - - - Ingen 

Afviklingsfasen     

Ændrede forhold for lystsejlere 

og lokale fiskebåde 

Lille-Mellem Lokal Kort Ubetydelig 

Ændrede forhold for kommerciel 

trafik 

Ingen/Ubetydelig Lokal Kort Ingen/Neutral 

 

12.21 Kommercielt fiskeri  

Mulige påvirkninger på kommercielt fiskeri i forbindelse med anlæg, drift og af-

vikling af Smålandsfarvandet havmøllepark er vurderet i baggrundsrapport /17/. 

Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 12-39.  

Tabel 12-39 Mulige påvirkninger på kommercielt fiskeri under anlæg, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Oprettelse af sikkerhedszoner   X X X 

Påvirkning af fiskebestanden i området  X X X 

Efterladte strukturer på havbunden   X 

 

Det er ikke på nuværende tidspunkt afklaret hvilken restriktioner der vil være for 

fiskeriet i forbindelse med anlægs-, drifts- og afviklingsfasen. Den værst tænkeli-

ge påvirkning på fiskeriet vil være i det tilfælde hvor alt slags fiskeri indenfor un-
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dersøgelsesområdet bliver forbudt, både under anlægs-, drifts- og afviklingsfasen. 

Desuden antages det, at fiskeri med slæbende redskaber i en afstand af 200 meter 

på hver side af ilandføringskablet vil blive forbudt. 

12.21.1 Anlægsfasen 

I forbindelse med anlægsfasen vurderes det, at fiskeri vil kunne påvirkes ved mid-

lertidigt fiskeforbud eller indirekte i form af en påvirkning på fiskebestanden i 

området.  

I anlægsfasen vil der blive oprettet et forbudsområde rundt om hele undersøgel-

sesområdet hvor der vil være totalforbud mod al slags fiskeri. Et midlertidigt for-

bud mod fiskeri indenfor mølleområdet vurderes, på baggrund af en kortlægning 

af de seneste 10 års fiskeri, ikke at være af væsentlig økonomisk betydning for fi-

skerne. Kortlægningen af fiskeriet ifølge VMS data viser, at der i dag stort set ikke 

forekommer noget fiskeri for større både (≥12 meter) indenfor undersøgelsesom-

rådet. For de omkring 14 lokale fiskere med mindre både, der fisker i området, 

vurderes et midlertidigt forbud mod at fiske inden for projektområdet at være af 

betydning – især hvis anlægsarbejdet foregår om foråret eller efteråret hvor fiske-

riet i projektområdet generelt er størst. Baseret på de lokale fiskers udtalelser, 

samt kendskab til dybdeprofiler og havbundstyper vurderes det, at fiskere der el-

lers ville have fisket i projektområdet og kabelkorridor i et vist omfang vil have 

mulighed for at fiske i nærliggende områder. 

Påvirkningerne af fiskebestanden som følge af anlægsarbejderne i form af støj og 

fysisk forstyrrelse samt sedimentspredning og sedimentering vil være lokale og 

kortvarige, og den primære effekt vil sandsynligvis være, at fiskene forlader nær-

området i de perioder, hvor anlægsaktiviteter og støj er mest intensiv (se kapitel 

12.10). Det forventes, at fiskene vil vende tilbage, når anlægsarbejdet er ophørt. 

Påvirkninger på fiskeriet som følge af påvirkninger på fiskerbestanden i anlægsfa-

sen forventes at være ubetydelig. 

12.21.2 Driftsfasen 

I driftsfasen vil fiskeri potentielt kunne blive påvirket i form af et permanent for-

bud mod fiskeri eller indirekte i form af en påvirkning på fiskebestanden i områ-

det. 

Et permanent forbud mod fiskeri indenfor mølleområdet vurderes på baggrund af 

ovenstående kortlægning af de seneste 10 års fiskeri, ikke at være af væsentlig 

økonomisk betydning for fiskerne. Kortlægningen af fiskeriet viser, at der i dag 

primært forekommer noget fiskeri indenfor undersøgelsesområdet af mindre lo-

kale både. For de omkring 14 lokale fiskere, der fisker i området, vurderes et for-

bud mod at fiske inden for projektområdet at være af betydning. 
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Det vurderes, at især at de lokale trawlfiskere vil blive påvirket af et fiskeforbud i 

projektområdet, da de er afhængig af muligheden for længere træk hvorimod 

garnfiskeriet foregår meget lokalt og indenfor et relativt lille område. Trawlfi-

skerne fisker især på de dybere områder af Stålgrunden hvor der er blød bund. 

Den lille rende – den såkaldte ”lille 66’er” er særlig vigtig for trawlfiskerne. Denne 

trawllinje ligger inden for projektområdet. De lokale fiskere påpeget, at hvis 

trawlfiskeriet i den ”lille 66’er” forhindres, vil den del der ligger udenfor projekt-

området ikke længere være attraktiv, idet ”trawl-trækket” vil være begrænset i va-

righed. Baseret på de lokale fiskers udtalelser, samt kendskab til dybdeprofiler og 

havbundstyper vurderes det, at fiskere der ellers ville have fisket i projektområdet 

i et vist omfang vil have mulighed for at fiske i nærliggende områder. 

Beskyttelseszoner omkring ilandføringskablet vil være til gene for fiskeriet med 

bundtrawl. Generne vil dels bestå i en manglende adgang i den 400 meter brede 

fiskeriforbudszone og dels i en negativ effekt på fiskerieffektiviteten, når redska-

berne skal indhales/løftes ved hver passage. Kortlægningen af fiskeriet viser dog 

et meget begrænset trawlfiskeri i området omkring ilandføringskablet og dermed 

kun en forventning om en begrænset påvirkning.  

Påvirkninger på fisk i driftsfasen i form af støj fra møllerne, elektromagnetiske 

felter omkring kabler samt inddragelse af havbund vil være lokale og af mindre 

betydning for fiskefaunaen (se kapitel 12.10). Derfor vurderes påvirkninger af fi-

skebestanden i driftsfasen ikke af have nogen negative påvirkninger på fiskeriet. 

En såkaldt rev-effekt vil muligvis have en positiv effekt på fiskefaunaen i området. 

Det er imidlertid et lille areal, og en mulig effekt ventes at være lokal. Det forven-

tes, at bundlevende organismer hurtigt vil kolonisere møllefundamenterne inklu-

sivt stenbeskyttelse. Det forventes, at de kunstige rev vil tiltrække visse fiskearter, 

der finder skjulesteder og føde i hårdbundsområder. Studier fra Danmark, Sveri-

ge og England viser dog, at der ikke er registreret nogen forskel på artssammen-

sætningen før og efter havmølleparkens anlæg Et studie af langtidseffekterne på 

fiskesamfundet ved Horns Rev 1 Havmøllepark viste, at indførslen af hårdbunds 

substrat resulterede i en højere artsdiversitet tæt på hvert enkelt havmøllefunda-

ment med en klar rumlig (vandret) fordeling, som var mest udtalt i efteråret, hvor 

de fleste arter blev registreret. Påvirkningerne af havmølleparken på fiskemæng-

derne og mangfoldighed var samlet set ubetydelig. 

12.21.3 Afviklingsfasen  

Påvirkninger i afviklingsfasen ventes at omfatte fiskeriforbud, indirekte påvirk-

ning på fiskebestanden i området eller i form af efterladte strukturer. 

Et midlertidigt forbud mod fiskeri eller påvirkningerne af fiskebestande er vurde-

ret til at være i samme størrelsesorden som for anlægsfasen. 
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Hvis fundamenterne eller andre strukturer efterlades permanent på havbunden, 

kan de være til gene for bundtrawl. Om dette vil være tilfælde kommer helt an på 

hvorledes disse eventuelle strukturer er udformet. Til gengæld, hvis der kan traw-

les over/mellem strukturerne, kan det være til gavn for fiskeriet – i lighed med 

det fiskeri der typisk foregår rundt om vrag og andre offshore strukturer. 

 

 

Figur 12-15 Fiskeri i projektområdet vurderes at kunne blive påvirket i ubetydelig-moderat grad, 

såfremt der indføres et permanent forbud mod fiskeri (Foto: Ramboll/MIBR). 

12.21.4 Sammenfattende vurdering 

Den overordnede påvirkning på fiskeri i projektets tre faser er opsummeret i Ta-

bel 12-40. 

Tabel 12-40 Vurdering af overordnet påvirkning på fiskeri under anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Sikkerhedszoner omkring anlægsarbejder  Stor Lokal Kort Mindre 

Påvirkning af fiskebestanden  Lille Regional Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Permanente sikkerhedszoner  Stor Lokal Lang Moderat 

Påvirkning af fiskebestanden i området Lille Lokal lang Ubetydelig/Positiv 
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Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Afviklingsfasen     

Sikkerhedszoner omkring nedtagning-

sarbejder  

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Påvirkning af fiskebestanden i området Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Efterladte genstande på havbunden Lille Lokal Permanent Positiv 

Efterladte genstande på havbunden (i til-

fælde hvor bundtrawl bliver umuligt) 

Lille Lokal Permanent Moderat 

12.22 Socioøkonomiske forhold 

Mulige påvirkninger på socioøkonomiske forhold i forbindelse med anlæg, drift 

og afvikling af Smålandsfarvandet havmøllepark er vurderet i baggrundsrapport 

/18/. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 12-41.  

Tabel 12-41 Mulige påvirkninger på socioøkonomi under anlæg, drift og afvikling af Smålands-

farvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Ændrede forhold for fiskeri X X X 

Ændrede forhold for jagt X X X 

Ændrede forhold for sejlads X X X 

 

Worst case-scenariet for de socioøkonomiske forhold vurderes at være ved ram-

ning af havmøllefundamenter i alle døgnets timer, og et scenarie hvor fiskeri in-

denfor mølleområdet ikke tillades under anlægsarbejderne. 
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Figur 12-16 Lystsejler nær Nysted offshore møllepark (Foto: Ramboll ImageBank/Wakefield). 

12.22.1 Anlægsfasen 

Der er foretaget en vurdering af påvirkning på socioøkonomiske forhold i anlægs-

fasen ift. fiskeri, jagt og sejlads. 

Det vurderes (jf. kapitel 12.21) at der kan være mindre påvirkning, afledt af et 

midlertidigt forbud mod at fiske inden for projektområdet, for den begrænsede 

lokale gruppe fiskere med garnbåde der benytter Omø Stålgrunde. Påvirkningen 

vurderes overordnet at indebære ubetydelige økonomiske konsekvenser for fiske-

riet. Effekten på fiskeriet som følge af påvirkninger på fiskebestanden i anlægsfa-

sen forventes at være ubetydelig. Selvom fiskene forlader nærområdet i de perio-

der, hvor anlægsaktiviteter og støjniveau er mest intensivt, forventes det, at fiske-

ne hurtigt vil vende tilbage til deres habitat, når anlægsarbejdet er ophørt. 

Da jagt typisk forgår kystnært og på mindre vanddybder end undersøgelsesområ-

det vurderes der ikke at være socioøkonomiske konsekvenser. 
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Det vurderes (jf. kapitel 12.20) at der er rigelig plads omkring mølleområdet til 

passage for lystbåde og fiskefartøjer og effekten fra møllerne vurderes ubetydelig 

for lystfartøjer og lokale fiskefartøjer og ”neutral/ingen" for kommerciel trafik. 

Mulige socioøkonomiske konsekvenser af sejladsen vurderes at være ubetydelige. 

12.22.2 Driftsfasen 

Der er foretaget en vurdering af påvirkning på socioøkonomiske forhold i driftsfa-

sen ift. fiskeri, jagt og sejlads. 

Det vurderes (jf. kapitel 12.21) at eftersom der er meget begrænset fiskeri i områ-

det vil en fiskeriforbudszone have lille eller ubetydelig socioøkonomiske konse-

kvens. Oprettelsen af beskyttelseszoner langs ilandføringskabler vurderes ikke at 

få væsentlige konsekvenser for garnfiskeriet, da omfanget af garnfiskeriet er 

småt. Den overordnede påvirkning for de lokale fiskere vurderes at være moderat 

idet et fiskeriforbud vil nødvendiggøre en omlægning af fiskeriet, der foregår in-

denfor området, til nærliggende områder. Dette vil især påvirke trawlfiskerne, da 

deres trawlruter vil blive afbrudt af et fiskeforbud. Ændringer af fiskebestande i 

området vil være af lille og lokal betydning og med ubetydelige økonomiske kon-

sekvenser for fiskeriet. 

Da jagt typisk forgår kystnært og på mindre vanddybder end undersøgelsesområ-

det vurderes der ikke at være socioøkonomiske konsekvenser. 

Det vurderes(jf. kapitel 12.18) at de sejlruter, som anvendes af den kommercielle 

trafik, er placeret i tilstrækkelig afstand fra mølleområdet, og den kommercielle 

trafik vil overordnet ikke ændre sejlmønster som følge af havmølleparken, og der 

vil ikke være betydelige socioøkonomiske konsekvenser. 

Undersøgelsesområdet er mest brugt af lokale fiskefartøjer og lystfartøjer. Derfor 

vil der i driftsfasen kunne forventes langvarige med ubetydelige påvirkninger på 

fritidssejlads, såfremt det ikke tillades for lystfarttøjer at sejle i mølleområdet. 

Overordnet vurderes den socioøkonomiske påvirkning af dette til at være ubety-

delig. 

12.22.3 Afviklingsfasen  

Det vurderes (jf. kapitel 12.21) at påvirkning på fiskeri under selve nedtagningen 

vil svare til anlægsfasen. Såfremt fundamenterne eller andre strukturer efterlades 

på havbunden, kan de være til gene for bundtrawl og derfor medføre påvirkning 

for fiskerne. Til gengæld, hvis der kan trawles over/mellem strukturerne, kan det 

være til gavn for fiskeriet i lighed med det fiskeri der typisk foregår rundt om vrag 

og andre offshore strukturer. 

Da jagt typisk forgår kystnært og på mindre vanddybder end undersøgelsesområ-

det vurderes der ikke at være socioøkonomiske konsekvenser. 
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Det vurderes (jf. kapitel 12.20) at typen og intensiteten af påvirkningerne på sej-

lads i afviklingsfasen er vurderet at svare til påvirkningerne i anlægsfasen. Den 

samlede betydning af indvirkningen i afviklingsfasen anses for at være ubetydelig 

for trafikken med lystfartøjer og lokale fiskefartøjer og neutral/ingen for kom-

merciel trafik. Som for anlægsfasen vurderes socioøkonomiske konsekvenser af 

påvirkning på sejlads at være ubetydelig. 

12.22.4 Sammenfattende vurdering 

Overordnet påvirkning på socioøkonomiske forhold i forbindelse med anlæg, drift 

og afvikling af Smålandsfarvandet havmøllepark er sammenfattet i Tabel 12-42. 

Tabel 12-42 Vurdering af overordnet påvirkning på socioøkonomi under anlæg, drift og afvikling 

af Smålandsfarvandet havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning1 

Anlægsfasen     

Fiskeri  Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Jagt Lille Lokal Kort Neutral/ingen 

Sejlads Ingen/Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Fiskeri  Lille Lokal Lang Moderat 

Jagt Ingen Lokal Lang Ubetydelig 

Sejlads Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Afviklingsfasen     

Fiskeri  Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Jagt Lille Lokal Kort Neutral/ingen 

Sejlads Ingen/Lille Lokal Kort Ubetydelig 

12.23 Planforhold 

Planforhold er beskrevet baseret på /12/, /7/.  

EU's vandrammedirektiv er implementeret i dansk lovgivning via vandplaner, 

som blev godkendt i oktober 2014. Hele projektområdet er udlagt med mål om 

”god økologisk tilstand”. I følge vandplan for ”hovedvandopland Kalundborg”, 

hvor projektområdet ligger, er miljømålet for god økologisk tilstand fastsat ud fra 

dybdegrænsen for udbredelsen af ålegræs, som er fastsat til 9 m. Der er ikke ob-

serveret ålegræs i projektområdet (se kapitel 11.8). Påvirkninger på bentisk flora 

er vurderet i kapitel 12.9, og det er vurderet at der kan være en mindre påvirkning 

på bundfauna og -flora. Det er desuden vurderet at der kan forekomme en mindre 

påvirkning i forhold til suspenderet stof og vandkvalitet (se kapitel 12.7). Da på-
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virkninger er lokale og kortvarige, vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning 

på den økologiske tilstand af vandområdet, og derfor heller ikke virkninger på 

plankton i vandmasserne. Det vurderes dermed, at der ikke vil være en påvirk-

ning på den forsatte implementering af vandrammedirektivet i projektområdet. 

Danmarks Havstrategi fra 2012 tegner et aktuelt billede af de danske havområ-

ders tilstand og fastsætter samtidig miljømål og indsatsprogrammer, som beskri-

ver de foranstaltninger, der bedømmes nødvendige for at kunne nå de fastsatte 

mål skal udarbejdes senest i 2015. Foranstaltninger er derfor ikke kendt, og en 

evt. påvirkning på implementering kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes i 

detaljer. Såfremt kravene til beskyttelse i henhold til vand- og naturplaner og ha-

bitatdirektivets bilag IV arter (især marsvin) kan honoreres, forventes der ikke 

påvirkninger fra de konkrete parker, der vil være i modstrid med havstrategiens 

mål om god miljøtilstand. 

Skaldyrvande er ikke udpeget indenfor undersøgelsesområdet, men der er delvis 

overlap mellem kabelkorridoren og skaldyrvande. Det er vurderet, at påvirkning 

af vandkvalitet vil være mindre (se kapitel 12.7) i form af en kortvarig forøgelse af 

suspenderet sediment. På den baggrund vurderes det, at der ikke vil være en på-

virkning på udpegede skaldyrvande. 

Den nationale overvågning af havmiljøet foretages på et antal stationer. Projekt-

området har ikke overlap med disse stationer.  

Et EU direktiv for maritim fysisk planlægning er vedtaget i 2014, og skal imple-

menteres i Danmark. Foranstaltninger er derfor ikke kendt, og en evt. påvirkning 

på implementering kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes i detaljer. 

12.24 Infrastruktur og militære forhold 

Øvrige forhold knytter sig til eksisterende infrastruktur (kabler, rørledninger 

mv.), råstofindvindingsområder, klappladser, potentielle ikke-eksploderede mi-

ner (UXO’er) og militære områder i undersøgelsesområdet for havmøller i Små-

landsfarvandet. 

Der forventes ingen påvirkninger eller begrænsninger i militærets aktiviteter, da 

projektområdet ligger uden for det militære øvelsesområde. 

Undersøgelsesområdet for havmøller er tillige beskåret, således at kablet ikke 

indgår. Der forventes derfor ingen påvirkninger på hverken kabler. 

Et senere ammunitions survey vil kunne identificere om ammunition er til stede i 

projektområdet, og effekterne (risikoen for eksplosion) er ikke behandlet yderli-

gere i denne VVM-redegørelse.  

Endelig findes der ingen råstofindvindingsområder eller klappladser inden for 

projektområdet. 
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12.25 Forbrug af materialer 

Uanset omfang og valg af løsning, er forbruget af grus, sten og ballastmateriale 

begrænset, når der sammenlignes med den nationale råstofindvinding på land 

(20,7 mio. ton i 2013 ifølge Danmarks Statistik) og med indvindingen i Region 

Sjælland (4,8 mio. ton i 2013 ifølge Danmarks Statistik). Hertil kommer de rå-

stoffer, der indvindes på havet. Forbruget af stål, fiberglas mv. vurderes på sam-

me måde at være begrænset og uproblematisk.  

I driftsfasen er der tale om relativt små mængder materialer og hjælpestoffer, og 

tilsvarende begrænsede mængder affald. 

Det vurderes, at miljøpåvirkningen i afviklingsfasen som følge af oparbejdning, 

nyttiggørelse og meget begrænset deponering af materialer og affald i afviklings-

fasen vil være ubetydelig.  
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13 Grænse-

overskridende og 

kumulative 

virkninger 

13.1 Grænseoverskridende virkninger  

13.1.1 Indledning 

ESPOO-konventionen (Konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virk-

ningerne på miljøet på tværs af landegrænserne) er en FN-konvention, der er ra-

tificeret af Danmark og en lang række andre lande.  

ESPOO konventionen forpligter de underskrivende stater til at advisere og kon-

sultere hinanden i forbindelse med alle projekter inden for deres territorium, der 

kan få betydelige skadelige grænseoverskridende virkninger for miljøet.  

ESPOO-konventionen definerer en grænseoverskridende indvirkning som:  

“…enhver indvirkning, ikke udelukkende af global art, inden for en af (konventi-

ons) parternes jurisdiktionsområde, som forårsages af den påtænkte aktivitet, 

hvis fysiske oprindelse helt eller delvis findes i et område, der hører under en an-

den parts jurisdiktion.”  

13.1.2 Identificerede grænseoverskridende virkninger 

Som beskrevet i VVM-redegørelsens del 1 ”Indledning og baggrund” har Natur-

styrelsen sammen med Energistyrelsen i forbindelse med annonceringen af 

ESPOO høring ved 1. offentlighedsfase vurderet, at Smålandsfarvandet Havmøl-

lepark ikke forventes at have en betydelig skadelig grænseoverskridende indvirk-

ning på miljøet på tværs af landegrænser. Der forventes derfor ikke foretaget en 

egentlig høring i henhold til ESPOO-konventionen i forbindelse med 2. offentlig-

hedsfase. 

I forbindelse med udarbejdelsen af denne VVM-redegørelse er der foretaget vur-

dering og formidling af grænseoverskridende påvirkninger som en integreret del 

af de udførte vurderinger indenfor hvert fagemne (jf. metodeafsnit i del 1 til 

VVM-redegørelsen).  
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Det er vurderet, at grænseoverskridende miljøpåvirkninger på ederfugl, sortand 

og gråstrubet lappedykker ikke kan udelukkes for Smålandsfarvandets Havmøl-

lepark. Det er dog vurderet, at påvirkningen ikke kræver en egentlig ESPOO hø-

ring i 2. offentlighedsfase.  

13.2 Mulige kumulative effekter 

Kumulative effekter omfatter påvirkninger fra Smålandsfarvandet Havmøllepark, 

vurderet i samspil med eksisterende påvirkninger fra andre projekter. Det vil sige 

den samlede påvirkning (kumulation) på omgivelserne fra havmølleparken i sam-

spil med andre projekter eller anlæg med lignende effekter på omgivelserne.  

Kumulative effekter kan være det, som akkumuleres gradvist over tid, og som vir-

ker forstærkende på andre ting. De kumulative effekter kan være samspillet med 

andre udviklinger i området, således at anlæggets miljømæssige påvirkning kan 

vurderes som en helhedsbetragtning i forhold til områdets miljømæssige bæreev-

ne.  

I forbindelse med Smålandsfarvandet Havmøllepark projektet er der indled-

ningsvist foretaget en gennemgang af projekter, som kan medføre kumulative ef-

fekter (Tabel 13-1).  

Tabel 13-1 Oversigt over projekter der potentielt kan resultere i kumulative virkninger i forhold til 

Smålandsfarvandet Havmøllepark 

Projekt/Aktivitet Beskrivelse Relevans 

Anholt Havmøllepark Havmølleparken er etableret i 2013. Kapacitet på 400 

MW bestående af 111 stk. 3,6 MW havmøller 

Virkninger 

på fugle 

Nysted Havmøllepark Havmølleparken er etableret i 2003. Kapacitet på 166 

MW bestående af 72 stk. 2,3 MW havmøller 

Virkninger 

på fugle 

Rødsand II Havmøllepark Havmølleparken er etableret i 2010. Kapacitet på 207 

MW bestående af 90 stk. 2,3 MW havmøller 

Virkninger 

på fugle 

Horns Rev 1 Havmøllepark etableret i 2002 og består af 80 stk. 2 MW 

havmøller 

Virkninger 

på fugle 

Horns Rev 2 Havmøllepark etableret i 2009 og består af 91 stk. 2,3 

MW havmøller 

Virkninger 

på fugle 

Horns Rev 3 Etableringstilladelse og koncession tildelt i 2015 i fuld 

drift i 2017. Etableres som 400 MW bestående af 50 stk. 

8 MW havmøller. 

Virkninger 

på fugle 

Kystnære Havmølleparker 

- Sejerø Bugt Havmølle-

park 

VVM i høring. Planlægges som op til 200 MW bestående 

af 20 - 66 stk. 3 - 10 MW havmøller 

Virkninger 

på fugle 

Jammerland Bugt Havmøl-

lepark 

Godkendt som "Åbent dør projekt". VVM-redegørelse 

under udarbejdelse. Forventes etableret som 120 - 240 

MW bestående af 40 - 80 stk. 3 - 7 MW havmøller 

Virkninger 

fugle 
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Projekt/Aktivitet Beskrivelse Relevans 

Omø Syd Havmøllepark VVM-redegørelse for Havmølleparken under udarbejdel-

se. Planlagt til at bestå af 15 - 80 stk. 3 - 8 MW havmøller 

med en kapacitet på 200 - 320 MW. 

Virkninger 

generelt 

Ny Storstrømsbro og ned-

tagning af eksisterende 

VVM-redegørelse er udarbejdet, anlægsprojekt ikke ved-

taget endnu. Afvikling af eksisterende bro bygget i 1937 

og etablering af ny højbro inden 2021. 

Virkninger 

generelt 

 

Helt overvejende kan de sandsynlige kumulative virkninger primært henføres til 

virkninger i form af fortrængninger af havdykænder fra eksisterende og planlagte 

havmølleparker (Tabel 13-1) som Anholt Havmøllepark, Nysted Havmøllepark, 

Rødsand II Havmøllepark, Horns Rev 1, Horns Rev 2 og Horns Rev 3 samt Sejerø 

Bugt Havmøllepark. De kumulative virkninger til kystnære havmølleparker (Ve-

sterhav Nord, Vesterhav Syd, Sæby, Bornholm og Sejerø Bugt havmølleparker) 

baseres for virkninger i form af fortrængninger alene på Sejerø Bugt Havmølle-

park, idet det er overvejende sandsynligt, at der kun gennemføres udbygning i to 

områder for kystnære havmøller – den samlede ramme er på 350 MW og i hvert 

område, kan der etableres op til 200 MW. Sejerø Bugt er den havmøllepark, der 

uover Smålandsfarvandet Havmøllepark har den største virkning på fortræng-

ning af havfugle, hvorfor den kumulative virkning af disse to projekter vil være 

størst. Desuden vil der også være mulige kumulative virkninger til de planlagte 

projekter Omø Syd Havmøllepark og Jammerland Bugt Havmøllepark. 

Omø Syd Havmøllepark ligger umiddelbart vest for Smålandsfarvandet Havmøl-

lepark, og vil kunne medføre kumulative virkninger til Smålandsfarvandet Hav-

møllepark på en række miljøforhold. Idet Omø Syd Havmøllepark endnu ikke har 

offentliggjort VVM-redegørelse vil vurderingen af de kumulative virkninger være 

kvalitative og det samme vil gøre sig gældende for Jammerland Bugt Havmølle-

park. I VVM-redegørelsen for disse havmølleprojekter bør der være kvantitative 

vurderinger af kumulative virkninger til Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Der er desuden identificeret et projekt, som vurderes at være relevant, og som 

derfor er medtaget i vurderingen af kumulative effekter. Projektet er etableringen 

af en ny Storstrøms bro og afvikling af eksisterende bro.  

Nedenfor gennemgås kumulative effekter for relevante parametre identificeret i 

forbindelse med denne VVM-redegørelse. 

Alene som følge af den geografiske afstand til de fleste muligt kumulative projek-

ter vurderes kumulative virkninger i relation til hydrografiske forhold, hav-

bundsmorfologi og sediment, kystmorfologi, vandkvalitet, havbundens flora og 

fauna, fisk, landskab og marinarkæologi ikke at være relevante. 
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13.2.1 Fugle 

De relevante kumulative virkninger i forhold til fugle knytter sig til fortrængniner 

af ederfugl, sortand og fløjlsand. Metoden for beregninger af grundlaget for vur-

dering af kumulative virkninger i form af fortrængninger af disse arter er nærme-

re beskrevet i afsnit 15.5.1. 

Vurderingerne af virkninger af fortrængning fra Smålandsfarvandet Havmølle-

park alene har vist at disse virkninger ikke er væsentlige hverken i forhold til den 

lokale bestand (afsnit 12.12) eller i forhold til natura 2000 områder (afsnit 15.5). 

Men i kumulation med andre eksisterende havmølleparker og planlagte havmøl-

leparker er det relevant at beregne den samlede virkning for ederfugl, sortand og 

fløjlsand og vurdere virkningen i forhold til de europæiske flyway-bestande. 

Kumulative virkninger til eksisterende projekter 

Ser man på kombination af Smålandsfarvandet Havmøllepark sammen med øvri-

ge eksisterende større havmølleparker i dansk farvand jf. Tabel 13-2 vil den afled-

te dødelighed for ederfugl være 2.675 individer, svarende til 15 % af PBR, og for 

fløjlsand 638 individer, svarende til 21 % af PBR. Det betyder, at effekten af Små-

landsfarvandet Havmøllepark sammen med øvrige danske havmølleparker ved 

fortrængning af individer og øget dødelighed for ederfugl og fløjlsand forventes at 

kunne kompenseres for af de aktuelle bestande. 

Tabel 13-2 Den årlige dødelig ved etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark og øvrige eksi-

sterende havmølleparker med angivelse af % i forhold til PBR (Potential Biological Removal). 

 Ederfugl 

dødelighed 

Sortand 

dødelighed 

Fløjlsand 

dødelighed 

Planlagt havmølle 
   

Smålandsfarvandet 2.675 5.721 638 

Eksisterende havmøller, der 

indgår i beregningsgrundlag 
   

Anholt Få Få Få 

Nysted Få Få Få 

Rødsand Få Få Få 

Horns Rev 1   1.000   

Horns Rev 2   5.310   

Horns Rev 3   843   

Total, eksisterende havmøller   7.153   

Total 2.675 12.874 638 

PBR, vigende/stabil 17.700 
28.245/ 

35.307 
3.083 

% af PBR, vigende/stabil 15 % 46 %/36 % 21 % 
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Den kumulerede dødelighed for sortand vil være på et højere niveau med 12,874 

individer, svarende til 46 % af PBR under forudsætning om en vigende bestand, 

hhv, 36 % under forudsætning om en stabil bestand, jf. Tabel 13-2 hvilket er et 

omfang som ikke vil medføre risiko for negative virkninger på flyway bestandens 

fortsatte udvikling og overlevelse. 

Kumulative virkninger til eksisterende og planlagte havmølleparker 

Den kumulative fortrængningseffekt af Smålandsfarvandet Havmøllepark sam-

menholdt med eksisterende store havmølleparker i dansk farvand tillige med 

etablering af Sejerø Bugt Havmøllepark, er vurderet i Tabel 13-3. Den kumulere-

de dødelighed er sammenholdt med PBR for at vurdere påvirkningen på den 

samlede biogeografiske population for de tre undersøgte fuglearter. 

 
Tabel 13-3 Den årlige kumulerede dødelig ved etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark 

sammen Sejerø Bugt Havmøllepark og øvrige eksisterende havmølleparker. 

 Ederfugl 

dødelighed 

Sortand 

dødelighed 

Fløjlsand 

dødelighed 

Planlagte Havmøller 
   

Smålandsfarvandet 2.675 5.721 638 

Sejerø Bugt 157 4.819 446 

Eksisterende havmøller, der 

indgår i beregningsgrundlag 
  7.153   

Grand total 2.832 17.693 1.084 

PBR, vigende/stabil bestand 17.700 
28.245/ 

35.307 
3.083 

A. % af PBR, vigende/stabil be-

stand 
16 % 63 %/50 % 35 % 

 

Det fremgår af Tabel 13-3 at den årlige kumulerede dødelighed for den samlede 

bestand af ederfugl er beregnet til 2.832 individer af ederfugle svarende til 16 % af 

PBR og 3.083 individer af fløjlsand svarende til 35 % af PBR. Dette indikerer, at 

den forventede kumulative mortalitet kan kompenseres af den naturlige variation 

i de aktuelle flyway-bestande.  

Den kumulative dødelighed for sortand er beregnet til 17.693 fugle svarende til 63 

% af PBR under forudsætning om vigende bestand hhv. 50 % af PBR under forud-

sætning om stabil bestand. Det vurderes, at virkningerne har et omfang i forhold 

til bestandens bæreevne (PBR), hvor der, med antagelse om vigende bestand, er 

risiko for bestandens fortsatte udvikling og overlevelse, mens der, med antalgelse 

om stabil bestand, ikke vil være nogen skadevirkning for bestandens udvikling. 

Da den samlede ramme for etablering af kystnære havmølleparker er på 350 MW 

vil det ikke være muligt at etablere 2 x 200 MW som forudsat i worst case ram-
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merne for de ovennævnte vurderinger af kumulative virkninger. Derfor er det og-

så relevant at vurdere de kumulative virkninger ved samtidig etablering af hhv 

150 MW eller 100 MW ved Smålandsfarvandet Havmøllepark sammen med etab-

lering af 200 MW ved Sejerø Bugt eller Sæby Havmøllepark (Tabel 13-4). De 100 

MW vist i tabellen vil illustrere den situation, hvor der etableres et projekt på 200 

MW ved Sejerø Bugt eller ved Sæby, 100 MW ved Smålandsfarvandet og 50 MW i 

et af de øvrige områder for kystnære havmølleprojekter. Idet der kun for sortand 

er beregnet kumulative virkninger af et omfang over 50 % PBR er beregningerne 

af sådanne kumulative virkninger kun vist for sortand. 

Beregningen af fortrængningen af fugle i Tabel 13-4) bygger på jævn tæthed af 

fugle i undersøgelsesområdet, bestående af møllepark samt bufferområde. Den 

beregnede dødelighed ved Smålandsfarvandet Havmøllepark med de 3 størrelser, 

sammen med Sejerø Bugt Havmøllepark, er under antagelse om vigende bestand 

hhv. 63 %, 58 % og 53 % og under antagelse om stabil bestand hhv. 50 %, 46 % og 

42 % af PBR. Tilsvarende, sammen med Sæby Havmøllepark under antagelse om 

vigende bestand hhv. 51 %, 46 % og 41 % og under antagelse om stabil bestand 

hhv. 41 %, 37 % og 32 % af PBR. 

Den mest sandsynlige kumulative virkning på sortand bestående af virkninger fra 

eksisterende havmølleparker sammen med virkninger fra en etablering af 200 

MW ved Sejerø Bugt og 150 MW ved Smålandsfarvandet vil således medføre en 

menneskeskabt dødelighed på bestanden af sortand, der udgør 58 % af PBR hvis 

vigende bestand of 46 % af PBR hvis stabil bestand. Dette vil være af et omfang 

som vurderes ikke at medføre skader på bestanden af sortand som den aktuelle 

flyway bestand ikke kan kompensere for. 

Tabel 13-4 Den årlige kumulative dødelighed for sortand ved etablering af Smålandsfarvandet 

Havmøllepark med størrelse 200 MW, 150 MW eller 100 MW sammen med øvrige eksisterende 

havmølleparker og Sejerø Bugt Havmøllepark eller Sæby Havmøllepark. 

 Sortand dødelighed 

 200 MW 

møllepark 

150 MW 

møllepark 

100 MW 

møllepark 

Smålandsfarvandet 5.721 4.291 2.861 

Eksisterende havmøller, der 

indgår i beregningsgrundlag 
7.153 7.153 7.153 

Smålandsfarvandet + eksist. 

Havmøller 
12.874 11.444 10.014 

Sejerø, 200 MW 4.819 4.819. 4.819 

Sæby, 200 MW 1.450 1.450 1.450 

Total, Småland + Sejerø + eksist. 17.693 16.263 14.833 

Total, Småland + Sæby + eksist. 14.324 12.894 11.464 

PBR, vigende/stabil bestand 
28.245/ 

35.307 

28.245/ 

35.307 

28.245/ 

35.307 
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 Sortand dødelighed 

 200 MW 

møllepark 

150 MW 

møllepark 

100 MW 

møllepark 

% af PBR kumulativt Sejerø 63 %/50 % 58 %/46 % 53 %/42 % 

% af PBR kumulativt Sæby 51 %/41 % 46 %/37 % 41 %/32 % 

 

Såfremt havmølleparken Omø Syd også etableres vurderes dette at tilføje yderli-

gere kumulative virkninger på sortand i samme størrelsesorden som virkningerne 

fra Smålandsfarvandet Havmøllepark. Det vurderes, at den samlede dødelighed 

som følge af fortrængning af sortand i denne situation vil kunne være kritisk for 

bestanden. Dette skal dokumenteres yderligere på grundlag af konkrete bereg-

ninger af den kumulative fortrængning, hvis denne situation skulle opstå. 

Etablering af ny Storstrøms bro og afvikling af eksisterende bro  

Dette projekt vedrører den planlagte afvikling af den eksisterende Storstrøms 

Bro, der blev bygget i 1937 og anlæg af en ny højbro i inden 2021. VVM-

redegørelsen for dette projekt konkluderer at påvirkninger af flagermus samt af 

hjemmehørende og trækkende fugle vil være ubetydelig eller mindre i løbet af an-

lægsfasen og tilsvarende i driftsfasen af den nye bro. Risiko for fugle mht. kollisi-

on med den nye bro menes at være uændret i forhold til den eksisterende gamle 

bro. Barrierevirkning og forstyrrelser vil også være sammenlignelige med den ek-

sisterende bro. Således vurderes der er ikke at være kumulative påvirkninger i 

forbindelse med anlæg af ny Storstrøms Bro i forhold til Smålandsfarvandet 

Havmøllepark. 

Jammerland Bugt Havmøllepark 

VVM-redegørelsen for dette projekt er under udarbejdelse. Det vurderes på det 

foreliggende grundlag at Jammerland Bugt havmøllepark ikke vil medføre kumu-

lative virkninger af et væsentligt omfang i samspil med Smålandsfarvandet Hav-

møllepark. Beregninger af fortrængninger som følge af projektet er ikke kendte på 

nuværende tidspunkt, men det vil være et krav til VVM-redegørelsen for Jammer-

land Bugt Havmøllepark, at de kumulative virkninger beregnes i relation til Små-

landsfarvandet Havmøllepark.  

Etablering af ny havmøllepark ved Omø Syd 

Der er i 2014 givet forundersøgelsestilladelse til en havmøllepark ved Omø Syd. 

Forundersøgelsesområdet på 50 km2 er del af Smålandsfarvandet og ligger umid-

delbart vest for den planlagte Smålandsfarvandet Havmøllepark (Figur 13-1). Der 

forventes 15-80 møller på 3 MW eller 8 MW og 150-200 m høje. Samlet kapacitet 

forventes at være på 200-320 MW. Hverken miljøvurderinger eller anlægstids-

plan for havmølleparken ved Omø Syd foreligger. 
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Figur 13-1 Placering af havmøllepark Omø Syd, der er lige vest for Smålandsfarvandets Havmøl-

lepark. 

Som følge af Omø Syd projektets nærhed til Smålandsfarvandets Havmøllepark 

forventes de sandsynlige virkninger både i omfang og betydning at være svarende 

til de påvirkninger, der er identificeret for Smålandsfarvandet Havmøllepark, 

som primært omfatter fortrængning af ederfugle og sortænder. Det vurderes der-

for, at der vil være kumulative virkninger mellem disse to havmølleparker i for-

hold til yderligere fortrængning af disse fuglearter. Der er også risiko for kumula-

tiv påvirkning i forhold til trækkende rovfugle som følge af Omø Syds mere vestli-

ge placering, og som yderligere kan forstærke påvirkningen af rovfugle. 

Det vurderes, at de kumulative virkninger i forhold til fortrængning af sortand og 

i forhold til kollisionsrisiko for rovfugle ved en samtidig etablering af Omø Syd 

Havmøllepark sammen med etablering af kystnære havmølleparker ved Såvel 

Smålandsfarvandet som Sejerø Bugt vil medføre kumulative virkninger af et om-

fang som kræver yderligere vurderinger for at en væsentlig negativ påvirkning på 

flyway-bestanden af sortand eller på trækkende rovfugle med sikkerhed kan afvi-

ses. 

13.2.2 Havpattedyr 

Der er identificeret mulige kumulative virkninger med ny Storstrøms Bro, Omø 

Syd Havmøllepark og Sejerø Bugt Havmøllepark. Der kan være kumulative støj-

påvirkninger ved sammenfaldende konstruktionsaktiviteter med Storstrøms Bro, 

afhængig af hvile konstruktionsmetoder, der anvendes. Tilsvarende for Omø Syd 

Havmøllepark, med umiddelbar nærhed til Smålandsfarvendet Havmøllepark, 
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men det er vurderet at kumulative virkninger vil være små, og der er usandsynligt 

at begge projekter gennemføres. Til Sejerø Bugt Havmøllepark er der landbarrie-

rer, som gør, at kumulative virkninger vurderes usandsynlige. 

13.2.3 Radar og radiokæder 

I områder med havmølleparker kræves en forøget signalbehandling i radarer for 

at modvirke forstyrrelser fra møllerne. Dette vil overordnet påvirke de enkelte ra-

darers kapacitet til at afsøge hele radarens dækningsområde og ikke kun i områ-

det, hvor havmøllerne er placeret. 

I takt med at Danmark opstiller stadig flere havmøller, herunder den nærliggende 

havmøllepark Omø syd, vil den samlede radarovervågning af både søterritoriet og 

luftrummet over dansk territorium potentielt forringes og på et tidspunkt nå et 

niveau, hvor det kan blive kritisk for Forsvaret. Det stigende antal områder med 

forringet dækning for Forsvarets radarer, vil således have en kumulativ effekt på 

det samlede radarbillede i Danmark, forstået på den måde, at der kommer flere 

og flere skyggeområder (”blinde pletter”) eller falske radarmål (”støj”). 

13.2.4 Sejladsforhold 

Hvis anlægsaktiviteter for Smålandsfarvandet Havmøllepark og etablering af ny 

Storstrømsbro eller Omø Syd havmøllepark finder sted samtidig og projekterne 

anvender samme udskibningshavn kan der forekomme kumulative påvirkninger 

på anden kommerciel og ikke kommerciel skibstrafik til denne havn.  
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14 Internationale 

naturbeskyttelses-

interesser 

14.1 Indledning 

Natura 2000-områder er en fælles betegnelse for EF-habitatområder og EF-

fuglebeskyttelsesområder. Områderne danner tilsammen et overordnet økologisk 

netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. Målet er at sikre eller gen-

oprette gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er ud-

peget for at bevare. Et hovedelement i beskyttelsen af Natura 2000-områder er, 

at myndighederne i deres administration og planlægning ikke må vedtage planer, 

projekter eller lignende, der skader de arter og naturtyper, som områderne er ud-

peget for at bevare.  

EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder er underlagt EU’s habitat-

direktiv og EU's fuglebeskyttelsesdirektiv. Habitatdirektivets formål er at beskytte 

arter og naturtyper, der er karakteristiske, truede, sårbare eller sjældne i EU. Ha-

bitatdirektivet udpeger bl.a. områder, der kan være med til at opretholde og sikre 

levestederne. Fuglebeskyttelsesdirektivet har bl.a. til formål at beskytte leveste-

derne for fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme over for ændringer af 

levesteder i EU. Det gælder både for områder, hvor disse fugle yngler, og for om-

råder, som fuglene regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller 

overvintre.  

Danske Ramsarområder, der er udpeget efter en konvention, der ikke er vedtaget 

i EU, indgår i EF-fuglebeskyttelsesområderne og er derfor også en del af Natura 

2000-netværket. 

Idet det er besluttet, at der skal gennemføres konsekvensvurdering jf. henvises til 

kapitel 15, hvor denne er udarbejdet. 

14.2 Bilag IV-arter 

Habitatdirektivet forpligtiger endvidere medlemslandene til at træffe de nødven-

dige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige 

udbredelsesområde for dyrearter, som er opført på direktivets bilag IV. Beskyttel-

sen af arterne handler blandt andet om at sikre arterne mod at blive efterstræbt 

(jagt, indsamling, ødelæggelse af æg og yngel), samt at sikre, at arternes yngle- og 

rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. 



 

209 

I det følgende beskrives de bilag IV-arter, herunder marine, som er naturligt 

hjemmehørende i Danmark er (jf. habitatbekendtgørelsen, BEK nr. 408 af 

01/05/2007), som forekommer i projektområdet. Der er foretaget vurdering i 

forhold til 

Dette kapitel udgør en beskrivelse og vurdering ift. habitatdirektivets bilag IV-

arter. Marine bilag IV-arter som er naturligt hjemmehørende i Danmark er (jf. 

habitatbekendtgørelsen, BEK nr. 408 af 01/05/2007, og BEK nr. 1476 af 

13/12/2010): 

 Alle arter af flagermus 

 Marsvin 

 Alle andre arter af hvaler 

 

Forekomst af disse arter i projektområdet for Smålandsfarvandet Havmøllepark 

er beskrevet i kapitel 11.10 og 11.12. Der er foretaget vurdering i forhold til bilag 

IV- arter på baggrund af /9/ og /10/.  

 

Vurderingen i forhold til bilag IV-arter er specificeret i habitatdirektivets artikel 

12, og det omfatter en streng beskyttelse i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag IV (litra a). Beskyttelsen er i Danmark implemen-

teret i habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 408 af 01/05/2007), og BEK nr. 1476 af 

13/12/2010). Heraf fremgår, at i forbindelse med projekter må:  

 de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, ikke forsætligt 
forstyrres i deres naturlige udbredelsesområde, i særdeleshed i perioder, hvor 
dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer, med skadelige 
virkninger for arten eller bestanden, og 

 yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bi-
lag IV, litra a, ikke beskadiges eller ødelægges i deres naturlige udbredelses-
område 

 

Der må således ikke gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige 

eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter i deres naturlige ud-

bredelsesområder. Ved vurderingen kan der anlægges en bred, økologisk betragt-

ning af yngle- og rasteområder til grund (den såkaldte økologiske funktionalitet).  

Yngleområder defineres iflg. vejledningen til habitatbekendtgørelsen i denne 

sammenhæng som områder, der er nødvendige for (1) parring eller kurtisering, 

(2) redebygning, hulebygning, fødsel eller æglægning, (3) opvækst af yngel og un-

ger. Rasteområder defineres som områder, der er vigtige for at sikre overlevelsen 

af enkelte dyr eller bestande, når de er i hvile. Områder, der benyttes til fødesøg-

ning, er således ikke omfattet af beskyttelsen, medmindre de samtidig bruges som 

yngle- eller rasteområde.  
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14.2.1 Flagermus 

Dette afsnit er baseret på baggrundsrapport for fugle og flagermus /10/. Flager-

mus er kortlagt på basis af eksisterende data og litteratur, samt sted-specifikke 

feltstudier (se kapitel 11.12). 

Projektområdet for Smålandsfarvandet Havmøllepark er ikke karakteriseret som 

et sådant område baseret på målinger ved Omø, og relativt få trækkende flager-

mus kan forventes at krydse projektområdet. De primært forekommende arter er 

brunflagermus, dværgflagermus og troldflagermus.  

Vurdering 

Enkelte dødsfald hvor trækkende flagermus rammes af møllevinger kan ikke ude-

lukkes. Det forventes dog ikke, at projektet vil medføre påvirkninger, der er i 

modstrid med Habitatdirektivets artikel 12. 

14.2.2 Marsvin og andre hvaler 

Dette kapitel er baseret på baggrundsrapport for marine pattedyr /9/. 

Marsvin er kortlagt på basis af eksisterende data og litteratur, samt sted-

specifikke feltstudier (se kapitel 11.10).  

Det konkluderes, at antallet af marsvin generelt er højt i Smålandsfarvandet, og 

at området bør anses som vigtigt for marsvin i de indre danske farvande. Kend-

skab til ynglesteder for marsvin er generelt ikke godt. I de indre danske farvande 

har man estimeret placering af ynglesteder ud fra observationer af marsvin med 

kalve, og projektområdet for Smålandsfarvandet Havmøllepark er placeret i et 

område, som kan være et yngleområde. 

Andre hvaler kan forekomme i projektområdet, men det anses som usandsynligt 

at projektområdet i Smålandsfarvandet er vigtigt for populationen. 

Vurdering 

Vurdering ift. skade og forstyrrelse er fokuseret på lydpåvirkning i forbindelse 

med pæleramning i anlægsfasen, som kan have en adfærdsmæssig påvirkning og 

medføre midlertidigt høretab. Disse påvirkninger i forbindelse med pæleramning 

anses som fuldt reversible efter pæleramning er afsluttet.   

Grundet projektområdets placering i et potentielt yngleområde vurderes det, at 

der i forbindelse med pæleramning kan forekomme forstyrrelser (midlertidigt hø-

retab eller adfærdsændringer) på enkelte individer ynglende marsvin eller kalve. 

Da det kun er få individer som risikerer at blive udsat for en reversibel påvirkning 

(midlertidig høretab eller adfærdsændring) vurderes det, at der ikke vil være en 

påvirkning på bilag IV-arten. 
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15 Natura 2000 

konsekvens-

vurdering  

Hovedprincipperne for administrationen af Natura 2000-områderne kan kort be-

skrives således:  

 Planer og projekter skal underkastes en væsentlighedsvurdering med henblik 
på at vurdere, om de kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Planen 
eller projektet kan gælde for arealer uden for det beskyttede område, og hvis 
fx spredning af forurenende stoffer ledes ind i området, skal man vurdere det-
te.  

 Hvis væsentlighedsvurderingen viser, at en plan eller et projekt kan påvirke et 
Natura 2000-område væsentligt, skal der gennemføres en konsekvens-
vurdering (appropriate assessment) i overensstemmelse med Habitat-
direktivets artikel 6, stk. 3. 

 Viser konsekvensvurderingen, at projektet kan skade et Natura 2000-område 
(udpegningsgrundlaget), kan projektet ikke gennemføres, medmindre betin-
gelserne i direktivets artikel 6, stk. 4, for at fravige beskyttelsen af Natura 
2000-området, er opfyldt. Efter fravigelsesbestemmelsen i artikel 6, stk. 4, 
kan et projekt, der kan skade et Natura 2000-område, alligevel gennemføres, 
såfremt (1) der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige sam-
fundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, (2) der ikke findes en 
alternativ løsning med ingen eller samlet set mindre skade, og (3) der træffes 
alle nødvendige kompensationsforanstaltninger, som opvejer den skade, der 
måtte ske på Natura 2000-netværket. Europa-Kommissionen skal orienteres 
om fravigelsen i sager, der vedrører ikke-prioriterede arter. 
 

Habitatdirektivet fastsætter krav om væsentlighedsvurdering af planer og projek-

ter. Væsentlighedsvurderingen gennemføres for at vurdere, om en plan eller et 

projekt kan medføre en væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område. Udtryk-

ket ”væsentligt” skal fortolkes objektivt, men skal samtidig ses i forhold til de lo-

kale miljø- og naturforhold, herunder baggrundsbelastningen. Genstanden for 

vurderingen er hvorvidt der sker en påvirkning på bevaringsmålsætningen for 

området, dvs. hvis planen eller projektet kan have negativ indflydelse på opret-

holdelsen eller opnåelsen af gunstig bevaringsstatus eller Natura 2000-planens 

målsætninger for de arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget.  

Der er gennemført en væsentlighedsvurdering (i henhold til habitatdirektivet 

(92/43/EEC)) for projektets potentielle påvirkning af marine naturtyper og arter 

/28/. Væsentlighedsvurderingen konkluderede, at projektet ikke medfører en væ-
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sentlig påvirkning af fisk, marine naturtyper og marine havpattedyr /28/. Da væ-

sentlig påvirkning ikke kunne afvises for visse fugle, er der i de efterfølgende af-

snit gennemført en konsekvensvurdering. Konsekvensvurderingen er udført i 

overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1476 af 13/12/2010 om konsekvens-

vurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 

af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsy-

ningsnet på havet. 

Projektbeskrivelse fremgår af kapitel 10.  

15.1 Udpegede Natura 2000-områder 

Nær undersøgelsesområdet for den kystnære havmøllepark findes flere Natura 

2000-områder. Disse er vist i Figur 15-1. 

 

Figur 15-1 Internationale beskyttelsesområder (Natura 2000-områder) nær undersøgelsesområ-

det. 
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Der er ikke geografisk overlap mellem det marine undersøgelsesområde for hav-

møller og Natura 2000-områderne. Den udlagte kabelkorridor går gennem Natu-

ra 2000-område N162 ” Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og 

Glænø”. 

Alle nærliggende Natura 2000-områder samt deres komponenter (Habitat-, Fug-

lebeskyttelses- og Ramsarområder) fremgår af Tabel 15-1.  

Tabel 15-1 Natura 2000-områder i og nær undersøgelsesområdet.  

Natura 2000-område Habitat (H), Fuglebeskyttel-

se (F), Ramsar (R) 

Afstand til projektområdet 

(km) 

115 Østerø Sø H99 30 km 

116 Centrale Storebælt og 

Vresen 

H100, F73, F98 20 km 

118 Søer ved Tårup og Klint-

holm 

H102 25 km 

162 Skælskør Fjord og havet og 

kysten mellem Agersø og 

Glænø 

H143, F95, F96, R19 0 km 

169 Havet og kysten mellem 

Karrebæk Fjord og Knuds-

hoved Odde 

H148, F81, R20 16,5 km 

170 Kirkegrund H149 3 km 

173 Smålandsfarvandet nord for 

Lolland, Guldborg Sund, 

Bøtø Nor og Hyllekrog-

Rødsand 

H152, F82, F83, F85, F86, R21, 

R25 

8 km 

199 Broen H175 13 km 

 

15.2 Vurdering ift. marine habitatnaturtyper  

Vurdering i forhold til marine habitatnaturtyper er gengivet baseret på bag-

grundsrapport for /7/. 

Marine habitatnaturtyper på udpegningsgrundlag for nærliggende Natura 2000-

områder er vist i Tabel 15-2. 

Tabel 15-2 Habitatnaturtyper på udpegningsgrundlag for de nærliggende habitatområder. * Ikke 

direkte overlap med projektområdet, men der er udført en vurdering af indirekte påvirkninger. 

Bevaringsprognose er angivet baseret på Natura 2000-plan 2009-2015. 

Natura 2000-område Marine habitatnaturtyper 
Bevar-

ingsprognose 

Relevant ift. 

vurdering 

115 Østerø Sø Kystlaguner og strandsøer (1150) 

 

Vurderet ugunstig Ja* 

116 Centrale Storebælt og 

Vresen 

Rev (1170) Vurderet ugunstig Ja’ 

118 Søer ved Tårup og Klint-

holm 

Ingen - Nej 
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Natura 2000-område Marine habitatnaturtyper 
Bevar-

ingsprognose 

Relevant ift. 

vurdering 

162 Skælskør Fjord og havet og 

kysten mellem Agersø og 

Glænø 

Sandbanker (1110) 

Mudder- og sandflader (1140) 

Kystlaguner og strandsøer (1150) 

Lavvandede bugter og vige (1160) 

Rev (1170) 

Ugunstig 

Ukendt 

Ukendt 

Ugunstig 

Vurderet ugunstig 

 

Ja 

169 Havet og kysten mellem 

Karrebæk Fjord og Knuds-

hoved Odde 

Sandbanker (1110) 

Mudder- og sandflader (1140) 

Kystlaguner og strandsøer (1150) 

Lavvandede bugter og vige (1160) 

Rev (1170) 

Ugunstig 

Ukendt 

Ukendt 

Ugunstig 

Ugunstig 

Ja’ 

170 Kirkegrund Sandbanker (1110) 

Rev (1170) 

Ugunstig 

- 

Ja’ 

173 Smålandsfarvandet nord 

for Lolland, Guldborg 

Sund, Bøtø Nor og Hylle-

krog-Rødsand 

Sandbanker (1110) 

Mudder- og sandflader (1140) 

Kystlaguner og strandsøer (1150) 

Lavvandede bugter og vige (1160) 

Rev (1170) 

 Ja’ 

199 Broen Sandbanker (1110) 

Rev (1170) 

 Ja’ 

 

Naturstyrelsen har kortlagt habitatnaturtyper i Natura 2000-områder. De regis-

trerede arealer af habitatnaturtyper er vist i Figur 15-2. 
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Figur 15-2 Kortlagte habitatnaturtyper i de nærliggende Natura 2000-områder. 

 

Der er kortlagt rev samt lavvandede bugter og vige i kabelkorridoren.  

Habitatområdet indeholder en række naturtyper hvis samlede areal i habitatom-

rådet er opsummeret i Tabel 15-3. 

Tabel 15-3 Areal af naturtyper i habitatområde 143 (Natura 2000-område N162). 

Marine habitatnaturtyper Areal (km2) 

Biogene rev 0,8 

Kystlaguner og strandsøer 19,2 

Lavvandede bugter og vige 50,0 

Mulige biogene rev 0,5 

Sandbanke 11,2 

Stenrev 52,4 
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Som det fremgår, er der geografisk overlap mellem kabelkorridoren og Natura 

2000-områder. Der kan således være en direkte påvirkning på habitatnaturtyper 

forårsaget af fysiske indgreb i forbindelse med projektet.  

Potentielle indirekte påvirkninger af naturtyperne på udpegningsgrundlaget for-

ventes at komme fra suspenderede sedimenter og sedimentation i anlægs- og af-

viklingsfasen.  

Fysisk forstyrrelse 

Fysisk forstyrrelse under anlægsfasen knytter sig i særlig grad til anlæg af kablet. 

Som beskrevet i kapitel 10 er anlægsmetoden ikke endeligt fastlagt, ligesom antal 

og placering af op til seks kabler ikke er besluttet.  

I forbindelse med anlæg af nye kabler vil nedspuling medføre en direkte fysisk 

påvirkning i en kabelkorridor på havbunden. Der vil blive nedgravet/-spulet op til 

6 parallelle søkabler. Ved nedspuling vil denne påvirkning have en bredde på ca. 

1-2 m pr. søkabel. Ligeledes vil gravning af kabelrende medføre en direkte på-

virkning i et ca. 1,5 m bredt bælte i kabelkorridoren. Det påvirkede areal ventes at 

blive genfyldt med sand/sediment (forgravning og tilbagefyldning).  

Længden af det stykke kabelkorridor der overlapper med Natura 2000-området 

er ca. 6 km. Hvis det antages at den fysiske forstyrrelse begrænser sig til en 2 m 

korridor for hver af de op til seks kabler kan det forstyrrede areal estimeres til 

0,072 km2. På en strækning af ca. 3,5 km er kabelkorridoren i Natura 2000-

området udpeget som naturtypen stenrev (Figur 15-2). De resterende ca. 2,5 km 

er udpeget som naturtypen lavvandede bugter og vige. Med samme antagelse som 

ovenfor kan de direkte fysiske forstyrrelser af stenrev estimeres til at ville ske på 

et areal svarende til 0,042 km2 og forstyrrelser i lavvandede bugter og vige esti-

meres til at udgøre 0,03 km2. I forhold til den samlede forekomst af disse natur-

typer i Natura 2000-området (Tabel 15-3) vil de potentielle forstyrrelser påvirke 

hhv. 0,08 % og 0,06 % af den samlede forekomst af naturtyperne.  

I kystområdet foretages underboring, og der forventes derfor ingen påvirkning af 

naturtyperne i det planlagte tracé i de lavvandede områder umiddelbart op til ky-

sten.  

Habitatnaturtypen lavvandede bugter og vige er af Naturstyrelsen kortlagt i 

sammenhængende områder på tværs af kabelkorridoren (jf. Figur 15-2). Efterføl-

gende geofysisk kortlægning i forbindelse med dette projekt har kortlagt sand og 

grusbund med varierende indslag af større sten, samt større forekomster af sam-

menhængende ålegræsvegetation.  

Anlæg af op til seks kabler i denne naturtype vil medføre en midlertidig forstyr-

relse. Det påvirkede areal vil blive genfyldt med sand, og naturtypen opretholdes 

således. Omfanget af den samlede direkte forstyrrelse er i det værst tænkelige til-

fælde beregnet til ca. 0,06 % af naturtypen samlede areal i Natura 2000-området. 
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Arealer og procentvis beregning er udelukkende baseret på Naturstyrelsens kort-

lægning. Det forstyrrede område vil være op til seks smalle render med god mu-

lighed for rekruttering af fauna og flora fra nærliggende arealer. Det vurderes på 

den baggrund at naturtypen og dens tilknyttede fauna og flora retableres, og at en 

påvirkning vil være reversibel.  

Ålegræsområder er sårbare overfor gennemskæring, hvorved ålegræsset fysisk 

forstyrres og skal retableres. Ålegræs kan sprede sig via vegetativ eller ved frø-

spredning og efterfølgende vækst af årsskud. Det vurderes samlet, at vegetationen 

vil retablereres inden for en årrække, og at påvirkningen således vil være reversi-

bel. Endvidere kan bevoksningerne være mere sårbare som følge af etableringen 

af kabelrender gennem bevoksningen, da erosion dermed kan øges og medføre 

yderligere skade på bevoksningen. 

Naturtypen lavvandede bugter og vige er dog per definition mindre eksponerede 

og området hvor kabelkorridoren er beliggende er historisk kendt som et område 

med ubetydelig erosion /17/. Det er dermed vurderet, at risiko for erosion af åle-

græsbevoksningerne er ubetydelig indenfor den periode hvor der vil være åbne 

spor i bevoksningen. 

Den potentielle påvirkning af naturtypen ved anlæg af det nye kabel vurderes så-

ledes kortvarig og reversibel. Anlæg af det nye kabel kan gennemføres således at 

arealet med naturtypen vil være stabilt, og at der ikke vil være risiko for at projek-

tet medfører en skade på naturtypen i habitatområdet. 

Habitatnaturtypen rev er af Naturstyrelsen kortlagt i sammenhængende områder 

på tværs af kabelkorridoren (jf. Figur 15-2). Efterfølgende geofysisk kortlægning i 

forbindelse med dette projekt har ligeledes kortlagt områder med >25 % store 

sten (herunder rev) i kabelkorridoren, dog i mindre spredte områder. Se Figur 

15-3, som opsummerer data vist i Figur 15-2 og kapitel 11.3. 
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Figur 15-3 Kortlagte stenrev (Naturstyrelsen) og geofysisk kortlægning af mulige stenrevsfore-

komster. Den geofysiske kortlægning har kortlagt områder med mere end 25 % store sten, og det 

vurderes at stenrev vil indgå. Arealer og procentvis beregning af påvirkning er udelukkende ba-

seret på Naturstyrelsens kortlægning, da den geofysiske kortlægning ikke har benyttet definitio-

ner på habitatnaturtyper. 

Placeringen af kablerne samt deres antal er ikke fastlagt. Såfremt det er muligt at 

identificere seks ruter udenom stenrev og store sten vurderes det, at der ikke vil 

være en fysisk forstyrrelse på naturtypen rev. 

Længden af den strækning, hvor kabelføringen ikke kan undgå at gå igennem om-

råder som Naturstyrelsen har kortlagt som stenrev er ca. 1,4 km (se Figur 15-3). 

Kun i områder, hvor tætheden af større sten er højere end 25 % vurderes det, at 

det er sandsynligt, at anlægsarbejderne vil medføre flytning af større sten. Vurde-

ringen ovenfor at direkte fysiske forstyrrelser i 0,08 % af naturtypen stenrev er 

derfor konservativ. De direkte fysiske forstyrrelser vil sandsynligvis berøre en væ-

sentligt mindre andel end 0,08 % af naturtypens samlede forekomst i området. 

Stenrev er kortlagt på tværs af korridoren, og det vil jf. anlægsbeskrivelsen (kapi-

tel 10) være vanskeligt at få plads til seks kabler med en minimumsafstand på 50 
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m (hvis absolut nødvendigt 25 m) mellem hvert enkelt trefase-kabel. Anlægsakti-

viteter i forbindelse med nedspuling af kabel kan derfor medføre flytning af de 

store sten som ikke kan undgås ved fastlæggelse af den endelige kabelføring. Det 

vurderes dog som nævnt ovenfor, at den direkte fysiske forstyrrelse ved flytning 

af store sten maksimalt vil berøre 0,08 % af den samlede udstrækning af naturty-

pen og sandsynligvis en væsentlig mindre andel. Flytningen af sten og sprednin-

gen af sediment ved etablering af søkablet vil medføre en tidsmæssig begrænset 

påvirkning som vil være størst ved selve anlægsarbejdet og gradvis vil aftage ef-

tersom fauna og flora på de flyttede sten retableres. Flytningen af sten vurderes 

kun at ville medføre fjernelse af dele af den fastsiddende fauna og flora på stene-

ne, hvor bevoksningerne hurtigt vil nå tilbage til samme niveau som før flytnin-

gen.  

Foranstaltninger som kan mindske de fysisk forstyrrelser inkluderer, at undgå 

anlæg ved revstrukturer, dvs. områder hvor havbunden er hævet med hårdbunds-

substrat, eller hvor stenene danner en opret struktur. 

Det forudsættes, at eventuelt fysisk påvirkede stenrev retableres i Natura 2000-

området. Ved retablering af stenrev er det vigtigt, at funktionen af stenrevet gen-

dannes. Der kan være tale om at bevare revstabiliteten, genetablere ”højde” på re-

vet, så revoverfladen kommer tættere på vandoverfladen og får mere lys, og der 

kan genetableres tangskov eller ”huler”, som sikrer, at der er variation i habitaten. 

Dermed vurderes en eventuel påvirkning på naturtypen midlertidig. 

For naturtypen rev vurderes det, at påvirkningen kun vil berøre en ringe andel af 

den samlede forekomst af naturtypen i området (< 0,08 %). Med de ovenfor 

nævnte forudsætninger vurderes det, at påvirkningen vil være tidsbegrænset og 

dermed af en midlertidig karakter. På det foreliggende grundlag vurderes det, at 

projektet ikke vil medføre en skade på denne marine naturtype (rev) 

Indirekte påvirkning 

Der er udført modellering af suspenderet sediment og sedimentation (se kapitel 

12.4 og 12.7). På modelresultaterne er nærliggende Natura 2000-områder vist 

med grå. Det eneste Natura 2000-område hvor der ses en potentiel indirekte på-

virkning er den sydvestlige del af Natura 2000-område N162. 

Det er modelleret, at der i forbindelse med anlægsarbejderne vil ske en kortvarig 

stigning i koncentrationen af suspenderede sedimenter i Natura 2000-område 

N162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø. Det er model-

leret at der vil ske en midlertidig stigning i koncentrationen af suspenderet sedi-

ment: op til 2 mg/l (op til 100 timer), op til 5 mg/l (30-60 timer), op til 10 mg/l 

(10-20 timer) samt op til 15 mg/l (6-10 timer). Kortvarige koncentrationer af 

denne størrelsesorden vurderes ikke at ville have en påvirkning på de marine ha-

bitatnaturtyper.  



 

220 

Med hensyn til sedimentering, forventes den samlede nettoaflejring af sediment 2 

uger efter afsluttet anlægsarbejde i Natura 2000-område 162, at svare til et sedi-

mentlag på 0,3 mm. Det vurderes, at et sedimentlag i denne størrelsesorden vil 

være indenfor den naturlige variation, og ikke vil have en betydelig påvirkning på 

bundfauna. Samlet set vurderes det, at sedimentation ikke vil medføre en skade 

på naturtyperne i området. 

Overordnet kan det derfor konkluderes, at der ikke vil være risiko for en skade på 

habitatnaturtyper i forbindelse med anlægsarbejderne, såfremt de identificerede 

foranstaltninger etableres. Dette gælder også for afviklingsfasen, hvor de mulige 

påvirkninger er sammenlignelige med anlægsfasen. 

15.3 Vurdering ift. habitatarter (marine pattedyr) 

Vurdering i forhold til marine habitatarter (havpattedyr) er gengivet baseret på 

baggrundsrapport /9/. 

På udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-områder er tre arter af 

marine pattedyr: marsvin, gråsæl og spættet sæl. Marine habitatarter på udpeg-

ningsgrundlag for nærliggende Natura 2000-områder er vist i Tabel 15-2. 

Tabel 15-4 Habitatarter på udpegningsgrundlag for de nærliggende habitatområder. * Ikke direk-

te overlap med projektområdet, men der er udført en vurdering af indirekte påvirkninger. Bevar-

ingsprognose er angivet baseret på Natura 2000-plan 2009-2015. 

Natura 2000-område Marine habi-

tatarter 

Bevaringsprognose Relevant ift. 

vurdering 

115 Østerø Sø Ingen - Nej 

116 Centrale Storebælt og Vresen Marsvin Ugunstig Ja 

118 Søer ved Tårup og Klintholm Ingen  - Nej 

162 Skælskør Fjord og havet og ky-

sten mellem Agersø og Glænø 

Ingen - Nej 

169 Havet og kysten mellem Karre-

bæk Fjord og Knudshoved Odde 

Spættet sæl 

 

Ukendt Ja 

170 Kirkegrund Ingen - Nej 

173 Smålandsfarvandet nord for Lol-

land, Guldborg Sund, Bøtø Nor 

og Hyllekrog-Rødsand 

Gråsæl 

Spættet sæl 

 

- 

. 

Ja 

 

Som det fremgår, er der geografisk overlap mellem det marine undersøgelsesom-

råde og Natura 2000-områder.  

Potentielle påvirkninger af arter på udpegningsgrundlaget forventes primært at 

komme fra støj i forbindelse med anlægsarbejder, primært i forbindelse med pæ-

leramning.  
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Der er foretaget modellering af undervandsstøj og beregning af potentielt påvir-

kede dyr (se kapitel 10.10 og 12.11). 

Vurderingen af væsentlige virkninger på marine pattedyr er foretaget for perma-

nent høretab, idet det for dette projekt er vurderet, at midlertidige og kortvarige 

påvirkninger i form at temporære høretab og adfærdspåvirkninger ikke vil med-

føre væsentlige virkninger. Der er ikke overlap mellem områder, hvor lydniveauer 

kan medføre permanent høretab og udpegede Natura 2000-områder. For Små-

landsfarvandet havmøllepark er der således ikke risiko for permanent høretab i 

Natura 2000-områder, og dermed ikke risiko for en væsentlig påvirkning. 

15.4 Vurdering ift. habitatarter (fisk) 

Vurdering i forhold til marine habitatarter (fisk) er gengivet baseret på bag-

grundsrapport for fisk /8/. 

På udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-områder er ingen arter af 

fisk. Marine habitatarter (fisk) på udpegningsgrundlag for nærliggende Natura 

2000-områder er vist i Tabel 15-5. 

 
Tabel 15-5 Habitatarter på udpegningsgrundlag for de nærliggende habitatområder. * Ikke direk-

te overlap med projektområdet, men der er udført en vurdering af mulige indirekte påvirkninger. 

Bevaringsprognose er angivet baseret på Natura 2000-plan 2009-2015. 

Natura 2000-område Marine 

 habitatarter 

Bevarings-

prognose 

Relevant ift. 

vurdering 

115 Østerø Sø Ingen - Nej 

116 Centrale Storebælt og Vresen Ingen - Nej 

118 Søer ved Tårup og Klintholm Ingen - Nej 

162 Skælskør Fjord og havet og ky-

sten mellem Agersø og Glænø 

Ingen - Nej 

169 Havet og kysten mellem Karre-

bæk Fjord og Knudshoved Od-

de 

Ingen - Nej 

170 Kirkegrund Ingen - Nej 

173 Smålandsfarvandet nord for 

Lolland, Guldborg Sund, Bøtø 

Nor og Hyllekrog-Rødsand 

Ingen - Nej 

199 Broen Ingen - Nej 

 

Der er ikke fisk på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder nær projekt-

området, og det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre en skade 

på fisk på udpegningsgrundlaget.  
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15.5 Vurdering ift. fugle  

Væsentlighedsvurdering for Smålandsfarvandet Havmøllepark /28/ konkludere-

de, at det ikke kunne afvises, at overvintrende ederfugle og fløjlsænder kunne bli-

ve væsentligt påvirket som følge af projektet i driftsfasen i henholdsvis fuglebe-

skyttelsesområderne F96 samt F73 og F98 jf. Figur 15-4. Påvirkningen kan bestå i 

direkte påvirkning af levesteder samt fortrængning af individer fra deres leveste-

der eller ved fortrængning af fugle fra havmølleparken og omgivende forstyrrel-

seszone ind i fuglebeskyttelsesområderne. 

 

Figur 15-4 EF-fuglebeskyttelsesområder omkring Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

I det følgende gennemføres en konsekvensvurdering af projektets påvirkninger på 

udpegningsgrundlagets fuglearter for fuglebeskyttelsesområderne F96 samt F73 

og F98, idet vurderingen sker i forhold til de respektive områders bevaringsmål-

sætninger og prognose for de konkrete arter på udpegningsgrundlaget.  

Konsekvensvurderingen for fugle er baseret på baggrundsnotat vedrørende Små-

landsfarvandet Havmøllepark; Report to inform Appropriate Assessment and 

Environmental Impact, Birds, 2015 /29/ samt supplerende notater /31/ og/32/. 
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15.5.1 Metode for konsekvensvurdering af fugle 

Konsekvensvurderingen af projektets påvirkning af fuglearter på udpegnings-

grundlaget for fuglebeskyttelsesområderne F73 samt F96 og F98 har til formål at 

redegøre for, om der på bedste videnskabelige baggrund kan forventes en skade-

lig virkning på udpegningsgrundlagets fuglearter på samt på områdets integritet 

for disse fuglearter.  

Skadevirkning på fuglearter vurderes dels som påvirkning af de habitater, som 

fuglene anvender, og dels som påvirkning af mål for gunstig bevaringsstatus i 

form af mindste populationsstørrelser.  Der er ikke udviklet et system til vurde-

ring af habitater for træk- og rastefugle, og konsekvensvurderingen foretages der-

for med følgende forudsætninger for ingen skadevirkning: 

 Tilstanden og det samlede areal af levestederne for ederfugl, fløjlsand og sor-
tand som trækfugle i området sikres eller øges, således at der findes egnede 
raste- og fødesøgningssteder for arterne. 
 

 Populationen af rastende eller fødesøgende fugle skal som minimum svare til 
bestandstørrelsen ved direktivets ikrafttræden (1983) eller et højere be-
standsniveau, som afspejling af habitatens bæreevne.   

 

Generelt gælder det for alle udpegede fuglearter, at der skal sikres eller genopret-

tes en gunstig bevaringsstatus med henblik på at arterne på lang sigt kan opret-

holde levedygtige bestande. 

I overensstemmelse med habitatdirektivet skal områdets integritet vurderes som 

den langsigtede effekt af projektet på områdets sammenhængende økologiske 

struktur og funktion. I nærværende konsekvensvurdering er langsigtet defineret 

som længere end fem år ud fra den betragtning, at fugles populationsdynamik og 

anvendelse af habitater varierer fra år til år. 

Datagrundlag 

Som datagrundlag for konsekvensvurderingen anvendes eksisterende NOVANA 

registreringer fra 2004, 2008, 2012 og 2013 for Natura 2000-områderne samt 

overvågningsdata for vandfugle indsamlet i forbindelse med VVM-

undersøgelserne for projektet i 2013-2014 jf. i øvrigt afsnit 11.11.1 - 11.11.6. Un-

dersøgelsesområdet omfatter hele den centrale og vestlige del af Smålandsfar-

vandet samt dele af Storebælt herunder vigtige vandfuglehabitater som Omø, 

Staalgrund, Møjstakken, Vresen og Sprogø. I området, hvor havmølleparken 

planlægges placeret samt i en bufferzone på indtil 3 km omkring denne, er arter-

ne ederfugl og fløjlsand, der er observeret. 
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På baggrund af overvågningsdata er bestandstætheder og samlet antal fugle i Na-

tura 2000-området såvel som i resten af undersøgelsesområdet estimeret for fug-

learter på udpegningsgrundlaget. 

For de to fuglearter ederfugl og fløjlsand, hvor en væsentlig påvirkning jf. væsent-

lighedsvurderingen /28/ ikke kunne afvises, er der opstillet en model til beskri-

velse af deres populationsdynamik. Modellen bygger bl.a. på følgende forudsæt-

ninger: 

 En øget tæthed af fugle medfører en øget mortalitet, der svarer til 2,5 % øget 

mortalitet for hver 1 % øget tæthed af fugle.  

 På baggrund af videnskabelige undersøgelser er vinterdødeligheden for de to 

fuglearter estimeret til 7,6 % for ederfugl og 11,5 % for fløjlsand. 

Udbredelse og tæthed af fugle 

For at vurdere påvirkningen af fugle på udpegningsgrundlaget er der med ud-

gangspunkt i tidligere data og gennemførte feltundersøgelser udført beregninger 

af de enkelte arters udbredelse og tæthed i undersøgelsesområdet, der omfatter 

den centrale og vestlige del af Smålandsfarvandet samt del af Storebælt. Metoden 

for beregningerne er beskrevet i baggrundsrapport /29/. På baggrund af de be-

regnede tætheder er der fremstillet kort med 1 km2 grid, der viser den gennem-

snitlige tæthed samt udbredelsen af egnede habitater for de enkelte fuglearter. 

Disse ses i Figur 15-5 til Figur 15-6. Den artsspecifikke egnethed af habitater er 

derefter kombineret til et samlet egnethedsindex, som er brugt til at udpege worst 

case og best case footprint for havmølleparken jf. Figur 15-7. 

Omkring footprint er der udlagt en bufferzone på henholdsvis 2 km og 3 km, der 

afspejler den forventede zone, hvor der vil være 50 % fortrængning af ederfugl og 

fløjlsand. 

Worst case og best case footprint bruges i konsekvensvurderingen til at give et 

indtryk af påvirkningens usikkerhed, idet projektgrundlaget dvs. den endelige 

havmøllepark ikke er fastlåst med hensyn til placering, antal og størrelse af møl-

ler. 
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Figur 15-5 Undersøgelsesområde Smålandsfarvandet med estimeret tæthed (th) for ederfugl som 

er brugt til at klassificere habitategnethed (tv; <25%, 25-75%, 75-90% og >90% percentiler). Best 

case og worst case footprint for havmølleparken samt 2 km og 3 km bufferzoner er også vist. 

 

  

Figur 15-6 Undersøgelsesområde Smålandsfarvandet med estimeret tæthed (th) for fløjlsand som 

er brugt til at klassificere habitategnethed (tv; <25%, 25-75%, 75-90% og >90% percentiler). Best 

case og worst case footprint for havmølleparken samt 2 km og 3 km bufferzoner er også vist. 
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Figur 15-7 Kombineret egnethedsindex, der viser udbredelse af mest egnede habitater for vand-

fugle på udpegningsgrundlaget i undersøgelsesområdet. Det resulterende best case og worst case 

footprint samt 2 km og 3 km bufferzoner er også vist. 

15.5.2 EF-fuglebeskyttelsesområde F96 Farvandet mellem Skælskør 

Fjord og Glænø  

Projektområdet for Smålandsfarvandet Havmøllepark ligger ca. 1,3 km fra det 

udpegede fuglebeskyttelsesområde F96 Farvandet mellem Skælskør Fjord og 

Glænø, der indgår i Natura 2000-område 162 Skælskør Fjord og havet og kysten 

mellem Agersø og Glænø. 

Udpegningsgrundlag 

Fuglebeskyttelsesområde F94 er udpeget af hensyn til en række trækkende vand-

fugle og deres rasteområder samt vigtige lokaliteter for ynglefugle. Udpegnings-

grundlaget samt bestandsestimat og bevaringsprognose jf. gældende naturplan 

for området fremgår af Tabel 15-6. Det skal bemærkes, at bestandsestimater fra 

NOVANA (1983) og Natura 2000 Standard Data Format ikke er direkte sammen-

lignelige, da sidstnævnte kun identificerer antallet af overvintrende fugle, men 

ikke antallet af rastende fugle i løbet af trækperioden. 
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Tabel 15-6 Udpegningsgrundlag for EF-fuglebeskyttelsesområde F96 Farvandet mellem Skælskør, 

der indgår i Natura 2000-område 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glæ-

nø. Bestandsestimat er angivet på baggrund af basisanalyse 2016-2021 samt Natura 2000 Stan-

dard Data Form 2012 for arter, der er relevante i konsekvensvurderingen. Bevaringsprognose er 

angivet på basis af Natura 2000-planer 2009-2015. 

Kriterium Art Bestandsestimat 
Bevarings-

prognose 

Relevant ift. 

vurdering 

 T (F2, F4) Sangsvane - Ukendt Nej 

 T (F2, F6) Bramgås  - Ukendt Nej 

 Tn (F2) Havørn  - Ukendt Nej 

 Y (F1) Rørhøg  - Ukendt Nej 

 Y (F3) Rørdrum - Ukendt Nej 

 Y (F1) Klyde  - Ukendt Nej 

 Y (F3) Engryle - Vurderet ugunstig Nej 

 
Y (F3) 

Splitterne  75 

(17) 

Vurderet ugunstig Nej 

 
Y (F3) 

Havterne  134 

(249) 

Ukendt Nej 

 
Y (F1) 

Dværgterne  22 

(42) 

Vurderet ugunstig Nej 

 Y Tn (F1, F2) Mosehornugle  - Ugunstig Nej 

 T (F4) Knopsvane  - Ukendt Nej 

 T (F4) Sædgås  - Ukendt Nej 

 T (F4) Grågås - Ukendt Nej 

 T (F4) Skeand  - Ukendt Nej 

 
T (F4) 

Ederfugl  2.500 

(6400) 

Ukendt Ja 

 
T (F4, F7) 

Fløjlsand 3.500 

(2) 

Ukendt Ja 

Y: Ynglefugl  

T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 

Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. 

F1: Yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand 

F2: har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. regelmæssigt tilbagevendende og fo-

rekomme i internationalt betydende antal (T) eller med 1 % eller mere af den nationale bestand (Tn). 

F3: Væsentligt bidrag til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende ynglefugle eller træk-

gæster, hvor arten forekomme med 1 % eller mere af den nationale bestand. 

F4: Regelmæssigt tilbagevendende i internationalt betydende antal, dvs. med 1 % eller mere af den samlede be-

stand indenfor trækvejen af fuglearten 

F6: Forekomsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Danmark. 

F7: Relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området som bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske 

perioder af dens livscyklus. 
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Som det fremgår af Tabel 15-6 er bevaringsprognosen ’ukendt’ for mange af fug-

learterne på udpegningsgrundlaget, hvilket hænger sammen med, at bestandstal 

og bestandsudvikling er utilstrækkelige dokumenteret. Dette gælder navnlig for 

mange af trækfuglene.  

Ederfugl findes i lavvandede marine områder med vanddybde omkring 7 m selv 

om den kan dykke ned til omkring 20 m og søge føde. Ederfugl var den hyppigste 

rastefugl observeret i undersøgelsesområdet vinteren 2013-2014 med 24.400 in-

divider. Den største del af den danske population af rastende ederfugle trækker til 

den svenske og finske skærgård for at yngle om sommeren. Den samlede biogeo-

grafiske population for ederfugl er estimeret til 976.000 individer. 

Fløjlsand er listet på IUCN’s rødliste som truet på grund af en nedgang i den 

biogeografiske population. Den samlede biogeografiske population for fløjlsand 

er estimeret til 450.000 individer, hvoraf en stor del overvintrer i de danske far-

vande og Østersøen. Fløjlsand findes i Smålandsfarvandet på havdybder under 20 

m.  

Udpegningsgrundlaget for området rummer, udover havdykænder, en række yng-

lefugle og trækfugle (jf. Tabel 15-6), som primært opholder sig kystnært og som 

ikke er registreret i havmølleområdet. I væsentlighedsvurderingen /28/ er det 

vurderet, at disse fugle ikke vil blive berørt af den planlagte havmøllepark, idet 

fuglene dels ikke er observeret i området for havmølleparken og dels foretrækker 

andre og mere kystnære habitater. Ligeledes foregår disse fugles trækbevægelser 

altovervejende langs kysten, og risiko for kollision med møllerne er derfor lille. 

Konsekvensvurdering  

I forslag til Naturplan 2016 – 21 for Natura 2000-område 162 fremgår det, at Na-

tura 2000-området skal bidrage til at sikre levesteder for levedygtige bestande på 

nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af leve-

stederne for bl.a. ederfugl og fløjlsand som trækfugle i området skal sikres eller 

øges, således at der findes egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne.  

Som det fremgår af væsentlighedsvurderingen /28/ og Tabel 15-9 er det vurderet, 

at Smålandsfarvandet Havmøllepark vil medføre en potentiel påvirkning af arter-

ne ederfugl og fløjlsand på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F 

96. Konsekvensvurderingen fokuserer derfor på disse to arter, mens påvirkningen 

på de øvrige arter på udpegningsgrundlaget også behandles i forhold til for ek-

sempel barriereeffekt og kollisionsrisiko med havmøllerne i driftsfasen.  

Påvirkninger i anlægsfasen 

I anlægsfasen for havmølleparken er de mulige virkninger med betydning for fug-

le identificeret som:  
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 Forstyrrelse og dermed fortrængning af fugle fra deres habitater som følge af 

skibstrafik og anlægsarbejde i form af kabellægning og etablering af funda-

menter og møller,  

 Tab og forringelse af habitat som følge af direkte og indirekte arealinddragelse 

og suspenderet sediment. 

Der er betydelige sæsonvariationer i fuglenes tilstedeværelse i området, og de 

største koncentrationer af havdykænder forekommer i perioden oktober – april. 

Fuglene reagerer forskelligt i forhold til forstyrrelse, og således vurderes sortand 

og fløjlsand at reagere på skibsaktivitet i en afstand på 1-2,5 km, mens ederfugle 

er mindre sårbare og reagerer på skibsaktivitet i en afstand på 100-1000 m. Fug-

lene er især sårbare overfor forstyrrelse i fældningsperioder.  

Fortrængning af fugle fra havmølleområdet til nærliggende egnede habitater, 

herunder også indenfor Natura 2000 områdernes afgrænsning kan for alle arter 

medføre øget konkurrence om føde, adfærdsmæssig forstyrrelse og i sidste ende 

nedsat formeringsrate og øget dødelighed på grund af øget tæthed af fugle. Både 

ederfugl, sortand og fløjlsand udviser relativt stor præference for de samme habi-

tater, og undersøgelser tyder på lille år til år variation i udbredelse og tæthed. Det 

vurderes derfor, at konkurrence for føde på de egnede habitater er relativt høj, og 

at overlevelsesraten kan være afhængig af tætheden.  

Fortrængning af fugle fra egnede habitater indenfor Natura 2000 områdets af-

grænsning på grund af fuglenes reaktionsafstand på vedvarende forstyrrelse be-

tyder muligt tab af egnet habitat, hvilket går imod målsætningen om, at det sam-

lede areal for udpegede fuglearter skal være stabilt eller i fremgang.  

Suspenderet sediment fra gravearbejde i anlægsfasen kan medføre direkte på-

virkning af habitater indenfor Natura 2000 området ved en øget turbiditet, der 

potentielt nedsætter fuglenes fødesøgningsevne. Desuden kan det suspenderede 

sediment påvirke den bentiske flora og fauna og dermed fuglenes fødegrundlag.  

Fortrængning af fugle 

På baggrund af det beregnede footprint for havmølleparken og den beregnede 

tæthed for ederfugl i marts 2014 og for fløjlsand den gennemsnitlige tæthed af 

fugle i området beregnet i marts og april 2014, er antallet af fugle, der fortrænges 

fra havmølleparken (75 % af den eksisterende tæthed) samt bufferområde (50 % 

af den eksisterende tæthed), estimeret. Ved modellering er det derefter estimeret, 

hvor de fortrængte fugle vil flytte hen og, hvordan en øget tæthed i disse områder 

vil påvirke mortaliteten for de enkelte fuglearter. Resultaterne af beregningerne 

af fortrængning af ederfugl og fløjlsand samt sortand tillige med den øgede mor-

talitet er vist iTabel 15-7. 
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Tabel 15-7 Fortrængning af fugle (antal individer) fra kystnær havmøllepark Smålandsfarvandet 

med bufferområde samt den øgede mortalitet (antal individer) i fuglebeskyttelsesområde F96. 

Art 
Fortrængte  

fugle 

Øget mortalitet i 

undersøgelsesområde 

Øget mor-

talitet i F96 

Ederfugl 13.370 2.675 220 

Sortand 16.509 4.954 313 

Fløjlsand 1.566 638 24 

 

For ederfugl er vurderinger baseret på den maksimale tæthed observeret i marts 

2014. For fløjlsand er vurderingerne baseret på gennemsnit af maksimale antal 

observeret i marts og april 2014. 

Sammenholdes den beregnede mortalitet som følge af Smålandsfarvandet Hav-

møllepark med den gennemsnitlige tæthed (på baggrund af hhv. standard data 

form/VVM-baselineundersøgelserne) svarer det til en øget dødelighedsrate i fug-

lebeskyttelsesområde F96 på maksimalt 220 ederfugl (svarende til 0.9 % af hhv. 

af standardform data/ VVM baselineundersøgelserne) og 313 sortand (svarende 

til 2,2 % af standardform data/VVM-baselineundersøgelserne) og 24 fløjlsand 

(svarende til 6,7 % af standardform data/VVM-baselineundersøgelserne). 

Fortrængningen af fugle til fuglebeskyttelsesområde F96 i anlægsfasen kan sam-

let set afvises at ville medføre en skadevirkning på det internationale naturbe-

skyttelsesområde. 

Tab og forringelse af habitat 

Der vil ikke forekomme direkte arealinddragelse indenfor selve fuglebeskyttelses-

området i anlægsfasen. Havmølleparken vil udenfor fuglebeskyttelsesområdet be-

slaglægge en permanent arealinddragelse på op til 0,29 km2, og der vil være en 

midlertidig påvirkning af havbunden i forbindelse med etablering af fundamenter 

mv. og nedlægning af kabler svarende til 0,37 km2. Den midlertidige arealinddra-

gelse forventes reetableret efter 1-3 år og vil ikke udgøre en påvirkning af habita-

ter for arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet.  

Indirekte forringelse af habitat for fugle kan finde sted som følge af forstyrrelse, 

hvor fuglebeskyttelsesområdet overlapper med havmølleparken og bufferområdet 

for fortrængning af fugle, idet der samlet set vil være et mindre areal der er egnet 

som habitat for fuglene.  Arealet, hvor bufferzonen for havmølleparken (hen-

holdsvis 2 km og 3 km) overlapper med fuglebeskyttelsesområdet, er henholdsvis 

3,4 km2 og 12,4 km2 for best case footprint og 2,7 km2/8,6 km2 for worst case 

footprint. Påvirkningen i anlægsfasen er midlertidig og omfatter under 1 % af det 

samlede areal af egnede nærliggende habitater for vandfugle fra fuglebeskyttel-

sesområdet, og det vurderes derfor ikke at udgøre en skadevirkning på fuglearter 

på udpegningsgrundlaget. 
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Indirekte påvirkning af havbunden på habitater for fugle kan desuden forekomme 

som følge af suspenderet sediment i anlægsfasen. Suspenderet sediment kan re-

ducere sigtbarheden i vandsøjlen samt ved aflejring påvirke bundfauna som ud-

gør fødegrundlag for vandfuglene. Påvirkningen fra suspenderet sediment i an-

lægsfasen er vurderet at være meget lokal og kortvarig og kun overstige koncen-

trationer på 10 mg/l i få timer ad gangen i forbindelse med anlægsfasen og ikke 

medføre påvirkning af fuglebeskyttelsesområde F96. På baggrund heraf vurderes 

det, at der ikke vil opstå en skadevirkning på fugle på udpegningsgrundlaget som 

følge af suspenderet sediment i anlægsfasen.  

Påvirkninger i driftsfasen 

I driftsfasen for projektet vil de mulige virkninger være: 

 Fortrængning af fugle fra deres habitater som følge af vindturbinernes aktivi-

tet og drift og vedligehold af mølleparken. 

 Direkte kollision med havmøllernes vinger/eller strukturer, eller indirekte 

som følge af turbulens fra møllevingerne 

 Barriereeffekt på trækruter eller mellem raste- og fødesøgningsområder 

Fugles sårbarhed overfor vindmølleparker i form af fortrængning af dyr til nær-

liggende egnede habitater er undersøgt fx i forbindelse med overvågning efter 

etablering af havmøllepark Horns Rev 1 og 2. Resultater her viser et signifikant 

fald i populationstæthed op til 4 km fra havmølleparken for havdykænder. Eder-

fugle er formodentlig lidt mindre sårbare, og fløjlsand kan forventes at have en 

respons som for havdykænder generelt. 

Mortaliteten for fugle i havmølleparker varierer meget og afhænger bl.a. af vejr-

forhold, topografi, tætheden af fugle. Undersøgelser viser, at mortaliteten forven-

tes at være størst i områder med stor trækintensitet (hot spots), hvor tætheden af 

fugle er ekstra stor.  

Fortrængning af fugle 

I driftsfasen, der har en varighed på 30 år, vil der finde en fortrængning af fugle 

sted fra havmølleparken samt det omgivende bufferområde som følge af forstyr-

relse fra vindturbinernes aktivitet samt fra sejlads i forbindelse med drift og ved-

ligehold af møllerne. Det forventes, at sejladsen til havmølleparken hovedsageligt 

vil foregå mellem Stignæs Havn og havmølleparken, og derfor vil der kunne fore-

komme en øget forstyrrelse som følge i fuglebeskyttelsesområdet.  

Fortrængningseffekten og den medfølgende øgede tæthed og dødelighed på de 

øvrige egnede habitater for vandfugle i fuglebeskyttelsesområde F96 er som be-

skrevet under anlægsfasen.  
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Kollision med havmøller 

Både fugle, der opholder sig i Smålandsfarvandet og fugle på træk, har risiko for 

at kollidere med havmøller, selv om studier viser havfugle har en undvigerate på 

mindst 99,5 %. Kollisionsrisikoen er størst for små møller (3 MW) sammenlignet 

med store møller (10 WM). For ederfugl og fløjlsand vil den estimerede årlige kol-

lision være henholdsvis 18 og 2 fugle for 3 MW møller og 7 og 0 fugle for 10 MW 

møller ved en undvigerate på 99,5 %.    

Smålandsfarvandet omkring Omø er en vigtig trækrute for fugle både i retning N-

S og Ø-V. Omfanget af forventet kollisioner for trækkende andefugle med hav-

møllerne vurderes at være lille, idet fuglene har en stor undvigerate.  

Trækkende rovfugle er sårbare overfor kollision med havmøller og har også en 

vigtig trækrute tværs over Omø. Havørn og rørhøg, som er på udpegningsgrund-

laget for fuglebeskyttelsesområdet, flyver overvejende i samme højde som vind-

møllernes rotorradius, og på baggrund af overvågningsdata fra området er antal-

let af fugle, der årligt forventes at kollidere med havmøllerne estimeret. Resulta-

terne er vist i Tabel 15-8, og de viser at omfanget af kollisioner ligger under 1 % af 

PBR, hvorfor det vurderes, at påvirkning fra kollision for rovfugle ikke udgør en 

skadevirkning.  

Tabel 15-8 Estimeret antal rovfugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F96, 

der krydser havmølleparken med risiko for kollision (årligt). PBR: Potential Biological Removal, 

angiver grænseværdien for mortaliteten for en bæredygtig biogeografisk population. 

Art 

Antal fugle 

der krydser 

havmølle-

parken 

Antal kolli-

sioner 

3MW møller 

Antal kolli-

sioner 

10MW 

møller 

PBR 

Havørn 1 0 0 38 

Rørhøg 27 2 1 400 

 

Det vurderes på den baggrund, at der ikke vil opstå skadevirkning i form af kolli-

sion med vindmøller for fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesom-

råde F96. 

Barriereeffekt 

Havmølleparken kan i driftsfasen potentielt udgøre en barriereeffekt for både 

trækkende fugle samt for fugle, der opholder sig i området og flytter rundt mel-

lem habitater.  

Vandfugle forventes hovedsageligt enten at trække i retning N-S over Storebælt, 

men nogle vandfugle er registreret at trække i retning Ø-V gennem Smålandsfar-

vandet og området for havmølleparken. Det vurderes, at trækkende vandfugle, 

der krydser havmølleområdet, flyver i en spredt front, og at undvigeadfærd vil 

medføre en mindre forøgelse af flyveruten med et mindre forøget energiforbrug 

til følge. Det vurderes, at havmøllernes påvirkning i form af barriereeffekt derfor 
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vil være meget begrænset, og ikke vil udgøre en skadevirkning på trækkende 

vandfugle på udpegningsgrundlaget. 

Landfugle kan ligeledes krydse havmølleparken på deres træk i en bred front, da 

der ikke er registreret deciderede trækruter i området for landfugle. Afvigeadfærd 

i forbindelse med havmølleparken kan som for vandfugle betyde en mindre for-

længelse af flyveruten og et mindre forøget energiforbrug. Nogle landfugle, især 

rovfuglene, er observeret at bruge Omø som trædesten, før de krydser havområ-

det, og disse fugle vil opleve en 50 % forlængelse af flyveruten over Smålandsfar-

vandet, når de krydser vindmølleparken. Dette vil udgøre en væsentlig ekstra 

energiomkostning for fuglene for denne del af deres flyvetur, men taget deres 

samlede trækafstand i betragtning, udgør forøgelsen en minimal påvirkning. 

Det vurderes dermed for alle trækfugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyt-

telsesområde F96, at den planlagte havmøllepark i Smålandsfarvandet ikke vil 

udgøre en skadevirkning i form af barriereeffekt. 

Som rastefugle i området er både ederfugl og fløjlsand observeret at være relativt 

stedfaste og ikke i særlig grad flytte rundt mellem habitater. Det vurderes derfor, 

at havmølleparken ikke vil udgøre en barriereeffekt i driftsfasen i forhold til ra-

stende vandfugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F96.  

Påvirkninger i afviklingsfasen 

I afviklingsfasen for projektet vil de mulige virkninger være forstyrrelse og for-

trængning af fugle fra deres habitater som følge af skibstrafik svarende til anlægs-

fasen. 

Kombinerede virkninger med andre projekter 

Kombinerede effekter kan forekomme, når to eller flere projekter finder sted in-

denfor det samme geografiske område, har de samme virkninger som Smålands-

farvandet Havmøllepark eller påvirker de samme miljøforhold eller miljøkompo-

nenter.  

Smålandsfarvandet Havmøllepark planlægges placeret i et område, hvor der i dag 

er få menneskelige aktiviteter, der påvirker områdets fuglebestande.  

Planer eller projekter, der kan have kumulative virkninger med konsekvenser for 

fugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 154, herunder fugle-

beskyttelsesområde F96, er identificeret som: 

 Ny Storstrømsbro samt nedrivning af gammel Storstrømsbro 

 Omø Syd havmøllepark 

 

VVM-redegørelse og konsekvensvurdering for Storstrømsbroen konkluderer, at 

der ikke vil forekomme skadevirkninger på raste- eller trækfugle hverken i anlægs 

eller driftsfasen. Risiko for kollision og barrierevirkning fra den nye bro vurderes 
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at være svarende til den gamle bro. Det vurderes på denne baggrund, at Stor-

strømsbroen ikke vil give anledning til kombinerede effekter ud over de, der er 

beskrevet for Smålandsfarvandet Havmøllepark for fugle på udpegningsgrundla-

get for de relevante Natura 2000-områder. 

Planlægningstilladelse til Omø Syd Havmøllepark blev givet i 2014, og der er 

endnu ikke udarbejdet en VVM-redegørelse eller konsekvensvurdering der rede-

gør for projektets miljøpåvirkning. Havmølleparken vil til sin tid skulle redegøre 

for den kombinerede effekt af de to projekter i VVM og Natura 2000 konsekvens-

vurdering for Omø Syd Havmøllepark. 

Det vurderes på et kvalitativt grundlag, at en samtidig etablering af Omø Syd 

Havmøllepark som minimum vil fordoble virkningerne på fuglebeskyttelsesom-

råde F96. En fordobling af virkningerne i form af fortrængning af fugle til F96 

sammenholdt med en væsentlig forøget kombineret kollisionsrisiko for særligt 

rovfugle, der hovedsageligt trækker vest om Smålandsfarvandet Havmøllepark, 

vurderes at ville medføre så omfattende kombinerede virkninger, at dette skal 

dokumenteres yderligere, hvis denne situation skulle opstå.  

15.5.3 EF-Fuglebeskyttelsesområderne F98 Sprogø og Halsskov Rev 

samt F73 Vresen og havet mellem Fyn og Langeland 

Fuglebeskyttelsesområderne F73 og F98 indgår som del af Natura 2000-område 

116 Centrale Storebælt og Vresen. 

Smålandsfarvandet Havmøllepark ligger i en afstand til EF-fuglebeskyttelses-

område F73 på ca. 18 km og til EF-fuglebeskyttelsesområde F98 på ca. 24 km. 
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Udpegningsgrundlag 

På udpegningsgrundlaget for områderne findes yngle- og trækfugle som vist i Ta-

bel 15-9. 

Tabel 15-9 Udpegningsgrundlag for EF-fuglebeskyttelsesområde F98 Sprogø og Halsskov Rev 

samt F73 Vresen og havet mellem Fyn og Langeland, der indgår i Natura 2000-område 116 Cen-

trale Storebælt og Vresen. Bestandsestimat er angivet på baggrund af Natura 2000 basisanalyse 

2006 samt Natura 2000 Standard Data Form 2012. Bevaringsprognose er angivet på basis af 

Natura 2000-planer 2009-2015. 

Kriterium Arter 
Bestandsestimat 

2006 (2012) 
Bevarings-

prognose 

Relevant ift. 

vurdering 

F73/F98 T (F4) Ederfugl 9.125-32.125 

(9.850) 

Ugunstig Ja 

F98 Y (F3) Splitterne 28 

(75) 

Vurderet ugunstig Nej 

 Y (F1) Dværgterne - 

(2) 

Ugunstig Nej 

Y: Ynglefugl  

T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 

F1: Yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand 

F3: Væsentligt bidrag til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende ynglefugle eller træk-

gæster, hvor arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand. 

F4: Regelmæssigt tilbagevendende i internationalt betydende antal, dvs. med 1% eller mere af den samlede be-

stand indenfor trækvejen af fuglearten 

 

Konsekvensvurdering 

Som det fremgår af væsentlighedsvurderingen /29/er det vurderet, at Smålands-

farvandet Havmøllepark vil medføre en potentiel påvirkning af ederfugl, og kon-

sekvensvurderingen for fuglebeskyttelsesområderne F 73 og F98 fokuserer derfor 

udelukkende på denne art. 

Undersøgelsesområde og datagrundlag er det samme som beskrevet for fuglebe-

skyttelsesområde 96 i afsnit 15.5.1, og i det følgende beskrives derfor udelukkende 

nye resultater og konklusioner for fuglebeskyttelsesområderne F73 og F98. 

Vedrørende kombinerede forhold og usikkerheder ved vurderingerne henvises til 

15.5.2 under F96, Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø. 

Påvirkninger i anlægsfasen 

Fortrængning af fugle 

På baggrund af de beregnede worst case og best case foot print for havmøllepar-

ken og den gennemsnitlige tæthed af fugle i området er antallet af fugle, der for-

trænges fra havmølleparken (75 % af den eksisterende tæthed) samt bufferområ-

de (50 % af den eksisterende tæthed) estimeret. Ved modellering er det derefter 

estimeret, hvor de fortrængte fugle vil flytte hen og, hvordan en øget tæthed i dis-

se områder vil påvirke mortaliteten for de enkelte fuglearter. Resultaterne af be-
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regningerne af fortrængning af ederfugl samt den øgede mortalitet er vist i Tabel 

15-10. 

Tabel 15-10 Fortrængning af fugle fra kystnær havmøllepark Smålandsfarvandet med bufferom-

råde for footprint samt den øgede mortalitet i fuglebeskyttelsesområder F73 og F98. 

 

Art 
Fortrængte 

fugle 

 

Øget mortalitet 

i undersøgelses-

område 

 

Øget mortali-

tet i F73/F98 

 

Ederfugl 13.370 2.675 102/91 

 

Sammenholdes den beregnede mortalitet med den gennemsnitlige tæthed (på 

baggrund af hhv. standard data form/VVM-baselineundersøgelserne) i fuglebe-

skyttelsesområdet for ederfugl, svarer det til en øget dødelighed i fuglebeskyttel-

sesområde F73 på maksimalt 102 fugle svarende 1,3 %. I fuglebeskyttelsesområde 

F98 svarer det til øget dødelighed for ederfugl 91 individer svarende til 0,8 %. 

Tab og forringelse af habitat 

På grund af den relativt store afstand af havmølleparken til de to fuglebeskyttel-

sesområder F73 og F98 vil der hverken forekomme tab eller forringelse af habitat 

for fugle som følge af indirekte eller direkte påvirkning fra projektet, herunder 

sedimentspredning.  

Påvirkninger i driftsfasen 

Fortrængning af fugle 

I driftsfasen, der har en varighed på 30 år, vil der finde en fortrængning af fugle 

sted fra havmølleparken samt det omgivende bufferområde som følge af forstyr-

relse fra vindturbinernes aktivitet samt fra sejlads i forbindelse med drift og ved-

ligehold af møllerne. Det vurderes at fortrængningseffekten samt den medfølgen-

de øgede tæthed og dødelighed for vandfugle i F73 og F98 er som beskrevet for 

anlægsfasen. 
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Kollision med havmøller 

For ederfugl, der er den eneste vandfugl på udpegningsgrundlaget for fuglebe-

skyttelsesområderne F73 og F98, vurderes det, at en høj undvigerate på mindst 

99,5 samt som beskrevet i afsnit 15.5.2 resulterer i en lav risiko for kollision med 

havmøllerne. Det vurderes dermed at der ikke vil opstå skadevirkning i form af 

kollision med vindmøller for fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttel-

sesområderne F73 og F98. 

Barriereeffekt 

Fugle, der opholder sig i eller krydser fuglebeskyttelsesområderne F73 og F98, vil 

fortrinsvis være på N-S gående træk gennem Storebælt og dermed ikke blive di-

rekte påvirket af havmølleparken. Fugle på Ø-V gående træk kan potentielt opleve 

Havmølleparken som en barriere, men som beskrevet i afsnit 15.5.2 vil effekten 

være begrænset og ikke give anledning til skadevirkning på arter på udpegnings-

grundlaget.  

Påvirkninger i afviklingsfasen 

I afviklingsfasen for projektet vil de mulige virkninger være forstyrrelse og for-

trængning af fugle fra deres habitater som følge af skibstrafik svarende til anlægs-

fasen. 

Kombinerede virkninger med andre projekter 

Der er ikke identificeret risiko for kombinerede virkninger på udpegningsgrund-

lagene for Fuglebeskyttelsesområde F73 Vresen og havet mellem Fyn og Lange-

land eller for Fuglebeskyttelsesområde F98 Sprogø og Halskov Rev. 

15.5.4 Usikkerheder ved vurderingerne 

Beregninger og vurderinger bygger på en række forudsætninger og rummer der-

for også en grad af usikkerhed. Omfanget af usikkerheder er kort skitseret neden-

for og behandles mere uddybende i baggrundsrapporten /29/. 

 Det er forudsat at fremtidige habitat og miljøforhold er tilsvarende eksiste-

rende forhold. Der er således ikke i beregningerne taget højde for forventede 

klimaforandringer eller ændringer i havmiljøets belastning med fx nærings-

stoffer. Disse faktorer er dog vurderet at kunne være afgørende for bestands-

udviklingen for de omtalte vandfugle, men kræver mere detaljeret viden om 

bl.a. fuglenes fødegrundlag i undersøgelsesområdet. Det er uvist om klimafor-

andringer og ændringer i næringsstofbelastningen vil medføre negative eller 

positive virkninger i forhold til områdets integritet som levested for arterne på 

udpegningsgrundlaget. 

 Det er forudsat at mønstret i skibstrafik i området ikke ændres.  
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 Det er forudsat at vandfugle ikke ændrer adfærd i havmølleparkens levetid 

ved fx tilpasning til graden af forstyrrelse. På baggrund af undersøgelser i 

Horns Rev 1 Havmøllepark for sortand findes der ikke belæg for at antage, at 

vandfugle tilpasser deres adfærd til forstyrrelse fra havmøller, men en tilpas-

ning på længere sigt og i havmølleparken levetid på op til 30 år, er der ikke vi-

den om.  

 De empiriske data skønnes at repræsentere den bedst tilgængelige viden om 

udbredelse af overvintrende havdykænder i de danske farvande, og derfor kan 

det med rimelighed siges, at størrelsen af modelområdet (ca. 2.250 km2) over-

stiger det forventede udbredelsesområde for de tre undersøgte arter (ederfugl, 

sortand og fløjlsand). Selvom der ikke er foretaget følsomhedsanalyser, skøn-

nes det sikkert at vurdere, at anvendelse af et mindre modelområde i forhold 

til udbredelsen af fuglene, ville have resulteret i en større fortrængningsrelate-

ret dødelighed, ligesom som tæthederne ville være større end niveauet i de 

nuværende beregninger. Det er derfor sandsynligt, at brugen af modellen har 

undervurderet virkningen af fortrængning for fuglene, selv om anvendelsen af 

en 2 km bufferzone kan have resulteret i en mere afbalanceret vurdering af ef-

fekten i forhold til ederfugl. Størrelsen af modelområdet bedømmes derfor 

passende i forhold til beregning af fortrængning for de undersøgte havdykæn-

derænder, omend den resulterende dødelighed kan være en anelse undervur-

deret for sortand og fløjlsand. 

15.5.5 Sammenfatning af konsekvensvurdering 

Det vurderes, at Smålandsfarvandet Havmøllepark ikke vil have en skadelig virk-

ning på tilstanden eller det samlede areal af levesteder for fugle på udpegnings-

grundlaget for fuglebeskyttelsesområde F96. 

Virkningerne af Smålandsfarvandet Havmøllepark vil medføre fortrængning af 

individer og øget dødelighed for ederfugl og fløjlsand, der er på udpegnings-

grundlaget i fuglebeskyttelsesområde F96, F73 og F98. Dødeligheden forårsaget 

af havmølleparken isoleret set vurderes ikke at udgøre en skadevirkning, da de 

aktuelle populationer vil kunne kompensere herfor. 

Kombinerede virkninger ved en samtidig etablering af Omø Syd Havmøllepark 

vurderes på et kvalitativt grundlag som minimum at ville fordoble virkningerne 

på fuglebeskyttelsesområde F96. En fordobling af virkningerne i form af for-

trængning af fugle til F96 sammenholdt med en væsentlig forøget kombineret 

kollisionsrisiko for særligt rovfugle, der hovedsageligt trækker vest om Smålands-

farvandet Havmøllepark, vurderes at ville medføre så omfattende kombinerede 

virkninger, at dette skal dokumenteres yderligere, hvis denne situation skulle op-

stå. 
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16 Afværge-

foranstaltninger  

Afværgeforanstaltninger er de tiltag og aktiviteter, der afværger eller afbøder mil-

jøpåvirkninger, der er en følge af anlæg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet 

Havmøllepark. 

Miljøpåvirkningerne kan afbødes på forskellig vis, og der vil være forskel på de 

enkelte påvirkningers væsentlighed for forskellige receptorer. Der kan derfor som 

led i designet af havmølleparken eller ved valg af anlægsmetoder tages hensyn til 

de påvirkninger, der anses for de mest kritiske.  

I forbindelse med en anlægsgodkendelse (udstedes af Energistyrelsen) vil der bli-

ve opstillet vilkår for, hvilke rammer projektet kan opføres under, og hvilke tiltag, 

der skal iværksættes, for eventuelt at mindske eller afbøde mulige miljøeffekter. 

Nedenfor gennemgås mulige afværgeforanstaltninger for relevante parametre 

identificeret i forbindelse med denne VVM-redegørelse. 

Afværgeforanstaltninger for væsentlige påvirkninger præsenteres først, i relation 

til potentiel påvirkning på fugle og havpattedyr. Andre afværgeforanstaltninger 

opsummeres til sidst i kapitlet. 

16.1 Marine pattedyr 

Den primære potentielle påvirkning på marine pattedyr i anlægsfasen relaterer 

sig til støjpåvirkning på marsvin og sæler. 

Mulige afværgeforanstaltninger inkluderer: 

 Valg af fundament, der ikke giver anledning til rammestøj, fx gravitationsfun-

dament. 

 Luftgardiner, som kan mindske lydpåvirkning i forbindelse med nedramning 

af monopæle. Luftgardiner reducerer lydens udbredelse i vandet. 

 Planlægning af anlægsarbejdet, således at mulig pæleramning foretages i vin-

terhalvåret, hvor antallet af marine pattedyr forventes at være lavest. 

16.2 Fugle 

De væsentligste påvirkninger af fugle hænger sammen med forstyrrelse i form af 

fortrængning af ikke-ynglende vandfugle. Forstyrrelsen vil navnlig under drift af 

havmølleparken være langvarig, og det vurderes ikke muligt at afværge påvirk-
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ningerne, da den planlagte havmøllepark er placeret i den del af Smålandsfarvan-

det, som rummer moderate til høje tætheder af ederfugle, sortænder, fløjsand, 

gråstrubet lappedykker og lommer, som alle er udbredte i mølleområdet.  

En situation hvor havmølleparken eksempelvis kun etableres i den vestlige del af 

det planlagte areal er undersøgt og vil ikke medføre reduceret påvirkning i for-

hold til ederfugle og sortænder. Ligeledes er det ikke muligt yderligere at under-

opdele mølleområdet.  

Påvirkningen kan i forbindelse med anlæg og afvikling afværges ved at undgå ak-

tiviteter på de tidspunkter af året, hvor fuglene er mest udbredte.  

16.3 Andre afværgeforanstaltninger og anbefalinger 

Bundtopografi, sediment, hydrografi, kystmorfologi og vandkvalitet  

Anlægsfasen vil medføre sedimentspild som følge af arbejde på havbunden. Om-

fanget af sedimentspild er styret af typen af udstyr, intensiteten (hastigheden) af 

anlægsarbejdet og i hvilke perioder, havbundsarbejdet foregår. 

 Udstyr: Det foreslås, at der benyttes udstyr, der giver så lille et sedimentspild 
som muligt. Mekaniske metoder med gravemaskine giver normalt anledning 
et mindre spil end gravning med hydrauliske gravemetoder.  

 Hastighed: Graveintensiteten (m3/dag) bestemmer koncentrationen i vandfa-
sen og sedimentationsrater. Derfor anbefales det at benytte mindre udstyr el-
ler strække udgravningsarbejdet over en længere periode. 

 

Driftsfasen vil medføre påvirkning på strøm og bølger som følge af tilstedeværelse 

af fundamenter og havmøller. Foranstaltninger til at mindske denne påvirkning 

omfatter primært optimering af design, herunder:  

 Valg af større møller, 10 MW i stedet for 3 MW, dermed færre fundamenter og 
dermed mindre påvirkninger. 

 Ved at placere møller længere væk fra kysten kan bølgereduktionen mindskes 
langs kyststrækningerne. 

 Ved at vælge mindre type fundamenter, fx monopæle i stedet for gravitations-
fundamenter kan reduktionen af strøm og bølger mindskes. 

 

Det forventes, at afviklingsfasen vil give anledning til påvirkninger, der er sam-

menlignelige med men mindre end påvirkningerne under anlægsfasen. Afvik-

lingsfasen vil blive udført med bedst egnede og tilgængelige metoder og udstyr på 

afviklingstidspunktet. 

Luftkvalitet og klimatiske forhold 

For luftkvalitet og klimatiske forhold er der ikke identificeret påvirkninger som 

vurderes at kræve afværgeforanstaltninger. 



 

241 

Emissionsberegninger for Horns Rev 3 Havmøllepark viste, at der kunne spares 

>35 % CO2 fra produktion af materialer ved at vælge 8 MW møller frem for 3 MW 

møller. Ligeledes blev det vist, at der kunne spares >30 % CO2 ved at vælge mo-

nopælfundament, og >70 % CO2 ved at vælge jacket-fundamenter frem for gravi-

tationsfundamenter. Forskellen mellem worst case og best case var således næ-

sten 85 % målt på CO2-udledning i forbindelse med produktion af materialer til 

havmølleparken. Emissionsberegningerne viste også, at udledningerne forbundet 

med anlægsarbejdet offshore var ca. 3 gange større for gravitationsfundamenter 

sammenlignet med monopælfundamenter. Et lignende billede kan forventes at 

være gældende for Smålandsfarvandet Havmøllepark.  

Generelt anbefales det at anvende så nyt anlægsudstyr som muligt. Nye skibe 

/skibsmotorer er mere effektive og har et lavere emissionsniveau end ældre ski-

be/skibsmotorer. Og sidst men ikke mindst kan mængden af emissioner begræn-

ses ved at tilrettelægge arbejdet således, at de enkelte skibe kan udføre deres ar-

bejde på så kort tid som muligt og ved at tilbagelægge så få sømil som muligt, og 

på den måde reducere brændstofforbrug og emissioner. 

Fauna og flora 

Det anbefales så vidt muligt at undgå anlægsarbejder i områder med forekomst af 

spredte store sten eller stenrev i den nordøstlige del af undersøgelsesområdet 

samt i den kystnære del af kabelkorridoren. Dette anbefales for at undgå negative 

påvirkninger af stenrev, særligt huledannende stenrev. Såfremt revstrukturerne 

ikke kan undgås anbefales det, at man retablerer revstrukturerne. Ved retablering 

af stenrev er det vigtigt, at funktionen af stenrevet gendannes. Der kan være tale 

om at bevare revstabiliteten, genetablere ”højde” på revet, så revoverfladen 

kommer tættere på vandoverfladen og får mere lys, og der kan genetableres tang-

skov eller ”huler”, som sikrer, at der er variation i habitaten. 

Andre identificerede afværgeforanstaltninger ift. fauna og flora omfatter primært 

at anvende mindre invasive anlægstekniske metoder. Metoderne er identiske til 

de forslag, som præsenteres under bundtopografi. 

Fisk 

De største påvirkninger på fiskefaunaen vurderes at forekomme under anlægsfa-

sen i form af sedimentspild og støj fra pæleramning. 

Som afværgeforanstaltning foreslås det at anvende udstyr og metoder, der giver 

anledning til så lidt sedimentspild som muligt, som præsenteres under bundto-

pografi.. Påvirkningerne i form af støj fra pæleramning kan reduceres ved at an-

vende afværgeforanstaltninger svarende til dem der er beskrevet i kapitel 16.1. 

Desuden kan man forsøge at lægge aktiviteter med stort sedimentspild i perioder 

udenfor den mest typiske gydeperiode (se kapitel 11.9.2).  
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Flagermus  

Mere detaljerede data vil kunne belyse betydningen af registreringerne ved Små-

landsfarvandet set i forhold til trækbevægelser andre steder i landet.  

Marinarkæologi 

Behovet for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til marinarkæologiske 

forekomster kan ikke afklares, førend de endeligt faktisk berørte områder (mølle-

positioner og kabeltraceer) er fastlagt og der er taget stilling til behovet for sup-

plerende geofysiske undersøgelser med efterfølgende marinarkæologisk gransk-

ning af data samt behovet for eventuel rekognoscering (ROV og dykkerundersø-

gelser) eller prøvesugninger af udpegede objekter og interesseområder. Såfremt 

der findes arkæologisk interessante forekomster, vil der blive taget forholdsregler 

enten i form af friholdelseszoner/’in situ’ beskyttelse eller (hvis en direkte påvirk-

ning ikke kan undgås) eventuelle udgravninger og sikring af fund. Hvis der ikke 

findes værdifulde arkæologiske forekomster, vil der således ikke være behov for 

afværgeforanstaltninger. 

Radar og radiokæder  

Etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark vil påvirke Forsvarets radarer på 

Sprogø, ved Hou og ved Keldsnor. Omfanget og typen af mulige afværgeforan-

staltninger kan først beskrives nærmere, når der er truffet beslutning omkring 

etablering af en havmøllepark i Smålandsfarvandet, og når designet ligger fast. 

Afværgeforanstaltninger for kystradarerne kan bl.a. omfatte: 

 Udformningen af havmølleparkens layout, således at radarbilledet forstyrres 

mindst muligt. Fx vil antal og dimensioner af møller have betydning for hvor-

dan radarsystemer påvirkes.  

 Mulig etablering af ’gap fill’ radarer, kan potentielt dække de områder, der på-

virkes på Sprogø, Hou og Keldsnor radarerne. 

 Mulig opgradering/ombygning af radarsystemerne, som vil gøre overvågning 

tæt på og over havmøller bedre. Forsvaret har dog oplyst, at overvågning af 

særligt lavtgående fly kan være vanskelig på trods af opgradering/ombygning 

af fx Scanter 4000. 

 

Omfanget af påvirkninger og behovet for samt typen af afværgeforanstaltninger 

kan dog ikke beskrives på det foreliggende grundlag, da havmølleparkens layout 

ikke er kendt. Afværgeforanstaltninger skal defineres, når det endelige projekt er 

kendt, det vil sige under projekteringen af selve havmølleparken. Det er således 

nødvendigt at have fastlagt mølleplaceringer, højde, antal og indbyrdes afstand 

før en konkret vurdering af den mulige indvirkning kan foretages og tiltag til af-

værgeforanstaltninger kan besluttes. Det er nødvendigt at inddrage Forsvarsmi-

nisteriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) i overvejelserne omkring afværgetil-

tag. Forsvaret har oplyst, at de ikke har planer om en opdatering/udskiftning af 

deres eksisterende radarsystemer. 
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Sejladsforhold  

For sejladsforhold anbefales det, at følgende afværgeforanstaltninger implemen-

teres: 

 Det anbefales at placere møllerne parallelt med sejlruter i Storebælt (rute 2, 
vist i kapitel 11.17) 

 Etablering af havmøller i det syd-østligste hjørne af undersøgelsesområdet 
kan med fordel undgås 

 Koordinering af anlægsrelateret skibstrafik skal etableres 

 Begrænse anlægsrelateret skibstrafik ved at vælge anlægshavn nær projekt-
området, gerne øst for hoved-sejlruterne i Storebælt. 
 

Fiskeri 

Det er jf. kabelbekendtgørelsen ikke tilladt at fiske med trawl over kabler, men 

kabelejer kan eventuelt søges om dispensation fra dette. For fiskeriet vil det være 

ønskværdigt at der gives tilladelse til at fiskeri med slæbende redskaber over 

ilandføringskablet. Desuden vil tilladelse til fiskeri med passive redskaber såsom 

garn og tejner indenfor mølleparken være positivt for fiskerne.  

Derudover bør mulighed for om der kan trawles mellem møllerne undersøges. 

Hvis afstanden mellem møllerne tillader, at der kan trawles og det kan forsvares 

sikkerhedsmæssigt, kan havmølleparken vise sig at være direkte positiv for fi-

skerne. Den eksisterende viden om effekten af kunstige rev på fiskebestandene er 

meget sparsom. Det opfattes imidlertid som almen viden blandt fiskerne, at visse 

fiskearter med fordel kan fiskes på stenrev eller nær vrag og andre genstande på 

havbunden.  
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17 Tekniske mangler og 

manglende viden 

I forbindelse med udarbejdelsen af denne VVM-redegørelse er der konstateret 

emner, hvor vidensgrundlaget er mangelfuldt, og hvor beskrivelser og vurderin-

ger tager udgangspunkt i antagelser, der gør vurderingerne mindre præcise. 

Det bemærkes dog, at alle vurderinger i VVM-redegørelsen med tilhørende bag-

grundsrapporter som tidligere beskrevet er baseret på principperne om worst ca-

se. Herudover tager vurderingerne udgangspunkt i den nyeste viden på området 

og i ekspertvurderinger inden for hvert fagemne. Det vurderes derfor at alle em-

ner er belyst tilstrækkeligt til at foretage en fuldstændig vurdering af påvirknin-

gen og konsekvenserne på miljøet som følge af anlæg, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet Havmøllepark.  

Nedenfor gennemgås emner, hvor vurderingerne bygger på et grundlag, hvor der 

fortsat mangler dokumenteret viden.  

17.1 Luftkvalitet 

Emissioner forbundet med udvinding, fremstilling og transport af selve råmateri-

alet er kun beregnet for CO2, og emissioner af andre luftforurenende stoffer er 

dermed ikke inkluderet i beregningerne. Den bagvedliggende årsag er, at udvin-

ding og fremstilling af råmaterialer til havmøller (fx stål, cement mv.) sker globalt 

under anvendelse af mange energiformer og dermed forskellige emissioner af 

luftforurening til følge. Der foreligger derfor ikke anvendelige emissionsfaktorer. 

CO2-emissionerne fra fremstilling og produktion af materialer udgør omkring 66 

% af den samlede mængde udledte CO2-emissioner. Dermed må det forventes at 

udledningen af andre gasser som fx NOx og SO2 er tilsvarende underestimeret.  

De manglende emissioner i beregningen vurderes dog ikke at have nogen indfly-

delse på havmølleparkens samlede påvirkning. Dette skyldes dels at en stor del af 

materialerne kan genvindes, hvilket reducerer nettoudledningen fra materialer 

med ca. 64 %. Desuden er påvirkningen fra materialefremstillingen ubetydelig i 

forhold til det samlede emissionsregnskab. 

Besparelser i udledning af methan (CH4) og lattergas (N2O) som følge af reduce-

ret forbrænding af fossilt brændstof er ikke medregnet i projektets klimaregn-

skab. Det vurderes, at dette er uden væsentlig betydning for rapportens konklusi-

oner. 
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17.2 Bundfauna og -flora 

Der mangler fortsat viden i relation til langtidseffekter på fauna og flora som følge 

af havmølleparker, herunder blandt andet indenfor følgende områder: 

 Effekter af støj og vibrationer på bundfauna 

 Følsomhed af fauna og flora i forhold til elektromagnetiske felter 

 Følgerne af rev-effekt 

 Ændringer som følge af ændret fiskerimønster 
 
Dette kan give anledning til mindre præcise områder for dele af vurderingerne. 

Alle vurderinger er imidlertid baseret på principperne om worst case (se kapitel 

12.2 i denne rapport eller del 1 til VVM-redegørelsen) samt den nyeste viden og 

ekspertvurderinger på området.   

17.3 Marine pattedyr 

Vurderingen af påvirkninger fra støj er behæftet med flere usikkerheder.  

Støj fra pæleramning dækker et bredt spektrum af frekvenser, og har den største 

energi i de laveste frekvenser (<1 kHz). Marsvin benytter primært høje frekvenser 

til navigation og fødesøgning, og de lave frekvenser ligger i udkanten af dyrets hø-

respektrum. Den biologiske betydning af lavfrekvent høreskade er vanskelig at 

vurdere. 

Den arbejdsgruppe som har fremkommet med den ny beregningsmetode påpeger 

i deres notat en række usikkerheder ved metoden. Disse er også gældende for 

denne VVM. Dette gælder både lydmodelleringen, men også de forudsætninger 

der ligger til grund for beregningsmetoden (fx flugt, bortskræmningsafstand mv). 

Benyttelse af pinger/sælskræmmere vil have en effekt, men der er ikke viden om 

hvorvidt dyrene over tid kan blive mindre responsive til støjen (habituering). 

Hvis dette er tilfældet vil bortskræmning blive mindre effektivt.  

Langtidseffekter som følge af fortrængningseffekter er ligeledes usikre. I visse til-

fælde er marsvin vendt tilbage til havmølleparker kort tid efter konstruktionen 

(eller nye dyr er kommet til). I andre tilfælde, fx ved Nysted havmøllepark, er dy-

rene ikke vendt tilbage endnu.  

17.3.1 Natura 2000 vurdering 

For marine pattedyr er Natura 2000 vurderingen baseret på virkninger i form af 

permanent høretab. Der gøres dog opmærksom på, at TTS og adfærdsændringer, 

på grund af de store påvirknings-radier, som ofte påvirker hele Natura 2000-

områder kan have betydning. For adfærdsændringer kan fortrængningseffekter 

og habitattab i anlægsfasen være betydende, som det er set i et enkelt tilfælde 

(Nysted) hvor fortrængningen har varet ved i flere år. Endvidere kan gentaget 

midlertidig høretab ende med at udløse permanent høretab hos dyrene. 
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Hvis midlertidigt høretab og adfærdsændringer betragtes for Smålandsfarvandet 

havmøllepark vil vurderingen på grund af de ganske få individer der potentielt 

kan påvirkes være uændret, og der vurderes ikke at være risiko for en væsentlig 

påvirkning. 

Energistyrelsen og Energinet.dk har igangsat undersøgelser for at forbedre vi-

dengrundlaget yderligere vedrørende effekten af bortskræmning på marsvin og 

sæler ved anvendelse af pinger og sælskræmmer. Resultaterne af disse undersø-

gelser forventes at være til rådighed inden udbud af de kystnære havmølleprojek-

ter til etablering. 

17.4 Fugle 

Datagrundlaget bekræfter store koncentrationer af ikke-ynglende vandfugle i 

Smålandsfarvandet. De gennemførte feltundersøgelser har forbedret videngrund-

laget i forhold til især fugle som ederfugl, sortand og fløjlsand og endvidere for 

gråstrubet lappedykker, der forekommer i området også udenfor den egentlige 

vinterperiode i forbindelse med fældning samt endelig forekomsten af lommer. 

Da der udover feltunderundersøgelserne også foreligger historiske data fra områ-

det har det været muligt at vise variationerne i fuglenes forekomst og udbredelse 

af fuglene over tid og således kunne understrege betydningen af Smålandsfarvan-

det for vandfugle. 

Viden om sortands bevægelsesmønster mellem opholdsområder om vinteren er 

begrænset. Vurderingerne bygger på antagelsen at fugle flytter til områder med 

samme egnethed som de områder de fortrænges fra. I situationer med begrænse-

de føderessourcer kan det føre til yderligere flytning muligvis til områder med la-

vere egnethed, hvilket kan medføre yderligere påvirkning af fuglenes tilstand 

(DCE 2015 /33/). 

Det er vigtigt at påpege, at konsekvensvurderingerne af fortrængningen af vand-

fugle er baseret på tærskelværdier (PBR), som betyder at kombinerede effekter af 

mølleparken, eksisterende mølleparker og andre anthropogene effekter er vurde-

ret som værende mindre i tilfælde af værdier under 100, og moderate i tilfælde af 

værdier omkring eller over 100. Dette indebærer, at når den samlede påvirkning 

på vandfuglene ligger tæt på 100, vil det kunne skabe en barriere for udvikling af 

fremtidige mølleparker i områder med høje tætheder af vandfugle (DCE 2015 

/33/). 

Der er en usikkerhed med hensyn til vurdering af effekterne ved fortrængning og 

tilvænning til havmølleparker for havfugle. Dette gør det vanskeligt fx at vurdere i 

hvilket omfang fortrængningseffekten vil influere på fuglenes kondition, dødelig-

hed mv. og dermed påvirkning af bestandsstørrelser. 



 

247 

Til trods for en vis usikkerhed mht. til de kvantitative modelberegninger til såvel 

beskrivelse af eksisterende forhold som vurdering af konsekvenser, skønnes vur-

deringerne af virkningerne i form af fortrængning af fugle som pålidelige.  

Generelt er viden omkring kollisionsrisiko, flyvehøjde og overordnet undvigelses 

adfærd god, om end den er begrænset på artsniveau Desuden betyder fraværet af 

historiske, rumlige data for fugletrækkket i området at der ikke er mulighed for at 

uddrage generelle trækmønstre og flyvehøjder for andre perioder end den aktuelt 

undersøgte. I øjeblikket anvendes kollisionsmodeller, der i høj grad er baseret på 

ekspertviden. Denne kan være forkert, hvis det viser sig at adfærden på artsni-

veau i forhold til havmøller er anderledes end hidtil antaget. 

Der er tegn på at fx musvåge trækker i forskellige korridorer afhængigt af vind-

retningen, og derfor kan det ikke udelukkes at flere rovfugle ved fx nordlig vind-

retning vil krydse havmølleparken. Disse vindforhold har kun været aktuelle i få 

dage i efteråret 2014, hvor undersøgelserne er gennemført. Vurderinger af på-

virkninger skønnes alligevel relativt pålidelige selvom de er baseret på undersø-

gelser i kun en sæson.  

17.5 Flagermus 

Empiriske undersøgelser angående adfærd i forhold til havmølleparker er mere 

eller mindre ikke eksisterende på grund af tekniske og logistiske vanskeligheder 

ved at undersøge dette. Derfor er vurderinger af gruppen baseret på ekspertviden. 

17.6 Marinarkæologi 

Vurdering af behovet for supplerende geofysiske undersøgelser med efterfølgende 

marinarkæologisk granskning af data samt behovet for eventuel rekognoscering 

(ROV og dykkerundersøgelser) eller prøvesugninger af udpegede objekter og inte-

resseområder afventer udpegning af det endelige projektområde.  

17.7 Radar og radiokæder 

Det vil være nødvendigt at gennemføre et studie af potentielle påvirkninger samt 

mulige afværgeforanstaltninger i relation til radarer, i en senere fase af projektet, 

når endeligt design og layout for Smålandsfarvandet Havmøllepark er fastlagt, 

idet den fulde udstrækning af påvirkningen på radarerne på Sprogø, ved Hou og i 

Keldsnor samt behovet for og typen af afværgeforanstaltninger ikke kan vurderes 

på nuværende tekniske grundlag. 

17.8 Kommercielt fiskeri 

I denne analyse af fiskeriet er der set på en 10 årig periode (2004-2013). Fiskeriet 

længere tilbage er forsøgt kortlagt ved interview med de lokale fiskere, der som 



 

248 

nævnt beretter om et langt større fiskeri i 1980’erne og 1990’erne. Hvorledes fi-

skeriet i undersøgelsesområdet vil udvikle sig i fremtiden er meget svært at udtale 

sig om. Derfor er en beregning af de økonomiske konsekvenser for fiskerne ved 

anlæg og drift af en havmøllepark i området belagt med store usikkerheder.  

En anden usikkerhed der er værd at nævne, er det faktum, at VMS data kun teg-

ner et billede af hvor der fiskes med både ≥12 meter (før 2012 var det fartøjer ≥ 15 

meter og før 2005 var det fartøjer ≥ 18 meter). Denne usikkerhed er søgt mind-

sket ved interview med de lokale fiskere, der har udpeget de vigtigste fiskeområ-

der for de mindre både - typisk både der anvender forskellige net. 
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