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Del 2 Det marine miljø
VVM-redegørelsen for Vesterhav Nord Havmøllepark består af fem delrapporter.

 Del 0: Ikke-teknisk resume

 Del 1: Indledning og baggrund

 Del 2: Det marine miljø

 Del 3: Miljøforhold på land

 Del 4: Sammenfatning og konklusion

Nærværende rapport ’Det marine miljø’, omhandler projektets påvirkninger på 

det marine område. Eventuelle påvirkninger på land, som følge af den marine del 

af projektet, vil blive behandlet i VVM-redegørelsens Del 3 ’Miljøforhold på land’. 

Der henvises i den forbindelse til følgende afsnit: Landskabelige forhold, rekrea-

tive forhold, befolkning og sundhed, socioøkonomiske forhold, luftbåren støj, 

emissioner og klimatiske forhold samt materialer, råstoffer og affald.

Denne rapport udgør Del 2 ’Det marine miljø’ i VVM-redegørelsen for Vesterhav 

Nord Havmøllepark. For yderligere uddybning af rapportopbygning henvises til 

læsevejledningen i VVM-redegørelsens Del 1 Indledning og baggrund.

Havmøllepark. (Foto: Energinet.dk).
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10 Teknisk 

projektbeskrivelse

Den tekniske projektbeskrivelse er baseret på projekt- og anlægsbeskrivelsen for 

havmølleparken og ilandføringskablet (Energinet.dk, 2015).

10.1 Beliggenhed

Området for Vesterhav Nord Havmøllepark er udpeget af Havmølleudvalget som 

beskrevet i Del 1 på baggrund af en screening af den øvrige anvendelse af arealer-

ne samt ud fra eksisterende viden om havmøllers påvirkning af miljøet, sejlads-

sikkerheden og det visuelle indtryk (Energistyrelsen, 2012). Kravet til placeringen 

af kystnære havmøller er, at møllerne placeres indenfor 4 - 20 km fra kysten, for 

at minimere anlægs-, drifts- og vedligeholdsomkostningerne.

Vesterhav Nord Havmøllepark vil blive placeret indenfor et 60 km2 stort under-

søgelsesområde, som befinder sig ca. 4 km fra kysten sydvest for Thyborøn, Figur 

10-1. Mod nord og sydvest er undersøgelsesområdet afgrænset af et råstofområ-

der, mens der mod syd findes et Natura 2000-område. 

Undersøgelsesområdet omfatter to korridorer til ilandføring af kablerne fra hav-

mølleparken, som er placeret i den sydlige og midterste del af området med hav-

møller. Ilandføringen sker ved Ferring og Vejlby.
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Figur 10-1. Undersøgelsesområdet på havet, der skal indeholde den kommende havmøllepark 

og ilandføringskabler. Indenfor området kan havmøllerne opstilles i forskellige

mønstre.

10.2 Projektets omfang - havmøllepark og ilandføringsanlæg

Vesterhav Nord Havmøllepark kan have en samlet kapacitet på maksimalt 200 

MW. Havmølleparken vil optage et areal på maksimalt 44 km2. Det er endnu ikke 

afklaret, hvilken udformning havmølleparken får, hvilken størrelse havmøller, 

der vælges, og hvilke dele af området, der vil blive anvendt til opstilling af hav-
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møller. Det nordvestlige hjørne af undersøgelsesområdet friholdes for havmøller 

for at sikre frit udsyn til fyrtårnet på Agger Tange. Udviklingen af havmøller er 

gået stærkt de senere år mod større møller med større kapacitet. Derfor er det re-

levant at overveje en række havmøllestørrelser, som er i produktion på nuværen-

de tidspunkt eller som forventes at komme i produktion indenfor en kortere år-

række.

Udgangspunktet for nærværende tekniske projektbeskrivelse er, at kapaciteten af 

hver enkelt havmølle vil være mellem 3 og 10 MW. Afhængigt af hvilken mølle-

størrelse, der vælges, vil havmølleparken derfor bestå af mellem 20 og 66 hav-

møller, Tabel 10-1. 

Tabel 10-1. Oversigt over møllestørrelser (eksempler i intervallet fra 3 til 10 MW).

Mølletype, MW Antal havmøller Rotordiameter, m Total møllehøjde, m

3 66 112 137

6 33 154 179

10 20 190 220

Uanset møllestørrelse vil det areal, som havmølleparken beslaglægger, være om-

trent det samme, da store møller kræver større indbyrdes afstand for at udnytte 

vindenergien mest optimalt.

Figur 10-2 og Figur 10-3 angiver eksempler på opstillingsmønstre for henholdsvis 

3 MW og 10 MW havmøller. De viste opstillingsmønstre er lagt til grund for vur-

deringerne i denne VVM-redegørelse.

I de vurderede opstillingsmønstre er der taget hensyn til at havmøller opstilles i 

en afstand af minimum 500 m fra råstofområder.
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Figur 10-2. Eksempel på opstillingsmønster for 3 MW havmøller. I alt 66 havmøller med en 

maksimal kapacitet på 200 MW placeres indenfor undersøgelsesområdet.
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Figur 10-3. Eksempel på opstillingsmønster for 10 MW havmøller. I alt 20 havmøller med en 

maksimal kapacitet på 200 MW placeres indenfor undersøgelsesområdet.

Energistyrelsen står for udbuddet af de seks kystnære havmølleparker (totalt 350 

MW). Den kommende koncessionshaver vil blive ansvarlig for opførelsen og drif-

ten af havmølleparken. Det endelige valg af havmølleparkens størrelse (og der-

med den endelige el-produktion), mølleantal og mølletype samt fundamenttype 

afhænger af hvilken koncessionshaver, der vinder Energistyrelsens udbud.
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10.3 Tidsplan

Vesterhav Nord Havmøllepark forventes at stå færdig og være i drift senest i 

2020. I Tabel 10-2 angives et eksempel på en overordnet tidsplan for anlægsar-

bejdet. Anlægsarbejdet sker ikke nødvendigvis i samme rækkefølge, som er angi-

vet nedenfor, ligesom der er flere aktiviteter som kan finde sted på samme tid.

Tabel 10-2. Overordnet tidsplan for anlæg af Vesterhav Nord Havmøllepark.

Aktivitet
År 1 År 2

1 2 3 4 1 2 3 4

Udlægning og nedgravning af internt led-

ningsnet

Udlægning og nedgravning af ilandførings-

kabler

Installation af fundamenter

Installation af havmøller

Idriftsættelse

10.4 Beskrivelse af anlægget

Den kommende koncessionshaver vil præsentere et detaljeret design for Vester-

hav Nord Havmøllepark. Der er derfor i relation til VVM-redegørelsen taget ud-

gangspunkt i en række standardløsninger, men med afsæt i forskellige udfalds-

rum for placering og størrelse af anlægget. Dimensioner og mængder er grove 

skøn baseret på erfaringer fra lignende projekter med henblik på at beskrive et 

worst case grundlag for vurderingerne i denne VVM-redegørelse. For yderligere 

information om dette, se kapitel 11 og Del 1 Indledning og baggrund.

10.4.1 Fundamenter

Hver havmølle skal monteres på et stabilt fundament. Det er havbundens beskaf-

fenhed og vanddybden, som vil være bestemmende for hvilken fundamenttype, 

der benyttes. Det forventes, at fundamenterne ved Vesterhav Nord Havmøllepark 

vil være en af følgende typer:

 Monopæle af stål

 Gravitationsfundamenter af beton

 Jacket-fundamenter

 Sugebøttefundamenter
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Monopælfundament

En monopæl er en simpel konstruktion, der består af et stålrør, som rammes ned 

i havbunden. Monopælen har været benyttet til en lang række havmølleparker 

herunder Havmøllepark Horns Rev 1, Havmøllepark Horns Rev 2 og Anholt 

Havmøllepark. Nedramningsprocessen er forholdsvis hurtig, og der er ikke behov 

for forarbejdning af havbunden inden monopælen rammes ned i havbunden, dog 

skal større sten fjernes fra området. I de tilfælde hvor havbundsforholdene gør 

det vanskeligt at banke røret ned, f. eks. dybereliggende lag af groft grus og sten, 

kan der bores for. Efter røret er anbragt i havbunden, monteres et overgangsstyk-

ke, hvorpå mølletårnet monteres. Injektionsmørtel anvendes til fastgørelse af 

overgangsstykket på monopælen. Monopælenes dimensioner afhænger af de fysi-

ske forhold og af størrelsen af havmøllen, jf. Tabel 10-3. Figur 10-4 viser et ek-

sempel på et monopælfundament.

Tabel 10-3. Dimensioner for monopæle, overgangsstykker og erosionsbeskyttelse. Baseret på 

havdybde på 20 m (Energinet.dk, 2015).

Monopæl 3 MW 10 MW

Ydre diameter 5,0-6,0 m 7,0-9,5 m

Nedramningsdybde under havbundsniveau 23-30 m 29-39 m

Overgangsstykke

Ydre diameter 4,0-5,5 m 6,0-7,5 m

Volumen af injektionsmørtel 15-35 m³ 30-65 m³

Erosionsbeskyttelse

Volumen pr. fundament (+/- 150 m3) 2.100 m³ 3.500 m³

Aftryk areal (+/- 100 m2) 1.500 m2 2.000 m2

Total erosionsbeskyttelse (66/20 fundamenter) 138.600 m³ 70.000 m³
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Figur 10-4. Eksempel på et monopælfundament. Fundamentet består af et brunligt stålrør, 

der er rammet ned i havbunden samt et gult overgangsstykke. På havbunden 

rundt om fundamentet er der etableret en erosionsbeskyttelse af store sten 

(Energinet.dk, 2015).

Gravitationsfundament

Gravitationsfundamenter består af en støbt kasse, som placeres på havbunden og 

som via deres vægt gør, at de kan modstå det fysiske miljø og fastholde deres po-

sition på havbunden. Gravitationsfundamenter har været brugt til en række dan-

ske havmølleparker herunder Middelgrunden, Nysted Havmøllepark, Rødsand II 

og Sprogø Havmøllepark. Der kræves normalt en del forberedende arbejde af 

havbunden, før et gravitationsfundament kan sænkes på plads. Forberedelserne 

indebærer, at det øverste og ustabile lag af havbunden fjernes, og at der udlægges 

et lag af sten, hvorpå fundamentet placeres efterfølgende. Fundamentet fyldes op 

med ballast i form af sand eller sten. For at stabilisere fundamentet yderligere 

kan der bankes et stålskørt ned i havbunden rundt om fundamentet. Figur 10-5

viser principskitser af to forskellige typer af gravitationsfundamenter med erosi-

onsbeskyttelse af sten.
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Figur 10-5. Principskitse af gravitationsfundament. Fundamentet til venstre består af et be-

tonfundament fyldt med sand eller sten. På havbunden rundt om fundamentet er 

der etableret erosionsbeskyttelse. Til højre ses et konisk gravitationsfundament 

(Energinet.dk, 2015).

Størrelsen af fundamenterne afhænger af vanddybde og størrelsen på den hav-

mølle, som skal monteres på fundamentet, jf. Tabel 10-4.

Tabel 10-4. Estimater af dimensioner for gravitationsfundamenter og ballast. Baseret på en 

havdybde på 20 m.

Gravitationsfundament 3 MW 10 MW

Areal af fundament 330 - 440 m² 450 - 600 m²

Ballast

Volumen pr. enhed 800 - 1.100 m³ 2.300 - 2.800 m³

Afgravet materiale

Diameter af afgravning 25-28 m 40 - 50 m

Volumen af afgravet materiale pr. fundament 1.200 - 1.600 m³ 2.000 - 3.200 m³

Erosionsbeskyttelse

Erosionsbeskyttelse pr. fundament 800 - 1.000 m³ 1.600 - 2.000 m³

Aftryk pr. fundament 1.000 - 1.300 m² 1.700 - 2.600 m²

Jacket-fundament

Jacket-fundamentet består af en stålramme, som er bygget op omkring tre eller 

fire stålben. Benene er forbundet med hinanden via tværstivere. Strukturen fast-

holdes i hjørnerne af nedrammede pæle. På toppen af stålrammen monteres en 
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platform med et overgangsstykke, som kobler fundamentet sammen med mølle-

tårnet jf. Figur 10-6. 

Figur 10-6. Principskitse af jacket-fundament (Energinet.dk, 2015).

De enkelte ben skal have et fast underlag at stå på, inden de rammes ned i hav-

bunden, og derfor kan det være nødvendigt at fjerne den øverste del af havbun-

den på et mindre areal til hvert ben. Tabel 10-5 indeholder estimater for dimensi-

oner og ballast for jacket-fundamenter i en vanddybde på 20 m.

Tabel 10-5. Grove estimater for dimensioner for jacket-fundamenter og ballast. Estimaterne 

er baseret på en vanddybde på 20 m. 

Jacket-fundament Mølletype

3 MW 10 MW

Afstand mellem ben 18 x 18 m 40 x 40 m

Pælelængde 40 - 50 m 60 - 70 m

Diameter af pæl 1.200 - 1.500 mm 1.500 - 1.800 mm

Erosionsbeskyttelse

Volumen af erosionsbeskyttelse pr. fundament 

(+/- 150 m3)
800 m3 2.500 m3

Aftryk areal pr. fundament (+/- 100 m2) 700 m2 1.600 m2
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Sugebøttefundament

Anvendelsen af sugebøttefundament (Figur 10-7) er relativt nyt. I Danmark har 

fundamentet været benyttet som basis for målemasten ved Havmøllepark Horns 

Rev 2 samt ved en testmølle nær Frederikshavn. Fundamentets typiske virkemå-

de er en kombination af et gravitationsfundament og en monopæl. Sugebøttefun-

damentet monteres ved, at det hule fundament placeres på havbunden, hvorefter 

pumper genererer et kraftigt vakuum, som suger fundamentet ned i havbunden. 

Metoden kræver ingen forudgående tilretning af havbunden.

Figur 10-7. Sugebøttefundament. (Foto: Aalborg Universitet/Scanpix).

10.4.2 Erosionsbeskyttelse

Rundt om møllefundamenterne vil der være risiko for, at havstrømmen eroderer 

havbunden og efterlader store huller. For at forhindre denne erosion udlægges 

der et beskyttende stenlag rundt om fundamenterne. Udformningen af selve be-

skyttelseslaget afhænger af fundamenttypen, Figur 10-8.

De forventede mængder af erosionsbeskyttelse kan ses i afsnit 10.4.1 og er angivet 

i relevante tabeller.

For monopælenes vedkommende vil der blive udlagt sten i en radius på 10-15 m i 

en lagtykkelse på mellem 1 og 1,5 m. Stenene bliver udlagt på et filterlag beståen-

de af småsten.



13

Gravitationsfundamenter står nedgravet i havbunden, og herpå anbringes det be-

skyttende stenlag. Stenlaget flugter med havbundens overflade.

Der etableres også erosionsbeskyttelse omkring jacket-fundamenter og sugebøt-

tefundamenter. 

Figur 10-8. Til venstre ses et eksempel på udformning af erosionsbeskyttelse ved en monopæl. 

Til højre ses et eksempel på erosionsbeskyttelse af gravitationsfundament 

(Energinet.dk, 2015).

10.4.3 Havmøller

Havmøllerne består af et rundt mølletårn, en rotor og en nacelle i toppen. Roto-

ren består af et nav, hvorpå der er fastgjort tre vinger, mens nacellen blandt andet 

indeholder en generator og en gearkasse.

Havmøllerne begynder at generere strøm, når vindhastigheden er mellem 3 og 5 

m/s. Maksimal strømproduktion opnås, når vindhastigheden er mellem 12 og 14 

m/s. For at sikre at havmøllen ikke overbelastes, vil møllen stoppe, når vindha-

stigheden når op på 24-25 m/s.

For de havmøllestørrelser, som er omfattet af den tekniske beskrivelse, vil den 

normale højde (til vingespids) ikke oversige 220 m over normal vandstand (Tabel 

10-6). Frihøjden fra havoverfladen til vingespids forventes at være mindst 20 m. 

Farverne på mølletårne og vinger vil være lys gråhvid (RAL 7035 eller lignende). 

Farverne skal følge den internationale definition for hvid (CIE norm). Søfartssty-

relsen kræver, at der mellem fundament og mølletårn males et mindst 15 m bredt 

højt gult bånd rundt om møllen. Havmøllens ID nummer kan være påmalet selve 

mølletårnet eller være separate skilte, der etableres, hvor de ses bedst. 

Udformningen af den endelige afmærkning af møllerne afklares i dialog med Sø-

fartsstyrelsen, når det endelige design af havmølleparken foreligger.

Møllerne skal være afmærket med lys og markeringer efter retningslinjer udstuk-

ket af Søfartsstyrelsen og Trafikstyrelsen. 
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Tabel 10-6. Dimensioner på de forskellige havmøller, som kan blive relevante for Vesterhav 

Nord Havmøllepark. Det bestrøgne areal er det areal, der ligger indenfor den cir-

kel, der tegnes af vingespidserne.

Mølletype
Rotordiameter 

(m)

Total højde 

(m)

Navhøjde 

(m)

Bestrøget areal 

(m2)

3 112 137 81 9.852

3,6 120 141,6 81,6 11.500

4 130 155 90 13.300

6 154 179 102 18.600

8 164 189 107 21.124

10 190 220 125 28.400

Sejladsafmærkning

Havmøllerne skal afmærkes af hensyn til trafikken til søs. Alle møller i hjørner og 

knæk samt omridset af havmølleparken skal afmærkes med blinkende gult lys, 

som angivet af Søfartsstyrelsen. Der må maksimalt være 2 sømil mellem afmær-

kede møller, og markeringen skal være synlig i en vinkel mellem 180 grader og

270 grader for hjørnemøller.

I anlægsfasen vil området blive afmærket med gule bøjer.

Søfartsstyrelsen skal godkende afmærkningen af havmølleparken. 

Flyafmærkning

Af hensyn til flytrafikken skal alle møller markeres med lys gråhvid farve (RAL 

7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. Derudover er der for-

skellige bestemmelser angående lysafmærkning afhængig af størrelsen på hav-

møllerne. Hvis møllernes totalhøjde er over 150 m er der skærpede krav til af-

mærkningen i dagstimerne i forhold til møllerne mellem 100 og 150 m.

Der er mulighed for, at aftale en alternativ afmærkning med Trafikstyrelsen i sær-

lige tilfælde, men som udgangspunkt skal nedenstående bestemmelser følges. 

For havmøller, som er mellem 100 og 150 m høje, er følgende afmærkning gæl-

dende:

 Havmøller placeret i knæk og hjørner af havmølleparkens perimeter skal top-

punktsafmærkes med to mellemintensive røde blinkende lys (type B, med en 

intensitet på 2000 candela (cd)) placeret på overdelen af nacellen, således at 

der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret.

 Afstanden mellem de havmøller i havmølleparkers perimeter, der er top-

punktsafmærket med middelintensivt lys, må som udgangspunkt ikke over-

stige 900 m.
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 Resterende møller i havmølleparken skal toppunktsafmærkes med to lavin-

tensive røde faste lys (type A med en intensitet på 10 candela) placeret på 

overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 

360 grader vandret.

For havmøller med en totalhøjde over 150 meter er følgende afmærkning gæl-

dende:

 Havmøller placeret i knæk og hjørner af havmølleparkers perimeter bør: 

o Toppunktafmærkes med to mellemintensive blinkende lys placeret på 

overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver 

retning 360 grader vandret:

 Type A (20.000 candela, hvidt lys) i dagtimerne (baggrundsbe-

lysning over 50 cd/m2).

 Type B (2.000 candela, rødt lys) i natperioden (baggrundsbe-

lysning under 50 cd/m2).

o Afmærkes med minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med 

en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme 

niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle 

retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem top-

punktsafmærkningen og havoverflade.

 Afstanden mellem de havmøller i havmølleparkers perimeter, der er top-

punktsafmærket med middelintensivt lys, må som udgangspunkt ikke over-

stige 900 m.

 De resterende møller i havmølleparken afmærkes med to lavintensive røde fa-

ste lys (type A med en intensitet på 10 cd) placeret på overdelen af nacellen, 

således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret.

 Den uafmærkede del af havmøllen, herunder møllevingerne, må højst oversti-

ge toppunktsafmærkningen med 120 meter (Trafikstyrelsen, 2014).
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Eksempel på forventet belysning (worst-case) 

for 66 stk. 3 MW møller

Eksempel på forventet belysning (worst-

case) for 20 stk. 10 MW møller

Figur 10-9. Principper for placering af belysning på havmøllerne for 3 MW og 10 MW hav-

møller. Alle møller i havmølleparkens perimeter er markeret som stod de i knæk 

og hjørner, da afstanden mellem disse markeringer ellers ville være større end 

900 meter. Møller uden markering skal afmærkes med rødt fast lys med en inten-

sitet på 10 candela på toppen af nacellen. (NIRAS, 2015a).

Dertil er der bestemmelser, som er gældende for alle havmølleparker som beskre-

vet herunder.
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Alle blinkende lys indenfor en havmøllepark skal være synkroniseret, og de bør 

kunne synkroniseres med blinkende lys på omgivende luftfartshindringer, herun-

der andre vindmøller og mølleparker. For at lette synkroniseringen bør alle blin-

kende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance 

på 0,01 sekund.

Hvis havmølleparken er placeret tæt på områder med bebyggelse, bør lysintensi-

teten kunne reguleres i forhold til den aktuelle meteorologiske sigtbarhed, således 

at lys med en lysintensitetet på 2000 candela eller derover kan reduceres til 30 %

af denne intensitet, hvis den målte sigtbarhed er mere end 5 kilometer, og redu-

ceres til 10 % af intensiteten ved sigtbarhed på mere end 10 kilometer.

Ved brug af rødt LED-lys anvendes lys med bølgelængder, der falder indenfor 

spektret 645 - 905 nm, af hensyn til forsvarsflyvninger.

10.4.4 Søkabler

Alle søkabler vil blive nedgravet i havbunden for at beskytte kablet mod fiskegrej, 

drivende ankre osv. 

Afhængig af havbundens beskaffenhed vil søkablerne blive installeret ved ned-

spuling, via kabelplov, installeret i en forgravet kabelgrav og/eller beskyttet af et 

stenlag. Det forventes, at søkablet vil blive installeret i en dybde på 1-1,5 m uaf-

hængigt af hvilken metode, der benyttes. Installationsdybden kan dog variere af-

hængigt af havbundens beskaffenhed i området og den valgte installationsmeto-

de.

I det tilfælde at der udlægges stendækning til beskyttelse af kablerne, så skal 

eventuelle dybdeforringelser på forhånd godkendes af myndighederne.

Internt ledningsnet

Det forventes, at møllerne forbindes internt via 33 kV søkabler, men det kan også 

være en mulighed at forbinde møllerne med 60 kV søkabler. Herfra forbindes 

havmølleparken videre til den kystnære kabelstation ved hjælp af ilandførings-

kabler, som er beskrevet i det følgende.

60 kV kabler er konstrueret på lignende måde som 33 kV og består af samme ma-

terialer, men har mere isolering.

Ilandføringskabler

Ilandføringskablerne (søkablerne, der skal føre strømmen fra havmølleparken til 

kysten) forventes at have en længde på 4-5 km. Søkablerne føres til kysten i én el-

ler begge kabelkorridorer. Det forventes, at der forbindes op til seks søkabler mel-

lem havmølleparken og land. Afstanden mellem søkablerne forventes at være 

mellem 50 og 100 m. Denne afstand vil mindske risikoen for afbrydelse af hele 

havmølleparken, hvis kablerne beskadiges f.eks. i tilfælde af et slæbt anker. 
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10.5 Aktiviteter i anlægsfasen

Anlægsaktiviteterne forventes at foregå hele året rundt, indtil anlægsaktiviteterne 

er tilendebragt. Det forventes, at arbejdet vil pågå i alle døgnets timer, med 

mandskabet overnattende ombord på skibene eller på installationsfartøjerne.

Havmøller, fundamenter og øvrigt udstyr, som benyttes i forbindelse med an-

lægsaktiviteterne, forventes at blive opbevaret på et område ved en nærliggende 

udskibningshavn. Materiellet kan fragtes frem til havmølleparken på pramme el-

ler af de fartøjer, som udfører installationerne. 

Indenfor undersøgelsesområdet vil der foregå mange og forskelligartede anlægs-

aktiviteter, og et stort antal skibe vil være aktive i anlægsområdet samtidigt.

10.5.1 Installation af fundamenter

Monopæle

På baggrund af en vurdering af de geomorfologiske forhold, forventes det ikke, at 

en egentlig forberedelse af havbunden i form af afgravninger eller udlægninger af 

sten vil være nødvendig. Større sten skal fjernes sammen med andre større fysi-

ske forhindringer. Efter anbringelsen af monopælen kan det være nødvendigt at 

anbringe et beskyttende stenlag rundt om pælen.

Installationen af monopælene vil foregå fra enten et jack-up fartøj eller et flyden-

de fartøj, hvorpå der er monteret en eller to kraner samt rammeudstyr. Der an-

vendes forskellige installationsmetoder, men aktiviteterne indledes med, at mo-

nopælene bliver lastet på pramme, hvor de surres fast og fragtes ud til given posi-

tion (alternativt sejles pælene direkte fra producentens hjemhavn).

På den givne position vil et jack-up fartøj ligge klar til at tage imod en monopæl 

og placere den i lodret position, hvorefter pælen nedrammes i havbunden til den 

påkrævede dybde. Nedramningen sker ved hjælp af en kraftig hydraulisk ham-

mer, hvis størrelse igen afhænger af pælens størrelse og diameter. Nedramningen 

af en monopæl vil typisk vare mellem fire og seks timer. Effekten fra hammeren 

stiger mod slutningen af nedramningsprocessen indtil monopælen når den mak-

simale dybde. Under gunstige vejrforhold kan nedramning af en monopæl samt 

installation af overgangsstykke med tilhørende mørtelfugning udføres på et døgn.

Gravitationsfundament

Gravitationsfundamenter skal have en stabil base at stå på, og det må forventes, 

at det øverste ustabile lag af havbunden skal fjernes ned til en dybde af typisk ca.

2 m. Afgravningen kan foregå på forskellig vis, men ofte udføres arbejdet af en 

gravemaskine installeret på en pram. Efter at det ustabile sedimentlag er fjernet, 

udlægges et lag af sten, hvorpå fundamentet senere skal placeres. Mængden af 

havbund, som skal afgraves, og senere mængden af sten, som skal udlægges, af-

hænger af fundamentets størrelse, se Tabel 10-4. 
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Det antages at ville tage omkring 2 dage at afgrave havbunden og yderligere 3 da-

ge at udlægge stenlaget. Det afgravede materiale vil blive bortskaffet eller nyttig-

gjort som ballastmateriale til fundamenterne eller indbygget i andre anlæg.

Gravitationsfundamenterne transporteres fra udskibningsstedet til anlægsområ-

det på pramme. Monteringen af fundamentet sker ved hjælp af et jack-up fartøj, 

som sænker fundamentet ned på det forberedte stenlag. Når fundamentet er på 

plads bliver det fyldt med ballastmateriale. Installationen af et gravitationsfun-

dament forventes at tage op til et par dage pr. fundament, afhængigt af vejrfor-

holdende.

Jacket-fundament

I områder med blød havbund er det nødvendigt at foretage en afgravning af de 

øverste lag forud for installation af jacket-fundament. Det afgravede materiale 

bortskaffes på pramme.

For at kunne fastholde jacket-fundamentet, rammes pæle ned i havbunden. Dette 

sker fra et jack-up fartøj, som også udlægger stålplader, hvis der er behov for det-

te. Jacket-fundamenterne transporteres ud til anlægsområdet på pramme, hvor 

de via en flydekran bliver løftet fri af prammen og sænket ned på havbunden over 

de nedrammede pæle. Fundamentet fastgøres efterfølgende til pælene.

Sugebøttefundament

Sugebøttefundamenter kræver ikke forberedelse af havbunden. De kan transpor-

teres flydende fra udskibningshavnen med slæbebåde frem til positionen, hvor en 

kran monteret på en jack-up rejser fundamentet op til lodret. En anden metode er 

at anbringe fundamentet direkte på et jack-up fartøj, der slæbes til positionen af 

slæbebåde.

Umiddelbart inden fundamentet bliver sænket ned i vandet, monteres en kraftig 

vakuumpumpe. Et avanceret system sikrer, at bøttefundamentet suges lodret ned 

i havbunden.

10.5.2 Installation af havmøller

De enkelte møllekomponenter såsom tårn, nacelle og vinger kan enten fragtes på 

pramme eller direkte på installationsfartøjet fra udskibningshavnen til anlægs-

området. Afhængig af den valgte installationsmetode kan der være behov for et 

eller flere jack-up fartøjer (Figur 10-10). Herudover vil der være behov for en 

række støttefartøjer til varetagelse af specialopgaver. Selve installationen af den 

enkelte mølle vil ske ved brug af kraner. Under gunstige vejrforhold kan der in-

stalleres en mølle om dagen.

Når møllen er installeret og tilsluttet det interne ledningsnet og ilandføringskab-

ler, kan den begynde at generere strøm. 
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Figur 10-10. Installation af havmøller med jack-upfartøj (Foto: Swire Blue Ocean).

10.5.3 Installation af kabler

Installationen af det interne ledningsnet sker fra et kabelskib, hvor kablet ligger 

oprullet. Installationen sker ved, at kabelfartøjet positionerer sig selv ved hjælp af 

ankre tæt på et møllefundament. Kabellægningsfartøjet bevæger sig langsomt 

frem, samtidigt med at kablet bliver udlagt på havbunden. 

Der findes forskellige metoder for installation af søkabler, som kort beskrives ne-

denfor.

Nedspuling af kabel

Nedspuling af kablet er en teknik hvor et undervandsfartøj (normalt en ROV1) 

udstyret med vanddysser gør havbunden flydende under kablet, hvorefter kablet 

kan synke ned i havbunden til en fast dybde. Herefter sedimenterer havbundsma-

terialet ovenpå kablet, som herefter ligger beskyttet i havbunden, Figur 10-11. 

                                                       

1 Remote Operated Vehicle
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Undervandsfartøjet styres fra overfladen af et kabellægningsskib.

Søkablet kan enten lægges ud på havbunden inden nedspulingen fra et separat 

fartøj, eller det udlægges på havbunden, og installeres i en og samme aktivitet. 

Denne installationsmetode er effektiv, hvor der er et tykt lag blødt sediment (silt), 

og eller hvor der er en sandet havbund.

Figur 10-11. Tegning af indikative dimensioner for en nedspulingsgrav.

Hastigheden hvorved et kabel installeres ved nedspuling afhænger af havbundens 

beskaffenhed. Generelt forventes installationen at ske med en hastighed på 500-

2.000 m per dag. 

Installation med kabelplov

Ved denne installationsmetode installeres kablet direkte i havbunden samtidig 

med at det udlægges på havbunden. Kablet lægges på plads i en kabelgrav via en 

kabelplov, som trækkes af et kabelfartøj.

Selve metodikken kan beskrives ved, at søkablet løber gennem plovskæret, og 

derved installeres i en kabelgrav, samtidig med at ploven skærer sig igennem 

havbunden. Herefter falder sedimentet tilbage i kabelgraven og dækker kablet, så 

det ligger beskyttet.

Der findes forskellige typer af kabelplove, som hver passer til forskellige hav-

bundstyper. I områder med en meget ujævn havbund med for eksempel mange 

sten på havbunden, er denne installationsmetode ikke så velegnet, idet ploven 

kan støde på en sten og ”hoppe” ud af kabelgraven. 
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Omfanget af påvirkningen på havbunden som følge af kabelinstallationen er ty-

pisk 1-2 m i bredden afhængig af størrelsen af kablet og installationsfartøjet.

Hastigheden hvorved et kabel installeres ved plov afhænger af havbundens be-

skaffenhed. Generelt forventes installationen at ske med en hastighed på 100-

2.000 m per dag.

Vertikal injektor

Vertikal injektor (plov med nedspuling) består af et spulehoved/sværd med 

vanddysser, kablet føres gennem spulehovedet, og derved udlægges og installeres 

kablet på en gang. Nedspulingen følger samme metode som beskrevet ovenfor i 

afsnittet vedrørende installation med kabelplov.

Metoden (Figur 10-12) er effektiv i relativ lavvandede områder, og kan installere 

kablet meget dybt i havbunden, hvilket i områder med meget trafik kan være en 

fordel. 

Hastigheden, hvorved et kabel installeres ved vertikal injektor, afhænger af hav-

bundens beskaffenhed. Generelt forventes installationen at ske med en hastighed 

på 100-2.000 m per dag.

Figur 10-12. Vertikal injektor installationsteknik (Energinet.dk, 2015).
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Forgravning af kabelrende

I områder hvor havbunden består af hårdt ler og kompakt sand kan man forgrave

en kabelrende, inden kablet installeres. Kabelrenden graves ved hjælp af en gra-

vemaskine fra overfladen. Herved deles installationen og kabelbeskyttelsen i to 

aktiviteter, som ikke nødvendigvis udføres lige efter hinanden. Efter kablet er 

placeret i den forgravede kabelrende, fyldes sediment, grus og sten ovenpå.

Metoden er meget omkostningsfuld, og kan foretages på lavere vanddybder op til 

ca. 18-20 m. Der kan endvidere være behov for at supplere med nedspuling af 

kablet efterfølgende.

Omfanget af påvirkning på havbunden er ca. 1-2 m afhængig af grabben på gra-

vemaskinen. 

Hastigheden hvorved et kabel installeres ved denne metode, afhænger af havbun-

dens beskaffenhed. Generelt forventes installationen at ske med en hastighed på 

100-1.000 m per dag. Skal der foretages nedspuling efterfølgende er hastigheden 

ca. 2.000-3.000 m per dag.

Installation af stenbeskyttelse

Ved denne form for kabelbeskyttelse installeres sten ovenpå søkablet for at be-

skytte mod ankre, fiskegrej m.m. Stenene vil normal være i størrelsesorden 10-40 

cm. Bredden af stenbeskyttelseslag forventes at være 2-3 m og hastigheden, hvor-

ved stenlaget kan installeres, er 100-1.000 m per dag.

10.5.4 Støjende aktiviteter i anlægsfasen

Etableringen af havmølleparken vil øge undervandsstøjen i området både i an-

lægs og driftsfasen. Dette kan forstyrre havpattedyr og nogle af de fiskearter, som 

befinder sig i området.

I anlægsfasen vil støj hovedsagligt være genereret fra de maskiner, som benyttes i 

anlægsarbejdet og aktiviteterne: Sejlads, afgravning, udlægning af sten, nedram-

ning af fundamenter og installation af kabler. I demonteringsfasen vil der være 

støj fra de samme kilder bortset fra nedramning. I driftsfasen vil der være støj fra 

sejlads i forbindelse med vedligehold og driftsstøj fra møllerne.

Der er dog særlig fokus på støjen i anlægsfasen, fordi nedramning af monopæle er 

den største kilde til både luftbåren støj og undervandsstøj. Risikoen for en på-

virkning af især marine pattedyr og fisk er ikke ubetydelig (BioApp & Krog 

Consult, 2014a), (IBL & NIRAS, 2015).

Lyd udbredes ca. fem gange hurtigere i vand end i luft. Man kan ikke umiddelbart 

sammenligne lydniveauet i luft og lydniveauet i vand. Lydniveauet i vand angives 

i decibel (dB) relativt til et tryk på 1 μPa (dB re 1 μPa), mens det i luft angives re-

lativt til et tryk på 20 μPa.
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Baggrundsniveauet for undervandsstøj i åbent farvand ligger typisk på ca. 80 dB 

re 1 μPa, mens niveauet i et kystnært miljø kan komme helt op på 130 dB re 1 μPa. 

De marine organismer er tilpasset sådanne forhold, hvorfor den typiske høretær-

skel hos marine organismer ikke er under 100 dB re 1 μPa.

Ligesom hos mennesker kan støj forårsage skader på havets dyreliv herunder bå-

de havpattedyr, som kommunikerer via lyd samt fisk og krebsdyr, som kan opfat-

te lyd og vibrationer fra fjender og byttedyr. Støj af forskellig styrke og frekvens-

niveauer kan medføre alt fra død eller fysisk skade til forskellige former for ad-

færdsmæssige reaktioner. De effekter, der oftest arbejdes med i forbindelse med 

miljøvurderinger er PTS (Permanent Threshold Shifts), som er permanente høre-

skader, TTS (Temporary Threshold Shifts), som er midlertidige hørenedsættelser 

og adfærdsændringer.

Det er imidlertid vigtigt at vide, at der er forskellige høretærskler for de enkelte 

organismer, og at de forskellige arter opfatter lyde forskelligt. Dyrene vil derfor 

reagere forskelligt ved forskellige støjniveauer.

Der arbejdes til stadighed med at forbedre vores viden om hørelsen hos marine 

organismer. Der findes dog allerede en del litteratur vedr. hvilke støjniveauer, der 

påvirker marine pattedyr og fisk. Disse niveauer er brugt til at vurdere, i hvilke 

afstande dyrene påvirkes (NIRAS, 2015b), (NIRAS, Rambøll A/S, DHI, 2015).

Tabel 10-7. Litteraturværdier for forskellige lydtryk, som påvirker forskellige marine patte-

dyr og fisk (NIRAS, 2015b). De anvendte forkortelser er angivet i teksten. 

Dyregruppe Effekt
SPLPeak

dB re 1µPa

SEL

dB re 1µPa2-s

Sæler PTS 218 186

TTS 212 171

Adfærdsændring 212 171

Marsvin PTS 209 179

TTS 194 164

Adfærdsændring - 145

Fisk Fysisk skade - 213

PTS - 189

PTS 206 187

TTS 206 187

TTS - 185

TTS - 183

I forbindelse med vurderingen af støjpåvirkningen fra eksempelvis nedramning af 

monopæle anvendes ofte udtrykket for det kortvarige, men maksimale lydtryk 
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SPLpeak (Sound Pressure Level), som organismen udsættes for. Skadevirkningen 

af et givent lydtryk er også et resultat af den samlede mængde lydenergi over tid, 

betegnet SEL (Sound Exposure Level), som rammer organismen.

I forbindelse med etablering af havmøller er der forskellige kilder (Tabel 10-8), 

der kan udsende støj, som overstiger skadetærsklen for mange marine organis-

mer, Tabel 10-7. 

Tabel 10-8. Kilder til støjpåvirkning i det marine miljø i forbindelse med etablering af eksem-

pelvis en havmøllepark. Lydniveauet er angivet som lydtryk SPL (Sound Pressure 

Level).

Kilde Lydtryk (SPL) 
dB re 1 μPa

Beskrivelse

Fartøjer og maskineri
152 -192

Baseret på målinger af store fartøjer på 

dybt vand og mindre fartøjer på lavt 

vand

Geofysiske undersøgelser 215-260

Målinger af ”airguns”, der ofte anven-

des i forbindelse med offshore olie- og 

gasundersøgelser.

Nedramning af monopæle 192-262
Stigende niveau ved stigende størrelser 

(diameter) af monopæle.

Boringer 145-192
Målinger i forbindelse med offshore 

olie- og gasindvindinger.

Kabelnedlæggelse 178 Målinger fra North Hoyle OWF

Driftsstøj fra havmøller 153 Møller mindre end 10 MW

Da støjniveauet ved en række af disse kilder kan skade marine pattedyr og fisk, er 

det vigtigt, at der foretages en vurdering af, hvordan styrken af lydtrykket aftager 

med afstanden til kilden (NIRAS, 2015b). Dette er modelleret for nedramning af 

en monopæl på Figur 10-13.
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Figur 10-13. Et eksempel på en modelleret udbredelse af det samlede lydtryk (SEL) ved ned-

ramning af et monopæl fundament til en 10 MW havmølle med en hydraulisk 

hammer med en effekt på 3.000 kJ. Figuren angiver, hvilken lydpåvirkning et 

stillestående individ vil modtage i et hvert punkt i nærheden af nedramningen 

(NIRAS, 2015b).

10.5.5 Bomber og minefelter fra 1. Verdenskrig

Under 1. Verdenskrig var Nordsøen, samt de øvrige danske farvande, de farvande 

i verden, hvor der blev lagt flest miner ud. Jyllands vestkyst blev betragtet som ét 

stort minefelt, der gik fra ganske få kilometer fra kysten og ud til 4 grader østlig 

længde. Der er fjernet mange miner siden, men det kan ikke udelukkes, at der 

stadig er eksisterende miner i området. Der er foretaget en risikovurdering i for-

bindelse med Vesterhav Nord Havmøllepark-projektet, og der henvises til rappor-

ten af (Ordtek, 2013)

10.5.6 Etablering af sikkerhedszone og adgang til området i anlægs-

fasen

Etableringen af havmølleparken er planlagt til at foregå hele året rundt. Det kan 

forventes, at der foregår anlægsaktiviteter hele døgnet rundt hver dag, indtil an-

lægget er færdiggjort. For at optimere anlægsarbejdet kan der foretages flere for-

skellige aktiviteter i området på samme tid, f. eks. installation af fundamenter, 

havmøller og søkabler forskellige steder i havmølleparken. Det er derfor ikke 

usandsynligt, at der kan være 25-30 fartøjer (inklusiv supportskibe) i området på 

samme tid.
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Det er forventet, at der etableres en sikkerhedszone på 500 m omkring undersø-

gelsesområdet på havet i hele anlægsfasen. Formålet er at beskytte anlægsaktivi-

teterne og besætningen på installationsfartøjerne samt tredje part f.eks. fiskere. 

Sikkerhedszone kan dække hele anlægsområdet eller det kan være en rullende 

sikkerhedszone, som flytter rundt alt efter hvor anlægsaktiviteterne finder sted. 

Den endelige sikkerhedszone vil blive aftalt med Søfartsstyrelsen inden anlægsak-

tiviteterne igangsættes.

Sikkerhedszonen vil blive afmærket i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens 

krav og der vil være forbud mod uvedkommende færdsel. De tidsbegrænsede af-

mærkninger vil bestå af gule lysbøjer, som er synlige på en afstand af minimum 2 

sømil. Alle bøjer vil desuden blive mærket med gule krydsskilt, radar reflektor og 

refleksbånd. Derudover vil der jævnligt blive udgivet efterretninger for søfarende, 

som informerer om anlægsarbejdet.

Ovenstående sikkerhedsprocedurer vil også gælde for installationen af ilandfø-

ringskablerne.

10.6 Aktiviteter under drift og vedligeholdelse

Havmøllerne er konstrueret således, at de kræver et minimum af overvågning. 

Havmøllerne kontrolleres og overvåges af mikroprocessorer, som er monteret i 

mølletårnet. Skulle der opstå en fejl i en mølle, vil denne omgående blive diagno-

sticeret, og om nødvendigt lukker havmøllen automatisk ned.

Al information om forholdene på stedet, såsom vindhastighed, vindretning og 

bølgehøjde samt status og produktion for hver enkelt mølle vil blive opsamlet i et 

centralt overvågningssystem, som er forbundet til hver mølles mikroprocessorer.

Overvågningssystemet bliver kontrolleret og styret fra land, således at hver enkelt

mølle om nødvendigt kan lukkes ned.

Igennem hele mølleparkens levetid vil der jævnligt blive foretaget service og ved-

ligehold på møllerne. Det forventes, at serviceintervallerne er 6 måneder.

Der vil omkring kablerne være en zone på 200 m på hver side være forbud mod 

opankring og fiskeri med bundslæbende redskaber som nævnt i kabelbekendtgø-

relsen (BEK nr 939 af 27/22/1992,).

10.6.1 Elektriske og magnetiske felter

Elektromagnetiske felter kan påvirke bundlevende organismer og fisk ved at for-

styrre deres retningsbestemmelse, og det kan således påvirke deres migrations 

mønster og deres fødesøgning. 

Ved transport af elektrisk energi i kabler skabes et elektromagnetisk felt (EMF), 

der, som begrebet antyder, omfatter både et elektrisk- og et magnetisk felt. Stan-
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dardkabler anvendt i forbindelse med havmøller er konstrueret således, at omgi-

velserne bliver skærmet mod det elektriske felt (E-felt). Det forholder sig til dels 

anderledes med det magnetiske felt (B-felt), der altid vil kunne påvises udenfor

kablet (Figur 10-14). 

Figur 10-14. Magnetfelter omkring søkabler i havmølleparkerne Rødsand A og Horns Rev A i 

sammenligning med mulige kabler på hhv. 33 kV og 60 kV ved Vesterhav Nord. 

Bemærk at Rødsand A (Nysted) og Horns Rev 2 overlapper (Beregninger og kur-

ve udarbejdede af Energinet.dk, 2014).

10.7 Demontering af havmølleparken

Havmølleparkens levetid er anslået til at være 25-30 år. Det forventes, at der to år 

før udløb af møllernes levetid vil blive udarbejdet en plan for, hvordan demonte-

ringen skal forløbe. Den anvendte metode vil afhænge af fremtidens lovgivning på 

området. Forud for demonteringen vil det blive vurderet, om der kan ske levetids-

forlængende tiltag, herunder udskiftning af havmøllerne. Formålet med demon-

teringsplanen er at sikre miljøet og sejladssikkerheden på kort og lang sigt. Om-

fanget af demonteringen er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forventes at 

inkludere følgende:

 Havmøller fjernes fuldstændigt.

 Konstruktioner: Stålfundamenter (monepæle og jacket) fjernes til under eller 

lige under den naturlige havbund. Bøttefundamenter fjernes ved at hæve dis-

se. Gravitationsfundamenter forventes at kunne efterlades som kunstige rev 

for plante- og dyrelivet.
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 Interne søkabler, som forbinder møllerne fjernes, da dette forventes at være 

et vilkår i etableringstilladelsen.

 Ilandføringskabler fra havmølleparken fjernes, da dette forventes at være et 

vilkår i etableringstilladelsen.

 Beskyttende stenlag (erosionsbeskyttelse) forventes efterladt på stedet.

Demonteringen af havmøllerne forventes at foregå ved brug af de samme meto-

der og redskaber, som benyttes under installation.

Nedgravede kabler forventes at blive gravet op ved at benytte den samme metode 

i omvendt rækkefølge, som blev anvendt ved nedlægningen. Det formodes, at 

kablerne omgående vil blive klippet i korte stykker, så de kan opbevares i contai-

nere frem til senere genanvendelse.

Med hensyn til fundamenterne er det sandsynligt, at monopæle og jacket-

fundamenter vil blive skåret af umiddelbart under havbunden. Gravitationsfun-

damenterne kan muligvis blive stående, idet de i løbet af driftsperioden kan have 

fået en vigtig funktion som kunstige rev. Efterlades fundamenterne på havbunden 

efter demontering af havmøllerne, kan de udgøre en risiko for sejlads eller fiskeri. 

Det må i den forbindelse forventes, at myndighederne stiller krav til sikring af sej-

ladsen i området. Sugebøttefundamenterne kan uden videre fjernes ved at øge 

trykket i bøtten.

Det formodes, at de forskellige beskyttende stensætninger vil blive efterladt på 

havbunden, og kan have en funktion som kunstigt rev fremover.
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11 Rammer for 

vurderingen

I de foregående afsnit er der redegjort for projektets tekniske rammer. Da det en-

delige projekts størrelse ikke kendes på nuværende tidspunkt, men giver mulig-

hed for etablering af en havmøllepark på op til 200 MW med tilhørende kabelan-

læg både til havs og på land, er der i den tekniske anlægsbeskrivelse redegjort for 

relevante tekniske mulige løsninger samt anlægsmetoder.

Undersøgelsesområdet på havet omfatter et areal på ca. 60 km2 beliggende syd-

vest for Thyborøn og i en afstand af mindst 4 km fra kysten. Hertil er undersøgt 

to mulige kabelkorridorer i en bredde af 500 m. Ilandføringen sker ved Ferring og 

Vejlby, se Figur 10-1.

Den havbaserede del af anlægget vil indeholde:

 Møllefundamenter. I projekt- og anlægsbeskrivelsen er angivet hvilke funda-

menttyper, som er relevante for området. 

 Eventuel installation af erosionsbeskyttelse omkring fundamenter. 

 Installation og drift af havmøller. I projekt- og anlægsbeskrivelsen er det 

nærmere beskrevet, at der kan installeres havmøller i størrelsesordenen mel-

lem 3 og10 MW. 

 Installation og drift af kabler mellem havmøller. I projekt- og anlægsbeskri-

velsen er angivet hvilke installationsmetoder, som er relevant for området. 

 Installation og drift af et eller flere ilandføringskabler. I projekt- og anlægsbe-

skrivelsen er angivet hvilke installationsmetoder, som er relevant for områ-

det. 

Den installationsmetode og anlægstype, der giver den største miljøpåvirkning for 

hver receptor (modtager af miljøpåvirkning), er herefter valgt som udgangspunkt 

for vurderingen i anlægsfasen, driftsfasen og demonteringsfasen.

11.1 Etablering af worst case scenarier

Idet detailprojektet endnu ikke er kendt, er projektet vurderet indenfor nogle, i 

projektbeskrivelsen, beskrevne rammer. Indenfor disse rammer er der etableret 

et worst case scenarie indenfor hvert emne eller receptor, og dette danner derfor 

baggrund for den miljøvurdering, som præsenteres i denne VVM-redegørelse. 
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Det betyder, at de påvirkninger, som er vurderet i de følgende kapitler, angiver 

den maksimale påvirkning, som projektet resulterer i indenfor hvert emne. Der 

kan således godt vælges en anden anlægsmetode eller en anden størrelse havmøl-

ler end det, som er beskrevet i VVM-redegørelsen, idet det så er antaget, at på-

virkningen er mindre end den, som er vurderet i denne VVM-redegørelse. 

De benyttede worst case scenarier er angivet i de relevante emner i kapitel 13.

11.2 Kilder til påvirkninger

Både i anlægs- drift- og demonteringsfasen vil der være kilder til påvirkning af 

forskellige receptorer. Der vil være forskel på hvilke receptorer, som påvirkes i de 

forskellige faser samt graden af påvirkningen i de forskellige faser.

11.2.1 Anlægsfase

Anlægsaktiviteterne kan resultere i midlertidige påvirkninger på dyr og planter 

primært som følge af sedimentspild, ændret sedimentationsmønster samt udfø-

relse af støjende aktiviteter. De væsentligste kilder ses i Tabel 11-1.

I anlægsfasen vil der i området ske en væsentlig udvidelse af den lokale skibstra-

fik som følge af transport af materiel og mandskab indenfor og til/fra anlægsom-

råderne. Dette vil, ud over en forøgelse af risikoen for skibskollisioner, tillige vir-

ke forstyrrende på områdets bestand af både rastende og stationære havfugle 

samt sæler og marsvin.

Tabel 11-1. Oversigt over aktiviteter, kilder og potentielle påvirkninger i anlægsfasen.

Aktivitet Kilde Potentiel påvirkning

Udgravning til fundamen-

ter/installation af kabler
Fysisk tab af areal

Fysisk tab af habitat for bundlevende 

samfund, indirekte påvirkning af bund-

dyr, fisk, havfugle og havpattedyr.

Direkte og indirekte tab af fiskeriareal 

og landinger.

Skade på fortidsminder

Sedimentspild

Fysisk skade på bundlevende samfund 

og arter, indirekte påvirkning af bund-

dyr, fisk, havfugle og havpattedyr.

Omlejring af sediment.

Indirekte påvirkning af fiskeri.

Opstilling af fundamenter og 

havmøller

Støj/rammestøj

Installationsfartøjer

Forstyrrelse af havpattedyr, fisk, og 

havfugle.

Risiko for skibskollision.

Sejlads
Skibe

Støj

Risiko for skibskollision;

Forstyrrelse af havfugle og pattedyr. 

Installation af kabler Installationsfartøjer Risiko for skibskollision



32

11.2.2 Driftsfase

I driftsfasen påvirkes arealet, hvori havmøllerne og søkablerne installeres. Dette 

kan karakteriseres som et tab af levesteder for dyr og planter, og omfanget af-

hænger af fundamenttype, havmølletype og installationsmetoder (Tabel 11-2). 

Den fysiske tilstedeværelse af havmølleparken og søkablerne kan også resultere i 

påvirkninger af eksempel på sejladsforhold og fiskeriet i området ved at være en 

fysisk hindring i forhold til sejladsruter eller trawlruter.

Tabel 11-2. Oversigt over aktiviteter, kilder og potentielle påvirkninger i driftsfasen.

Aktivitet Kilde Potentiel påvirkning

Faste struk-

turer
Havmøller

Risiko for fortrængning eller kollision med 

rastende havfugle og kollision med træk-

kende fugle og flagermus.

Havmøller
Risiko for kollision mellem havmøller og 

skibe.

Havmøller
Barriere for radio og radarsignaler, reflek-

sion af radarsignaler.

Havmøller Barriere for flytrafik.

Fundamenter og havmøller

Påvirkning af lokale strømforhold og mu-

ligbarriere for vandgennemstrømning. Mu-

lig påvirkning af bølgeforhold, og påvirk-

ning på kystmorfologiske forhold.

Indirekte påvirkning af bundlevende sam-

fund.

Direkte og indirekte tab af fiskeriareal og 

landinger.

Fundamenter og havmøller
Introduktion af nye habitattyper

Direkte tab af areal.

Fundamenter og havmøller Barriere for fiskeri, tab af fiskeareal.

Elproduktion Undervandsstøj og vibrationer Forstyrrelser af fisk og havpattedyr.

Eltransmissi-

on 

Elektriske og magnetiske felter Potentiel påvirkning af bundlevende orga-

nismer og fisk.

Sejlads Skibe og undervandsstøj Forstyrrelse af havfugle og havpattedyr.

I driftsfasen vil støjkilderne begrænse sig til driften af havmøllerne og skibsaktivi-

teter relateret til driften af møllerne. 

11.2.3 Demonteringsfasen

En oversigt over de mulige påvirkninger fra aktiviteter i demonteringsfasen er 

vist i Tabel 11-3.
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Tabel 11-3. Oversigt over aktiviteter, kilder og potentielle påvirkninger i demonteringsfasen.

Aktivitet Kilde Potentiel påvirkning

Demontering af faste 

strukturer

Havmøller, fundamenter 

og søkabler

Genskabelse af oprindeligt habitat og 

bundlevende samfund.

Retablering af fiskeriareal.

Skibe Midlertidig barriere for sejlruter.

Demonteringen af havmøllerne forventes at foregå ved brug af mange af de sam-

me metoder og redskaber, som benyttes under installation af havmølleparken.
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12 Eksisterende forhold

I dette kapitel er der redegjort for miljøpåvirkningerne, som det ser ud i dag, in-

den projektet gennemføres. Der er foretaget en opdeling i de forskellige faglige 

emner, som efterfølgende foretages vurderinger på.

Beskrivelsen af de eksisterende forhold omfatter en beskrivelse af de relevante 

forhold omkring fysiske, kemiske og biologiske parametre i det marine undersø-

gelsesområde for Vesterhav Nord Havmøllepark og i nærområdet omkring un-

dersøgelsesområdet. Derudover beskrives forhold omkring naturbeskyttelse og 

kommerciel aktivitet i undersøgelsesområdet.

For de fleste emner er der udarbejdet baggrundsrapporter, hvor mere detaljeret 

information findes.

Under hvert emne er det angivet hvilke metoder, der er anvendt ved kortlægnin-

gen af de eksisterende forhold. Disse metoder anvendes i høj grad ligeledes ved 

vurderinger i kapitel 13 og er derfor ikke gentaget der.

12.1 Hydrografi

Hydrografien udgør de grundlæggende forhold for alle de marine dele af miljøet. 

Hydrografien omfatter vandstand, strømforhold og vandudveksling, lagdeling og 

opblanding samt bølgeforhold.

Afsnittet om hydrografi baserer sig på baggrundsrapporten om sedimenter, 

vandkvalitet og hydrografi (COWI, 2014).

12.1.1 Metode

Påvirkningen af de hydrografiske forhold tager udgangspunkt i en basistilstand, 

som beskriver typiske bølge- og strømforhold i undersøgelsesområdet. Havmøl-

lernes indflydelse på bølge- og strømforhold er illustreret med udgangspunkt i 

modelleringsresultater af nærområdet fra den hydrodynamiske model MIKE 21 

både med og uden de fysiske installationer. Havmøllernes indflydelse på bølge-

og strømforhold er indbygget i modellen. 

DMI’s regionale vind-, strøm- og bølgemodeller (DMI-HIRLAM, DMI-HBM og 

DMI-WAM) er anvendt som meteorologiske og hydrodynamiske randdata til ka-

librering af modellen. 
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12.1.2 Vandstand og strømningsforhold

Vandstanden i området er styret af tidevand samt meteorologiske forhold (vind 

og lufttryk). I henhold til den danske havnelods er forskellen mellem middelhøj-

vande og middellavvande i området 0,5 m ud for Thyborøn Havn (Den Danske 

Havnelods, 2014). Storme genererer store variationer i vandstanden, og vand-

standen i området varierer mellem 1,5 og 3 meter afhængigt af vindretningen.

Strømningsforholdene langs den jyske vestkyst er kendetegnet ved Den Jyske 

Kyststrøm, som styres af det generelle strømningsmønster i Nordsøen, og som lø-

ber parallelt med kysten. De generelle strømningsforhold i Nordsøen er gengivet 

på Figur 12-1.

Figur 12-1. De generelle strømningsforhold i Nordsøen, som bl.a. viser Den Jyske Kyststrøm

(Jutland coastal water), som bevæger sig kystnært op langs den jyske vestkyst 

(Kystdirektoratet, 2005).

Modellering viser, at Den Jyske Kyststrøm i middel er rettet mod nord, og at 

strømhastigheden gennem undersøgelsesområdet typisk når hastigheder på 0,3
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til 0,6 m/s (COWI, 2014). Undersøgelsesområdet er derudover påvirket af en syd-

sydvest gående strøm, som er genereret af bølger (COWI, 2014).

12.1.3 Bølgeforhold

Havmølleparken opføres i et område, hvor der forekommer store bølger fra pri-

mært nordvestlig retning på i størrelsesordenen 2 til 7,5 m afhængigt af de meteo-

rologiske forhold (COWI, 2014). Bølgeforholdene er målt ved to stationer som 

vist på Figur 12-2.
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Figur 12-2. Placeringen af bølgemålingsstationerne Nymindegab og Fjaltring i forhold til Ve-

sterhav Nord og Vesterhav Syd havmøllepark. Sort skraverede områder illustre-

rer Natura 2000 områder (COWI, 2014).

De målte bølgeforhold ved Fjaltring er vist på Figur 12-3. Det ses desuden, at bøl-

geretning fra sydvest også er almindeligt forekommende i området (COWI, 2014).

Vesterhav Syd

Vesterhav Nord
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Figur 12-3. Bølgerose (to års målinger), som viser signifikantbølgehøjde og -retninger ved 

Fjaltring syd for undersøgelsesområdet (COWI, 2014).

12.1.4 Lagdeling af vandmasserne

Lagdelingen af vandsøjlen i Nordsøen er generelt svag sammenlignet med de in-

dre danske farvande. Lagdelingen indenfor undersøgelsesområdet bliver dog let 

påvirket af Den Jyske Kyststrøm, som transporterer vand med lavt saltindhold fra 

Elbens udløb samt andre store floder i det nordlige Europa. Lagdeling i området 

forekommer dog kun periodisk og sjældent (COWI, 2014).

12.2 Vandkvalitet

Vandkvaliteten afspejler den miljømæssige kvalitet i bred forstand og kan ses som 

randbetingelser for vandlevende organismer og badevandskvaliteten. Vandkvali-

teten påvirkes naturligt af de hydrografiske forhold, af stoftilførsler fra omgiven-

de farvande og landområder samt af udveksling med havbunden og atmosfæren.

Afsnittet om vandkvalitet baserer sig på baggrundsrapporten om sedimenter, 

vandkvalitet og hydrografi (COWI, 2014).
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12.2.1 Metode

Vandkvaliteten er beskrevet på baggrund af data indsamlet af Ringkøbing Amt i 

perioden 1993-2003 som en del af det nationale overvågningsprogram NOVANA 

(Miljøministeriet Naturstyrelsen, 2011).

12.2.2 Vandkvaliteten 

Vandkvaliteten bestemmes af de hydrografiske forhold og af de forekommende 

naturlige og menneskeskabte tilledninger af faste og opløste stoffer.

Saltholdigheden og vandtemperaturen i området varierer over året mellem 31 –

34 PSU2 og 3 – 19 grader Celsius (COWI, 2014). 

Iltforholdene ved bunden varierer over året mellem 5,5 - 8 mg/l med lavest kon-

centration sidst på sommeren (COWI, 2014). Iltkoncentrationen er aldrig kritisk,

idet koncentrationen altid er højere end 4 mg/l, som er grænsen for, hvornår der 

indtræffer iltsvind.

Vandsøjlen er på grund af den svage lagdeling relativt velopblandet. Det betyder,

at næringsstofkoncentrationerne i hhv. bundvand og overfladevand ikke adskiller 

sig væsentligt. Næringsstofkoncentrationerne stiger dog marginalt hen over vin-

teren i den øvre del af vandsøjlen som følge af den højere afstrømning fra land i 

vintermånederne.

Koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen påvirker sigtbarheden og lys-

gennemtrængningen. Ved høje koncentrationer af suspenderet stof vil lysdæmp-

ningen medføre reduceret plantevækst og dermed forringe den miljømæssige 

kvalitet. Sigtdybden i området nær kysten er målt til 5,4 ± 2,0 m (Aarup, 2002), 

som omregnet svarer til en koncentration af suspenderet partikulært stof på 2,1 –

4,6 mg/l (COWI, 2014).

12.3 Havbundsmorfologi og sedimentforhold

Der tages udgangspunkt i resultaterne fra den geofysiske kortlægning (EGS, 

2014a), (EGS, 2014b), (GEO, 2014)og baggrundsrapporten om sedimenter, vand-

kvalitet og hydrografi (COWI, 2014).

                                                       

2 PSU betyder Practical Salinity Unit. Det er en betegnelse, der benyttes til at angive værdier for havvands salt-

holdighed.
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12.3.1 Metode

Havbunden og den overfladenære geologi er opmålt ved hjælp af geofysiske me-

toder. Havbundens topografi er opmålt med flerstråle ekkolod (multibeam). 

Overfladesedimentets sammensætning og objekter på havbunden er identificeret 

ved side scan pejling og verificeret med sedimentprøver og magnetometermålin-

ger. Den overfladenære geologi er tolket ud fra seismiske profiler og eksisterende 

boringer i området tilgængelige fra Jupiter databasen (GEUS, 2014).

Sedimentspredning i anlægsfasen som følge af uddybning for placering af funda-

menter, såvel som nedgravning/nedspuling af kabler, er modelleret i MIKE 21 

MT (mud transport). 

Der er opstillet to scenarier for spild af sedimenter:

 Uddybning for installation af fundamenter;

 Nedspuling af interne kabler og ilandføringskabler.

12.3.2 Overfladenær geologi

Geologien i undersøgelsesområde Vesterhav Nord er præget af tilstedeværelsen af 

en salt horst ca. midt i område (Figur 12-4). Salt bevægelsen er foregået i Kvartær 

tiden og saltet bevæger sig stadig opad med 2,5 mm/år (EGS, 2014a). Den over-

fladenære geologi er forskellig nord og syd for salt horsten og enhederne identifi-

ceret i det nordlige område kan ikke umiddelbart genfindes i det sydlige område.

De dybeste identificerede enheder er af Neogen alder, både syd og nord for salt-

horsten, mens det sydlige område er mere deformeret af saltlagets bevægelse end 

det nordlige område. De præ-kvartære sedimenter består af glimmersand, silt og 

ler aflejringer. Kvartære aflejringer fra sidst i sidste istid (Weichsel) findes ned til 

40 meters dybde i det nordlige undersøgelsesområde. Bunden af de kvartære af-

lejringer ses som en erosionsgrænse3 i hele undersøgelsesområdet og enkelte dale 

er skåret ned i de præ-kvartære sedimenter i det sydlige område.

Efter sidste istids ophør overskyllede havet området. Det startede med lavvande-

de tidevandsinfluerede laguner og oddedannelse, hvor sand og mere finkornede 

materiale aflejres. Som havniveauet steg blev undersøgelsesområdet fuldt ud ma-

rint, og det nuværende sediment- og aflejringsmønster blev etableret. Sedimenter 

aflejret siden sidste istid er nogle meter tykke i det sydlige undersøgelsesområde, 

mens den nordlige del af undersøgelsesområdet har aflejringer fra nuværende 

mellemistid (Holocæn) på op til 40 meters tykkelse.

                                                       

3 Hvor materiale er fjernet af f.eks. isens bevægelse over landskabet.
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Figur 12-4. Udsnit af seismisk linje markeret med rødt i den vestlige del af Vesterhav Nord 

undersøgelsesområdet. Salthorsten (Salt Dome) ses mod syd og mod nord ses 

hvordan de sedimentære lag er deformeret af salt bevægelsen (EGS, 2014a).

12.3.3 Bundtopografi og sediment

Vanddybden i undersøgelsesområdet Vesterhav Nord varierer mellem 16 m i den 

sydlige del af undersøgelsesområdet og 28 m i det norvestlige hjørne. Generelt 

kan undersøgelsesområdet beskrives som jævnt bølgende med store sandbølger

observeret mod syd. Den store dybde i det nordvestlige hjørne skyldes en erosi-

onskanal, som er ca. 4-5 m dybere end den omkringliggende havbund (Figur 

12-5).

Dybden i de to kabelkorridorer er jævnt stigende fra 0 m ved ilandføringspunktet 

til hhv. 23 m og 21 m for den nordlige ilandføringskorridor og den sydlige iland-

føringskorridor.
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Figur 12-5. Oversigt over vanddybde i undersøgelsesområdet Vesterhav Nord (EGS, 2014b).

Rød farve angiver lave dybder, og blå farve angiver store dybder.

Overfladesedimenterne er inddelt i grupper i henhold til deres kornstørrelsesfor-

deling og følger hovedsagelig Folk’s nomenklatur (Folk, 1954). Sedimentet består 

overvejende af sandede eller grusede sedimenter og få områder med mere finkor-

net materiale (silt). Der er større områder med megaribber og sandbølger fordelt i 

hele undersøgelsesområdet, og de grusede aflejringer indeholder ofte større sten

(Figur 12-6). Enkelte steder på havbunden findes ældre sedimenter som stammer 

fra tidsperioder forud for istiderne (Neogen).
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Figur 12-6. Oversigt over havbundssedimenter og morfologi (EGS, 2014b).

Havbunden er overvejende flad i kabelkorridorerne. Tættest på kysten findes

sand med revler og sandbølger, mens sedimentet i resten af korridorerne består 

af sandet og siltet ler, nogle steder med overvejende sand og få store sten. I den 

sydlige korridor er der et område med kystsikringssten helt inde ved kysten

(Figur 12-7).
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Figur 12-7. Havbundssediment og morfologi for kabelkorridorerne tilhørende Vesterhav 

Nord Havmøllepark. (GEO, 2014). VHN CR1: nordlige ilandføringskorridor og 

VHN CR2: sydlige ilandføringskorridor.

12.3.4 Sedimenttransportmønstre

Kystzonen på denne del af den jyske vestkyst er præget af tidevands- og bølgege-

nererede strømme resulterende i, at den dominerende bølgegenererede strøm har 

en nordgående retning, ligeledes har kyststrømmen en nordgående retning. Bøl-

geenergien resulterer i kystparallelle sandrevler i vanddybder på op til 6-7 m. 

Ved vanddybder på 15-28 m er sedimenttransporten domineret af den nordgåen-

de kyststrøm, som resulterer i dannelsen og migration af større sedimentære 
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strukturer som megaribber og sandbølger. Som det ses på Figur 12-6 er der store 

områder indenfor Vesterhav Nord undersøgelsesområdet, hvor der findes sand-

bølger. Disse er alle næste vinkelrette på kysten og vandrer mod nord.

12.4 Kystmorfologi

Kystmorfologi beskriver kystens udseende og dynamik. Nærværende afsnit base-

rer sig på baggrundsrapporten om sedimenter, vandkvalitet og hydrografi (COWI, 

2014).

12.4.1 Metode

Kystmorfologien er beskrevet på baggrund af en kystteknisk analyse, som afdæk-

ker den tilstødende kysts mobilitet, eksisterende kystbeskyttelse og historiske ud-

vikling med udgangspunkt i satellit- og flyfotos. Endvidere er den teoretiske lito-

rale sedimenttransportkapacitet langs kysten beregnet vha. kystmodellen LIT-

DRIFT i løbet af et typisk bølgeår med udgangspunkt i det modellerede bølgekli-

ma. 

Eksisterende viden fra Kystdirektoratet er anvendt, herunder kystopmåling og 

kystbeskyttelse samt satellit- og flyfotos.

Bølgeklimaet er modelleret ved hjælp af modelværktøjet MIKE 21 SW.

12.4.2 Kysten øst for undersøgelsesområdet

Den jyske vestkyst er Danmarks længste udligningskyst4 med en sandtransport, 

der forløber parallelt med kysten. Morfologien er meget dynamisk og under kon-

stant påvirkning fra store bølger såvel som stærke tidevands-, vind-/tryk- og bøl-

gegenererede strømme samt varierende vandstand. Bølger på op imod 7,5 meters

højde fra vestlige retninger driver sedimenttransporten i den kystnære zone på 

vanddybder mindre end 6-7 m og er med til at skabe et meget dynamisk revlesy-

stem og intensiv erosion.

På grund af en omfattende kysterosion er der blevet etableret høfder langs Har-

boøre Tange og Agger Tange for at stabilisere kysten. Kysten øst for undersøgel-

sesområdet er generelt underlagt store menneskeskabte indgreb såsom høfder,

stensætninger og kystfodring. Derudover er kysten underlagt naturlig variation i 

form af varierende bølgeklima og littoral sedimenttransport.

                                                       

4 En kyst hvor kystlinjen er rettet ud og hvor bølgerne ikke slår ind på en klint men i stedet ruller over stranden.
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Kysten ved Harboøre Tange og syd herfor eroderer betydeligt, hvilket skyldes se-

dimenttransport i retning mod Thyborøn Kanal. Kystdirektoratet foretager kyst-

fodring langs kysten på kritiske steder, hvor der er risiko for kysterosion.

12.5 Havbund

Havbunden består af forskellige havbundstyper, som har stor betydning for, hvil-

ke planter og dyr, der kan leve i området. Beskrivelse af havbundstyperne er base-

ret på den tekniske baggrundsrapport vedr. havbund, flora og fauna (MariLim, 

2014).

12.5.1 Metode

Der er foretaget geofysisk kortlægning af undersøgelsesområdet (EGS, 2014a) og 

de tilhørende kabelkorridorer til land (GEO, 2014). Resultaterne af disse under-

søgelser er anvendt til at identificere, hvilket substrat havbunden består af. Det 

kan f.eks. være mudrede sedimenter, fint sand, groft sand eller en bund præget af 

sten. Forskellige havbundstyper karakteriseres ud fra sammensætningen af sedi-

mentet, eksempelvis ”sandbund” eller ”blandet bund”, som består af en blanding 

af sand og sten.

Med udgangspunkt i kortlægningen af havbundens substrater er der foretaget 

målrettede feltundersøgelser (ground truthing) af de eksisterende forhold. Der er 

foretaget en verifikation af forholdene, og havbundens karakter er blevet doku-

menteret ved sedimentprøver, dykkerinspektioner og videooptagelser. Luftfotos 

fra de kystnære områder er desuden anvendt til beskrivelse af fordelingen af hård 

bund og sandet sediment.

12.5.2 Havbundstyperne indenfor undersøgelsesområdet

Ved de geofysiske undersøgelser blev der fundet fire forskellige sedimenttyper i 

mølleområdet (Figur 12-5) og ni sedimenttyper i kabelkorridorerne (Figur 12-7) 

(EGS, 2014a). Denne inddeling er meget detaljeret, og flere af sedimenttyperne er 

egnede levesteder for de samme bunddyr og -planter. Derfor er der i kapitel 12.6

om havbundens dyre- og planteliv anvendt en grovere inddeling med færre sub-

strattyper til vurderingerne, som vist på Figur 12-8 og Figur 12-9.

Havbunden indenfor mølleområdet domineres af sand, Figur 12-8 og Figur 12-9. 

Områder med sten (blandet substrat med mere end 10 % dækning af sten) er lige-

ledes identificeret i den østlige del af mølleområdet. Områder med groft sediment

er fundet indenfor hele mølleområdet, men udbredelsen er langt mindre end om-

råder med sand, Figur 12-8. Store sten er fordelt i området, men deres dækning 

er mindre end 10 %.
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Sand dominerer også havbunden indenfor kabelkorridorerne. Der er dog fundet 

mindre områder med blandet substrat indenfor den sydlige kabelkorridor, Figur 

12-8 og Figur 12-9. 

Figur 12-8. Havbundstyperne i mølleområdet og kabelkorridorerne (MariLim, 2014).
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Figur 12-9. Fotos af to forskellige havbundstyper fundet indenfor undersøgelsesområdet. Til 

venstre sedimenttypen ”sand”, som er langt den mest dominerende indenfor om-

rådet. Til højre blandet substrat, som findes i den østlige del af mølleområdet og i 

mindre områder indenfor den sydlige kabelkorridor (MariLim, 2014).

12.6 Havbundens plante- og dyreliv

Havbunden er karakteriseret ved forskellige samfund bestående af dyr og planter, 

der lever i tilknytning til de forskellige typer havbund. Bunddyrene er en vigtig 

fødekilde for fisk, havpattedyr og fugle, og vegetationen giver læ og levesteder for 

et rigt dyreliv. Beskrivelsen af bunddyr og - planter er baseret på den tekniske 

baggrundsrapport vedr. havbund, flora og fauna (MariLim, 2014).

12.6.1 Metode

Med udgangspunkt i de geofysiske undersøgelser (EGS, 2014a), (GEO, 2014)

samt supplerende feltundersøgelser er de bundlevende dyre- og plantesamfund 

indenfor undersøgelsesområdet (mølleområdet og kabelkorridorerne) kortlagt. I 

det omfang det har været relevant, er eksisterende viden fra andre undersøgelser 

også anvendt i beskrivelserne herunder (Orbicon, 2014a) samt data fra det natio-

nale overvågningsprogram NOVANA (Miljøministeriet Naturstyrelsen, 2011). 

Feltundersøgelser

Feltundersøgelserne er foretaget i marts 2014, som beskrevet i den tekniske bag-

grundsrapport (MariLim, 2014). Der er indsamlet bundprøver til analyse af fore-

komster af bunddyr og -planter på prøvetagningsstationer, som er udvalgt med 

udgangspunkt i resultaterne af de geofysiske undersøgelser. Derudover er der fo-

retaget videooptagelser langs en række transekter, for at kunne beskrive udbre-

delsen og dækningsgraden af de dominerende dyr og planter på havbunden samt 

bundforholdene. Der er ligeledes målt temperatur, saltholdighed og iltkoncentra-

tion på i alt fire prøvetagningsstationer.



49

Prøvetagningsstationer og lokaliteter for videoinspektioner blev valgt, så de for-

skellige havbundstyper var repræsenteret ved undersøgelsen, således at de for-

skellige dyre- og plantesamfund, som knytter sig til havbundstyperne kunne iden-

tificeres og deres udbredelse beskrives. En nærmere beskrivelse af havbundsty-

perne fremgår af afsnit 12.5. Prøvetagningsstationer og videotransekter fremgår 

af Figur 12-10.

Figur 12-10. Prøvetagningsstationer, positioner for dykning og videotransekter i undersøgel-

sesområdet (MariLim, 2014). I områder med meget hård bund var det ikke muligt 

at indsamle bundprøver. 

Artsdiversiteten i prøverne blev analyseret vha. matematiske analysemetoder og 

angivet ved et såkaldt ”Shannon Index” (Pielou, 1966), (Pielou, 1984), som giver 
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information om antallet af arter og deres udbredelse. Dyre- og plantesamfund 

blev klassificeret efter HELCOM HUB (HELCOM Underwater biotope and classi-

fication system) (HELCOM, 2013). 

HELCOM HUB er et klassifikationssystem, som definerer habitattyperne ud fra 

en kombination af de fysiske forhold (habitater) og de tilknyttede samfund bestå-

ende af dyr og planter (Connor, et al., 2004), (Olenin & Ducrotoy, 2006). I dette 

studie er det fundet relevant at indbygge følgende elementer i forbindelse med 

kortlægningen af habitattyperne: 

 Substrattype (betegnelsen for forskellige bundtyper – både forskellige typer af 

blød bund såvel som hård bund).

 Epibentiske biotiske organismer (er levende organismer, som vokser på et gi-

vent substrat f. eks. blåmuslinger, østers, revdannende orm (f. eks. Sabella-

ria), makroalger/tang osv.).

 Dominerende taksonomiske grupper (et udtryk for en gruppering af mere el-

ler mindre beslægtede arter. Gruppen ”Andre” dækker dog over en restgrup-

pe, som ikke nødvendigvis er beslægtet – i vores tilfælde f. eks. koraldyr, 

mosdyr, oligochaeter, slimbændler osv.).

12.6.2 Den marine bundfauna i undersøgelsesområdet

Undersøgelserne i mølleområdet viser, at havbørsteorm dominerer området. Der 

er fundet i alt 81 forskellige arter af bunddyr, hvoraf havbørsteorm udgør de 39 

arter, bløddyr (primært muslinger) er repræsenteret ved 15 arter og krebsdyr ved 

12 arter, Figur 12-11. 

Bundfaunaen består af arter, som er almindelige i områder med sandbund. Der er 

fundet flest arter af børsteorm, og havbørsteormen Aonides pauchibranchiata er 

antalsmæssigt dominerede med den højeste gennemsnitlige forekomst (16 %) ef-

terfulgt af tangloppen Bathyporeia guilliamsoniana (11 %), stribet tallerkenmus-

ling (10 %) og havbørsteormen Glycinde nordmanni (8 %). Havbørsteormen Ao-

nides pauchibranchiata findes typisk i områder med groft sediment og blandet 

substrat, men er også fundet i områder med sandbund dog med lavere tæthed 

end i områder med grovere sediment (MariLim, 2014). 

Der er ikke fundet bevoksninger af blåmuslinger, østers eller den revdannende 

havbørsteorm Sabellaria i mølleområdet. Det hårde substrat (sten) er dækket af 

koraldyr og mosdyr samt forskellige mobile arter såsom almindelig konk og al-

mindelig søstjerne. Forekomsten af sten og samfund, der er tilknyttet de hårde 

overflader, er i det hele taget relativt lav og primært lokaliseret i den østlige del af 

mølleområdet.



51

Figur 12-11. Fordelingen af grupper af bunddyr i havmølleområdet (% af samlet antal arter). 

(MariLim, 2014). 

Den største del af mølleområdet er karakteriseret som ”sandbund med stribet 

tallerkenmusling”, fordi stribet tallerkenmusling udgør mindst 25-50 % af den 

samlede biomasse indenfor denne habitattype. Spredt i de lavvandede dele af den 

sydøstlige del af mølleområdet findes habitattypen ”sandbund med elliptisk 

trugmusling”. Bundfaunaen i det grovere sediment er domineret af en række for-

skellige havbørsteorm. Blandet substrat med epifauna, primært koraldyr og mos-

dyr, findes i mølleområdets sydøstlige hjørne. Fordelingen af habitattyperne in-

denfor mølleområdet fremgår af Figur 12-12.

Der er ikke fundet makroalger indenfor mølleområdet (MariLim, 2014).

Havbørsteorm; 
39

Krebsdyr; 12

Bløddyr; 15

Andre; 15



52

Figur 12-12. Habitattypernes fordeling indenfor mølleområdet (MariLim, 2014).

Indenfor kabelkorridorerne er der fundet 20 forskellige arter, Figur 12-13. Hav-

børsteorm udgør også her den største gruppe, idet der er fundet otte arter af hav-

børsteorm, efterfulgt af krebsdyr, som er repræsenteret med seks arter. Bløddyr 

er repræsenteret ved tre arter og pighude, koraldyr og slimbændler udgør til 

sammen gruppen ”andre”, som også er repræsenteret ved tre arter/grupper.
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Figur 12-13. Fordelingen af grupper af bunddyr i kabelkorridorerne (% af samlet antal arter). 

Gruppen "Andre" omfatter bl.a. pighuder, koraldyr, slimbændler og rundorm

(MariLim, 2014).

At artsrigdommen indenfor kabelkorridorerne er lav sammenlignet med mølle-

området kan formentlig forklares ved, at færre arter er tilpasset den høje bølgeek-

sponering, som præger de lavvandede kystnære områder langs den jyske vestkyst

(MariLim, 2014). 

Bundfaunaen indenfor kabelkorridorerne er antalsmæssigt domineret af den lille 

musling Kurtiella bidentata, som udgør 26 % af det samlede antal arter efterfulgt 

af havbørsteormene Scoloplos armiger (20 %) og Ophelia limacina (10 %) samt 

stribet tallerkenmusling (9 %). Øvrige arter udgør mindre end 1 % af den gen-

nemsnitlige relative forekomst. 

Kabelkorridorerne er primært karakteriseret ved habitattypen ”sandbund med 

stribet tallerkenmusling”. I disse områder dominerer stribet tallerkenmusling 

bundfaunabiomassen. Kun indenfor den sydlige kabelkorridor er der fundet 

blandet substrat med epifauna. Der er ikke fundet blåmuslinger, østers eller den 

revdannende havbørsteorm Sabellaria indenfor kabelkorridorerne, ligesom der 

ikke er fundet samfund med tang eller anden vegetation. Hårdt substrat, som 

primært er fundet i den sydlige kabelkorridor, er dækket af koraldyr.

Havbørsteorm; 8

Krebsdyr; 6

Bløddyr; 3

Andre; 3
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12.7 Fisk

Nordsøen er et af de mest produktive havområdet i verden og er hjemsted for en 

lang række fiskearter, der danner baggrunden for de fiskearter der vil kunne fin-

des i og omkring undersøgelsesområdet. Kapitlet om fisk baserer sig på bag-

grundsrapporten ”Fisk og fiskesamfund” (BioApp & Krog Consult, 2014a).

12.7.1 Metode 

Fiskesamfundet omkring undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Havmølle-

park er bl.a. beskrevet ved hjælp af data genereret ved fiskeundersøgelse. Der er 

gennemført to typer af undersøgelser hhv. fiskeri med to garntyper og fiskeri med 

reje-bomtrawl.

Fiskeundersøgelserne med garn er foretaget i henholdsvis januar og maj 2014, og 

der er fisket på ti lokaliteter indenfor undersøgelsesområdet ved brug af Ny-

Nordisk-Normgarn suppleret med modificerede sildegarn. I november 2013 og 

maj 2014 er der ligeledes gennemført et moniteringsfiskeri med reje-bomtrawl på 

to lokaliteter i undersøgelsesområdet. Fangsterne med reje-bomtrawl har overve-

jende bestået af fisk med en længde mellem 4 og 20 cm. Resultaterne fra 

bomtrawlfiskeriet supplerer således garnfiskeriet, som er bedre egnet til fangst af

lidt større fisk.

Andre kilder, der har bidraget til viden om fiskebestandene i området, er det så-

kaldte Atlas-projekt (kortlægning af saltvandsfisk, www.fiskeatlas.ku.dk), 

ICES/DTU Aqua, fiskernes logbøger, interviews af fiskere og litteraturen i øvrigt.

12.7.2 Fiskesamfund i Vesterhavet

Hovedparten af de fiskearter, der er registreret i Vesterhavet, er arter, som er til-

passet det tempererede havområde, der klimatisk står under indflydelse af den 

nordatlantiske vestenvindsdrift. Velkendte og kommercielt vigtige fiskearter som 

torsk, rødspætte og sild er karakteristiske for dette område. Den Engelske Kanal 

udgør nordgrænsen for en række fiskearter såsom rød mulle, ansjos samt multe 

og udgør samtidig den sydlige grænse for hovedudbredelsen af vigtige kommerci-

elle fiskearter som havtobis, torsk og rødtunge. Endelig er der også en forekomst 

af arter, som har deres hovedudbredelse i nordligere farvande, det gælder eksem-

pelvis helleflynder, sperling og guldlaks.

Ved at sammenkoble fiskernes indberetninger af fangster (logbogsdata) med data 

fra (Vessel Monitoring System (VMS)-registreringer) af hvor fartøjer har været på

de samme fangstrejser, er det muligt, med en relativt god præcision at kortlægge,

hvor de enkelte arter fanges. Dette er gennemført for de mest betydende kom-

mercielle fiskearter: ising, rødspætte, tunge, sild og torsk (BioApp & Krog 

Consult, 2014a). Det fremgår heraf, at der i nærområdet til undersøgelsesområdet 

er relativt store forekomster af fladfiskearterne rødspætte, ising og tunge - dels 

mellem undersøgelsesområdets nordøstlige del og land, og dels vest for den sydli-
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ge del af områdets afgrænsning mod vest. Torsk og sild er primært registreret i 

farvandet mellem undersøgelsesområdets nordlige del og land (nord for den 

nordligste af kabelkorridorerne). Ved fiskeundersøgelsen med garn blev der i ja-

nuar 2014 fanget i alt 107 fisk fordelt på 11 arter med en samlet vægt på ca. 12 kg. 

Ved undersøgelsen i maj 2014 blev der fanget 285 fisk fordelt på 11 arter med en 

samlet vægt på ca. 32 kg. Der blev fanget i alt 16 forskellige fiskearter ved de to 

befiskninger med garn. Ising udgjorde i begge undersøgelser omkring halvdelen 

af det samlede antal fangede fisk, målt i vægt udgjorde ising henholdsvis 57 % og 

39 % af fangsternes samlede vægt. Fangsten af ising var, målt i antal, næsten 3 

gange større i maj end i januar. Bemærkelsesværdigt nok, blev der kun i maj fan-

get eksemplarer af de to andre vigtige fladfiskearter – rødspætte og tunge. 

Fangster gjort med reje-bomtrawl bestod bl.a. af små isinger, rødspætter, glas-

tunger, fløjfisk, sild, brislinger. Der blev fanget i alt 19 fiskearter med reje-

bomtrawl. De hyppigst forekommende arter i november 2013 var ising og sand-

kutling, mens det i maj 2014 var glastunge og rødspætte. Målt i antal blev der 

fanget langt flere fisk i november end i maj. Målt i mængde var fangsten i novem-

ber ligeledes langt højere end i maj. Fangsterne med reje-bomtrawl viser at om-

rådet også er et opvækstområde for fisk.

I forbindelse med fiskeundersøgelserne omkring undersøgelsesområdet iværksat 

i forbindelse med nærværende VVM-redegørelse er der samlet fanget 24 fiskear-

ter, som fremgår af Tabel 12-1 (BioApp & Krog Consult, 2014a).

Arter, som forekommer talrigt, har stor økologisk betydning og/eller er vigtige for 

fiskeriet, benævnes ”nøglearter”. På baggrund af de udførte undersøgelser og ek-

sisterende viden fra fiskeriet i området vurderes det at nøglearterne i området 

omkring undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark omfatter føl-

gende arter: Torsk, rødspætte, tunge, pighvarre, ising, sild, tobis, glastunge, fløj-

fisk og sandkutling (BioApp & Krog Consult, 2014a).
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Tabel 12-1. Arter fanget i forbindelse med fiskeundersøgelserne iværksat i forbindelse med 

nærværende VVM-redegørelse. Fangstmetoderne er reje-bomtrawl og garn 

(BioApp & Krog Consult, 2014a).

Dansk navn Videnskabeligt navn

Sild Clupea harengus

Brisling Sprattus sprattus

Torsk Gadus morhua

Hvilling Merlangius merlangus

Sej Pollachius virens

Sandkutling Pomatoschistus minutus

Stribet fløjfisk Callionymus lyra

Fløjfisk sp. Callionymus sp.

Alm. Ulk Myoxocephalus scorpius

Alm. Panserulk Agonus cataphractus

Ising Limanda limanda

Makrel Scomber scombrus

Grå knurhane Eutrigla gurnardus

Slethvarre Scophtalmus rhombus

Rødspætte Zeugopterus puntatus

Tunge Arnoglossus laterna

Hestemakrel Trachurus trachurus

Finnebræmmet ringbug Liparis liparis

Plettet tobiskonge Hyperoplus lanceolatus

Kysttobis Ammodytes tobianus

Tangspræl Pholis gunnellus

Skrubbe Platichthys flesus

Glastunge Buglossidium luteum

Pighvarre Psetta maxima

Ålekvabbe Zoarces viviparus
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12.8 Marine pattedyr

Nordsøen er hjemsted for flere arter af havpattedyr herunder spættet sæl, gråsæl 

og marsvin. Marsvin lever hele deres liv i vandet, hvorimod sæler yngler og hviler 

på land. 

Afsnittet bygger på baggrundsrapporten, der beskriver forholdene for havpatte-

dyr (IBL & NIRAS, 2015).

12.8.1 Metode 

Der er foretaget en kortlægning af den eksisterende viden om forekomsten af 

havpattedyr i undersøgelsesområdet ved Vesterhav Nord Havmøllepark og i 

Nordsøen. Kortlægningen har inddraget alle relevante kilder fra den videnskabe-

lige litteratur og tidligere gennemførte miljøvurderinger. Der er så vidt muligt fo-

retaget en kortlægning af, hvilke subpopulationer havpattedyrene i undersøgel-

sesområdet tilhører. Det er vigtigt, hvis projektets effekter på populationsniveau 

skal kunne beskrives.

Der er desuden over en periode på 10 måneder foretaget en kortlægning af mar-

svin aktivitet i området. Kortlægningen er sket ved at udlægge en C-POD station. 

Stationen bestod af fire afmærkningsbøjer og tre C-PODS, se Figur 12-14. C-PODs 

er i stand til at opfange og optage de kliklyde, som marsvin bruger til ekkolokali-

sering.

Endvidere er der gennemført kortlægning fra fly af tilstedeværelsen og fordelin-

gen af havpattedyr i området. Der er fortaget ni kortlægninger fra fly fordelt over 

en periode på ni måneder, se Figur 12-15.
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Figur 12-14. Placeringen af C-POD stationen i undersøgelsesområdet. De angivne positioner 

(positions) viser placeringen af de fire kardinalbøjer (cardinal) eller afmærk-

ningsbøjer og de tre C-PODs.
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12.8.2 Eksisterende forhold

Marsvin

Marsvin er den mest almindelige hvalart i Danmark og kan ses året rundt i de 

danske farvande. Det er en af de mindste tandhvaler. Med en gennemsnitlig leve-

alder på 8-10 år og en maksimal levealder på 20 år (Bjørge & Tolley, 2009) er 

marsvinet relativt kortlivet sammenlignet med andre tandhvaler.

Marsvinet er meget alsidigt i sit fødevalg, men lever typisk af forskellige arter af 

fisk, både pelagiske og bundlevende arter. Fisk, der er skjult i blød bund lokalise-

res ved at udsende ekkoorienteringslyde. Dermed er marsvin en af 11 arter af hva-

ler, der bruger en højfrekvent biosonar til at lokalisere føde og til at orientere sig 

under vandet (Miller, 2013). 

Marsvinet er en internationalt beskyttet art, som er opført på EU habitatdirekti-

vets Bilag IV, og på Bonn direktivets Bilag II.

Flytællingerne kortlagde en tæthed af marsvin i undersøgelsesområdet, som må 

betegnes som lav om vinteren og lav til moderat om foråret og sommeren i for-

hold til andre områder i Nordsøen, se Figur 12-15. Den gennemsnitlige tæthed var 

0,45 dyr/km2. Data fra C-PODs viste, at der er marsvin til stede i området hele 

døgnet og på alle tidspunkter af året. 

Figur 12-15. Tæthed af marsvin (harbour porpoises) i undersøgelsesområdet for Vesterhav 

Nord Havmøllepark under ni flytællinger fra november 2013 til juli 2014 (IBL & 

NIRAS, 2015). Y-aksen angiver antal marsvin pr km2 og x-aksen angiver under-

søgelsesdagene.

Den lave til moderate tæthed af marsvin, og at der kun blev observeret få kalve i 

området, betyder at områdets betydning for marsvin må betragtes som mindre. 
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Særligt sammenlignet med områder med meget højere tætheder af marsvin som 

for eksempel Horns Rev længere mod syd og Skagerrak længere mod nord.

Marsvinene i undersøgelsesområdet er en del af en subpopulation i Nordsøen, 

der består af ca. 230.000 dyr.

Spættet sæl

Spættet sæl er den mest almindeligt forekommende sælart i Danmark. Den fore-

kommer især i kystnære farvande, hvor der er rigeligt føde. Føden udgøres pri-

mært af fisk, men også af blæksprutter og krebsdyr. Arten er opført på EU habi-

tatdirektivets Bilag II og V, og er også en del af udpegningsgrundlaget for det 

nærliggende habitatområde ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 

Agerø” (dette områdes vestlige grænse ligger ca. 8 km fra undersøgelsesområdets 

nordlige grænse). Habitatområdet ligger dog skærmet fra undersøgelsesområdet, 

da det ligger inde i Limfjorden, se Figur 12-16. 

Sæler ved Vesterhav Nord Havmøllepark vil formentligt hovedsagligt komme fra 

bestanden i Limfjorden, hvor de nærmeste hvile- og yngleområder ligger. Desu-

den kan der også komme dyr fra bestanden i Vadehavet. Dyrene i disse områder 

udgør samlet set ca. 42.000 dyr. I 2012 blev bestanden i Limfjorden estimeret til 

ca. 2.700 dyr (Hansen, 2013), mens bestanden i Vadehavet i 2013 er opgjort til ca. 

39.400 dyr (TSEG, 2013).

I forbindelse med flytællingerne blev der i alt observeret seks spættede sæler i og 

omkring undersøgelsesområdet, se Figur 12-17. Selvom der ikke er hvile- og yng-

leområder langs den jyske vestkyst bruges området altså til at fouragere i. Der er 

dog ikke noget, der tyder på, at sæler bruger området lige så meget som områder i 

Vadehavet, der ligger tættere på hvilepladserne der (Tougaard, et al., 2008). Un-

dersøgelserne tyder også på, at området kun i begrænset grad bruges som foura-

geringsområde for bestanden i Limfjorden. Samlet vurderes det, at områdets be-

tydning for spættet sæl må betragtes som mindre.
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Figur 12-16. Undersøgelsesområde for Vesterhav Nyd Havmøllepark og de tre nærmeste habi-

tatområder, hvor spættet sæl er en del af udpegningsgrundlaget. I baggrunden 

ses forekomsten af spættede sæler, der blev mærket med satellit-sendere ved Rø-

mø i Vadehavet (Tougaard, et al., 2008).
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Figur 12-17. Observationer af sæler i undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Havmølle-

park under ni flytællinger fra november 2013 til juli 2014 (IBL & NIRAS, 2015). 

Signaturen på figuren viser, at der er observeret gråsæl (grey seal), spættet sæl 

(harbour seal) og uidentificerbare sæler (unidentified pinniped). På figuren vises 

desuden flytransekter (flight transects), undersøgelsesområde (development 

area) og den danske kystlinje (Danish coastline).
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Gråsæl

Gråsæl er en stor sæl. Sælen holder til i kystområder, hvor den lever af fisk, men 

også af blæksprutter og krebsdyr. Arten er opført på EU habitatdirektivets Bilag II 

og V, men er dog ikke en del af udpegningsgrundlaget på habitatområder i nær-

heden af undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark. De nærmeste 

habitatområder, hvor gråsæl er en del af udpegningsgrundlaget er nr. 78 Vadeha-

vet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde og nr. 255 Sydlige Nordsø, 

henholdsvis ca. 110 og 120 km fra undersøgelsesområdet.

Der findes ca. 300.000 gråsæler på verdensplan og ca. 130.000 i den østlige del 

af Atlanterhavet, primært langs Storbritanniens kyster. Der findes dog kun gan-

ske få sæler langs den jyske vestkyst og i den danske del af Vadehavet, og gråsæl 

yngler fortsat ikke i området. De få sæler skyldes blandt andet, at sælerne tidlige-

re har været intensivt jaget. I forbindelse med flytællingerne blev der i alt obser-

veret 6 gråsæler i og omkring undersøgelsesområdet, se Figur 12-17.

Resultatet af flytællingerne, og tilsvarende undersøgelser ved Vesterhav Syd 

Havmøllepark og havmølleparkerne på Horns Rev viser, at undersøgelsesområdet 

og den nordlige del af den danske del af Nordsøen ikke er et vigtigt område for 

gråsæl. 

Andre arter

Udover marsvin, spættet sæl og gråsæl kan andre havpattedyr optræde sjældent i 

danske farvande. Det kan for eksempel dreje sig om vågehval og hvidnæse. Under 

flytællingerne blev i alt fire hvidnæser observeret i marts, juni og juli 2014 (IBL & 

NIRAS, 2015).

12.9 Fugle

Kapitlet er opdelt i to hovedafsnit, som omhandler hhv. rastende fugle, som lever 

permanent i området eller som raster i kortere eller længere tid i området ud for 

den jyske vestkyst og trækkende fugle, som kommer forbi kysten på træk. Afsnit-

tene er baseret på to baggrundsrapporter henholdsvis rapporten om de rastende 

fugle (NIRAS, 2015c) og rapporten om de trækkende fugle (NIRAS, 2015d).

12.9.1 Rastende fugle

De rastende fugle lever enten permanent i området eller raster i kortere eller læn-

gere tid langs den jyske vestkyst.

Metode

Forekomsten og beskrivelsen af rastende fugle i undersøgelsesområdet er baseret 

på en gennemgang af litteraturen for det regionale område kombineret med pro-

jektspecifikke fugleundersøgelser foretaget fra fly.
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Eksisterende viden er bl.a. baseret på tidligere optællinger (Petersen & Nielsen, 

2011) og analyser, som omfatter data fra det nationale overvågningsprogram 

(NOVANA) samt supplerende data indsamlet af det tidligere DMU (nu DCE). 

Yderligere generel information om tætheder og fordeling af havfugle i Nordsøen 

herunder langs den danske kyst er hentet i litteraturen (Skov, et al., 1995).

Undersøgelserne ved Havmølleparker Horns Rev 1, 2 og 3, der ligger cirka 90 km 

syd for undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark, er ligeledes 

inddraget (Noer, et al., 2000), (Christensen, et al., 2003), (Christensen, et al., 

2006), (Petersen, et al., 2004), (Petersen, et al., 2006a), (Petersen, et al., 2006b),

(Petersen, et al., 2014), ligesom de systematiske fugleobservationer fra kysten ved 

Blåvands Huk er inddraget (Kjær, 2000), (Jakobsen, 2008).

Projektspecifikke data om antal og fordeling af fugle blev indsamlet ved optællin-

ger foretaget langs tyve foruddefinerede transekter udlagt med 2 kilometers mel-

lemrum. Fugletællingerne fra fly er foretaget i et 1.036 km2 stort område, som vist 

på Figur 12-18. Undersøgelserne fra luften blev udført fra et tomotorers fly (Brit-

tan Norman BN2) udstyret med boblevinduer i en flyvehøjde på 76 m (250 fod) 

og med en flyvehastighed på ca. 185 km / t (100 knob).

Data er indsamlet i henhold til ESAS aerial survey methodology5 (Camphuysen, et 

al., 2004). Alle observationer blev registreret kontinuerligt på diktafoner, herun-

der oplysninger om art, antal, adfærd, transekt og tid. Ligeledes er vejrforholdene 

noteret. 

I perioden fra november 2013 til april 2014 er der foretaget i alt seks fugletællin-

ger fra fly, Tabel 12-2. Fugletællingerne var planlagt foretaget som månedlige un-

dersøgelser med regelmæssigt interval. På grund af en langvarig periode med 

stormvejr i løbet af december 2013 og januar 2014 blev der ikke foretaget under-

søgelser i denne periode. Der er i stedet foretaget to optællinger i hhv. februar og 

marts 2014. I forbindelsen med databehandlingen er der taget højde for eventuel-

le konsekvenser for enkeltarter, som optræder sæsonbestemt. For hver undersø-

gelse er den undersøgte strækning (indsatsen) estimeret. Den samlede længde af 

transekterne er omkring 972 km. Indsats for hver af de seks flytællinger er angi-

vet i Tabel 12-2. De varierende indsatser skyldes hhv. høj sø og lav sigtbarhed el-

ler stærk blænding, alle forhold som påvirker observationerne.

                                                       

5 Metode til optælling af havfugle via transekter.
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Figur 12-18. Fugleoptællingerne fra fly er foretaget langs tyve foruddefinerede transekter ud-

lagt med 2 km mellemrum (røde linjer). Transekterne dækker hele undersøgelses-

området (gengivet med grå signatur) samt et omgivende område, i alt 1.036 km2. 

Den jyske vestkyst er vist med lysegul signatur.
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Tabel 12-2. I perioden fra november 2013 til april 2014 er der foretaget i alt seks fugletællin-

ger fra fly. Indsatsen er angivet i km og svarer til den summerede undersøgte 

strækning på begge sider af flyet (NIRAS, 2015c).

Dato for fugletælling Indsats (km) Indsats (%)

26. november 2013 922 95

04. februar 2014 520 53

26. februar 2014 889 91

11. marts 2014 972 100

24. marts 2014 776 80

11. april 2014 856 88

Tætheder og antal fugle indenfor optællingsområdet er estimeret ved Distance 

Sampling Technique i programmet Distance 6.2 (Thomas, et al., 2010). Når man 

optæller fugle i bånd langs transekter, kan man estimere antallet af fugle indenfor 

et større areal ved at gange antallet af registrerede fugle med forholdet mellem 

det undersøgte areal og optællingsområdets areal. Da fugle tættest på flyet er let-

tere at opdage end fugle længere væk, bliver man nødt til at kompensere for de 

fugle, man overser. Via programmet (Distance 6.2) tilpasses en model over obser-

vationssandsynlighed til data, og derigennem kan man estimere, hvor mange fug-

le man overser pga. afstand og derved beregne tætheder og populationsstørrelser. 

En central forudsætning for denne analyse er dog, at alle fugle tæt på transektet 

registreres, men da en række arter reagerer på flyet ved f.eks. at dykke eller flyve 

væk, er det nødvendigt at korrigere for de individer, som er i området, men ikke 

kan registreres af observatørerne. Korrektionen kan foretages vha. en faktor, som 

anslår forholdet mellem fugle under og over vandoverfladen. Denne faktor er ikke 

indbygget i modellen, men der tages hensyn hertil i forbindelse med vurderinger-

ne. Ligeledes korrigeres der for fugle, som flyver væk fra området som respons på 

overflyvningen (NIRAS, 2015c). 

Rastende fugle omkring undersøgelsesområdet 

Det følgende afsnit giver et overblik over data indsamlet ved de projektspecifikke 

fugletællinger fra fly.

I undersøgelsesperioden fra november 2013 til april 2014 blev 16 fuglearter iden-

tificeret, Tabel 12-3. Da artsbestemmelsen i nogle tilfælde er vanskelig blev yder-

ligere fem artsgrupper defineret. I alt blev der talt 2.437 fugle. Den mest talrige 

art ved optællingen var sortand med 874 individer efterfulgt af lommer (536 indi-

vider, hvoraf de 35 blev identificeret som rødstrubet lom). Blandt mågerne var 

stormmågen den mest udbredte (314 individer). Nogle arter forekom kun sjæl-

dent og i meget lavt antal f.eks. mallemuk, skarv, fløjlsand, hættemåge og tejst.
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Tabel 12-3. Observationerne fra fugletællingerne fra fly. Data er indsamlet i perioden no-

vember 2013 til april 2014 (NIRAS, 2015c).

Dansk navn Videnskabeligt navn Individer

Lom Gavia spec. 501

Rødstrubet lom Gavia stellata 35

Mallemuk Fulmarus glacialis 1

Sule Morus bassana 124

Skarv Phalacrocorax carbo 1

Sortand Melanitta nigra 874

Fløjlsand Melanitta fusca 2

Stormmåge Larus canus 314

Sølvmåge Larus argentatus 87

Sildemåge Larus fuscus 28

Svartbag Larus marinus 27

Hættemåge Larus ridibundus 5

Dværgmåge Hydrocoloeus minutus 29

Ride Rissa tridactyla 85

Måge 23

Store måger 81

Små måger 46

Lomvie/Alk 134

Lomvie Uria aalge 36

Alk Alca torda 1

Tejst Cepphus grylle 3

Total 2.437

På baggrund af observationerne er det samlede antal af hver art indenfor optæl-

lingsområdet beregnet (Tabel 12-4). Nogle arter forekom dog så fåtalligt, at der 

ikke var basis for beregningen.
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Tabel 12-4. Det samlede beregnede antal fugle indenfor optællingsområdet for hver af de seks 

fugletællinger. Det største antal er markeret med fed.

Dansk 

navn
26/11-2013

04/02-

2014
26/02-2014 11/03-2014 24/03-2014 11/04-2014

Lom 32 69 158 463 691 340

Sule 11 0 8 21 79 69

Sortand 40 486 58 193 713 176

Dværgmåge 0 15 6 0 31 3

Stormmåge 63 208 22 179 202 14

Sildemåge 0 0 19 7 38 8

Sølvmåge 20 53 0 26 23 44

Svartbag 24 19 13 0 3 6

Ride 134 17 40 3 38 20

Lomvie/Alk 33 30 120 91 225 168

Data er behandlet for hver enkelt art, og for at illustrere undersøgelsernes anven-

delse er nøglearterne lom og sortand gennemgået nedenfor. For lignende gen-

nemgang af de øvrige arter henvises til baggrundsrapporten om rastende fugle 

(NIRAS, 2015c).

Lommerne i området omkring undersøgelsesområdet

Observationerne dækker over registreringer af rødstrubet lom og uidentificerede 

lommer.

Den beregnede tæthed af lommer varierer mellem 0,03 lommer pr. km² (novem-

ber 2013) og 0,67 lommer pr. km² (marts 2014). Det samlede antal indenfor det 

undersøgte område omkring Vesterhav Nord Havmøllepark varierer mellem 32 

og 691 lommer (Figur 12-19). Antallet må antages at være underestimeret, idet 

lommerne dykker som en del af deres normale fødesøgningsadfærd, og under dyk 

er de ikke synlige for optællerne. Kun få lommer blev set flyvende. Undersøgelsen 

viser en sæsonmæssig variation med få individer ved de tre første undersøgelser 

og en generel stigning i antallet frem mod udgangen af marts 2014 (Figur 12-19). 

Det stigende antal fugle fra begyndelsen af marts er tegn på forårstræk, idet langt 

størstedelen af populationen forventes at trække mod Grønland, det nordlige 

Skandinavien og Sibirien, hvor lommerne yngler i sommerhalvåret. Kun få indi-

vider oversomrer i de danske farvande.
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Figur 12-19. Det beregnede antal af lommer (= divers) (sort linje) og 95 % konfidensinterval 

(lysegrå skygge) (NIRAS, 2015c). Ligeledes viser figuren variationen mellem de 

seks optællinger foretaget i perioden november 2013 og april 2014.

Den relative tæthed af lommer i det undersøgte område viser, at lommerne ho-

vedsageligt opholder sig i de kystnære områder med de højeste tætheder øst og 

sydøst for undersøgelsesområdet (Figur 12-20). Langs den undersøgte del af den 

jyske vestkyst er der særligt to områder, hvor lommerne koncentrerer sig. Det 

drejer sig om et område sydøst for undersøgelsesområdet på omkring 12 x 4 km, 

og et område med tilsvarende høje tætheder øst for den nordlige del af undersø-

gelsesområdet umiddelbart syd for Thyborøn. De højeste tætheder er registreret 

udenfor undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark (Figur 12-20). 

Der var i øvrigt en betydelig variation i lommernes geografiske fordeling mellem 

de seks optællinger indenfor perioden november 2013 til april 2014 (Figur 12-21).
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Figur 12-20. Den relative tæthed af lommer i det undersøgte område (NIRAS, 2015c). Data re-

præsenterer antal observerede fugle per kilometer og er vist som 2 x 2 km kva-

drater, hvor farveintensiteten indikerer tætheden. Data er indsamlet ved fugletæl-

linger fra fly i perioden november 2013 til april 2014. Undersøgelsesområdet er 

indtegnet med sort og Jyllands vestkyst vist med lysegul signatur.
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Figur 12-21. Det registrerede antal lommer og den deraf beregnede tæthed (antal lommer per 

km2) vist for hver af de seks optællinger gennemført i perioden november 2013 til 

april 2014, (NIRAS, 2015c). De beregnede tætheder er vist som 2 x 2 km kvadra-

ter, hvor farveintensiteten indikerer tætheden. Ligeledes er det registrerede antal 

lommer angivet med punkter. Undersøgelsesområdet (development area) er vist 

med rød signatur.
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Lommerne opholder sig typisk i områder med vanddybder på 8-31 m, med den 

højeste koncentration af lommer i områder med vanddybder på 14-23 m. Meget 

få individer opholder sig kystnært fra 0 m ud til cirka 10 m.

Rødstrubet lom er den mest almindelige lom i Nordsøen (Dierschke, et al., 2012). 

Baseret på resultaterne fra undersøgelser foretaget i 1999 i forbindelse med 

Havmøllepark Horns Rev 1 var 78 % af de identificerede lommerrødstrubet lom,

og 22 % var sortstrubet lom (Christensen, et al., 2006). Hvidnæbbet lom og islom 

er kun sjældent registreret.

Lommernes fordeling langs den danske vestkyst er modelleret i forbindelse med 

en tidligere undersøgelse (Figur 12-22) (Petersen & Nielsen, 2011). Undersøgel-

sesområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark ligger delvist indenfor det model-

lerede område med estimerede tætheder på 0-0,03 individer per km². I den syd-

lige del af optællingsområdet omkring Vesterhav Nord Havmøllepark øges esti-

matet til værdier på omkring 0,1 lommer per km².

Figur 12-22. Modelleret fordeling af lommer (individer per km2) i foråret 2008 og 2009 samt 

placeringen af hhv. Havmøllepark Horns Rev 1, 2 og 3 og undersøgelsesområder-

ne for Vesterhav Syd Havmøllepark og Vesterhav Nord Havmøllepark. Figuren er 

modificeret efter en rapport om vandfugle i danske havområder. Undersøgelses-

området er vist med grå signatur (Petersen & Nielsen, 2011).

En lignende undersøgelse af et relativt lille kystområde vest for Limfjorden, som 

delvist overlapper med undersøgelsesområdet (Skov, et al., 1995) rapporterede 
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om tætheder på 2,11 lommer per km² og en estimeret populationsstørrelse på 

1.200 individer i forårsmånederne indenfor et område på 560 km2.

Undersøgelser foretaget i regi af Havmølleparker Horns Rev 1, 2 og 3 giver yderli-

gere oplysninger om forekomsten og fordelingen af lommer langs den jyske vest-

kyst. Den seneste undersøgelse er foretaget ved Havmøllepark Horns Rev 3 og 

rapporterer om tætheder på op til 2,2 lommer per km² om foråret og omkring 0,5 

lommer per km² i vinterperioden (Energistyrelsen, 2014). I undersøgelse af, 

hvorledes Havmøllepark Horns Rev 2påvirker fugle (Christensen, et al., 2006), er 

der rapporteret om lavere forårstætheder i forbindelse med Havmøllepark Horns 

Rev 2 svarende til 0,8 lommer per km². I forbindelse med undersøgelser af Hav-

møllepark Horns Rev 1 fremkom en lignende fordeling med høje tætheder i kyst-

områder (Christensen, et al., 2003). I et tidligere studie, hvor man har samlet da-

ta fra havmølleparkerne ved Horns Rev fremgår det, at antallet af fugle stiger be-

tydeligt i forårsmånederne (februar, marts og april) (Petersen, et al., 2006a). 

Sæsonvariationen omkring undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Havmølle-

park er den samme som vist i forbindelse med havmølleparkerne ved Horns Rev, 

men lommernes estimerede tæthed omkring undersøgelsesområdet for Vesterhav 

Nord Havmøllepark er særligt i vintermånederne lavere end registreret i Horns 

Rev området.

Sortænderne i området omkring undersøgelsesområdet

Forekomsten af sortænder varierer mellem 0,04 individer per km² i slutningen af 

november 2013 og 0,69 individer per km² i april 2014. Det beregnede antal var 

størst ved undersøgelsen i marts 2014, hvor det beregnede antal sortænder var 

713 (Figur 12-23). 
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Figur 12-23. Det beregnede antal sortænder (= Common Scoter) (sort linje) og 95 % konfiden-

sinterval (lysegrå skygge), (NIRAS, 2015c). Ligeledes viser figuren variationen 

mellem de seks optællinger foretaget i perioden november 2013 og april 2014.

Koncentrationen af sortænder er relativ høj i et kystnært område syd for under-

søgelsesområdet (Figur 12-24). Der er også registreret sortænder øst og nordøst 

for undersøgelsesområdet, men med lavere relative tætheder. Sortænderne var 

fraværende i en afstand af mere end 6 km fra kysten. Indenfor undersøgelsesom-

rådet er der ikke registreret sortænder. Fordelingen var stort set den samme ved 

alle seks fugletællinger foretaget i perioden november 2013 og april 2014. 

Størstedelen af de registrerede sortænder (85 %) blev set i områder med vand-

dybder mellem 14 og 18 m. Der er ikke registreret sortænder i områder med 

vanddybder større end 24 m. 

Fordelingen af sortænder afhænger af fødetilgængeligheden. I forbindelse med 

havmølleparkerne Horns Rev 1, 2 og 3 har man vist, at almindelig trugmusling og 

amerikansk knivmusling er de vigtigste fødeemner for sortænderne (Skov, et al., 

2008). Hverken almindelig trugmusling eller amerikansk knivmusling er regi-

streret i forbindelse med undersøgelserne af bundfaunaen indenfor undersøgel-

sesområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark (MariLim, 2014). Derimod fandt 

man elliptisk trugmusling, som er nært beslægtet med almindelig trugmusling og 

dermed formentlig repræsenterer den sammen fødeværdi. Der er en tydelige ten-

dens til, at sortænderne foretrækker vanddybder lavere end 18 m, da det generelt 

er for energikrævende at dykke dybere end 14-18 m efter føden. 
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Figur 12-24. Den relative tæthed af sortænder i det undersøgte område, (NIRAS, 2015c). Data 

re præsenterer antal observerede fugle per kilometer og er vist som 2 x 2 km kva-

drater, hvor farveintensiteten indikerer variation i tætheden. Data er indsamlet 

ved fugletællinger fra fly i perioden november 2013 til april 2014. Undersøgelses-

området for Vesterhav Nord Havmøllepark er indtegnet med sort og Jyllands 

vestkyst vist med lysegul signatur.
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Havbundstopografien i undersøgelsesområdet viser, at de fleste områder er dybe-

re end 20 m. Dette er i tråd med undersøgelsens resultat, som viser, at sortand 

ikke er registreret indenfor undersøgelsesområdet (Figur 12-24).

Sortænder forekommer generelt i stort antal i de danske kystvande med en velde-

fineret fordeling (Petersen & Nielsen, 2011). I Nordsøen findes et vigtigt rasteom-

råde vest og syd for Blåvands Huk (herunder områder omkring Horns Rev) samt 

omkring øerne længere sydpå. I modsætning hertil indikerer undersøgelser nord 

for Blåvands Huk, at sortænder kun forekommer i lavt antal i dette område 

(Petersen & Nielsen, 2011).

I forbindelse med undersøgelserne omkring Havmøllepark Horns Rev 3 nåede 

den maksimale tæthed (i februar) næsten 45 sortænder per km², selvom sortæn-

der var fraværende i dele af undersøgelsesområdet (Energistyrelsen, 2014). Også 

ved undersøgelserne omkring Havmøllepark Horns Rev 2 fandt man høje tæthe-

der af sortænder. Fordelingen bestemmes af vanddybden og forekomsten af eg-

nede fødeemner. En tidligere undersøgelse har påvist, at sortanden har en stærk 

præference for områder med vanddybder mellem 6 - 14 m (Christensen, et al., 

2006). Dette afviger fra endnu tidligere undersøgelser, som beskriver en præfe-

rence for vanddybder på 4 - 10 m. Præferencen afhænger formentlig af de fore-

trukne fødeemner (muslinger). Sortand er kendt for at fouragere på amerikansk 

knivmusling, som findes på dybere vand end andre relevante fødeemner. I for-

bindelse med undersøgelserne omkring Havmøllepark Horns Rev 3 ændrede 

sortænderne præference over sæsonen, hvilket indikerer, at det foretrukne føde-

emne skiftede fra almindelig trugmusling til amerikansk knivmusling i løbet af 

undersøgelsesperioden (Energistyrelsen, 2014). 

Resultaterne af undersøgelserne, som er foretaget i forbindelse med nærværende 

projekt, bekræfter den fordeling af sortænder, som er vist i tidligere studier samt 

den beskrevne tendens til, at sortænder kun forekommer i lave antal nord for 

Blåvands Huk. De fundne tætheder på mindre end 1 sortand per km² og en mak-

simal populationsstørrelse på 713 sortænder er meget lavere end tilsvarende regi-

streringer fra området omkring Horns Rev.

Mågerne i området omkring undersøgelsesområdet

Flere forskellige mågearter er registreret i området omkring undersøgelsesområ-

det herunder stormmåge, sølvmåge, sildemåge, svartbag samt ride. Stormmågen 

er langt den hyppigste mågeart i området. Registreringerne af stormmåge varie-

rer betydeligt mellem de seks fugletællinger som vist på Figur 12-25 med bereg-

nede antal mellem 14 til 208 stormmåger indenfor optællingsområdet.

Mågerne er generelt registreret relativt jævnt fordelt indenfor det undersøgte om-

råde, stormmågen dog med en koncentration i den nordøstlige del af området. 

Mågernes tilstedeværelse og fordeling er typisk bestemt af fiskefartøjerne tilste-

deværelse, hvilket dog er mindre udtalt for sildemågernes vedkommende.



77

Figur 12-25. Det beregnede antal af stormmåger (= Common Gull)(sort linje) og 95 % kon-

fidensinterval (lysegrå skygge) (NIRAS, 2015c). Ligeledes viser figuren variatio-

nen mellem de seks optællinger foretaget i perioden november 2013 og april 2014.

Øvrige arter

For en nærmere gennemgang af de øvrige arter, som er registreret i optællings-

området henvises til baggrundsrapporten om rastende fugle (NIRAS, 2015c). 

Samtlige registrerede arter fremgår i øvrigt af Tabel 12-3.

12.9.2 Trækfugle

Trækfugle udgøres i denne forbindelse af fugle, der trækker forbi den jyske vest-

kyst uden at yngle eller overvintre i området.

Metode

Gennemgangen af de trækkende fugle, som trækker forbi den jyske vestkyst, er 

baseret på et litteraturstudie. 

I studiet indgik bl.a. observationer fra området omkring Horns Rev, hvor fugle er 

overvåget ved to offshore-transformerplatforme. Ligeledes er der hentet data fra 

Blåvand Fuglestation fra perioden 2009 – 2013. Data blev gennemgået for at af-

dække hvilke arter, der benytter trækkorridorer, som potentielt kan påvirkes af 

Vesterhav Nord Havmøllepark. Tærskelværdien for, hvornår det er relevant at til-

lægge en art betydning, er i denne sammenhæng, når registreringerne udgør 

mindst 1 % af den biogeografiske bestand. For en nærmere beskrivelse henvises 

til baggrundsrapporten om trækkende fugle (NIRAS, 2015d). 
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Påvirkningen er vurderet for følgende trækfugle: kortnæbbet gås, grågås, lysbuget 

knortegås, pibeand, krikand og spidsand samt for følgende havfugle, som tillige 

vurderes at kunne påvirkes af Vesterhav Nord Havmøllepark: ederfugl, sortand, 

toppet skallesluger, rødstrubet lom, almindelig kjove, storkjove, ride, hættemåge, 

dværgmåge, stormmåge, sildemåge, sølvmåge, svartbag, splitterne, fjordterne og 

havterne.

Trækkende fugle omkring undersøgelsesområdet

De relevante fuglearter er inddelt i følgende gruppering: andefugle, rovfugle, tra-

ner, vadefugle, spurvefugle og havfugle.

Andefugle

Der er registreret i alt 5.136 gæs/svaner ved hhv. Blåvand Fuglestation og de to 

offshore-transformerplatforme ved Horns Rev. Individerne er fordelt mellem føl-

gende seks arter: grågås, kortnæbbet gås, blisgås, bramgås, knortegås og knop-

svane. Størstedelen af observationerne er gjort fra Blåvand Fuglestation, som lig-

ger nordvest for Esbjerg. Kun to arter (grågås og kortnæbbet gås) er registreret 

ved offshore-stationerne (Jensen, et al., 2014).

Observationerne ved Blåvand Fuglestation tyder på, at en lang række gæs trækker 

langs den jyske vestkyst i løbet af efteråret. De maksimale månedlige registrerin-

ger af fire gåsearter ved Blåvand Fuglestation fra perioden mellem 2009-2013 er 

vist på Figur 12-26.

For arterne mørkbuget knortegås, grågås og kortnæbbet gås overstiger registre-

ringerne 1 % af den biogeografiske bestand, som udgør tærskelværdien for, hvor-

når det er relevant at tillægge arten betydning i forbindelse med vurderingen af 

havmølleparkens potentielle påvirkning af trækruterne. Yderligere én art, lysbu-

get knortegås, er også inkluderet for yderligere vurdering baseret på registrerin-

ger fra Blåvand Fuglestation, som overskrider 1 % af den biogeografiske bestand. 

Alle andre gåsearter herunder sædgås og blisgås blev ikke registreret i antal, som 

berettiger yderligere vurdering.
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Figur 12-26. De maksimale månedlige registreringer af fire gåsearter ved Blåvand Fuglestati-

on fra perioden mellem 2009-2013. Barnacle Goose = bramgås, dark bellied brent 

goose = knortegås, Greylag goose = grågås og pink-footed goose = kortnæbbet 

gås. 

Registreringer ved Blåvand Fuglestation viser også betydelige træk af hhv. pibe-

and, krikand og spidsand langs Vestkysten om efteråret. Alle øvrige andearter 

blev ikke registreret i antal, som berettiger yderligere vurdering.

Rovfugle

I området ved Horns Rev er der registreret 322 rovfugle fordelt på 14 arter ved de 

to offshore-transformerplatforme. Antallet af rovfugle registreret ved de to off-

shore-transformerplatforme er væsentligt lavere end registreringerne fra landfa-

ste stationer (Jensen, et al., 2014).

Ingen af rovfuglene er registreret i et omfang, som berettiger yderligere undersø-

gelse, hvilket er i overensstemmelse med eksisterende viden om rovfuglenes 

fremherskende trækruter gennem Europa (BWPI, 2009).

Traner

Der er kun registreret 13 traner ved Blåvand Fuglestation over de sidste fem år. 

Traner benytter to vigtige trækruter gennem Østersøen og tværs over det europæ-

iske fastland (BWPI, 2009). Som udgangspunkt er der ingen forbindelse mellem 

tranernes trækruter og den jyske vestkyst. Tranerne er derfor ikke behandlet 

yderligere i denne vurdering.

Vadefugle

Vadefuglenes træk er kendetegnet ved langdistancetræk foretaget som en serie af 

kortere træk mellem forskellige vådområder, hvor vadefuglene søger føde (Van 
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De Kam, et al., 2004). Radarundersøgelser har vist, at størstedelen af vadefuglene 

trækker i 500 – 4.000 meters højde ad ruter, som ikke påvirkes væsentligt af 

landskabstræk (Van De Kam, et al., 2004). Især når vadefuglene møder ugunstige 

vejrforhold, flyver de ved lavere højde og følger ledelinjer såsom kysterne. Det er 

primært under disse ugunstige vejrforhold, at vadefugle registreres i store antal 

ved f.eks. Blåvand Fuglestation (Meltofte, 1977), (Meltofte, 1993).

I forbindelse med overvågningen af fugle ved Havmøllepark Horns Rev 3 er der 

registreret i alt 6.675 vadefugle fordelt på 27 arter. Generelt er der registreret fle-

re vadefugle ved landfaste stationer end ved offshore-stationer (Jensen, et al., 

2014).

Registreringerne af trækkende vadefugle ved Blåvand Fuglestation tæller flere 

hundrede tusinde individer både forår og efterår og er et af de mest iøjnefaldende 

fugletræk langs den jyske vestkyst.

Det vurderes som usandsynligt, at trækkende vadefugle i væsentlig grad vil blive 

påvirket af Vesterhav Nord Havmøllepark, som ligger 4 km fra kysten. Vadefug-

lene er derfor ikke behandlet yderligere i denne vurdering.

Spurvefugle

Spurvefuglene trækker på tværs af brede fronter (Newton, 2010), hvilket begræn-

ser den potentielle påvirkning som følge af Vesterhav Nord Havmøllepark. Spur-

vefuglene er ikke behandlet yderligere i denne vurdering. Spurvefuglene har ge-

nerelt meget store bestande og høj reproduktionsevne. Den potentielle påvirkning 

som følge af Vesterhav Nord Havmøllepark forventes derfor at være meget lav. 

Havfugle

Forekomsten af trækkende havfugle ved Blåvand er analyseret med henblik på at 

afdække, hvilke arter der bør medtages i vurderingen. En art er vurderet nærme-

ret, hvis den gennemsnitlige årlige registrering ved Blåvand Fuglestation oversti-

ger 100 individer. I nogle tilfælde er data fra Roshage og Ørhage anvendt, i disse 

tilfælde er der anvendt en grænseværdi på 50 individer, idet registreringen disse 

to steder ikke er så effektiv som ved Blåvand Fuglestation.

Kollisionsrisiko og barriereeffekt

En række arter vurderes potentielt at kunne påvirkes som følge af Vesterhav Nord 

Havmøllepark og er derfor underlagt en nærmere vurdering. De relevante arter, 

fremgår af Tabel 12-5.
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Tabel 12-5. Der er samlet foretaget vurderinger af kollisionsrisiko og barriereeffekt for føl-

gende arter.

Art

Rødstrubet lom Grågås Mørkbuget knortegås Lysbuget knortegås

Kortnæbbet gås Krikand Spidsand Pibeand

Sortand Ederfugl Toppet skallesluger Almindelig kjove

Storkjove Stormmåge Sildemåge Dværgmåge

Sølvmåge Hættemåge Svartbag Ride

Fjordterne Havterne Splitterne

12.10 Flagermus

Havmøller tæt ved land kan tiltrække flagermus, som jager de insekter, der kan 

koncentreres omkring mølletårnene. Derved kan der opstå en risiko for at fla-

germusene kolliderer med havmøllerne. 

Afsnittet bygger på baggrundsrapporten om de trækkende fugle, der tillige inde-

holder et kapitel, der omhandler flagermus og effekten af havmøllerne for træk-

kende flagermus, (NIRAS, 2015d).

12.10.1 Metode

Baggrundsbeskrivelsen af flagermus er baseret på en gennemgang af tilgængelige 

data og et litteraturstudie af flagermus i Skandinavien samt trækmønstre og ob-

servationer af flagermus i Nordsøen. 

12.10.2 Flagermus i Nordsøen og det vestlige Jylland

Alle danske arter af flagermus er beskyttede under EU’s habitatdirektiv Bilag IV. 

Anlægsprojekter må derfor ikke medføre forringede livsvilkår eller overlevelses-

muligheder for disse arter.

Det er kendt, at flagermus trækker over Nordsøen, også fra Danmark. Observati-

oner af flagermus over Nordsøen stammer overvejende fra Tyskland (Walter, et 

al., 2007), Holland (Boshamer & Bekker, 2008) og fra engelske kystlinjer (Baagøe 

& Bloch, 1994). De mest talrige observationer stammer fra et studie i Holland af 

34 flagermus på 65 platforme over en periode på 19 år (Boshamer & Bekker, 

2008). 

Flagermus findes mere talrigt tæt på kystlinjen, særligt i de områder hvor der fo-

regår træk. I Tyske Bugt er det estimeret at ca. 3700 troldflagermus og ca. 990 

brunflagermus trækker indenfor en zone på 200 km (Skiba, 2007). Disse arter 

vurderes at forlade land i den nordlige del af Vadehavet inklusiv området om-

kring Blåvandshuk, men ikke mere nordligt (Orbicon, 2014b). 
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Den jyske vestkyst er generelt karakteriseret af lave bestandstætheder af flager-

mus. De lave bestandstætheder er sandsynligvis en følge af, at vestkystens land-

skab har få gamle træer eller andre passende levesteder, som foretrækkes af man-

ge arter (Møller, 2013). Derudover må det forventes at de relativt vindfulde om-

råder med få læområder, hvor insekter kan samle sig, gør området mindre attrak-

tivt for fødesøgende flagermus. 

I kystområdet i nærheden af Vesterhav Nord Havmøllepark er der ikke registreret 

flagermus i det nationale overvågningsprogram (Møller, 2013). De mest sandsyn-

lige arter, som kan forventes at forekomme i og omkring Vesterhav Nord Hav-

møllepark er vandflagermus og sydflagermus, og det vil være mest sandsynligt, at 

man vil kunne finde en af disse arter i undersøgelsesområdet. Sydflagermus fore-

kommer lidt oftere i de kystnære områder syd for Vesterhav Nord Havmøllepark, 

men også damflagermus, troldflagermus og brunflagermus forekommer i kystom-

råder, dog i færre antal (Møller, 2013). 

Vandflagermus og sydflagermus er nogle af Danmarks almindeligste flagermusar-

ter. Begge arter er vidt udbredt og almindelig over hele landet bortset fra dele af 

det nordlige Jylland og nogle øer. Det forventes, at kun meget få individer vil fou-

ragere eller trække i området omkring Vesterhav Nord Havmøllepark.

Derudover er Vesterhav Nord Havmøllepark ikke beliggende på nogen kendt 

trækrute for flagermus.

12.11 Marinarkæologi

I relation til marinarkæologiske interesser i området for den planlagte havmølle-

park er der fokus på henholdsvis skibsvrag og andre menneskeskabte genstande 

på havbunden samt eventuelle oversvømmede stenalderbopladser. Ved etablerin-

gen af fundamenter og søkabler udføres gravearbejde og anden forstyrrelse af 

havbunden, som potentielt kan skade arkæologiske fortidsminder. Nærværende 

kapitel er baseret på resultaterne af den arkivalske kontrol og gennemgang af 

geofysik data, som er sammenfattet i rapporterne:

 Vesterhav Nord. Arkivalsk kontrol rapport (Strandingsmuseum St. George, 

2014a).

 DKM 20.697– Vesterhavet Nord Havvindmøllepark. Kulturhistorisk vurde-

ring af geofysiske data vedr. Vesterhavet Nord Havvindmøllepark 

(Strandingsmuseum St. George, 2014b).

Afsnittet omkring stenalderbopladser er endvidere baseret på et notat, der opda-

terer baggrundsrapporten i forhold til potentialet for tilstedeværelsen af stenal-

derbopladser (Strandingsmuseum St. George, 2014b). 
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12.11.1 Metode

Der er foretaget en arkivalsk kontrol og en marinarkæologisk analyse af geofysi-

ske data fra undersøgelsesområdet, heriblandt ”side-scan sonar”, ”magnetome-

ter”, ”sub-bottom” profiler og flerstråleekkolod. For en beskrivelse af de geofysi-

ske data henvises til afsnit 12.4. 

Den marinarkæologiske analyse har ført til kortlægning af objekter eksponeret på 

havbunden, med fokus på skibsvrag og vragdele eller områder med potentiale 

herfor, samt en vurdering af sandsynligheden for at anomalierne er af arkæologi-

ske betydning. Til det formål er der foretaget en inddeling i kategorier baseret på 

et system udviklet af Vikingeskibsmuseet i Roskilde. De udpegede objekter er op-

delt i fem klasser, se Tabel 12-6. Kategorier CONF 1 – CONF 3 er af marinarkæo-

logisk interesse og omfattet af museumsloven.

Tabel 12-6. Oversigt over klassificering af udpegede objekter på fem niveauer. Systemet er 

udviklet af Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Kategori Definition

CONF 1
Udpegede objekter, der med størst sandsynlighed udgøres af arkæologisk inte-

resse

CONF 2
Mere usikre objekter, herunder de mest interessante lineære objekter (f. eks. 

med matchende magnetisk anomali)

CONF 3
Lineære objekter, hvoraf der erfaringsmæssigt vil være en andel, der er men-

neskeskabte objekter beskyttede af Museumsloven

CONF 4
Objekter, der med stor sikkerhed er menneskeskabte, men på grund af deres 

karakter anses for recente og dermed ikke beskyttede af Museumsloven

CONF 5 Anvendes til biologiske/geologiske artefakter (ikke benyttet her)

Desuden er der foretaget vurdering af hvorvidt der eksisterer områder med be-

grundet potentiale for tilstedeværelse af stenalderbopladser. Vurderingen er ba-

seret på tilstedeværelsen af ”hotspots”, som er vurderet ud fra topografi, sedimen-

tation og fiskepladsmodellen. Fiskepladsmodellen anvendes til at udpege positio-

ner, hvor man antager, at det vil være fordelagtigt for en kystbefolkning at opstille 

fiskegærde (Strandingsmuseum St. George, 2014b).

12.11.2 Menneskeskabte objekter

Menneskeskabte objekter omfatter hovedsagelig skibsvrag og vragdele. Det frem-

går af den arkivalske kontrol, at der er efterretninger om otte skibsforlis i under-

søgelsesområdet, hvoraf to vil være omfattet af museumsloven (Figur 12-27A, 

Punkt ID 9 og 93): et vrag dateret til 18oo tallet (Punkt ID93) samt vragdele af 

ubåden U-20 (Punkt ID 9). Derudover er der fundet to lokaliteter i umiddelbar 

nærhed til den nordlige kabelkorridor, der har kulturhistorisk betydning (Figur 



84

12-27A, Punkt ID 118- vragdele fra briggen Catharina). De øvrige lokaliteter kan 

potentielt have kulturhistorisk værdi, men kan ikke identificeres yderligere på 

nuværende tidspunkt med de anvendte metoder. De fleste lokaliteter ligger in-

denfor eller i nærheden af undersøgelsesområdet for den nordlige kabelkorridor. 

Figur 12-27. Kort over registrerede lokaliteter med betydning for marinarkæologisk kulturarv 

i undersøgelsesområdet til Vesterhav Nord Havmøllepark (sort stiplet). Kort A, 

registrerede lokaliteter med tilhørende lokalitetsnumre baseret på arkivalsk kon-

trol (Strandingsmuseum St. George, 2014a): rød stjerne-kulturhistorisk betyd-

ning, grøn stjerne – vurderet som ’ikke kulturhistorisk’ betydning, sort stjerne-

øvrige fund. Kort B, Oversigt over anomalier identificeret på baggrund af de geo-

fysiske data i undersøgelsesområdet (Strandingsmuseum St. George, 2014b).

Ved gennemgang af de geofysiske data (side-scan sonar og magnetometer) er der 

identificeret i alt 14 objekter i undersøgelsesområdet (Figur 12-27B), som ligger 

spredt ud over hele undersøgelsesområdet for havmølleparken. Alle registrerede 

objekter er af arkæologisk interesse. Et objekt (Figur 12-27B, Punkt ID 49) er 

klassificeret som skibsvrag (CONF 1). Derudover er der ti objekter, der viser en 

matchende afvigelse i både side-scan og magnetiske data og kan potentielt være 

skibsvrag eller vragdele (CONF 2). Tre objekter (Figur 12-27B, Punkt ID 30, 47 og 

51) er kategoriseret som værende lineære konturer (CONF 3) (dog uden at være 

A B
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identificeret i både side-scan sonar og magnetiske data), som potentielt kan være 

menneskeskabte objekter og således kan være beskyttet af Museumsloven. Der er 

ikke fundet objekter, der tilhører klasse CONF 4 og CONF 5.

På baggrund af analysen af de geofysiske data kan der forventes menneskeskabte 

objekter i undersøgelsesområdet Vesterhav Nord Havmøllepark, som kan have 

marinarkæologisk interesse.

12.11.3 Stenalderbopladser

Fra de geofysiske seismikdata (sub-bottom profiler) er der konstrueret forskellige 

terrængengivelser af hvorledes landskabskonturer har set ud tilbage i tiden. Her 

er efteristidens terræn af arkæologisk interesse, da enheden potentielt afspejler 

kystlinjerunder Ældre Stenalder.

Det fra marinarkæologisk side konstruerede efteristidsterræn er vist på Figur 

12-28. Mulige områder med stenalderbopladspotentiale begrænser sig til et nord-

ligt område (en tidligere kyststrækning) og et sydligt område (fossil sø), der begge 

er markeret med rød på Figur 12-28. 
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Figur 12-28. Mulige områder (markeret med rød) med stenalderbopladspotentiale i undersø-

gelsesområdet, udpeget på baggrund aftopografi, sedimentation og fiskeplads-

modellen (Strandingsmuseum St. George, 2014b) .
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12.12 Rekreative forhold

Rekreative interesser på havet er fritidssejlads, dykning samt lyst- og fritidsfiske-

ri. Definitionen på lyst- og fritidsfiskeri er som udgangspunkt, at de fangede fisk 

er til eget brug og at de ikke sælges videre.

12.12.1 Metode

Afsnittet omhandlende rekreative forhold er udarbejdet på baggrund af kontakt 

til lokale fiskere samt ud fra en generel viden om sejlads, dykning og fiskeri. Af-

snit 12.11 vedrørende marin arkæologi er benyttet til at kortlægge potentielle fi-

skeri og dykkersteder ved vrag og afsnit 12.14, vedrørende kommercielt fiskeri, til 

at vurdere lyst- og fritidsfiskeri. Herudover er der søgt information hos lokale 

dykkerklubber via deres hjemmesider.

12.12.2 Rekreativ anvendelse af havområdet 

Fritidssejlads

Vesterhavet er ikke et farvand, der i stort omfang benyttes til fritidssejlads. Fri-

tidssejlerne vil ofte holde sig relativt tæt på kysten. Derudover vil der være sejlads 

i forbindelse med dykning og lystfiskeri.

Der er en mindre lystbådehavn i Agger og en noget større i Thyborøn samt to sto-

re ved Lemvig. Langs med vestkysten er der desuden lystbådehavne ved Esbjerg, i 

Ringkøbing Fjord samt ved Hanstholm (se Figur 12-29). Generelt er der ikke 

mange lystbådehavne i området sammenlignet med de indre danske farvande.

Dykning

Dykning sker ofte ved vrag eller hvor der er en speciel undergrund med rigt dyre-

liv. Indenfor undersøgelsesområdet er der kendskab til et skibsvrag (se nr. 113 på 

Figur 12-27 A i arkæologisk afsnit) som kan være et interessant dykkersted inden-

for undersøgelsesområdet samt flere i kanten af undersøgelsesområdet til kabel-

anlægget og havmølleparken. Den arkæologiske undersøgelse har vist, at der der-

udover er syv skibsvrag indenfor undersøgelsesområdet til havmølleparken og 

kablet samt flere lige udenfor (se Figur 12-27 B). Disse er også i dykkerforum 

nævnt som dykker spots. Derudover er der ikke kendskab til interessante dykker-

lokaliteter indenfor området, men generelt er området langs Vestkysten rigt på 

skibsvrag, som har stor interesser for dykkere.

Lyst- og fritidsfiskeri

Lystfiskeri på åbent hav sker som regel i forbindelse med stenrev, vrag eller andre 

elementer. Flere skibe i Thyborøn Havn tager lystfiskere med på ture mod beta-

ling. Skibene sejler alt fra små ture på tre timer til længere ture på flere dage. Ofte 

vil de sejle vest og nord på i forhold til Thyborøn. 
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Figur 12-29. Oversigt over nævnte lystbådehavne i nærheden af Vesterhav Nord Havmølle-

park.

Der er et par steder indenfor undersøgelsesområdet, som er interessante fiskeste-

der, men generelt er der ikke de store interesser indenfor området. Undervands-

jagt er en sport, der i de senere år har været på fremmarch i Danmark. Men her er 

området langs Vestkysten af mindre interesse primært på grund af dårlig sigtbar-

hed.
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12.13 Sejladsforhold

Vesterhav Nord Havmøllepark er lokaliseret i nærheden af Thyborøn Havn, som 

er en aktiv fiskerihavn. Placeringen af en havmøllepark vil ændre sejladsmønstret 

i området, og det er i den forbindelse relevant at undersøge, hvordan havmølle-

parken påvirker sejladssikkerheden.

Der er foretaget en analyse af sejladsforholdene i undersøgelsesområdet for at 

vurdere, i hvilket omfang havmølleparken vil ændre det nuværende sejladsmøn-

ster og for at estimere den øgede risiko for uheld som følge af tilstedeværelse af 

havmølleparken.

Dette afsnit er baseret på den tekniske baggrundsrapport vedrørende sejladsfor-

hold (Det Norske Veritas, 2014b). 

12.13.1 Metode

Sejladssikkerhedsvurderingen følger IMO’s (International Maritime Organi-

zation) retningslinjer for vurdering af sejladssikkerhed. 

Forud for sejladssikkerhedsvurderingen er der gennemført en HAZID (HAZard 

IDentification (Det Norske Veritas, 2014a), hvor eksterne interessenter (Thybo-

røn Havn, Søfartsstyrelsen, Thyborøn Havns fiskeriforening, NCC Roads (råstof-

fer) og Kystdirektoratet) deltog. Her blev interessenterne informeret om projek-

tet, og alle tænkelige risici ved projektet i forhold til sejladssikkerheden blev iden-

tificeret (Det Norske Veritas, 2014a). HAZID har dannet grundlaget for den første 

evaluering af projektet. 

Skibstrafikken omkring Vesterhav Nord Havmøllepark er blevet fastlagt på basis 

af AIS (Automatic Identification System)-data. 

De indsamlede AIS-data dækker 122 dage (september-december 2013), og det er 

vurderet, at data giver et retvisende billede af den gennemsnitlige trafik i områ-

det. Skibe større end 300 BT (Bruttoregisterton) er udstyret med en AIS-sender,

det samme er fiskefartøjer over 15 m. AIS-senderen melder løbende om skibets 

position. Herved er det muligt at indsamle information om sejlruterne i området. 

AIS-data blev indsamlet i perioden september – november 2013. Søfartsstyrelsen 

har vurderet i forbindelse med den nærliggende Vesterhav Syd Havmøllepark, at 

AIS-data for 3-4 måneder er tilstrækkeligt til at kortlægge skibstrafikken, såfremt 

fiskere, færger, sandindvinding osv. ville blive håndteret via information fra de 

relevante parter og ikke bare via AIS (Det Norske Veritas, 2014c). Det er også an-

vendt i forbindelse med Vesterhav Nord Havmøllepark.
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12.13.2 Eksisterende skibstrafik i området

Skibstrafikken omkring Vesterhav Nord Havmøllepark er blevet fastlagt på basis 

af AIS-data, og denne trafikbeskrivelse har dannet grundlag for risikovurdering af 

sejladssikkerheden.

De fleste fiskefartøjer har en AIS installeret. Fiskefartøjer har et andet sejlads-

mønster end større kommercielle fartøjer og bevæger sig normalt mere irregulært 

end de større fartøjer. Dette er der taget højde for i etableringen af de modellere-

de sejlruter, som ses i Figur 12-30.

Figur 12-30. Skibstrafikken i området omkring Vesterhav Nord Havmøllepark. Sejlruterne er 

kortlagt vha. AIS-data fra perioden september–december 2013. Tyve sømil-buffer 

angiver den zone, som er antaget at være relevant i forhold til sejlads-

risikoanalysen. Til venstre ses alle registrerede fartøjer og deres rute, i midten ses 

alle fartøjer hvis aktivitet er allokeret til en sejladsrute i analysen, og længst til 

højre ses aktiviteter som er udeladt af analysen Lilla farve angiver høj trafikden-

sitet, rød farve angivermedium trafikintensitet og gul farve angiver lav trafikden-

sitet.

Mindre lystbåde, som ikke er udstyret med AIS, er ikke medtaget i nærværende 

analyse af sejladsrisikoen. Dette er begrundet i, at lystsejlads i området er meget 

begrænset (Det Norske Veritas, 2014b), samtidig med lystfartøjer på grund af de-

res begrænsede størrelse og aktivitet ikke vil udgøre en signifikant risiko i forbin-

delse med kollision med havmøllerne.

Skibstrafikken tæt på Vesterhav Nord Havmøllepark udgøres af skibe, der an-

kommer og forlader Thyborøn Havn og skibe, som sejler til og fra Limfjorden. 

Dette er observeret at være fartøjer af mindre størrelse (typisk mindre en 5.000 

dwt (dead weight tonnage) som f.eks. fiskefartøjer. Lystsejlere vil også være kon-

centreret omkring Thyborøn, men denne trafik vides at være moderat (Det 

Norske Veritas, 2014b). Den største del af skibstrafikken, som også inkluderer 

fartøjer af stor størrelse som f.eks. tankskibe, følger hovedsageligt nord-

sydgående ruter placeret vest for Vesterhav Nord Havmøllepark. 
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Skibstrafikken i området omkring havmølleparken er vist på Figur 12-30. Det er 

kun en relativt lille del af skibstrafikken i området, der passerer gennem undersø-

gelsesområdet, størstedelen af trafikken passerer i retningen nord-syd knap 5 

sømil fra undersøgelsesområdet. 

Den nuværende risiko for kollisioner og grundstødning i undersøgelsesområdet 

er meget lav. Risikoen for skib-skib kollisioner og grundstødning er undersøgt ba-

seret på data fra perioden 1997-2001 (COWI, 2002a). I hele Nordsø-regionen er 

der i perioden registreret tre kollisioner og 11 grundstødninger. To af de tre kolli-

sioner er foregået langt fra kysten, mens én er sket i Grådyb (ud for Esbjerg 

Havn). Grundstødningerne har fortrinsvis været i forbindelse med anløb til en 

havn.

12.14 Kommercielt fiskeri

Det danske havfiskeri kan opdeles i industrifiskeri og konsumfiskeri og langt 

størstedelen af det danske erhvervsfiskeri foregår i Nordsøen og Skagerrak. Indu-

strifiskeriet omfatter fangst af fisk, der kun udnyttes industrielt til fremstilling af 

fiskemel og fiskeolie. Konsumfiskeriet udgøres af fiskefangst til direkte konsum. 

Generelt er nogle af de vigtigste arter torsk, rødspætte og sild; endvidere arter 

som makrel, tunge og pighvar. De vigtigste fiskeriformer indenfor undersøgelses-

området er fiskeri med trawl, bomtrawl og garn.

Beskrivelsen af det kommercielle fiskeri i den centrale Nordsø baserer sig på bag-

grundsrapporten ”Fiskeri” (BioApp & Krog Consult, 2014b).

12.14.1 Metode

Fiskeriets omfang og karakter er beskrevet dels ved brug af data fra de officielle 

fiskeristatistikker og dels ved interviews af en række fiskere, som fisker i det be-

rørte farvandsområde. Detaljerede fangst-, afregnings- og fartøjsoplysninger, er 

indhentet fra NaturErhvervstyrelsen.

De officielle fiskeridata giver et overordnet billede af fiskeriets omfang og karak-

ter indenfor undersøgelsesområdet. Ved at kombinere VMS6- og logbogsdata og 

supplere med interviews og indhentning af data fra fiskerne er fiskeribeskrivelsen 

målrettet undersøgelsesområdet. VMS-registreringerne indeholder data fra fartø-

jer større end 15 m fra og med 2005 og fartøjer større end 12 m fra og med 2012.

                                                       

6 Vessel Monitoring System
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12.14.2 Det kommercielle fiskeri i den centrale Nordsø

Undersøgelsesområdet ligger i det fiskeristatistiske område benævnt centrale 

Nordsø (ICES IVb), som igen er opdelt i ICES-rektangler med en omtrentlig stør-

relse på 30 x 30 sømil, som det fremgår af Figur 12-32. Undersøgelsesområdet for 

Vesterhav Nord Havmøllepark ligger indenfor ICES 42F8, som udover den kyst-

nære del af Vesterhavet, også omfatter den vestlige del af Limfjorden (Figur 

12-32). Undersøgelsesområdet udgør ca. 6,9 % af det samlede vandareal i Vester-

havet af ICES 42F8.

Ligesom på landsplan har også antallet af fiskefartøjer i havnene på den jyske 

vestkyst vist en klar nedadgående tendens igennem de sidste 10 år. I de tre cen-

trale fiskerihavne nær Vesterhav Nord Havmøllepark (Thorsminde, Thyborøn og 

Hanstholm) er det samlede antal fartøjer inkl. bierhvervsfiskefartøjer reduceret 

fra 324 fartøjer i 2006 til det nuværende niveau på ca. 277. Heraf udgør en del 

dog pramme, hjælpefartøjer m.v. med begrænset fiskeriaktivitet. Bierhvervsfiske-

fartøjer består af små fartøjer med relativ ringe aktivitet, og deres andel af de 

samlede landinger udgør derfor kun få procent. Erhvervsfiskefartøjernes antal og 

størrelse er vist i Tabel 12-7 og de tre centrale fiskerihavnes placering i forhold til 

undersøgelsesområdet er vist på Figur 12-31.

Tabel 12-7. Antal erhvervsfiskefartøjer i Thyborøn, Thorsminde og Hanstholm (jol-

ler/hjælpefartøjer m.v. ikke medtaget) i henholdsvis 2003 og 2013. Fartøjerne er 

fordelt på længdegrupper (Kilde: NaturErhvervstyrelsens fartøjsregister).

Fartøjstype

Fartøjslængde

< 8 m 8 -10m 10 -12m 12 - 15 m 15 - 24 m >24m

2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013

Andre trawlere . . . . . . . . . . . 1

Bom-
/Hæktrawler

. . . . . . . . . . 1 .

Bomtrawler . . . . . . . . 2 6 6 2

Garn-
/Krogfartøj

5 5 11 8 5 1 4 . 14 1 . .

Garn-
/Rusefartøj

1 3 1 . . . . . . . . .

Garn-
/Trawlfartøj

1 7 4 8 3 5 2 5 1 3 . .

Garnbåd 32 47 17 23 9 6 13 14 12 9 . 1

Hæktrawler . . 2 3 . 2 2 2 10 5 35 22

Kombi.fartøj 
(hæk/side)

. . . . 1 . . 1 1 2 13 3

Krogfartøj . . . . . . . . 1 . . .

Sidetrawler . . . 1 . . 2 . 12 1 3 1

Snurrevod . . . . . . . . 25 15 1 .

Snurre-
vod/Hæktrawl
er

. . . . . . . . 4 . 2 4
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Figur 12-31. De tre centrale fiskerihavnes placering i forhold til undersøgelsesområdet for Ve-

sterhav Nord Havmøllepark.

Fiskeriet med trawl er, målt i både mængde og værdi, den vigtigste fiskeriform 

indenfor det fiskeristatistiske område ICES 42F8 og har udgjort knap 95 % af de 

samlede gennemsnitlige årlige landinger i perioden 2003-2013. Målt i værdi er 

dominansen mindre udtalt, idet en del af fangsten består af arter med relativ lav 

kilopris (sild, tobis m.v.). Garnfiskeriet lander kun godt 4 % af de samlede mæng-

der, men værdien heraf udgør knap 30 %, da garnfangsterne består af fiskearter 

med høj kilopris (pighvarre, kulso, tunge m.fl.). Landingerne fra de øvrige fiskeri-
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typer, primært snurrevod, udgør i mængde kun omkring 1 % og i værdi godt 6 %

af de samlede fangster. Det skal bemærkes, at den relative betydning af snurre-

vodsfiskeriet har været faldende igennem opgørelsesperioden fra 2003-2013 

(BioApp & Krog Consult, 2014b).

Sild står for langt de største landinger indenfor ICES 42F8, Figur 12-32, men ho-

vedparten heraf må antages at være fisket i Limfjorden og er derfor ikke relevant i 

relation til undersøgelsesområdet. Ud fra en antagelse om, at de relevante silde-

fangster er gjort af fartøjer fra de lokale vestkysthavne, kan fangsten i Nordsøen 

opgøres til ca. 600 tons. 

Figur 12-32. Danske fiskeres gennemsnitlige årlige landinger (tons) fra ICES 42F8 i perioden 

2003-2013. Fangster er landet af fartøjer hjemmehørende i Thorsminde, Thybo-

røn og Hanstholm eller hjemmehørende i andre havne. Det skal bemærkes, at op-

gørelsen kun omfatter logbogspligtige fartøjer (fartøjer større end 15 m fra og 

med 2005 og større end 12 m fra og med 2012). (Kilde: NaturErhvervstyrelsens

logbogsregister).

Sild er således fortsat den mest betydningsfulde art (mængdemæssigt) i farvan-

det, målt i værdi er den dog af samme betydning som torsken (BioApp & Krog 

Consult, 2014b). 
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Indenfor ICES 42F8 har logbogspligtige fiskefartøjer i perioden 2003-2013 gen-

nemsnitligt landet fisk til en værdi af ca. 10 mio. kr. årligt (eksklusiv værdien af 

sild fra Limfjorden landet i andre havne) (BioApp & Krog Consult, 2014b). 

Fiskeriets omfang varierer stærk henover året med de største landinger i marts til 

maj, Figur 12-33.

Fiskeriet indenfor undersøgelsesområdet er relativt begrænset (Figur 12-34). For 

de relevante fiskeriformer (trawl, bomtrawl, garn) fremgår det tydeligt, at der ik-

ke er en særligt stor fiskeriaktivitet indenfor selve undersøgelsesområdet, mens 

der er en noget større aktivitet i farvandet mellem undersøgelsesområdets nordli-

ge del og land (BioApp & Krog Consult, 2014b). 

Figur 12-33. Danske fiskeres gennemsnitlige månedlige fangster af alle arter indenfor perio-

den 2003-2013 i ICES-rektangel 42F8 (Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogsre-

gister).

Generelt er de kystnære farvande, herunder undersøgelsesområdet, relativt vigti-

gere for de mindre end for de større fartøjer, og en væsentlig del af de lokale, små 

fartøjers landinger må antages at hidrøre fra ICES 42F8, der udgør nærområdet 

for Thyborøn Havn, og i mindre grad også for de små fartøjer fra Hanstholm og 

Thorsminde. Reelt udgør de små fartøjers landinger fra ICES 42F8 kun ganske få 

procent (skønsmæssigt mindre end 5 %) af værdien af de samlede landinger her-

fra (BioApp & Krog Consult, 2014b).
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Figur 12-34. VMS-registreringer i undersøgelsesområdet, samt i kabelkorridorerne for fiskeri

med henholdsvis garn, trawl og bomtrawl i perioden 2005-2013. Tætheden af 

VMS-registreringer angiver fiskeriintensiteten i området.

12.15 Socioøkonomiske forhold

Dette kapitel er baseret på indholdet i baggrundsrapporten om socioøkonomiske 

påvirkninger ved Vesterhav Nord Havmøllepark (NIRAS, 2015e). 

Ved etablering af Vesterhav Nord Havmøllepark kan der potentielt være miljøaf-

ledte effekter, som vil påvirke de socioøkonomisk forhold i området. Følgende 

emner er vurderet relevante at undersøge nærmere i relation til socioøkonomiske 

forhold indenfor marine emner: Fiskeri samt råstofindvinding på havet. Det be-

mærkes, at der også vil være socioøkonomiske effekter på land som følge af anlæg 

og drift af havmølleparken og landanlæg. Dette er behandlet i Del 3 Miljøforhold 

på land.

12.15.1 Metode

Det er væsentligt at afdække, hvorledes miljøafledte effekter af projektet vil med-

føre udfordringer eller muligheder for befolkningen og beskæftigelsen set i for-
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hold til en situation uden projektet (dvs. 0-alternativet) herunder miljøafledte ef-

fekter af projektet, der bl.a. vil kunne hindre befolkningen i at udøve deres er-

hverv eller adgangen til rekreative aktiviteter mv. i området.

Oplysninger og analyse om socioøkonomiske effekter er i stor udstrækning base-

ret på emner, der i forvejen er identificeret og behandlet i VVM-redegørelsen. 

Aspekter nævnt under foroffentlighedsfasen, og som kan tænkes at have en socio-

økonomisk betydning, er også inddraget i analysen. 

12.15.2 Fiskeri 

Torsk, sild, rødspætte og tunge er særligt vigtige arter for fiskeriet i området. De 

vigtigste fiskeriformer i og omkring undersøgelsesområdet er fiskeri med trawl, 

bomtrawl og garn. I undersøgelsesområdet fiskes der i begrænset omfang med 

trawl og i lidt større omfang med garn. I farvandet mellem havmølleparken og 

land foregår der en del garnfiskeri, samt primært i den nordlige del også noget fi-

skeri med trawl og bomtrawl. 

Som på landsplan har antallet af fiskefartøjer i havnene på den jyske vestkyst vist

en nedadgående tendens igennem de sidste 10 år. I de 3 centrale fiskerihavne i 

Thorsminde, Thyborøn og Hanstholm er antallet reduceret fra 324 fartøjer (er-

hvervsfiskere og bierhvervsfiskere) i 2006 til det nuværende niveau på ca. 277.

Garnfartøjernes andel af fiskeflåden har været stigende gennem perioden 2003-

2013 og udgør nu 64 %, mens trawlfartøjernes andel er faldet fra at udgøre 30 % 

til nu kun 20 % af fiskeflåden.

De logbogspligtige fiskefartøjer (fartøjer større end 15 m fra 2005 og 12 m fra 

2012) har igennem perioden 2003-2013 årligt i gennemsnit landet fisk til en vær-

di af ca. 10 mio. kr. fra hele det berørte ICES-rektangel. Værdien af de små fartø-

jers landinger i Thorsminde, Thyborøn og Hanstholm udgør ca. 10 % af værdien 

af de store fartøjers landinger.

12.15.3 Råstofindvinding

Undersøgelsesområdet grænser op til, men respekterer to råstofgraveområder 

mod nordvest og sydvest. I hvert af de to områder indvindes der henholdsvis i 

omegnen af 1,25 – 1,48 millioner m3 sand indenfor en 2 årig periode – mere end

100 gange mere end den mængde, der skal afgraves/håndteres i forbindelse med 

etableringen af havmølleparken. Der er ingen råstofindvinding i selve undersø-

gelsesområdet.

Kystdirektoratet indvinder sand i bl.a. disse områder, der bruges til kystsikring, 

og sejler derfor bl.a. gennem undersøgelsesområdet. I forbindelse med foroffent-

lighedsfasen har Kystdirektoratet gjort opmærksom på dette forhold. Dette er der 

nærmere redegjort for i afsnit 13.15.
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12.16 Radar og radiokæder 

Radar er en forkortelse for RAdio Detection And Ranging. Anvendelsen af radar 

spænder bredt, bl.a. overvågning af luftrummet og skibstrafik, navigation, meteo-

rologi og måleopgaver. Havmølleparker kan forstyrre radaranlæg, så der opstår 

refleksioner, skyggevirkning, upræcise, mangelfulde eller helt udeblevne registre-

ringer.

Radiokæder kan også forstyrres af havmøller. Radiokæder benyttes til telekom-

munikation og datatransmission af f.eks. radio- og TV-signaler på samme måde 

som kabelnettet. Det er et godt alternativ til f.eks. kabler, særligt hvor kabelføring 

er vanskelig på grund af landskabet, bymæssig bebyggelse eller over vand. Radio-

kæder benyttes typisk af mobiloperatører eller af firmaer, der tilbyder bredbånd, 

til overførsel af data.

Kapitlet om radar og radiokæder baserer sig på baggrundsrapporten Radar og ra-

diokæder (NIRAS, 2015f).

12.16.1 Metode

Oplysninger om eksisterende radaranlæg i området er indsamlet ved at kontakte 

aktuelle aktører i området. Aktørerne er Forsvaret, Thisted og Stauning Lufthav-

ne, Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Oplysninger om eksisterende radiokæder er lokaliseret igennem Erhvervsstyrel-

sens hjemmeside. 

12.16.2 Beskrivelse af eksisterende forhold

De militære radaranlæg bruges til overvågning af det danske farvand og luftrum. 

Der er stationære militære radaranlæg ved Hanstholm, Thyborøn og Oksbøl. Ra-

daranlægget ved Thyborøn ligger kun ca. 6 km fra havmølleparken, De to andre 

radaranlæg ligger mere end 50 km fra havmølleparken, se Figur 12-35.

Radaranlægget ved Thyborøn dækker som udgangspunkt et større areal end de to 

andre radaranlæg og registrerer både fly og fartøjer på havet (Søværnets 

Operative Kommando, 2014). 

De nærmeste lufthavne er Stauning og Thisted (Figur 12-35), som er beliggende 

henholdsvis ca. 62 og 55 km fra havmølleparken. Der er dog ingen radaranlæg i 

de to lufthavne (Stauning Lufthavn, 2014), (Thisted Lufthavn, 2014). 

Desuden er der en række navigationsanlæg, hvor der er defineret respektafstande 

fra 2 til 15 km i forhold til anlæg og byggeri. Navigationsanlægget ved Ramme lig-

ger ca. 10 km fra havmølleparken og der er en respektzone i forhold til vindmøller 

på 15 km. Placering ses i Figur 12-35.
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Figur 12-35. Undersøgelsesområdet ved Vesterhav Nord Havmøllepark med de militære ra-

daranlæg ved Thyborøn og Hanstholm samt respektafstande fra civile navigati-

onsradar ejet af Naviair. De to lufthavne Stauning og Thisted har ingen radaran-

læg og der er ikke andre lufthavne med radaranlæg som er relevante.

Formålet med navigationsanlægget er at sende radarsignaler ud, så luftfartøjer 

kan beregne deres præcise position (Naviar, 2014). Anlægget ejes af Naviair, som 

er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Transportmini-

steriet.
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Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) benytter ligeledes radar til at forudse 

vejret. Den nærmeste vejrradar ligger i Virring nær Skanderborg næsten 140 km 

fra Vesterhav Nord Havmøllepark og er dermed udenfor den afstand på 120 km 

som er vejrradarens rækkevidde.

Derudover kan skibsfartøjer have radar som en del af deres navigationssystem. 

Der er ingen punkt-til-punkt radiokædetilladelser etableret over Vesterhav Nord 

Havmøllepark, og der er ikke kendskab til radiokæder efter en fladetilladelse over 

havmølleparken. Det skyldes, at en radiokæde som udgangspunkt ikke rækker 

mere end 75 km, og der er ikke land- eller olieplatforme indenfor 75 km vest for 

havmølleparken. 

12.17 Flytrafik

Objekter (f.eks. havmøller) med højder på 150 m eller derover, medfører en for-

øget risiko for den civile luftfart, da flyvning (udover ved start og landing) er til-

ladt fra 150 m (500 fod) over terræn. Flyvninger under 150 m over terræn er ty-

pisk begrænset til sikkerhedsrelaterede opgaver og militære operationer 

(Trafikstyrelsen, 2012). 

Kapitlet om flytrafik baserer sig på baggrundsrapporten Flytrafik (NIRAS, 

2015a).

12.17.1 Metode

Ved flytrafik forstås alle bemandende civile og militære flyvninger inkl. flyvninger 

med helikopter. Der er foretaget en kortlægning af eksisterende nærliggende civi-

le lufthavne, militære flyvestationer og private flyvepladser med tilhørende ind-

flyvningsplaner. Derudover er aktører kontaktet for blandt andet at få et kend-

skab til mængden af flyvninger over undersøgelsesområdet og eventuelle konflik-

ter. Aktører der er kontaktet er Trafikstyrelsen, Forsvaret, Kongelig Dansk Aero-

flyvninger (KDA), Naviair samt Thisted og Stauning Lufthavne.

12.17.2 Beskrivelse af eksisterende forhold

Offentlige lufthavne er vist på Figur 12-36. De nærmeste er Stauning Lufthavn 

(Danmarks Flymuseum) og Thisted Lufthavn. Thisted Lufthavn ligger ca. 55 km 

fra havmølleparken, mens Stauning Lufthavn ligger godt 62 km fra havmøllepar-

ken. 
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Figur 12-36. Undersøgelsesområdet til Vesterhav Nord Havmøllepark, med indflyvningszonen 

til Lemvig Flyveplads (nærmeste flyveplads/lufthavn) og det militære øvelsester-

ræn D 302 A til flyveøvelser i høj fart.

Der er flere private flyvepladser langs med kysten, se Figur 12-36. 
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Disse flyvepladser benyttes fortrinsvist af private eller mindre luftfartøjer, der fly-

ver efter visuelle flyveregler7 (uden navigationsudstyr), hvilket betyder, at det kan 

være nødvendigt at flyve lavt ved dårlig sigtbarhed, dog kun ned til 150 m, som 

loven påkræver. Disse flyvepladser benyttes ofte til rekreative formål eller træ-

ning og ikke alle private flyvepladser er registret. Den nærmeste registrerede fly-

veplads ligger ved Lemvig ca. 16 km fra havmølleparken. De mindre luftfartøjer 

som flyver efter visuelle flyveregler, vil oftest navigere over land og planlægge den 

kortest mulige rute over havet. Dette skyldes behovet for landingsareal i tilfælde 

af motorstop (Kongelig Dansk Aeroflyvning, 2014). 

Offshore anlæg som olie- og gasplatforme samt havmølleparker serviceres bl.a. 

vha. helikoptere, som både kan flyve efter visuelle flyveregler og instrumentflyv-

ning. Fra den danske vestkyst er der en række helikopterruter, der transportere 

udstyr og personale, men de flyver primært fra Esbjerg og der er ingen kendte ru-

ter over Vesterhav Nord Havmøllepark. Der eksisterer ingen kendte civile flyveru-

ter i nærheden af havmølleparken.

Vesterhav Nord Havmøllepark ligger indenfor det militære øvelsesterræn D 302 

A. Øvelsesområdet anvendes til flyveøvelser i høj fart, se Figur 12-36. Generelt 

anser Flyvevåbnet hele Vesterhavet som øvelsesområde til flyvning i høj fart

(Søværnets Operative Kommando, 2014). Derudover kan der opstå situationer 

hvor det vil være nødvendigt at flyve med eftersøgnings- og redningstjeneste med 

helikopter indenfor områder med havmøller.

                                                       

7 VFR er en forkortelse for visuelle flyveregler (en: Visual Flight Rules). Modsat er flyvning med IFR som er 

såkaldt instrumentflyvning, der tillader flyvning i bl.a. dårligt vejr, mens flyvning under VFR kun kan 

finde sted ved god sigtbarhed. Ved en VFR-flyvning er pilotens primære navigationshjælpemidler de vi-

suelle referencer på jordoverfladen, der kan ses fra cockpittet, til forskel fra en IFR-flyvning hvor bl.a. 

RNAV-udstyr, GPS, radiofyr mv. er de primære navigationshjælpemidler.

http://da.wikipedia.org/wiki/Radio
http://da.wikipedia.org/wiki/GPS
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=RNAV&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Vejr
http://da.wikipedia.org/wiki/Flyvning
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13 Vurdering af 

miljøpåvirkninger 

Udformningen af havmølleparken ligger ikke fast på nuværende tidspunkt og der 

kan installeres forskellige møllestørrelser og fundamenttyper, samt benyttes for-

skellige anlægsteknikker til etableringen. Dette er beskrevet i mere detaljeret i 

kapitel 10 Teknisk projektbeskrivelse. 

Der er foretaget undersøgelser af hele undersøgelsesområdet, og der er derefter 

vurderet, for hver enkelt receptor eller emne, hvilken placering samt mølletype, 

som er worst case scenarie i forhold til miljøpåvirkningerne. I analyserne er der 

således refereret til kapitel 10 Teknisk projektbeskrivelse både i forhold til det 

tekniske anlæg, men også i forhold til en vurdering af anlægs- og demonterings-

aktiviteter.

Kilderne til påvirkninger, i de forskellige faser af projektet, for de emner, som 

indgår i vurderingerne af de enkelte receptorer (modtagere af eventuelle miljøpå-

virkninger) og emner, er endvidere beskrevet i kapitel 11 Rammer for vurderin-

gen.

13.1 Hydrografi

Etableringen af havmølleparken kan potentielt medføre ændringer af bølge- og 

strømforhold i og omkring havmølleparken. Strømforhold såvel som bølgeforhol-

dene påvirkes dels af den friktion, som fundamenterne udgør, og dels af at hav-

møllerne optager en del af vindens energi og dermed lokalt reducerer vindstyr-

ken. 

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 13-1.

Tabel 13-1 Potentielle påvirkninger på hydrografi

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Ændring af vandstand og strømnings-

forhold
X

Reducerede bølgeforhold X

Ændring i lagdeling X

I takt med at havmøllerne bliver etableret, vil de interferere med bølger og strøm. 

Fuldt udbygget, vil mølleparken have sin maksimale påvirkning på strøm- og bøl-
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geforhold. Bølgernes dæmpning gennem parken vil som en afledt effekt kunne 

påvirke kystmorfologien. 

Af denne årsag forekommer den største påvirkning af bølge- og strømforhold i 

driftsfasen. Vurderingen af påvirkningen på strøm- og bølgeforhold er baseret på 

modellering af en worst case udformning af havmølleparken med 66 stk. 3 MW 

havmøller fordelt over hele undersøgelsesområdet. Ilandføringskabler vurderes 

ikke at påvirke hydrografien, da de vil være nedgravede i driftsfasen.

13.1.1 Vurdering af påvirkninger

Modelberegningerne viser, at påvirkningen af både bølge- og strømforhold er 

meget begrænset. Beregningerne viser, at den dybdemidlede strømhastighed i 

gennemsnit reduceres med op til 0,003 m/s (0,8 %) i nærheden af fundamenter-

ne og betydeligt mindre i resten af havmølleområdet. Stærke strømme på i stør-

relsesordenen 0,8 m/s reduceres lokalt med op til 0,015 m/s. Påvirkningen er i 

samme størrelsesorden som usikkerheden på den anvendte beregningsmodel og 

påvirkningen vurderes derfor at være neutral/uden påvirkning. 

Vesterhav Nord Havmøllepark opføres i et område, hvor der forekommer store 

bølger fra nordvestlige retninger på op til 7-7,5 m i forbindelse med storm. Ifølge 

modelberegninger giver havmølleparken anledning til en reduktion af den gen-

nemsnitlige signifikante bølgehøjde på 2-4 cm i havmølleområdet, mens påvirk-

ningen 10 km syd og 12 km nord for mølleområdet vil være mindre end 0,5 cm. 

Påvirkningen på bølgehøjden er således i størrelsesordenen 1-3,5 % indenfor møl-

leområdet og langs den tilstødende kyst, hvilket er betydeligt mindre end de årli-

ge variationer. Havmølleparken vurderes at give anledning til en mindre påvirk-

ning af bølgeklimaet i området.

Da lagdeling af vandmasserne er så relativ sjælden i området, er påvirkningen af 

denne uden praktisk relevans, og der er derfor ikke gennemført beregninger af en 

sådan.

13.1.2 Sammenfattende påvirkninger

Den gennemsnitlige reduktion af bølgeforholdene som følge af etableringen af 

Vesterhav Nord Havmøllepark forventes at være i størrelsesordenen 2-4 cm (1-3,5

%).

Beregningerne viser, at normale strømhastigheder reduceres med op til 0,003

m/s (0,8 %) i nærheden af fundamenterne, mens stærke strømme på i størrelses-

ordenen 0,8 m/s reduceres lokalt med op til 0,015 m/s.

Samlet set vurderes Vesterhav Nord Havmøllepark ikke at påvirke hverken 

strøm- eller vandstandsforhold. Havmølleparken vurderes at medføre en mindre

påvirkning af bølgeklimaet i området. Den samlede påvirkning af hydrografien er 

sammenfattet i Tabel 13-2.
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Tabel 13-2. Den samlede vurdering af havmølleparkens påvirkning af hydrografien i områ-

det.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Vandstand og strømningsforhold

Anlæg

Drift

Demontering

Ingen

Ingen

Ingen

Neutral / uden påvirkning 

Neutral / uden påvirkning 

Neutral / uden påvirkning

Bølgeforhold

Anlæg

Drift

Demontering

Ingen

Lav

Ingen

Neutral / uden påvirkning 

Mindre

Neutral / uden påvirkning

Lagdeling

Anlæg

Drift

Demontering

Ingen

Ingen

Ingen

Neutral / uden påvirkning 

Neutral / uden påvirkning 

Neutral / uden påvirkning

13.2 Vandkvalitet

Installation af fundamenter samt kabellægning kan potentielt influere på vand-

kvaliteten blandt andet som følge af sedimentspild samt strømningsblokering 

og/eller ændrede lagdelingsforhold. Sedimentspild er behandlet i afsnit 13.3

Havbundsmorfologi og sedimentforhold. Potentiel spredning af næringsstoffer og 

forurenende stoffer er ikke undersøgt nærmere, da det på baggrund af sediment-

sammensætningen med rimelighed kan antages, at der ikke er et højt nærings-

stofindhold eller forurenede sedimenter tilstede indenfor Vesterhav Nord Hav-

møllepark undersøgelsesområdet (NIRAS, 2015g).

13.2.1 Vurdering af påvirkninger

Vandkvaliteten vurderes ikke at blive påvirket, af hverken strømningsblokering 

eller ændrede lagdelingsforhold. Havmølleparken forventes at medføre en for-

øgelse af turbulensen i undersøgelsesområdet på mindre end 1 % i forhold til bag-

grundsturbulensen, som dannes af vind- og bundfriktion (COWI, 2014). 

13.2.2 Sammenfattende påvirkninger

Vesterhav Nord Havmøllepark forventes ikke at give anledning til påvirkninger af 

vandkvaliteten (COWI, 2014), og den samlede vurdering ses i Tabel 13-3. Projek-

tet vurderes på baggrund af ovenstående ikke at være i modstrid med havstrate-

giens mål om god miljøtilstand.
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Tabel 13-3. Den samlede vurdering af havmølleparkens påvirkning af vandkvalitet i områ-

det.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Vandkvalitet

Anlæg

Drift

Demontering

Ingen

Ingen

Ingen

Neutral / uden påvirkning 

Neutral / uden påvirkning 

Neutral / uden påvirkning

13.3 Havbundsmorfologi og sedimentforhold

I anlægsfasen vil der være en mulig påvirkning af havbunden som følge af etable-

ringen af havmøllefundamenter såvel som fra nedspuling af både kabler mellem 

havmøllerne og ilandføringskabler. Anlægsarbejderne kan give anledning til, at 

der frigives havbundssedimenter i vandsøjlen, som danner sedimentfaner, der 

kan føres med strømmen ud i de tilstødende områder og aflejres udenfor under-

søgelsesområdet. Næringsstoffer kan spredes, hvis sedimentet indeholder disse. 

Spredningen af næringsstoffer vil være sammenfaldende med sedimentfanen og 

opføre sig som suspenderet sediment. De potentielle påvirkninger er opsummeret 

i Tabel 13-4.

Tabel 13-4. Potentielle påvirkninger på havbundsmorfologi og sedimentforhold

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Øget suspenderet sediment X (X)

Øget sedimentation X (X)

Øget lysdæmpning X (X)

Ændringer i havbundsmorfologi og se-

dimenttransportmønstre
X (X)

Det er antaget, at det værst tænkelige sedimentspild (worst case) vil ske som følge 

af uddybningsarbejder i forbindelse med etablering af gravitationsfundamenter, 

samt installation af kabler ved hydraulisk nedspuling i havbunden (jetting). Disse 

to operationer (scenarier) er derfor blevet modelleret som kontinuerlige arbejder, 

der udføres henover en to måneders anlægsperiode. I worst case tilgangen er det 

antaget, at der opføres 66 fundamenter (3 MW havmøller), og at der efterfølgen-

de nedspules kabler mellem møllerne samt seks kabler i hver af de to ilandfø-

ringskorridorer. Der er på nuværende tidspunkt i projektforløbet to mulige iland-

føringskorridorer mellem parken og kysten. I spildmodelleringen er det antaget, 

at der etableres seks kabler i begge korridorer samtidigt, hvorfor den modellerede 

sedimentspredning er overestimeret. Dette skyldes, at der kun skal i alt seks 

ilandføringskabler til for at føre strømmen fra havmølleparken indtil land, det vi-

des dog ikke på nuværende tidspunkt hvilke korridorer der benyttes og derfor er 

et overestimeret worst case tilfælde valgt.
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I driftsfasen forventes ingen påvirkning i forhold til sedimentspild, da der ikke 

udføres arbejde, der berører havbunden og da der kun er lav eller ingen påvirk-

ning af strøm og bølgeforhold (se afsnit 13.1.2) vil der heller ikke være påvirkning 

af havbundsmorfologi og sedimenttransportmønstre (COWI, 2014). Demonte-

ringsfasen forventes at give anledning til sammenlignelige eller mindre påvirk-

ninger af sedimentspild og morfologiske forhold end anlægsfasen. Der er derfor 

ikke foretaget yderligere analyser af påvirkningerne i denne fase af projektet.

13.3.1 Vurdering af påvirkninger

Modelresultaterne viser, at forøgelsen af sedimentkoncentrationer (forøget turbi-

ditet) i forbindelse med etablering af gravitationsfundamenter er begrænset; dvs. 

mindre end 6 mg/l i det meste af havmølleparken, og der er kun meget korte pe-

rioder og mindre områder med koncentrationer på op til 20 mg/l (Figur 13-1). 

Udenfor havmølleparken forekommer der ikke koncentrationer over 3 mg/l på 

noget tidspunkt i løbet af de modellerede uddybningsarbejder og den resulteren-

de sedimentfane berører ikke de omkringliggende Natura 2000 områder (Figur 

13-1).

Figur 13-1. Maksimal koncentration (midlet over dybden) af total suspenderet stof (TSSC) 

under uddybningsarbejdet ved installation af gravitationsfundamenter, sort 

skraverende områder illustrerer Natura 2000 områder (COWI, 2014).

Modelresultaterne viser, at nedspuling af kabler giver anledning til større spild-

mængder og påvirker et større område end uddybningsarbejderne i forbindelse 
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med etablering af gravitationsfundamenterne. Modelresultaterne viser, at der vil 

kunne forekomme maksimale sedimentkoncentrationer på op til 100 mg/l i ka-

belkorridorerne, dog 200 mg/l på lavt vand inderst i korridoren. Langs kysten, 

10-15 km nord og syd for havmølleparken, forekommer koncentrationer på op til 

30-60 mg/l i løbet af perioden, hvor nedspuling af kabler finder sted (Figur 13-2). 

I samme perioder forekommer der i henhold til modelberegningerne tidspunkter 

30 km nord og syd for havmølleparken, hvor sedimentkoncentrationen overstiger 

10 mg/l. At der forekommer påvirkninger så langt nord og syd for, hvor anlægs-

arbejderne udføres, skyldes, at noget af sedimentfanen kommer til at indgå i den 

kystparallelle littoralstrøm, hvor kombinationen af stærk strøm og brydende bøl-

ger medfører, at materialet holdes i suspension og transporteres langt op ad ky-

sten. Generelt er sedimentkoncentrationerne lave og det vurderes at påvirkningen 

i forbindelse i anlægningsfasen vil være mindre.

Figur 13-2. Maksimal koncentration (midlet over dybden) af total suspenderet stof (TSSC) 

under nedspulning af kabler (COWI, 2014).

For at vurdere på påvirkningen af biologisk aktivitet er der udvalgt grænseværdi-

er på baggrund af tidligere studier (COWI, 2014). Grænseværdierne er:

 2 mg/l, sediment kan anes i vandet

 5 mg/l, sediment er tydeligt i vandet

 10 mg/l, sigtdybden er ca. 2,5 m og sensitive fisk forlader området
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 15 mg/l, badevandsgrænse og begrænsning af fugles fødesøgning

Hvis grænseværdierne er overskredet i længere tid kan det få betydning for den

biologiske aktivitet. Koncentrationen af suspenderet sediment ses derfor i forhold 

til den tidsmæssige overskridelse af overnævnte grænseværdier. For installatio-

nen af fundamenterne er grænseværdierne kun meget kortvarig overskredet, 5, 10 

og 15 mg/l forekommer kun lokalt omkring fundamenterne i 2-6 timer efter ud-

dybningsarbejdet. For kablerne forekommer koncentrationer større end 2 mg/l i 

op til 100-400 timer i umiddelbar nærhed af, hvor kablerne spules ned, mens 

koncentrationer større end 5 mg/l forekommer i op til 200 timer i samme områ-

de. Modellen viser, at koncentration større end 2 mg/l fortrinsvist forekommer 

indenfor ca. 5 km radius omkring havmølleparken, hvis man ser bort fra det se-

diment, som fanges i littoralstrømmen langs kysten. Langs kysten forekommer 

der, som nævnt, koncentrationer på op til 10 mg/l op til 30 km nord og syd for 

havmølleparken. Grænseværdierne i forbindelse med etableringen af Vesterhav 

Nord Havmøllepark er kun kortvarigt overskredet og vil i størstedelen af tiden 

være af samme størrelsesorden som den naturlige variation i området (2,1 – 4,6 

mg/l, (COWI, 2014)). Det vurderes derfor at påvirkningen vil være mindre.

Der forekommer betydelige naturlige variationer i sedimentkoncentrationerne 

langs Vestkysten, som følge af bundsedimenter, som bringes i suspension i for-

bindelse med store bølger, samt forårsaget af fint partikulært materiale, som 

stammer fra de nordtyske floder, og som fra tid til anden føres op langs Vestky-

sten med kyststrømmen. Det findes derfor at påvirkningen af eksempelvist lys-

forholdene ved havbunden, som følge af forhøjede sedimentkoncentrationer i an-

lægsfasen, er af samme størrelsesorden som de naturlige variationer, og det vur-

deres at påvirkningen vil være ubetydelig. 

Spildt sediment aflejres ifølge modellen i eller tæt på undersøgelsesområdet, samt 

i de tilhørende kabelkorridorer. I undersøgelsesområdet, langs kabelkorridorerne 

og mellem kabelkorridorerne viser modelresultaterne at der vil aflejres op til 10 

kg/m2, mens der udenfor disse områder vil aflejres op til 200 g/m2 (Figur 13-3). 

Resultaterne viser endvidere, at noget af det spildte materiale bliver ført ind i 

Nissum Bredning via Thyborøn Kanal, og at materialet aflejres på de lavvandede 

sandbanker i Natura 2000 området, hvor der lokalt aflejres op imod 50 g/m2.

Dette beskrives i Kapitel 16. Den beregnede sedimentation er mindre end den na-

turlige sedimentation/resuspension, som finder sted i området og kystfodringen 

langs den tilstødende kyst. Mængderne er meget små og forventes at give anled-

ning til få millimeters aflejring af spildt sediment på havbunden. Således forven-

tes kun mindre miljømæssig påvirkning på grund af aflejret spildt sediment.
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Figur 13-3. Total netto aflejring af sediment som følge af den forøgede sedimentmængde sat i 

suspension ved uddybningsarbejdet under installation af gravitationsfundamen-

ter og nedspuling af søkabler (COWI, 2014).

13.3.2 Sammenfattende påvirkninger

Sedimentkoncentrationerne forventes at være relativt lave i anlægsfasen og græn-

seværdier for påvirkninger forventes kun kortvarigt overskredet i forbindelse med 

grave- og nedspulingsarbejderne. Endvidere foregår spildet af sedimenter i et 

meget dynamisk miljø hvor den naturlige koncentration af sediment i vandfasen 

er høj.

De suspenderede sedimenter aflejres fortrinsvist langs kysten og indenfor hav-

mølleområdet. Mængderne er meget små og forventes at give anledning til få mil-

limeters aflejring af spildt sediment på havbunden (COWI, 2014).

Langs Vestkysten er sigtbarheden i vandet ofte påvirket af forøgede stofkoncen-

trationer, forårsaget af store bølger eller partikulært materiale fra de nordtyske 

floder, som føres mod nord med kyststrømmen. Disse naturlige variationer vur-

deres at have større betydning for lysforholdene ved havbunden end den kortva-

rige påvirkning, som vil forekomme i anlægsfasen.

Da der ses meget små ændringer i den numeriske modellering af hydrografien 

vurderes det, at der ikke vil være nogen påvirkning af havbundsmorfologien og 

sedimenttransportmønstre. Påvirkningerne er sammenfattet i Tabel 13-5.
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Projektet vurderes på denne baggrund ikke at være i modstrid med havstrategi-

ens mål om god miljøtilstand og der er ikke forhold som følge af projektets etab-

lering og drift, som vil påvirke målopfyldelsen af de statslige vandplaners miljø-

mål.

Tabel 13-5. Den samlede vurdering af havmølleparkens påvirkning af havbundsmorfologi og 

sedimentforhold i området.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Suspenderet sediment

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Ingen

Lav/ingen

Mindre 

Neutral / uden påvirkning 

Neutral / uden påvirkning

Sedimentation

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Ingen

Lav/ingen

Mindre

Neutral / uden påvirkning

Neutral / uden påvirkning

Lysdæmpning

Anlæg

Drift

Demontering

Ingen

Ingen

Ingen

Neutral / uden påvirkning 

Neutral / uden påvirkning 

Neutral / uden påvirkning

Havbundsmorfologi og se-

dimenttransportmønstre

Anlæg

Drift

Demontering

Ingen

Ingen

Ingen

Neutral / uden påvirkning

Neutral / uden påvirkning

Neutral / uden påvirkning

13.4 Kystmorfologi

Eventuelle ændringer af områdets hydrografi kan potentielt medføre ændringer 

af kystmorfologien øst for undersøgelsesområdet som følge af ændrede strøm-

ningsmønstre og nedsat strømhastighed samt ændrede bølgeforhold. 

De potentielle påvirkninger er vurderet ved at sammenligne med en modellering 

af den fremtidige og eksisterende situation.

13.4.1 Vurdering af påvirkninger

Morfologien ved den jyske vestkyst er meget dynamisk og under konstant påvirk-

ning af store bølger såvel som stærke tidevands-, vind-, tryk- og bølgegenererede 

strømme. 

Havmølleparken medfører en reduktion af de kystnære bølgeforhold på i størrel-

sesordenen 1-3,5 % langs kysten syd for Thyborøn. Den berørte kyststrækning har 

generelt oplevet en erosion i størrelsesordenen 3 m pr. år. Bølgeforholdene varie-

rer betydeligt langs kysten og giver anledning til en potentiel variation i netto se-

dimenttransporten på op til 500.000 m3 pr. år fra et år til det næste (over 1000 

%). Til sammenligning viser en modellering af kysttransporten (LITDRIFT), at 

havmølleparken har en potentiel påvirkning af nettosedimenttransporten på i 

størrelsesordenen 20.000 m3 pr. år i det område, hvor påvirkningen er størst. Det 
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vurderes derfor, at påvirkningen af kystens morfologi er ubetydelig sammenholdt 

med de naturlige variationer. 

13.4.2 Sammenfattende påvirkninger

Påvirkningen af bølge- og strømforholdene, som forårsages af havmølleparken, er 

lille og den afledte effekt på kystmorfologien vurderes derfor, at være tilsvarende 

lille (indenfor modelusikkerhed og årlige variationer). Den samlede påvirkning af 

kystmorfologien er sammenfattet i Tabel 13-6.

Tabel 13-6. Den samlede vurdering af havmølleparkens påvirkning af kystmorfologien.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Kystmorfologi

Anlæg

Drift

Demontering

Ingen

Lav

Ingen

Neutral/ uden påvirkning

Ubetydelig

Neutral/ uden påvirkning

13.5 Havbund

Ved etablering af møllefundamenterne og erosionsbeskyttelse erstattes den na-

turligt forekommende habitat med et introduceret hårdbundssubstrat i form af

beton, stensætninger og stål. Alle faste strukturelle elementer, der placeres på 

havbunden, vil ødelægge havbundens flora og fauna nedenunder. Møllefunda-

menter og erosionsbeskyttelse optager oprindelig havbund, som tabes perma-

nent. Fundamenterne og erosionsbeskyttelsen vil fungere som såkaldt kunstige 

rev, hvor arter, som lever i tilknytning til hårde strukturer, kan etablere sig.

Vurderingerne er foretaget på baggrund af worst case scenariet, hvor havmølle-

parken etableres med 66 stk. 3 MW havmøller med monopælfundament og erosi-

onsbeskyttelse, idet denne type vil beslaglægge det største areal af havbunden 

svarende til 99.000 m2.

13.5.1 Vurdering af påvirkninger 

Det introducerede hårdbundssubstrat danner grundlag for et hårdbundssamfund, 

hvis forstyrrelse ikke anses for negativ, da hårdt substrat og sten allerede er na-

turligt forekommende i området. Introduktionen vil da yderligere understøtte 

den samlede artsdiversitet. 

Den reelle virkning er rumligt begrænset til områderne i umiddelbar nærhed af 

det introducerede hårdbundssubstrat. Koloniseringen af det introducerede sub-

strat vil starte allerede i løbet af anlægsfasen, og et stabilt samfund vil udvikles 

over tid og bestå under hele driftsfasen. 

Introduceret hårdbundssubstrat vil udgøre 5 % af den anslåede udbredelse af 

hårdt substrat indenfor undersøgelsesområdet. Baseret på udbredelsen af blød 
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bund, forventes det, at mere end tre fjerdedele af det introducerede hårdbunds-

substrat vil placeres i områder med blød bund, som enten mangler hårde substra-

ter, eller hvor sten udgør mindre end 10 % af området. I forhold til den samlede 

udbredelse af blød bund svarer det til en ændring at denne havbundstype på 0,1 

%, hvilket ikke ændrer områdets samlede karakter eller den overordnede forde-

ling mellem blød bund og hårde substrater. Det introducerede hårdbundssubstrat 

vurderes derfor ikke at have nogen overordnet indflydelse på bundfaunaen i om-

rådet. Det må dog forventes, at der vil opstå meget lokale påvirkninger af blød-

bundsfaunaen, hvor fundamenterne og erosionsbeskyttelsen placeres. 

Der er ikke registreret vegetation indenfor undersøgelsesområdet. Som udgangs-

punkt vurderes introduktionen af møllefundamenter og erosionsbeskyttelse ikke 

at ændre på dette forhold, da lysgennemtrængningen er for lav til at understøtte 

fotosyntese ved bunden. Hårdbundssubstratet vil formentlig koloniseres af koral-

dyr og mosdyr og dermed understøtte artsrigdommen i området. Den del af møl-

lefundamenterne, der er nærmest overfladen, vil formentlig koloniseres af blå-

muslinger og makroalger (tang). 

En del af erosionsbeskyttelsen vil formentlig synke ned i sedimentet over tid. 

Denne del af erosionsbeskyttelsen vil dermed ikke være tilgængelig som substrat 

for epibentisk flora og fauna (dyr der vokser på hård bund), hvilket reducerer 

mængden af tilgængeligt (introduceret) fast substrat og dermed graden af forstyr-

relse. 

I forbindelse med demontering af havmøllerne efter en forventet levetid på 25-30 

år vil erosionsbeskyttelsen formentligt blive efterladt i området. Såfremt funda-

ment og erosionsbeskyttelsen fjernes, vil man således også fjerne de etablerede 

hårdbundssamfund. Fjernelse af den del af møllefundamenterne nærmest vand-

overfladen, hvor der lys nok til at møllefundamenterne danner grundlag for vege-

tation bestående af alger, vil indebære en risiko for også at fjerne en veletableret 

algervegetation med en dertilhørende rig artsdiversitet. Da ikke alle faste struktu-

rer fjernes ved demontering af havmølleparken er graden af forstyrrelse i demon-

teringsfasen mindre end i henholdsvis anlægs- og driftsfasen. 

På baggrund af ovenstående er den samlede vurdering, at påvirkningen af hav-

bundstyperne i både anlægs-, drifts- og demonteringsfasen er mindre.

13.5.2 Sammenfattende påvirkninger

Samlet set vurderes påvirkningen af havbundstyperne at være mindre. Påvirk-

ningen fremgår af Tabel 13-7.
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Tabel 13-7. Sammenfattende påvirkninger af havbundstyper som følge af etablering af Ve-

sterhav Nord Havmøllepark.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Havbundstyper

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav 

Lav

Mindre

Mindre

Mindre

13.6 Havbundens plante- og dyreliv

Vurderinger af eventuelle påvirkninger er foretaget med udgangspunkt i projek-

tets aktiviteter i anlægs-, drifts- og demonteringsfasen samt viden om dyrenes 

følsomhed overfor de mulige påvirkninger. Der er desudenforetaget vurderinger 

af påvirkninger i forhold implementering af EU’s vandrammedirektiv (Direktiv 

2000/60/EF, 2000) og havstrategidirektivet (Direktiv 2008/56/EF, 2008).

Følgende mulige påvirkninger er relevante: 

 Suspenderet sediment. Spildt sediment fra grave- og spuleaktiviteter i anlægs-

fasen og demonteringsfasen kan skygge for vegetationen og nedsætte planters 

vækst. Bunddyr, som lever af at filtrere deres fødeorganismer fra havvandet, 

kan være sårbare overfor høje sedimentkoncentrationer, fordi deres fødeind-

tag reduceres. Forstyrrelserne kan medføre ændringer af de bundlevende 

samfund.

 Sedimentation. Spildt sediment fra grave- og spuleaktiviteter i anlægsfasen og 

demonteringsfasen lægger sig på havbunden og på de bundlevende dyr og 

planter. Sedimentet kan reducere planters vækst pga. skygning og forstyrre 

bunddyrenes fødeindtag og i værste fald medføre kvælning. Forstyrrelserne 

kan medføre ændringer af de bundlevende samfund.

 Aftryk i havbunden. Alle hårde strukturer, som placeres på havbunden, efter-

lader et aftryk og ødelægger de bundlevende samfund, som er nedenunder. 

Tab af levesteder kan medføre ændringer i de bundlevende samfund.

 Fast substrat. Alle projektets hårde strukturer som f.eks. sten, beton eller stål 

er fast substrat, hvorpå dyr og planter kan gro. Dette nye habitat vil have ka-

rakter af et kunstigt rev, som typisk vil have stor artsrigdom. Denne påvirk-

ning vil forekomme i driftsfasen.

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 13-8.



115

Tabel 13-8. Potentielle påvirkninger på havbundens plante- og dyreliv

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Ændring af bunddyr og –planter pga. 

øget suspenderet sediment
X (X)

Ændring af bunddyr og –planter pga. 

øget sedimentation
X (X)

Ødelæggelse af bunddyr og -planter 

pga. aftryk i havbunden
X (X) (X)

Ændring af bunddyr og –planter pga. 

øget andel af fast substrat
X

Frigivelse af næringsstoffer og giftige stoffer fra suspenderet sediment anses ikke 

at være relevant, idet der er meget lave koncentrationer af disse stoffer i området

(NIRAS, 2015g). Ændringer af de hydrografiske forhold (bølger, strøm, vandud-

skiftning, lagdeling) og kystmorfologi er også vurderet at være uden betydning for 

flora og fauna, da disse forventes at være mindre end den naturlige variation 

(COWI, 2014). Se endvidere kapitel 13.1 - 13.4 for vurderinger af disse forhold.

Vurderingerne af mulige påvirkninger af bundflora og -fauna er foretaget på bag-

grund af de scenarier, som resulterer i de højeste sedimentkoncentrationer fra 

anlægsaktiviteterne og de største midlertidige eller permanente ændringer af 

havbunden. De højeste sedimentkoncentrationer vil fremkomme ved etablering 

af 66 stk. 3 MW havmøller, som etableres med gravitationsfundamenter, samt 

nedspuling af interne- og ilandføringskabler (COWI, 2014), mens 66 stk. 3 MW 

havmøller med monopælfundamenter giver de største ændringer af havbunden

(MariLim, 2014). 

13.6.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

Påvirkninger af bundlevende dyr og planter i anlægsfasen forårsages først og 

fremmest af suspenderet sediment og deraf følgende sedimentation som følge af 

etablering af møllefundamenter og nedlægning af søkabler. 

I anlægsfasen forventes der ingen påvirkninger af bundfauna og -flora som følge 

af suspenderet sediment ved installation af gravitationsfundamenter. Sediment-

koncentrationerne i vandfasen forventes at være mindre end 6 mg/l i det meste af 

havmølleområdet, og kun i korte perioder kan der lokalt, hvor der graves, forven-

tes koncentrationer op til 20 mg/l, Figur 13-1 (COWI, 2014). Eksempelvis vil kon-

centrationen kunne overstige 10-15 mg/l i op til 6 timer (COWI, 2014). Der for-

ventes altså hovedsageligt sedimentkoncentrationer, der er lavere end 10 mg/l, 

der i baggrundsrapporten er anvendt som grænseværdi for, hvornår der kan fore-

komme påvirkninger af flora og fauna (NIRAS, 2015c). Udenfor undersøgelses-

området forventes ikke koncentrationer over 3 mg/l på noget tidspunkt i løbet af 

anlægsfasen som følge af installation af fundamenterne (COWI, 2014).
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Koncentrationen af suspenderet sediment vil være større i forbindelse med ned-

lægning af søkablerne end ved installation af gravitationsfundamenter, Figur 13-2

(COWI, 2014). Særligt ved installation af ilandføringskablerne vil der ske spred-

ning af suspenderet sediment i et større område, fordi de lokale strøm og bølge-

forhold betyder, at de fine sedimentpartikler vil forblive suspenderet i vandsøjlen 

og spredes nord og syd for undersøgelsesområdet (Figur 13-2). Der kan gå flere 

uger, før sedimentet lægger sig på havbunden i dybere områder med mere roligt 

vand. Modelresultater viser, at sedimentkoncentrationen i vandet kan være op til 

200 mg/l omkring ilandføringspunktet, men i hovedparten af det berørte område 

vil koncentrationen være lavere end 15 mg/l, og i de områder, hvor koncentratio-

nen lokalt vil være højere, er det kun i korte perioder på omkring én dag (COWI, 

2014). Koncentrationer på 30-60 mg/l forventes at forekomme langs kysten helt 

op til Thyborøn kanal nord for havmølleparken på dybder ud til 4 m i op til seks 

timer, og koncentrationer på omkring 10 mg/l forventes langs kysten helt op til 

30 km nord for havmølleparken. Koncentrationer på 10-15 mg/l vil dog kun fore-

komme lokalt i 30-60 timer. De beregnede sedimentkoncentrationer er i samme 

størrelsesorden som den naturlige variation i området (COWI, 2014). Samlet set 

vurderes påvirkningen af bundflora og -fauna på grund af suspenderet sediment i 

anlægsfasen at være neutral/uden påvirkning.

Sedimentation under 2-3 mm forventes ikke at medføre påvirkninger af de bund-

levende dyr og planter (MariLim, 2014). Sedimentlag, som er tykkere end 3 mm, 

vil kun forekomme meget lokalt indenfor mølleområdet og aldrig i kabelkorrido-

rerne eller udenfor undersøgelsesområdet. Den samlede påvirkning af bundfauna 

og -flora i anlægsfasen som følge af sedimentation vurderes på baggrund heraf at 

være neutral/uden påvirkning.

Forstyrrelser og tab af levesteder for bunddyr og -planter pga. det aftryk, som alle 

hårde strukturer som f.eks. havmøller og erosionsbeskyttelse afsætter på havbun-

den, vil foregå i såvel anlægsfasen som i driftsfasen og vurderes i det følgende.

13.6.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

I driftsfasen skyldes påvirkningerne primært det aftryk, som alle hårde strukturer 

placeret på havbunden, afsætter. Dette aftryk kan medføre tab og forstyrrelser af 

levesteder. Møllefundamenter og erosionsbeskyttelse introducerer derudover nyt 

hårdt substrat, som er egnet til vækst af dyr og planter og derfor også kan påvirke 

de bundlevende samfund.

Aftryk i havbunden fra erosionsbeskyttelse til monopælfundamenter udgør kun 

en meget lille andel af det samlede undersøgelsesområde (mindre end 0,1 %), 

men da forstyrrelsen er permanent, vurderes påvirkningen at være mindre. 

Samfundets overordnede karakter ændres ikke med introduktionen af hård-

bundsstrukturer i form af møllefundamenter og erosionsbeskyttelse, da arter 

knyttet til hård bund allerede forekommer i området. Dertil kommer, at det kun 
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er en lille brøkdel af den bløde bund i området, der ændres til hård bund. Påvirk-

ningen anses derfor som mindre. 

13.6.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen

Fjernelse af søkabler i demonteringsfasen vil medføre sedimentspild i umiddelbar 

nærhed af kablerne. Mængden af suspenderet sediment og efterfølgende sedi-

mentation forventes mindre end i anlægsfasen. Det skyldes, at der ikke er behov 

for at grave eller spule i havbunden ved demonteringen, hvor kablerne formentlig 

trækkes op. Påvirkningen af dyr og planter som følge af demontering af søkabler 

vurderes derfor være neutral/uden påvirkning. 

Havmøllernes fundamenter fjernes til havbundsniveau, og det forventes, at erosi-

onsbeskyttelsen efterlades på havbunden. Efter ca. 25-30 års drift vil der være 

etableret et stabilt hårdbundssamfund på møller og erosionsbeskyttelse. Ved de-

monteringen fjernes dele af de revlignende strukturer over havbundsniveau. Især 

de øverste dele af møllefundamenterne kan være levested for et større antal arter 

af tang, men det vurderes, at forstyrrelsen er lav, da det kun er en del af de hårde 

strukturer, der fjernes, og påvirkningen vurderes at være mindre. 

På samme måde som i anlægsfasen vil der skabes aftryk i havbunden fra de ar-

bejdsfartøjer, der anvendes til demontering af havmøllerne, men forstyrrelsen af 

planter og dyr vurderes at være lav, da det kun drejer sig om mindre områder. 

Desuden vil der ske en genindvandring af dyr og planter og påvirkningen vurde-

res derfor at være ubetydelig.

13.6.4 Sammenfattende påvirkninger 

Nedenstående tabel opsummerer påvirkningerne af bundfauna og -flora som føl-

ge af anlæg, drift og demontering af Vesterhav Nord Havmøllepark. Samlet vur-

deres påvirkningerne at være mindre eller ubetydelige for bundlevende dyr og 

planter. Samfundet på havbunden vurderes derfor at kunne opretholde den nu-

værende sammensætning.
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Tabel 13-9. Sammenfattende vurderinger af påvirkninger af bundflora og -fauna som følge 

af Vesterhav Nord Havmøllepark.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Suspenderet sediment

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Ikke relevant

Lav

Neutral/uden påvirkning 

Ikke relevant

Neutral/uden påvirkning 

Sedimentation

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Ikke relevant

Lav

Neutral/uden påvirkning 

Ikke relevant

Neutral/uden påvirkning 

Aftryk i havbunden

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Mindre

Mindre

Ubetydelig

Fast substrat (fundamenter)

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Mindre

Mindre

Mindre

Påvirkninger i relation til vandrammedirektivet og havstrategidirek-

tivet

EU’s vandrammedirektiv (Direktiv 2000/60/EF, 2000) fastlægger rammerne for 

beskyttelse af kystvande i EU og opstiller overordnede rammer for den admini-

strative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag for overvågning af 

vandmiljøet. Formålet med vandrammedirektivet er bl.a. at beskytte vandmiljøet 

og sigte mod, at alle europæiske kystnære vandområder skal opnå en god økolo-

gisk status inden 2016. 

Vesterhav Nord Havmøllepark vurderes ikke at påvirke de bundlevende sam-

funds økologiske status, og derfor får projektet ingen konsekvenser for gennem-

førelsen af vandrammedirektivet i området.

Hensigten med havstrategidirektivet (Direktiv 2008/56/EF, 2008) er at sikre en 

god økologisk status i alle marine europæiske havområder inden 2020. Der for-

ventes ikke effekter på flora og fauna udenfor undersøgelsesområdet. Projektet vil 

derfor ikke få nogen indflydelse på implementering af havstrategidirektivet i det 

baltiske område i relation til bundlevende organismer.

13.7 Fisk

Havmølleparken kan potentielt påvirke fisk. Påvirkninger kan forekomme i både 

anlægsfasen, driftsfasen og demonteringsfasen. 

Anlægsarbejdet vil give anledning til sedimentspild og forstyrrelser af havbunden 

som følge af etablering af møllefundamenter og kabeludlægning samt et forøget 

støjniveau fra anlægsfartøjer og evt. nedramning af monopælfundamenter. 
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I driftsfasen vil der forekomme støj fra møllerne, som primært stammer fra møl-

lernes gearboks, turbine og generator. Desuden vil kablerne generere et elektro-

magnetisk felt, som potentielt kan påvirke fisk. Ved etablering af møllefundamen-

terne erstattes den naturligt forekommende habitat med et introduceret hård-

bundssubstrat i form af beton, stensætninger og stål. Fundamenterne og erosi-

onsbeskyttelsen vil fungere som et såkaldt kunstigt rev.

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 13-10.

Tabel 13-10. Potentielle påvirkninger på fisk.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Tab af individer eller adfærdsændring pga. 

støj 
X (X) (X)

Adfærdsændringer pga. elektromagnetisme X

Tab af fiskeyngel eller reducerede fødesøg-

ningsmuligheder pga. sedimentation
X (X)

Tab af fiskeyngel eller reducerede fødesøg-

ningsmuligheder pga. øget suspenderet se-

diment

X (X)

Øgede fødesøgningsmuligheder pga. habi-

tatændringer
X X (X)

For at indarbejde det værst tænkelige i vurderingerne er der benyttet et worst ca-

se scenarie, hvor havmølleparken etableres med mange små (3 MW) havmøller, 

som vil give en større samlet støjbelastning og flere/længere interne kabler, end 

det vil være tilfældet ved færre større havmøller. Ligeledes vurderes etablering af 

gravitationsfundamenter at ville forårsage større sedimentspild end de øvrige 

fundamenttyper, mens støjniveauet vil være højst ved nedramning af monopæl-

fundamenter. 

13.7.1 Vurdering af påvirkningerne i anlægsfasen

Eventuelle påvirkninger som følge af anlægsfasen vil primært skyldes et øget 

støjniveau som følge af anlægsaktiviteter og/eller sedimentspild i forbindelse med 

forberedelse af havbunden. 

Sedimentspild

I forbindelse med etableringen af møllefundamenter og det interne kabelnet i 

havmølleparken vil grave- og nedspulingsarbejder kunne øge koncentrationen af 

suspenderet sediment. 
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I vurderingen anvendes en sedimentkoncentration på 10 mg/l som grænseværdi 

for hvornår øgede sedimentkoncentrationer udløser undvigeadfærd for fisk. Vær-

dien er vurderet på baggrund af blandt andet undersøgelser i forbindelse med 

byggeri af Øresundsbroen (Appelberg, et al., 2005) og litteraturstudier i forbin-

delse med Femern Bælt (FeBEC, 2013).

Gravitationsfundamentet er den fundamenttype som vil medføre de mest omfat-

tende anlægsarbejder med deraf følgende forøgede koncentrationer af suspende-

ret materiale.

Modelresultaterne viser, at forøgelsen af sedimentkoncentrationer (forøget turbi-

ditet) i forbindelse med etablering af gravitationsfundamenter er begrænset; dvs. 

mindre end 6 mg/l i det meste af havmølleparken, og at der kun er meget korte 

perioder og mindre områder med koncentrationer på op til 10 mg/l (se afsnit

13.2.1). 

Påvirkningens kortvarige karakter og den relativt lille koncentrationsforøgelse og 

udbredelse gør, at påvirkningen på fisk vurderes som ubetydelig.

Etablering af en kabelforbindelse til land indebærer, at der skal udlægges op til 

seks kabler, enten i én eller fordelt mellem begge kabelkorridorer. 

Kabellægningen mellem mølleparken og ilandføringspunktet vil medføre en for-

øgelse af koncentrationen af suspenderet havbundsmateriale. Modelberegninger 

har vist, at koncentrationer over 10 mg/l kun forekommer kortvarigt (10-30 ti-

mer) i eller i umiddelbar nærhed af undersøgelsesområdet og kabelkorridorerne 

samt helt tæt på kysten i et område fra 10 km syd for kabelkorridorerne og op til 

Thyborøn. I sidstnævnte område kan koncentrationer over 10 mg/l forventes i et 

længere tidsrum ( 30-60 timer). 

Der forekommer betydelige naturlige variationer i sedimentkoncentrationerne 

langs Vestkysten forårsaget af bundsedimenter, som bringes i suspension i for-

bindelse med bølgepåvirkningen i kystzonen. De forhøjede sedimentkoncentrati-

oner i anlægsfasen er kortvarigt meget højere end den naturlige variation, men 

langtidspåvirkningen (op til 400 timer), er af samme størrelsesorden som de na-

turlige variationer, der ligger fra 2,1-4,6 mg/l. Det er dog uvist om fisk i perioder 

med naturligt forhøjede sedimentkoncentrationer bliver påvirket og eventuelt i 

hvilket omfang, men det må antages, at der er en høj tolerance heroverfor.

Påvirkningens kortvarige karakter og den relativt lille koncentrationsforøgelse og 

udbredelse, sammenholdt med områdets dynamiske karakter gør, at påvirknin-

gen på fisk vurderes som mindre.

Sedimentering af suspenderet materiale fra anlægsarbejder kan betyde, at sub-

strattypen ændres i sedimentationsområdet. Sedimenteringen vil overvejende ske 

indenfor undersøgelsesområdet og vil være relativt beskeden (max. 200 g/m² 

svarende til ca. 0,2 mm) (se afsnit 13.3.1). Sammenholdt med omfanget af den na-
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turligt forekommende sedimentation som følge af turbulens og lokale strømfor-

hold er vurderingen, at betydningen for fiskesamfundet vil være kortvarig, lokal 

og overordnet set ubetydelig.

Undervandsstøj

Undervandsstøj genereret ved nedramning af monopælfundamenter kan påvirke 

fisk i alle livsstadier. I umiddelbar nærhed af nedramningsområdet kan støjen nå 

et niveau, som kan være skadelig/dødelig for fiskene.

Lydstyrken (dB) og frekvensen (Hz) af støjen i forbindelse med etablering af fun-

damenter af monopæl-typen vil afhænge af pælenes diameter samt de geofysiske 

forhold i området. Støjen opstår primært i forbindelse med nedramning af de en-

kelte monopæle, og den vil være meget intens, men kortvarig.

Modelleringen af undervandsstøj i forbindelse med nedramning viser, at udbre-

delsen af den akkumulerede støj ved gentagende lydpåvirkning, vil kunne fore-

komme i en afstand af op til 1,25 km (NIRAS, 2015b). Lydniveauer af denne stør-

relse vil kunne forårsage irreversible skader på organer relateret til registrering af 

lyd hos fisk og eventuelt også på væv, som ikke er knyttet til hørelsen. Ved anven-

delse af ”soft start”, dvs. små slag i begyndelsen, forventes fiskene at ville svømme 

bort fra nærområdet (FeBEC, 2013), og kun få fisk vil formentlig risikere at blive 

skadet.

Ved kontinuert og dermed akkumuleret støj vil hørelsen kunne påvirkes i form af 

hørenedsættelse (NIRAS, 2015b). Virkningen på hørelsen vil være reversibel, og 

indenfor 18 timer vil hørelsen være genskabt (Carlson, et al., 2007). Med stigende 

afstand til nedramningsområdet vil lyden svækkes til niveauer uden påviselige fy-

siologiske effekter.

Det forventes, at der kan etableres et fundament pr. dag og at nedramningen vil 

taget op til seks timer. Med det projekterede antal møllefundamenter vil den sam-

lede periode med nedramningsstøj være meget begrænset, svarende til mindre 

end 400 timer i den første del af anlægsperioden. Dette forhold sammenholdt 

med fiskenes gode muligheder for at forlade anlægsområdet gør, at støjen fra 

nedramning af monopæle vurderes at kunne give anledning til mindre påvirknin-

ger af fisk (BioApp & Krog Consult, 2014a).

Sejlads i forbindelse med anlægsarbejdet indenfor undersøgelsesområdet vil be-

tyde en markant, men forbigående forøgelse af det lokale støjniveau. Støjen fra 

skibstrafikken i forbindelse med etablering af havmølleparken vil kunne registre-

res af de fleste fiskearter. Set i lyset af lydniveauet i øvrigt i det omkringliggende 

farvande, den øgede sejlads’ periodiske og relativt kortvarige/tidsbegrænsede ka-

rakter forventes der ikke nogen vedvarende effekt på de lokale fiskebestande men 

eventuelt en kortvarig adfærdsændring. Overordnet set er vurderingen derfor, at 

påvirkningen på fisk af det øgede støjniveau fra skibstrafik i anlægsfasen kan ka-

rakteriseres som ubetydelig (BioApp & Krog Consult, 2014a).
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Der vil også forekomme støj fra kabellægningen af ilandføringskablerne, men 

støjniveauet forventes at være lavt og perioden kun kortvarig, således at påvirk-

ningen på fisk vurderes som ubetydelig (BioApp & Krog Consult, 2014a).

13.7.2 Vurdering af påvirkningerne i driftsfasen

I driftsfasen kan fisk potentielt blive påvirket af elektromagnetiske felter omkring 

kabler, af støj/vibrationer fra mølletårnene og som følge af habitatændringer i 

form af ”nyt” substrat.

Elektromagnetiske felter

I driftsfasen vil der opstå et elektromagnetisk felt omkring søkablerne (BioApp & 

Krog Consult, 2014a). Feltets intensitet svækkes hurtigt med stigende afstand fra 

kablet, og magnetfeltets udbredelse er direkte afhængig af strømstyrken, som lø-

ber i kablet (se i øvrigt afsnit 10.6.1). 

Styrken af det magnetiske felt omkring ilandføringskablerne vil være mindre end 

11 μT, hvilket er betydeligt svagere end det naturlige magnetiske felt, hvis styrke 

er omkring 50 μT i farvandene omkring Danmark. 

Den overordnede vurdering er, at nogle fisk langs kabelkorridoren i nogen ud-

strækning vil være i stand til at registrere et magnetisk felt. Effekten på de lokale 

fiskebestande eller vandrende fisk, herunder blankål (ål i vandrestadiet), fra det 

elektromagnetiske felt, er sandsynligvis meget beskeden, dels på grund af det lave 

niveau og dels pga. den begrænsede rækkevidde af effektniveauer, som eventuelt 

ville kunne have en påvirkning på fisk ved Vesterhav Nord Havmøllepark 

(BioApp & Krog Consult, 2014a).

Samlet set er vurderingen, at et elektromagnetisk felt omkring søkablerne fra Ve-

sterhav Nord Havmøllepark vil have en ubetydelig påvirkning på fiskebestandene 

i området.

De interne kabler vil genere et elektromagnetisk felt, hvis styrke er mindre end el-

ler lig med feltet genereret af ilandføringskablet. Det er således vurderingen, at 

påvirkningen heraf også vil være ubetydelig.

Undervandsstøj

I forbindelse med driften af en havmøllepark vil der ske en forøgelse af støj, som 

primært stammer fra møllernes gearboks, turbine og generator. Støj og vibratio-

ner bliver fra mølletårnene gennem stålpylonen og fundamentet overført til hav-

bunden og herfra ud i vandet. Støj fra havmøllerne i driftsfasen adskiller sig fra 

støj i forbindelse med anlægsfasen og fra skibstrafik ved at være mindre intensiv, 

men mere konstant og naturligvis også mere stationær. Støj i driftsfasen varierer 

med vindforholdene, således at niveauet øges med stigende vindhastigheder. 
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Fisk er i stand til at høre lyde fra havmøller i adskillige kilometers afstand, men 

det er ikke ensbetydende med, at de ændrer adfærd eller flygter. Tværtimod er 

der mange undersøgelser, der dokumenterer en særlig stor forekomst af fisk om-

kring møllefundamenter (BioApp & Krog Consult, 2014a). Observationerne for-

ventes ikke at være relateret til støjniveau, men nærmere til de gode fourage-

ringsmuligheder og skjulesteder ved møllefundamenterne (se nedenstående af-

snit).

Den samlede vurdering er, at driftsstøjens påvirkning af fisk er ubetydelig.

Habitatændring

Ved etablering af havmøllefundamenterne erstattes den naturligt forekommende 

habitat med et introduceret hårdbundssubstrat i form af beton, stensætninger og 

stål. Fundamenterne og erosionsbeskyttelsen vil fungere som et såkaldt kunstigt 

rev. 

Indenfor undersøgelsesområdet er der relativ megen hård bund (grus) og områ-

der med sten. Dog er der i den sydvestlige og nordøstlige del af området større 

områder med ren sandbund med et varierende indhold af silt og grus. Det nye 

substrat vil hurtigt blive begroet med alger og en dertil knyttet fauna bestående af 

en lang række epibentiske invertebrater (bundlevende hvirvelløse dyr). Det kun-

stige rev forventes hurtigt at tiltrække fiskearter eksempelvis arter af læbefisk, 

tangspræl og torsk, som udnytter de gode skjulesteder og fourageringsområder. 

Effekten på fisk og fiskesamfund, som følge af de kunstige rev, vil potentielt være 

positiv, men vurderes at være lav, da der i forvejen forekommer hårdbundsarealer 

i området, og erosionsbeskyttelsen og møllefundamenterne vil ikke ændre ud-

strækningen af denne habitatform væsentligt. Den samlede vurdering er således, 

at påvirkningen vil være ubetydelig.

13.7.3 Vurdering af påvirkningerne i demonteringsfasen

Fjernelsen af de nedgravede søkabler vil uvægerligt medføre en forøget koncen-

tration af suspenderet materiale med efterfølgende sedimentation. Perioden med 

forhøjede koncentrationer vil være meget kortvarig og lavere end det niveau, som 

er modelleret i forbindelse med udlægningen af kablet. Påvirkningen vurderes 

derfor at være ubetydelig for fiskesamfundene.

Påvirkningerne fra nedbrydningsarbejdet vil være mindre end de påvirkninger, 

der forventes i anlægsfasen (f.eks. vil der ikke være støj fra nedramning), dog vil 

fjernelse af mølletårne og fundamenter vil medføre støj fra anvendelsen af kraf-

tigt undervandsværktøj. Der vurderes at være tale om en ubetydelig påvirkning. 

Dele af erosionsbeskyttelsen kan blive efterladt i området, hvilket i givet fald vil 

betyde, at den såkaldte reveffekt vil kunne opretholdes med de deraf følgende po-

sitive konsekvenser for visse fiskebestande.
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13.7.4 Sammenfattende vurdering

Etablering og drift af havmølleparken vurderes samlet at resultere i en ubetydelig

eller mindre påvirkning på fiskebestandene i området, som vist i Tabel 13-11. Når 

der ses bort fra en kortvarig og mindre påvirkning i anlægsperioden, vil fiskebe-

standenes tilstand og udvikling være den samme med eller uden havmølleparken.

Tabel 13-11. Sammenfattende påvirkninger af fisk ved etableringen af Vesterhav Nord Hav-

møllepark.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Støj

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Mindre

Ubetydelig

Ubetydelig

Elektromagnetisme

Anlæg

Drift

Demontering

Ingen

Lav

Ingen

Neutral/Uden påvirkning

Ubetydelig

Neutral/Uden påvirkning

Sedimentation

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

Suspenderet sediment

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Mindre

Ubetydelig

Ubetydelig

Habitatændringer

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

13.8 Marine pattedyr

De mulige påvirkninger som Vesterhav Nord Havmøllepark kan have på marine 

pattedyr, er de samme for sæler og marsvin. Marsvin påvirkes dog kun i vandet, 

mens sæler også kan påvirkes på yngle- og hvilepladser på land.

I dette afsnit beskrives de væsentligste potentielle påvirkninger når man bygger 

en havmøllepark. I underafsnittene 13.8.1 - 13.8.4 vurderes disse påvirkninger i 

forhold til Vesterhav Nord Havmøllepark.

Havbunden inde i en havmøllepark vil blive forstyrret i forbindelse med anlæg-

gelsen af fundamenter og nedgravning af kabler. Det er usandsynligt, at suspensi-

on af sediment vil påvirke havpattedyrene direkte, men da det kan påvirke fisk og 

bundfauna, kan det have en indirekte effekt på pattedyrene.

I anlægsfasen vil der desuden være en øget skibstrafik i og omkring en havmølle-

park. Dette kan forstyrre havpattedyrene i området. Desuden kan støj fra skibe og 

en række andre støjkilder genere havpattedyrene.
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Der er dog ingen tvivl om, at den voldsomste mulige påvirkning af havpattedyr 

kommer fra nedramning af fundamenter, især monopælfundamenter. I forbin-

delse med nedramning ved andre havmølleparker er der dokumenteret effekter 

på havpattedyr. Nedramning er sandsynligvis den aktivitet, der kan være mest 

forstyrrende og skadelig for havpattedyr (Danish Energy Agency, 2013) (The 

Environmental Group, 2013). Denne støjkilde er derfor ofret særlig opmærksom-

hed. Der er foretaget en modellering af et worst case scenarie, hvor der rammes 

monopæle med en diameter på 10 m med en 3.000 kJ hammer (NIRAS, Rambøll 

A/S, DHI, 2015) (NIRAS, 2015b).

I driftsfasen vil der også være trafik af skibe i området. Opførelsen af en havmøl-

lepark på blød bund vil desuden medføre et tab af blødbundshabitat. Desuden be-

tyder møllefundamenter og erosionsbeskyttelse, at der introduceres hårde over-

flader i området. De hårde materialer koloniseres af alger og epifauna og får med 

tiden et plante- og dyresamfund, som minder om det, man kan finde på naturlige 

stenrev. Dermed ændres fødegrundlaget for de marine pattedyr.

Alle aktive elkabler er omgivet af et elektromagnetisk felt. Der findes en række 

undersøgelser, der viser eller indikerer, at forskellige havdyr kan være elektro- el-

ler magneto-sensitive (Tricas & Gill, 2011). Der findes dog ikke undersøgelser, der 

direkte påviser eller afviser tilstedeværelsen af en sådan sans hos sæler og mar-

svin. Det kan derfor heller ikke på forhånd udelukkes, at sådanne felter omkring 

ilandføringskablerne og de interne kabler i en havmøllepark kan forstyrre havpat-

tedyr.

Af sikkerhedshensyn bliver der som regel forbud mod fiskeri med bundtrawl inde 

i en havmøllepark. Det kan muligvis øge antallet af fisk i området, ligesom at de 

enkelte fisk muligvis bliver større, og at der kan komme nye arter til området. 

Dette kan få en positiv indvirkning på havpattedyrs mulighed for at fouragere i 

området. 

I demonteringsfasen vil påvirkningerne på mange måder være de samme som i 

anlægsfasen. Dog vil der ikke være rammeaktivitet. De potentielle påvirkninger er 

opsummeret i Tabel 13-12.
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Tabel 13-12. Potentielle påvirkninger på marine pattedyr.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Reducerede fødegrundlag pga. sediment-

spild
X (X)

Støj og forstyrrelse fra skibstrafik, møller, 

undersøgelser mv.
X X X

Påvirkning af hørelse (permanent eller 

midlertidig) pga. støj fra nedramning)
X

Øgede fødesøgningsmuligheder pga. habi-

tatændringer
X

Adfærdsændringer pga. elektromagnetisme X

Som tidligere nævnt er der anvendt et worst case scenarie i forhold til nedram-

ning af monopælfundamenter. Desuden er vurderinger af eventuelle effekter på 

marine pattedyr baseret på aktiviteter, som giver mest muligt suspenderet sedi-

ment og sedimentation i anlægsfasen (installation af gravitationsfundamenter og 

etablering af ilandføringskabler ved nedspuling) og anses derved for at være de 

værst tænkelige. Derudover er de anlægselementer, som dækker det største areal 

(monopælfundamenter med erosionsbeskyttelse) og dermed medfører perma-

nente eller midlertidige ændringer af havbunden, anvendt som worst case scena-

rier. 

13.8.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

Perioden med forhøjede sedimentkoncentrationer forventes at blive kortvarig 

som følge af, at sedimentet i området hovedsageligt består af grus og groft sand, 

som hurtigt vil aflejres. Det er derfor kun arealer i umiddelbar nærhed af anlægs-

aktiviteterne, der vil have forhøjede koncentrationer af suspenderet sediment (se 

afsnit 13.3). Både sæler og marsvin er desuden i stand til at lokalisere byttedyr 

ved lav sigtbarhed (Verfuss, et al., 2009) (Dehnhardt, et al., 2001). Det vurderes 

derfor, at påvirkningen af sedimentspild på havpattedyr bliver ubetydelig.

Skibe, især små og hurtige skibe som f.eks. servicefartøjer, udsender en støj, der 

potentielt kan få marsvin til at ændre adfærd (Richardson, et al., 1995). Det er 

dog kun en lille del af marsvinene i området, der vil blive påvirket af skibstrafik. 

Desuden er der i forvejen en ret tæt trafik af skibe i området. Den ekstra trafik 

som projektet medfører, vil derfor formentlig ikke betyde meget. Selvom sæler 

selvfølgelig er i stand til at høre skibsstøj, er der er ikke noget, der tyder på, at de 

er intolerante overfor støjen. Der findes ikke nogen videnskabelige undersøgelser, 

der har påvist adfærdsændringer hos sæler, der udsættes for skibsstøj. Støj og 

forstyrrelse i anlægsfasen er midlertidig og påvirkningen af havpattedyr vurderes 

at være mindre. 
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Nedramning af monopælfundamenter til bl.a. havmøller genererer særdeles kraf-

tige lyde, der er i stand til at inducere permanente (PTS) og midlertidige høreska-

der (TTS) på havpattedyr, der opholder sig i umiddelbar nærhed af støjkilden. 

Desuden kan støjen forårsage adfærdsmæssige ændringer (NIRAS, Rambøll A/S, 

DHI, 2015). På Figur 13-4 ses den modellerede maksimale udbredelse af den støj, 

som kan forårsage PTS, TTS og adfærdsændringer hos marsvin og sæler. Der fin-

des ikke noget bredt accepteret kriterium for, hvordan marsvins adfærd påvirkes 

af en kumulativ støjpåvirkning. Den kumulative støjpåvirknings betydning for ad-

færden er derfor ikke vist på figuren. Ligeledes findes der ikke noget kriterium 

for, hvordan sælers adfærd påvirkes. 

Figur 13-4. Tv. De stiplede markeringer viser områder, hvor der er risiko for PTS (183 dB 

SEL), TTS (164 dB SEL) og adfærdsmæssige ændringer hos marsvin (140 dB SEL)

når de udsættes for den samlede støjpåvirkning ved nedramning af et enkelt fun-

dament (10 MW). For adfærdsændringer er det dog ved et enkelt slag på et mo-

nopælfundament. Th. De stiplede markeringer viser områder, hvor der er risiko 

for PTS (200 dB SEL) og TTS (176 dB SEL) hos sæler når de udsættes for den sam-

lede støjpåvirkning ved nedramning af et enkelt fundament (10 MW). PTS er 

permanente høreskader og TTS er midlertidige høreskader.

For at kunne vurdere, hvor alvorlig påvirkningen er, skal det først vurderes, hvor 

mange dyr, der påvirkes (Tabel 13-13). 
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Tabel 13-13. Antallet af marsvin og sæler, der påvirkes ved nedramning af et møllefunda-

ment. PTS er permanente høreskader og TTS er midlertidige høreskader. Der fin-

des ikke nogle bredt accepterede kriterier for, hvordan marsvins adfærd påvirkes 

af en kumulativ støjpåvirkning eller for, hvordan sælers adfærd påvirkes af støj. 

Disse parametre er derfor ikke medtaget i tabellen.

Effekt
Værst tænkeligt scenarie

(antal dyr)

Bortskræmning til 2 

km og reduktion af 

støjkilden med 8,4 dB 

(antal dyr)

PTS (183 dB - kumulativt) – marsvin 65 0

TTS (164 dB - kumulativt) – marsvin 584 286

Adfærdsændring (140dB – enkelt 

slag) – marsvin
614 321

PTS (200 dB - kumulativt) – sæler 0 0

TTS (176 dB - kumulativt) – sæler 22 5

Antallet af påvirkede dyr i Tabel 13-13 er baseret på en model, der er udviklet af 

en arbejdsgruppe nedsat af Energistyrelsen og Energinet.dk (Working Group, 

2015). Denne model er tilpasset forholdene ved Vesterhav Nord Havmøllepark

(NIRAS, Rambøll A/S, DHI, 2015). Da der er er usikkerhed omkring effekten af 

pinger og sælskræmmer, er modellen brugt til at beregne antallet af dyr, som på-

virkes, og den nødvendige reduktion af støjkilden ved både 1 og 2 km bortskræm-

ningsafstand.

I Tabel 13-13 antages det, at dyrene bortskræmmes til 2 km afstand. Hvis de kun 

kan bortskræmmes til 1 km afstand vil den nødvendige reduktion af støjkilden 

være 11,3 dB, og antallet af marsvin, der påvirkes af TTS og adfærdsmæssigt vil 

falde til henholdsvis 212 og 250 dyr (NIRAS, Rambøll A/S, DHI, 2015). Brugen af 

2 km som bortskræmningsafstand i Tabel 13-13 er baseret på guidelines udmeldt i 

forbindelse med etableringstilladelse til Horns Rev 3 Havmøllepark.

Energistyrelsen og Energinet.dk har igangsat undersøgelser for at forbedre vi-

densgrundlaget yderligere vedrørende effekten af bortskræmning på marsvin og 

sæler. Resultaterne af disse undersøgelser forventes at være til rådighed inden 

udbud af de kystnære havmølleprojekter.

Graden af forstyrrelse i forhold til permanente høreskader (PTS) må betragtes 

som høj, da en permanent høreskade kan have alvorlige konsekvenser for et dyr. 

Der er derfor behov for at sikre, at dette ikke sker. Det er derfor nødvendigt at 

bortskræmme havpattedyrene fra området inden nedramningen starter. Det der 

desuden nødvendigt at reducere støjkilden i det værst tænkelige scenarie med 8,4 

dB med de forudsætninger der er sat op for det værst tænkelige scenarie (NIRAS, 

Rambøll A/S, DHI, 2015).
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Det vurderes, at havpattedyr kun påvirkes af PTS som følge af rammestøj i ubety-

delig grad, når der sker bortskræmning af havpattedyrene i området inden ned-

ramning.

Bortskræmning og reduktion af støjkilden i det værst tænkelige scenarie med 8,4 

dB vil også i nogen grad forebygge, at havpattedyr i området får midlertidige hø-

reskader (TTS). Det er dog ikke nødvendigvis nok til fuldstændigt at undgå TTS. 

TTS er ikke er en permanent skade. Hvis et dyr gentagne gange udsættes for støj, 

der kan forårsage TTS uden at hørelsen får tid til at gendannes, kan det dog føre 

til PTS. Vi mennesker kender TTS fra situationer, hvor vi har været til en koncert 

med et højt lydniveau eller har opholdt os i et område med meget trafikstøj.

Selvom det antalsmæssigt er relativt mange marsvin, der risikerer at blive udsat 

for TTS i forbindelse med nedramning af et monopælfundament er det ikke en 

specielt stor andel af populationen (mindre end 1 % af subpopulationen). Desu-

den bliver dyrenes funktionelle hørelse hurtigt lige så god som inden de udsættes 

for TTS. Derimod kan adfærdsændringer af længere varighed potentielt have be-

tydning på bestandsniveau. Derfor vurderes det, at påvirkningen som fører til 

TTS og adfærdsændringer som følge af pælenedramning bliver henholdsvis min-

dre og moderat. Dette kan dog reduceres til ubetydelig for TTS og mindre for ad-

færdsændringer, hvis der sker bortskræmning og reduktion af støjkilden i det 

værst tænkelige scenarie med 8,4 dB.

Hos sæler vil færre dyr og en mindre del af referencepopulationen end hos mar-

svin risikere at blive udsat for støjpåvirkninger, der fører til TTS. Det antages 

desuden, at sæler i højere grad end marsvin i stand til at undgå en kumulativ 

støjpåvirkning ved simpelthen at stikke hovedet op over vandet. Derfor vurderes 

det, at påvirkningen af sæler (TTS) og adfærdsændringer som følge af pælened-

ramning bliver henholdsvis ubetydelig og mindre.

13.8.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfase

En undersøgelse har påvist øget marsvineaktivitet ved et restaureret stenrev for-

mentlig på grund af, at antallet af byttedyr steg (Mikkelsen, et al., 2013). For sæ-

ler har en undersøgelse vist, at de kan afsøge møllefundamenter i jagten på bytte, 

se Figur 13-5 (Russel, et al., 2014). 
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Figur 13-5. Svømmemønster for en spættet sæl ved havmølleparken Alpha Ventus (12 møller) 

og platformen Fino 1 (til venstre for parken). Punkter viser lokalitet med 30 mi-

nutters intervaller. Røde punkter indikerer større sandsynlighed for fouragering 

(Russel, et al., 2014).

Selvom mindre arealer med blødbund erstattes af hårdbund i form af fundamen-

ter og erosionsbeskyttelse vil den ændring i fødegrundlaget som dette medfører 

være marginal, og marsvin og sæler vil fortsat kunne jage i området. Påvirkningen 

på havpattedyr bliver derfor ubetydelig.

Marsvin er observeret i mølleparker i drift i sammenligneligt eller højere antal 

end inden parkerne blev bygget (Tougaard, et al., 2006), (Scheidat, et al., 2011), 

se Figur 13-6. Der findes også et eksempel på, at marsvin er observeret i et lavere 

antal efter opførelse af en havmøllepark. Det er dog uklart om de færre marsvin 

skyldes tilstedeværelsen af parken (Tougaard, 2014). Det er desuden kendt, at sæ-

ler jager og opholder sig inde i havmølleparker, som det f.eks. ses af en undersø-

gelse af svømmemønster for en spættet sæl ved havmølleparken Alpha Ventus og 

platformen Fino 1 (Russel, et al., 2014), Figur 13-5. Det tyder på, at driftsstøjen 

fra møllerne og trafik fra skibe inde i parken ikke har væsentlige effekter. Det er 

derfor vurderet, at påvirkningen fra støj og forstyrrelse i driftsfasen er ubetydelig.
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Figur 13-6. Marsvineaktivitet i den hollandske havmøllepark Egmond aan Zee og to referen-

ceområder før og efter opførelsen af parken (Scheidat, et al., 2011).

De elektromagnetiske felter omkring undervandskabler er meget svage og falder 

hurtigt, når man bevæger sig væk fra kablet. Der er heller ikke noget, der tyder på 

at marsvin og sæler har problemer med at orientere sig i områder med kabler. Det 

er vurderet, at påvirkningen fra de elektromagnetiske felter på marine pattedyr er 

ubetydelig. 

13.8.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfase

Da påvirkningerne i demonteringsfasen er sammenlignelige med eller mindre 

end påvirkningerne i anlægsfasen, bliver påvirkningen fra sedimentspild, habitat-

tab, støj og forstyrrelse på marine pattedyr ubetydelige og mindre.

13.8.4 Sammenfattende påvirkninger

Vurderingen af havmølleprojektets påvirkning af havpattedyrbestandene i områ-

det er sammenfattet i Tabel 13-14.
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Tabel 13-14. Sammenfattende vurdering af påvirkninger på marine pattedyr som følge af 

etablering af Vesterhav Nord Havmøllepark.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Sedimentspild

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Ikke relevant

Lav

Ubetydelig

Ikke relevant

Ubetydelig

Støj og forstyrrelse fra skibstrafik, 

møller, undersøgelser mv.

Anlæg

Drift

Demontering

Middel

Lav

Høj-Middel

Mindre

Ubetydelig

Mindre

Nedramning af monopæle (mar-

svin, med bortskræmning, men 

uden yderligere afværgeforanstalt-

ninger)

Anlæg (PTS)

Anlæg (TTS)

Anlæg (adfærdsændring)

Høj

Høj

Middel

Ubetydelig

Mindre

Moderat

Nedramning af monopæle (mar-

svin, med bortskræmning og yder-

ligere afværgeforanstaltninger)

Anlæg (PTS)

Anlæg (TTS)

Anlæg (adfærdsændring)

Høj

Høj

Middel

Ubetydelig

Ubetydelig

Mindre

Nedramning af monopæle (sæler, 

med bortskræmning, men uden 

yderligere afværgeforanstaltninger)

Anlæg (PTS)

Anlæg (TTS)

Anlæg (adfærdsændring)

Høj

Høj

Middel

Ubetydelig

Ubetydelig

Mindre

Habitatændringer

Anlæg

Drift

Demontering

Ikke relevant

Lav

Lav

Ikke relevant

Ubetydelig

Ubetydelig

Elektromagnetiske felter

Anlæg

Drift

Demontering

Ikke relevant

Lav

Ikke relevant

Ikke relevant

Ubetydelig

Ikke relevant

Det vurderes, at nedramning af monopæle kan have en moderat påvirkning på 

marsvin. Det vurderes dog også, at denne påvirkning kan reduceres til en ubety-

delig eller mindre påvirkning, og der skal iværksættes afværgeforanstaltninger. 

Bortset fra dette vurderes det, at anlæg, drift og demontering af havmølleparken 

kun vil have ubetydelige og mindre effekter på havpattedyrene i området. Til-

stand og udvikling af bestandene af havpattedyr i området antages at være den 

samme med eller uden havmølleparken.
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13.9 Fugle

Påvirkninger af fugle vurderes i nedenstående for hhv. rastende fugle og trækfug-

le.

13.9.1 Rastende fugle

Anlæg, drift og demontering af en havmøllepark kan påvirke rastende fugle på 

forskellig vis. Afhængig af den artsspecifikke følsomhed vil der potentielt være 

negative påvirkninger af rastende fugle, som vist i Tabel 13-15.

Tabel 13-15. Potentielle påvirkninger på rastende fugle

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Tab og ændringer af habitat / levesteder X X X

Forstyrrelse og fortrængning fra området X X X

Dødelighed som følge af kollision X X X

Den artsspecifikke kollisionsrisiko (dødeligheden som følge af kollision) er esti-

meret ved hjælp af Band-modellen, som er specifikt udviklet til offshore projekter 

(Band, 2012). Modellen er baseret på SNH8 Band collision risk model (Band, et 

al., 2007). 

Kollisionsrisikoen er modelleret for både 66 stk. 3 MW havmøller og 20 stk. 10 

MW havmøller. Opstillingen med 66 stk. 3 MW havmøller resulterede i et større 

antal samlede kollisioner end opstillingen med 20 stk. 10 MW havmøller og re-

præsenterer dermed worst case scenariet. 

I det følgende er der kun redegjort for vurderingerne i de tilfælde, hvor påvirk-

ningsgraden er vurderet som minimum mindre. Samlet vurderes Vesterhav Nord 

Havmøllepark at påvirke hhv. lommer, sildemåge og stormmåge jævnfør neden-

stående gennemgang. For alle øvrige arter herunder sortand vurderes påvirknin-

gerne at være ubetydelige. For sortænderne skyldes dette, at arten som tidligere 

beskrevet ikke forekommer indenfor selve undersøgelsesområdet.

Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

Anlægsfasens påvirkning af rastende fugle vurderes som ubetydelig eller neu-

tral/uden påvirkning for alle arter med undtagelse af lommer. For lommerne er 

påvirkningen som følge af hhv. tab og ændringer af habitat/levesteder og forstyr-

relse vurderet at være mindre.
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Tab og ændringer af habitat/levesteder

Aktiviteterne i anlægsfasen medfører tab af levesteder idet potentielle fødesøg-

ningsområder i perioder okkuperes af skibe, hvorfra anlægsaktiviteterne udføres. 

Aktiviteterne er begrænset til området, hvor anlægget etableres, men habitatæn-

dringen kan i tillæg have en indirekte effekt, idet tilgængeligheden af byttedyr så-

som fisk eller muslinger kan påvirkes på længere sigt og i et større geografisk om-

råde. Påvirkningerne af hhv. bundfauna og fisk er vurderet i afsnit 13.6 og 13.7. 

Hos rastende fugle, som fouragerer på en lang række byttedyr (f.eks. måger) eller 

som søger føde indenfor meget store områder uden at have særlige lokale præfe-

rencer (f.eks. suler) forventes graden af forstyrrelse som følge af anlægsfasen at 

være ubetydelig. Både måger og suler vurderes at udvise stor fleksibilitet i valg af 

fødeemner. Antallet af registrerede individer af bl.a. måger og suler indenfor det 

geografiske område, hvor anlægsaktiviteterne forventes at finde sted, udgør kun 

en meget lille del af den biogeografiske bestand (under 0,1 %). Derfor vurderes 

påvirkningen som følge af tab eller ændring af habitat for disse to arter umiddel-

bart at være ubetydelig.

Havfuglene fouragerer typisk på enten fisk (f.eks. lommer og alkefugle) eller den 

marine bundfauna (f.eks. andefuglene).

På baggrund af vurderingerne foretaget i afsnit 13.7 om fisk forventes under an-

lægsfasen kun mindre ændringer af fødegrundlaget for fugle, som lever af fisk. 

Endvidere er forekomsten af fugle, som lever af fisk, generelt styret af de hydro-

grafiske og tidevandsmæssige forhold, da disse typisk er afgørende for fødetil-

gængeligheden. Disse arter forventes derfor ikke at udvise specifikke geografiske 

præferencer. Installation af møllefundamenter og nedspuling af kabler kan have 

en negativ indflydelse på f.eks. lommernes og alkefuglenes fiskeri idet sigtbarhe-

den mindskes som følge af suspenderet sediment. Men da både lommer og alke-

fugle er almindelige i tidevandsområder med forholdsvis høj turbiditet, må an-

lægsfasens indvirkning på fuglenes fiskeri generelt anses for at være lav.

Lommer menes at udvise en lav habitatfleksibilitet (Furness, et al., 2013). Den 

geografiske fordeling af lommerne afhænger i høj grad af strømforholdene (Skov 

& Prins, 2001) og tilstedeværelsen af fisk. Til sammenligning er f.eks. sortænder 

stærkere knyttet til specifikke geografiske områder, da de er afhængige af statio-

nære fødeemner såsom muslinger. Lommerne udviser moderat fleksibilitet i for-

hold til valg af fødeemne, hvilket betyder, at lommerne udviser en vis specialise-

ring, men ikke er utilbøjelige til at skifte fødeemne, hvis omstændighederne til-

skriver det. I forhold til den samlede biogeografiske bestand af rødstrubet lom 

vurderes 0,052 % af denne at blive påvirket af ændringer og tab af habi-

tat/levesteder. Samlet set vurderes forstyrrelsen af lommer som følge af ændrin-

ger og tab af habitat/levesteder at være middel.

Området vurderes at være af national/regional betydning for lommer. Samtidig 

vurderes lommerne ikke at udvise tilvænning til aktiviteterne i løbet af anlægsfa-
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sen. Ændringerne og tabet af habitat/levesteder vil i anlægsfasen være relativt 

kortvarig, anslået under et år.

Samlet vurderes påvirkningen af lommerne som følge af ændringer og tab af ha-

bitat/levesteder at være mindre.

Forstyrrelse

Tilstedeværelsen af skibe (installationsfartøjer og lign.) samt eventuelle helikop-

terflyvninger er uundgåelig under anlægsfasen. Anlægsaktiviteterne medfører 

bortskræmning af fuglearter, som er følsomme overfor forstyrrelser af denne art. 

Fortrængningseffekten forventes at være lavere i anlægsfasen end i driftsfasen, da 

forstyrrelserne er koncentreret til et mindre område.

Anlægsaktiviteterne og dermed installationsfartøjerne flytter sig rundt i undersø-

gelsesområdet under anlægsfasen. Varigheden af anlægsaktiviteterne i et givent 

afgrænset område vurderes at være af kortere varighed, anslået under et år.

Samlet vurderes påvirkningen af lommerne som følge af fortrængningseffekten at 

være mindre.

Kollision

Fartøjer og kraner kan potentielt udgøre en kollisionsrisiko under anlægsfasen. 

Sandsynligheden for kollision med anlægsfartøjerne må dog betragtes som meget 

lav eller ubetydelig. Påvirkningen som følge af kollisioner vurderes i anlægsfasen 

at være ubetydelig eller neutral/uden påvirkning.

Vurdering af påvirkningerne i driftsfasen

Under driftsfasen kan rastende fugle påvirkes som følge af ændringer og tab af 

habitat/levesteder, kollisionsrisiko og forstyrrelser/fortrængning.

Under driftsfasen vurderes påvirkningen som følge af ændringer og tab af habi-

tat/levesteder at være moderat for lommer og ubetydelig for alle øvrige arter. 

Påvirkningen som følge af forstyrrelse/fortrængning vurderes i driftsfasen som 

moderat for lommer og ubetydelig for alle øvrige arter. 

Påvirkningen som følge af kollisionsrisikoen vurderes at være mindre for storm-

måge og sildemåge og ubetydelig for alle øvrige arter.

Tab og ændringer af habitat/levesteder

Tab af levesteder vurderes ikke at være relevant for lommerne, da det kun er et 

meget beskedent område, der decideret tabes. Tabt habitat begrænser sig til det 

område møllefundamenterne og erosionsbeskyttelsen optager og forventes ikke 

at påvirke tilgængeligheden af fisk. I forhold til vurderingen af påvirkningerne 

som følge af habitatændringer antages det, at lommer udviser en moderat fleksi-

bilitet i forhold til valg af fødeemne, og et moderat antal lommer (mellem 0,05 % 
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- 0,5 % af den biogeografiske bestand) antages at blive påvirket, hvilket samlet re-

sulterer i en middel forstyrrelse af lommerne i driftsfasen. 

Området vurderes at være af national/regional betydning for lommer. Lommerne 

forventes dog at udvise en vis form for tilvænning i løbet af driftsfasen. Ændrin-

gerne og tabet af habitat/levesteder vil vare i hele mølleparkens levetid. 

Samlet vurderes påvirkningen af lommerne som følge af ændringer og tab af leve-

steder i driftsfasen at være moderat.

Kunstige rev skabt af møllefundamenter og erosionsbeskyttelse kan medføre æn-

dringer i bundfaunaens og fiskesamfundenes sammensætning og samlede bio-

masse. I modsætning til de negative effekter beskrevet ovenfor (habitatændrin-

ger) kan kunstige rev have en positiv effekt på fuglenes fødetilgængelighed. Selv-

om nogle fuglearter formentlig i nogen grad vil vænne sig til havmølleparken, for-

ventes det samlede antal fugle indenfor havmølleparken at falde, og en udtalt po-

sitive effekt af de kunstige rev kan derfor ikke forventes.

Forstyrrelse/fortrængning

Havmølleparken vil udgøre et forstyrrende element også i en vis afstand fra de fy-

siske installationer. Fuglenes følsomhed og graden af forstyrrelse skabt af f.eks. 

en havmøllepark varierer fra art til art, og formentlig vil der være en vis form for 

tilvænning i løbet af driftsfasen hos visse arter.

Lommer antages typisk, at kunne forstyrres indenfor en bufferzone på 2 km 

(Christensen, et al., 2003) (Petersen, et al., 2006a), men de seneste undersøgelser 

indikerer, at lommer i nogen grad kan tilpasse sig havmølleparkens tilstedeværel-

se, og at randzoner på kun 500 m omkring havmølleparken er tilstrækkelige 

(Energistyrelsen, 2014). På den anden side har undersøgelser før og efter installa-

tion af Havmøllepark Horns Rev 2 dokumenteret betydelig negativ effekt på for-

delingen af lommer indenfor en afstand af op til 5 - 6 km (Petersen, et al., 2014). I 

nærværende undersøgelse er der i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet 

anvendt en potentiel afstand for forstyrrelser på 2 km for lommer.

Lommerne blev registreret i størst antal ved fugletællingen den 24. marts 2014. 

Hvis en bufferzone på 2 km udlægges omkring undersøgelsesområdet for Vester-

hav Nord Havmøllepark kan det antages, at 136 lommer i værste fald forstyrres og 

bortskræmmes som følge af havmølleparken, hvilket svarer til 0,052 % af den 

biogeografiske bestand. 

Rødstrubet lom er omfattet af beskyttelseshensyn i kategorien ”meget høj”. Ved 

fugletællingen den 24. marts 2014 blev det beregnet, at der opholdt sig 691 lom-

mer indenfor det undersøgte område svarende til 0,266 % af den biogeografiske 

bestand. Området vurderes at være af national/regional betydning for lommer og 

fortrængningseffekten vil vare i hele mølleparkens levetid
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Samlet vurderes påvirkningen af lommerne som følge af fortrængningseffekten at 

være moderat. 

Kollision

Sandsynligheden for kollisioner varierer meget fra art til art. Måger ses ofte fly-

vende og deres flyvehøjde overlapper i højere grad end andre fuglearter med møl-

lernes rotorhøjde (Cook, et al., 2012) (Furness, et al., 2013) (Johnston, et al., 

2014). For den talrigeste mågeart i området, stormmåge, er det beregnet, at ca. 

98 stormmåger hvert år vil kollidere med havmøllerne, hvilket udgør ca. 0,006 % 

af den biogeografiske bestand. Påvirkningen som følge af kollision vurderes at 

være mindre. 

Sildemågen er registreret i lavere antal end stormmågen og findes samtidig hyp-

pigere svømmende, hvilket reducerer kollisionsrisikoen. Estimeret vil ca. 5 silde-

måger hvert år kollidere med havmøllerne, hvilket udgør 0,001 % af den biogeo-

grafiske bestand. Dette estimat må betragtes som en minimumsværdi, da fugle-

tællinger fra sommermånederne ikke indgår i datasættet. Tætheden af sildemåger 

forventes at være relativt højere i sommermånederne. Der er derfor stor sandsyn-

lighed for, at antallet af kollisioner reelt vil være væsentligt højere. Ud fra et for-

sigtighedsprincip vurderes påvirkningen af sildemågen som følge af kollision der-

for at være mindre. Til grund herfor ligger bl.a. at den vigtigste periode for fore-

komst af sildemåger ikke er dækket.

Vurdering af påvirkningerne i demonteringsfasen

Påvirkningen af rastende fugle i demonteringsfasen er sammenlignelige med på-

virkningerne beskrevet i afsnittet om påvirkningerne i anlægsfasen. Den største 

effekt er forårsaget af øget skibstrafik, som skaber forstyrrelse. Derudover er tab 

og ændringer af habitat/levesteder i forbindelse med fjernelse af turbiner og kab-

ler også vurderet. Kollisionsrisikoen under demonteringsfasen vurderes generelt 

at være ubetydelig.

Demonteringsfasens påvirkning af rastende fugle vurderes som ubetydelig eller 

neutral/uden påvirkning for alle arter med undtagelse af lommerne. For lom-

merne er påvirkningen som følge af hhv. tab og ændringer af habitat/levesteder 

og forstyrrelse/fortrængning vurderet at være mindre.

Sammenfattende påvirkninger

Lommerne vurderes at blive moderat påvirket som følge af ændringer og tab af 

habitat/levesteder samt forstyrrelse/fortrængning i driftsfasen og mindre påvir-

ket i både anlægsfasen og demonteringsfasen. Kollisionsrisikoen vurderes at være 

mindre for stormmåge og sildemåge. I alle øvrige tilfælde vurderes påvirkninger-

ne at være ubetydelige for alle øvrige arter. 

Vurderingerne ændres ikke, når havmølleparkerne Vesterhav Syd, Nissum Bred-

ning og Horns Rev 3 vurderes i kumulation med Vesterhav Nord Havmøllepark. 
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Den sammenfattende påvirkning af rastende fugle fremgår af Tabel 13-16.

Tabel 13-16. Sammenfattende påvirkninger af rastende fugle. Vesterhav Nord Havmøllepark 

påvirker hhv. lommer, stormmåge og sildemåge, for alle øvrige arter vurderes 

påvirkningerne at være ubetydelige.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning Art

Tab og ændringer af habi-

tat/levesteder

Anlæg

Drift

Demontering

Mellem

Mellem

Mellem

Mindre

Moderat

Mindre

Lommer

Lommer

Lommer

Forstyrrelse/fortrængning

Anlæg

Drift

Demontering

Mellem

Mellem

Mellem

Mindre

Moderat

Mindre

Lommer

Lommer

Lommer

Kollision

Anlæg

Drift

Demontering

Ubetydelig

Mindre

Ubetydelig

-

Stormmåge, Silde-

måge

-

 Vurderingen af kollisioner er baseret direkte på resultaterne af modelleringen, hvorfor forstyrrelsesgraden ikke 
er anslået. Vurderingen er foretaget ud fra antallet af kolliderende fugle i forhold til den samlede biogeografiske 
population.

Ved at minimere havmølleparkens omfang ved f.eks. at rejse færre men mere ef-

fektfulde havmøller, kan den moderate påvirkning af lommerne i driftsfasen i et 

vist omfang afbødes.

13.9.2 Trækfugle

Anlæg, drift og demontering af en havmøllepark kan påvirke trækfugle på forskel-

lig vis. Vesterhav Nord Havmøllepark vil dække et areal på cirka 44 km², og hav-

møllerne vil udgøre en hindring, som potentielt fører til sammenstød. 

Afhængig af den artsspecifikke følsomhed og fuglenes trækruter kan vil der po-

tentielt være negative påvirkninger af trækfugle, som vist i Tabel 13-17.

Tabel 13-17. Potentielle påvirkninger på trækfugle

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Barriereeffekt, som øger den tilbagelagte 

afstand og dermed energiforbruget.
(X) X (X)

Dødelighed som følge af kollision (X) X (X)

Barriereeffekten og kollisionsrisikoen er samlet vurderet for følgende arter: Kort-

næbbet gås, grågås, lysbuget knortegås, pibeand, krikand, spidsand, ederfugl, sor-

tand, toppet skallesluger, rødstrubet lom, almindelig kjove, storkjove, ride, hæt-

temåge, dværgmåge, stormmåge, sildemåge, sølvmåge, svartbag, splitterne, fjord-

terne og havterne.

Den artsspecifikke kollisionsrisiko er beregnet ved hjælp af Band-modellen 

(Band, et al., 2007) ved worst case scenariet for trækfugle En havmøllepark be-
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stående af 66 stk. 3 MW havmøller udgør i forhold til kollisionsrisikoen worst ca-

se scenariet. Kollisionsrisikoen stiger med størrelsen af det bestrøgne areal, som

svarer til møllernes samlede vingefang, som for en havmøllepark bestående af 66 

stk. 3MW havmøller er estimeret til 650 m2 (sammenlignet med 567 m2 for en 

havmøllepark bestående at 20 stk. 10 MW havmøller). Modellen indbygger en 

række artsspecifikke parametre såsom fuglens længde, vingefang, flyvehastighed, 

flyvestil og sandsynligheden for at undvige kollision.

Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

Fartøjer og kraner kan potentielt udgøre en kollisionsrisiko under anlægsfasen. 

Risikoen for kollision med f.eks. fartøjer og kraner er kun til stede indenfor et af-

grænset geografisk område i en kortvarig periode, og antallet af kollisioner vurde-

res at være lavt. I anlægsfasen er påvirkningen som følge af kollision med andre 

strukturer end havmøllerne vurderet at være af mindre grad. Til grund herfor lig-

ger primært, at forekomsterne af fugle for flere arters vedkommende har interna-

tional betydning, og at eventuelle kollisioner har dødelig udgang.

Ligeledes vurderes påvirkningen som følge af barriereeffekten under anlægsfasen 

at være mindre. Til grund herfor ligger bl.a. at barriereeffekten under anlægsfa-

sen er begrænset i både tid og rum. 

Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

Under driftsfasen kan trækfugle påvirkes som følge af barriereeffekten, der øger 

den tilbagelagte afstand og dermed energiforbruget samt risikoen for kollisioner 

med dødelig udgang.

Kollision

Kollisionsrisikoen refererer i denne sammenhæng udelukkende til risikoen for 

kollision med havmøllerne i drift.

Kollisionsrisikoen er modelleret for alle relevante arter (NIRAS, 2015d) og i den 

forbindelse er bl.a. arternes mulighed for at undvige kollision estimeret. Graden 

af forstyrrelse er bestemt ud fra beregningerne af det forventede antal kollisioner 

for hver art, under hensyntagen til de enkelte arters mulighed for at undvige kol-

lisioner.

Kollisionerne vurderes at have dødeligt udfald, og påvirkningens varighed kate-

goriseres derfor som permanent.

På baggrund af modelleringen er påvirkningen som følge af kollision i driftsfasen 

som vist på Tabel 13-18.
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Tabel 13-18. Påvirkningen af de forskellige arter som følge af kollisionsrisikoen i driftsfasen. 

Art

Grad af 

forstyr-

relse

Vigtighed
Sandsyn-

lighed
Varighed

Påvirknings-

grad

Kortnæbbet gås Lav international Lav Permanent Mindre

Grågås Lav international Lav Permanent Mindre*

Lysbuget knorte-

gås
Middel international Lav Permanent Moderat*

Ederfugl Lav lokal Lav Permanent Mindre

Spidsand Lav international Lav Permanent Mindre

Pibeand Lav international Lav Permanent Mindre

Krikand Lav international Lav Permanent Mindre

Sildemåge Lav international Lav Permanent Mindre

Hættemåge Lav lokal Lav Permanent Mindre

Stormmåge Lav natinal/regional Lav Permanent Mindre

Sølvmåge Lav lokal Lav Permanent Mindre

Svartbag Lav lokal Lav Permanent Mindre

Almindelig kjove Lav ingen Lav Permanent Ubetydelig

Ride Lav ingen Lav Permanent Ubetydelig

Sortand Lav international Lav Permanent Ubetydelig

Dværgmåge Lav international Lav Permanent Ubetydelig

Toppet skalleslu-

ger
Lav ingen Lav Permanent Ubetydelig

Rødstrubet lom Lav international Lav Permanent Ubetydelig

Storkjove Lav international Lav Permanent Ubetydelig

splitterne Lav international Lav Permanent Ubetydelig

Fjordterne Lav natinal/regional Lav Permanent Ubetydelig

havterne Lav natinal/regional Lav Permanent Ubetydelig

* I vurderingen af de kumulative effekter er påvirkningen moderat 14.9.2. 

Barriereeffekt

Barriereeffekten refererer til afbrydelsen af foretrukne trækruter, som fører til, at 

fuglene i stedet må flyve ad alternative ruter. En sådan omvej kan medføre øget 

forbrug af energi.

Fuglenes træk langs den jyske vestkyst er overvejende nord-syd orienteret. Barri-

ererens omfang ved Vesterhav Nord Havmøllepark antages at være bredden af 

havmølleparken (målt vinkelret på trækruten) plus en 1 km bred bufferzone om-

kring havmølleparken. Denne fremgangsmåde er tidligere blevet anvendt til at 

vurdere barriereeffekters påvirkning af trækfugle (Mainstream renewable power, 

2012), (Forewind, 2013), (Forewind, 2014).
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Under antagelse af, at fuglene flyver øst eller vest om Vesterhav Nord Havmølle-

park er barrierevirkningen som vist på Figur 13-7. Punkt A illustrerer punktet, 

hvor fuglene møder barrieren og punkt B, hvor fuglene forventes at vende tilbage 

til den foretrukne trækrute. Figuren viser forholdene under det sydgående træk 

om efteråret. En tilsvarende figur kan laves for det nordgående træk om foråret.

Barriereeffekten, som skabes af Vesterhav Nord Havmøllepark, resulterer i, at 

trækruten gennemsnitligt øges med 3,47 km. Betydningen af dette er vurderet for 

hver af de relevante arter. Samlet vurderes påvirkningen som følge af barriereef-

fekten at være mindre for alle relevante arter.
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Figur 13-7. Barriereeffekten omkring Vesterhav Nord Havmøllepark. Den grønne linje viser 

den foretrukne trækrute langs den jyske vestkyst og den orange den alternative 

trækrute øst eller vest om havmølleparken. Punkt A illustrerer punktet, hvor fug-

lene møder barriereren og punkt B, hvor fuglene forventes at vende tilbage til den 

foretrukne trækrute (NIRAS, 2015d).
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Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen 

Havmølleparken har en forventet levetid på ca. 25 til 30 år hvorefter møllerne 

demonteres.

Konsekvenserne som følge af demonteringen modsvarer påvirkningerne under 

anlægsfasen og påvirkningen af hhv. kollision og barriereeffekt vurderes derfor at 

være mindre. 

Sammenfattende påvirkninger

Lysbuget knortegås vurderes i driftsfasen at blive moderat påvirket som følge af 

kollisionsrisikoen, som opstår med etableringen af Vesterhav Nord Havmølle-

park. Kortnæbbet gås, grågås, pibeand, krikand, spidsand, ederfugl, hættemåge, 

sildemåge, sølvmåge, stormmåge og svartbag vurderes i driftsfasen at blive min-

dre påvirket som følge af kollisionsrisikoen, som opstår med etableringen af Ve-

sterhav Nord Havmøllepark. Påvirkningen som følge af kollision vurderes i drifts-

fasen at være ubetydelig hos alle øvrige undersøgte arter.

Alle undersøgte arter vurderes at blive mindre påvirket som følge af barriereef-

fekten.

Den sammenfattende påvirkning af trækkende fugle fremgår af Tabel 13-19.

Tabel 13-19. Sammenfattende påvirkninger af trækkende fugle som følge af etableringen af 

Vesterhav Nord Havmøllepark.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Kollision

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav 

Lav

Mindre*

Neutral** - Moderat***

Mindre*

Barriereeffekt

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Mindre

Mindre 

Mindre

* I forbindelse med vurderingerne for anlægs- og demonteringsfasen er der ikke skelnet mellem de forskellige 

arter.

** Sortand, toppet skallesluger, rødstrubet lom, almindelig kjove, ride, dværgmåge, storkjove, splitterne, fjord-

terne og havterne.

*** Lysbuget knortegås bliver moderat påvirket, kortnæbbet gås, grågås, , pibeand, krikand, spidsand, ederfugl, 

hættemåge, sildemåge, sølvmåge, stormmåge og svartbag påvirkes mindre

13.10 Flagermus

Flagermus kan tiltrækkes af insekter, som samler sig omkring mølletårne i stille 

og varmt vejr. Insekter tiltrækkes sandsynligvis til møllerne om natten, hvor møl-

lerne afgiver varme, som er ophobet i løbet af dagen. Fænomenet er mest kendt 

ved lave vindhastigheder (under 5-6 m/s) i sensommeren og det tidlige efterår.
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Jagende flagermus kan kollidere direkte med møllevingerne eller de kan blive 

dræbt af ændringerne i lufttrykket omkring vingerne (Boshamer & Bekker, 

2008). Normal vil flagermus flyve lavt over havet (mindre end 10 m) men om-

kring strukturer som f.eks. fyrtårne, broer og havmøller kan de følge strukturen 

opad og jage insekter, selvom de er på træk (Møller, 2013).

Fouragering på havet vil kun finde sted i stille og tørt vejr. Flagermus er dog 

kendt for at følge lineære landskabselementer såsom kystlinjer både når de fou-

ragerer samt under træk. Trækkende flagermus vil normalt forlade kysten i godt 

vejr med vind under 5 m/s og på nætter uden regn. Idet der ikke er nogle kendte 

populationer af flagermus i nærheden er Vesterhav Nord Havmøllepark anses 

området ikke som et fourageringsområde for flagermus. Vurdering af kollisionsri-

sikoen er derfor kun relevant i forbindelse med trækkende flagermus.

Ligesom for trækkende fugle er worst case scenariet for flagermus relateret til det 

største bestrøgne areal, som forekommer ved 66 stk. 3 MW havmøller.

13.10.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

I anlægsfasen kan flagermus potentielt kollidere med installationsfartøjerne.

Installationsfartøjernes lysafmærkning kan potentielt tiltrække insekter og der 

kan derved også indirekte tiltrækkes flagermus, som kommer forbi området på 

træk. Det er dog forventet, at kun meget få individer vil kunne påvirkes, idet der 

er registreret meget få individer i kystområdet og Vesterhav Nord Havmøllepark 

ikke ligger i nogen kendt trækrute. Samtidig bevæger fartøjerne sig langsomt og 

flagermus er derfor i stand til at undvige disse.

Graden af påvirkning på trækkende flagermus i anlægsfasen vurderes på bag-

grund af ovenstående at være mindre.

13.10.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

Havmøllerne vil blive udstyret med lysafmærkning af hensyn til sejladssikkerhe-

den og luftfartssikkerheden. Belysningen kan resultere i en tiltrækning af insekter 

eller at insekterne " fanges" af lyset og ophobes omkring møllerne. Endvidere vil 

varmestrålingen fra havmøllerne om natten potentielt også kunne tiltrække in-

sekter og dermed indirekte også flagermus på træk. 

Insekter tiltrækkes dog kun af møllerne i let vind (under 6 m/s ) hvilket reducerer 

antallet af dage om året , hvor flagermus potentielt er til stede omkring havmøl-

lerne. I meget rolige vindforhold (under 4 m/s) vil møllerne stå stille og risikoen 

for kollisioner vil være yderst begrænset.

Selvom møllerne placeres relativt tæt på land, er antallet af insekter langs den jy-

ske vestkyst sandsynligvis meget lavere end på tilsvarende kyster i de indre dan-
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ske farvande og langs Østersøen (NIRAS, 2015d). Der er imidlertid ingen under-

søgelser, som støtter denne antagelse. 

Der er ikke nogen kendte trækruter for flagermus i nærheden af Vesterhav Nord 

Havmøllepark. 

Generelt set vil de fleste trækkende flagermus forekomme maksimalt 10 m over 

havoverfladen og kun arten brunflagermus er kendt for at flyve op til 40 m over 

havets overflade. Kun hvis der er en ophobning af insekter omkring en havmølle, 

vil flagermusen potentielt bevæge sig op langs strukturen. 

Graden af påvirkning på trækkende flagermus i driftsfasen vurderes på baggrund 

af ovenstående at være mindre.

13.10.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen

Påvirkningerne i demonteringsfasen er vurderet til at være de samme som be-

skrevet i afsnittet påvirkninger i anlægsfasen.

Graden af påvirkning på trækkende flagermus i demonteringsfasen vurderes på 

baggrund af ovenstående at være mindre.

13.10.4 Sammenfattende påvirkninger

Det er vurderet, at flagermus kun påvirkes i mindre grad af etableringen af Ve-

sterhav Nord Havmøllepark, Tabel 13-20.

Tabel 13-20. Sammenfattende påvirkninger på flagermus ved etableringen af Vesterhav Nord 

Havmøllepark.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Kollision

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Mindre

Mindre

Mindre

13.11 Marinarkæologi

I forbindelse med etableringen af havmølleparken kan kulturhistoriske fortids-

minder gå tabt idet de kan ødelægges af anlægsarbejde i havbunden.

Påvirkningen vil hovedsagelig ske i anlægsfasen, hvor der placeres permanente 

anlæg (f.eks. fundamenter og kabler) eller midlertidige anlæg (f.eks. jack-up far-

tøjer eller opankring) på og i havbunden. Disse aktiviteter vil udelukkende have 

en effekt, hvis objekter af kulturhistorisk interesse er beliggende netop der, hvor 

den fysiske påvirkning finder sted. Der kan som udgangspunkt ikke etableres 

havmøller eller installeres kabler i områder med mulige arkæologiske fund. I det 
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tilfælde, at koncessionshaver ønsker at etablere anlæg i områder med arkæologi-

ske fund, skal der igangsættes yderligere undersøgelser inden aktiviteterne kan 

igangsættes.  

Påvirkninger i drifts- og demonteringsfasen kan også forekomme fra f.eks. jack-

up fartøjer og opankring på og i havbunden, samt ændringer i havbundsmorfolo-

gien og sedimenttransportmønstre.

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 13-21.

Tabel 13-21. Potentielle påvirkninger på marinarkæologi

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Ødelæggelse af skibsvrag/vragdele X X X

Ødelæggelse af stenalderbopladser, 

oldtidsfund
X X X

13.11.1 Vurdering af påvirkninger

Objekter af arkæologisk interesse skal så vidt muligt undgås under anlægsarbej-

de, under vedligeholdelse og under demontering af Vesterhav Nord Havmølle-

park. 

Menneskeskabte objekter (skibsvrag/vragdele)

Hvis det endelige anlæg berører nogle af de 14 objekter, som er identificeret på 

havbunden og udpeget til at have potentielt arkæologisk interesse, kan disse be-

sigtiges forud for anlægsarbejdet for at fastslå det reelle kulturhistoriske potentia-

le, og derud fra kan der iværksættes afværgeforanstaltninger f.eks. udgravning og 

sikring af fund. Alternativt kan der oprettes friholdelseszoner og/eller etableres 

in-situ beskyttelse uden yderligere undersøgelse.

Den nordlige kabelkorridor berører umiddelbart 10 registrerede vrag. Ved den 

sydlige korridor er der ikke gjort fund.

Eventuelle påvirkninger er derfor begrænset til disse ovennævnte områder og 

vurderes til at være ubetydelig.

Stenalderbopladser (Stenalderbopladser/oldtidsfund)

I den marinarkæologiske undersøgelse er områder med potentiale for tilstedevæ-

relse af stenalderbopladser begrænset til et område i den nordlige del af undersø-

gelsesområdet (hvor der er udvalgt 6 lokaliteter langs en tidligere kyststrækning) 

samt ét område i den sydlige del af undersøgelsesområdet (hvor der er udvalgt 2 

lokaliteter ved en fossil sø) . Begge delområder vist i afsnit 12.11.3). Såfremt at det 

endelige møllelayout interfererer med disse to områder er der behov for nærmere 

vurdering af mulighederne for at afdække områdernes reelle marinarkæologiske 
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interesse inden opstillingen af havmøller. Der anbefales en nærmere marinar-

kæologisk forundersøgelse bestående af 15 sugeundersøgelser på ovennævnte lo-

kaliteter og en C14-datering per lokalitet Placeres møllerne udenfor disse områ-

der eller vælges anden fundamenttype vurderes påvirkninger til at være mindre. 

Ved gennemgangen af de to kabelkorridorer, blev der ikke fundet arkæologisk in-

teressante ’hotspots’ i den nordlige korridor, medens ’hotspots’ i den sydlige kor-

ridor ikke vil blive berørt af anlægsarbejdet på grund af tykke holocene og subre-

cente aflejringer. Da kablet nedgraves i havbunden i en dybde på 1,5 m vurderes 

påvirkningen at blive ubetydelig.

13.11.2 Sammenfattende påvirkninger

Marinarkæologiske interesser vurderes kun at blive påvirket i mindre eller ubety-

delig grad i anlægsfasen, da der er fundet få genstande af arkæologisk betydning.

I henhold til Museumsloven vil marinarkæologiske fund (fortidsminder eller 

vrag), der gøres under anlægsarbejderne føre til at anlægsarbejdet stoppes mid-

lertidigt, og fundet indrapporteres til Kulturstyrelsen, der tager beslutning om 

den videre proces. 

Når de faktisk berørte områder (møllepositioner og kabeltraceer) er fastlagte, og 

inden anlægsarbejdet igangsættes, bør der tages stilling til behovet for suppleren-

de marinarkæologisk granskning af data samt behovet for eventuel rekognosce-

ring (ROV og dykkerundersøgelser) eller prøvesugninger af udpegede objekter og 

interesseområder. 

I driftsfasen kan anlægget potentielt give anledning til ændringer i erosionsmøn-

stret, som kan skade fortidsminder. Der er foretaget en vurdering af påvirkningen 

på havbundsmorfologi og sedimenttransportmønster i driftsfasen i afsnit 13.3. 

Påvirkningen på havbundsmorfologi og sedimenttransportmønstre er vurderet til 

at være neutral/ingen påvirkning i driftsfasen, og på denne baggrund vurderes 

det, at der ikke er risiko for skade af fortidsminder som følge af ændringer i erosi-

onsmønstret.  

Marinarkæologisk set er den sydlige korridor at foretrække til anvendelse. Dette 

er baseret dels på at fund i den nordlige korridor er af kulturhistorisk værdi og 

derfor beskyttet i henhold til Museumsloven, og dels vurderet på antallet af regi-

strerede fund.

Påvirkningen vil være ubetydelig i drift og demonteringsfasen da resultaterne og

eventuelle friholdelseszoner vil være gældende gennem projektets levetid, Tabel 

13-22.



148

Tabel 13-22. Sammenfatning af påvirkningens væsentlighed i relation til arkæologisk kultur-

arv i undersøgelsesområdet til Vesterhav Nord Havmøllepark.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Skibsvrag/vragdele

Anlæg

Drift

Demontering

Middel

Lav

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

Stenalderbopladser/oldtidsfund

Anlæg

Drift

Demontering

Middel

Lav

Lav

Mindre

Ubetydelig

Ubetydelig

13.12 Rekreative forhold

Fritidssejlads, lyst- og fritidsfiskeri samt dykning kan potentielt påvirkes, hvis de 

får indskrænket deres muligheder for sejlads eller adgang til dykkerområder. Fi-

skeriet kan ligeledes blive påvirket, hvis fiskebestanden ændres på grund af an-

lægs- eller demonteringsarbejdet eller tilstedeværelsen af havmøller.

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 13-23.

Tabel 13-23. Potentielle påvirkninger på rekreative forhold

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Ændring af muligheder for fritidssej-

lads
(X) X (X)

Ændring af muligheder for fritids- og 

lystfiskeri
X X X

Ændring af muligheder for dykning (X) X (X)

13.12.1 Vurdering af påvirkninger

Under anlægs- og demonteringsfasen vil hele eller dele af undersøgelsesområdet 

blive lukket for anden færdsel. Derved indskrænkes mulighederne for sejlads, fi-

skeri og dykning i området. Der vil ligeledes i perioder være restriktioner af færd-

sel i de nære områder hvor ilandføringskabler etableres. 

Havmølleparken vil ikke være lukket for færdsel i driftsfasen, og det vil derfor væ-

re selve havmøllerne, som potentielt kan skabe nogle begrænsninger. Det vurde-

res dog, at havmølleparken nærmere vil være en attraktion end en begrænsning 

for mange fritidssejlere og fiskere, da det vil kunne fungerer som et udflugtssted.

Det kan ikke udelukkes, at stenrevsfunktionen og det følgende øgede fiskeliv fra 

erosionsbeskyttelsen ved havmøllerne vil give en positiv effekt for dykkere.

Der er kun få rekreative interesser indenfor området i form af vrag og enkelte fi-

skeområder. Det vurderes derfor, at påvirkningen i anlægs- og demonteringsfa-
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sen er ubetydelig, mens der ingen påvirkning vil være i driftsfasen. Potentielt kan 

der være en positiv påvirkning i driftsfasen i forhold til fritidssejlads og fritids- og 

lystfiskeri pga. interessen for at se en havmøllepark.

13.12.2 Sammenfattende påvirkninger

Samlet set vurderes det, at de rekreative interesser i forhold til sejlads, fiskeri og 

dykning vil blive påvirket ubetydelig i anlægs- og demonteringsfasen og at der i 

driftsfasen ikke vil være en påvirkning eller at der vil være en potentiel positiv

påvirkning. Vurderingerne er opsummeret i Tabel 13-24.

Tabel 13-24. Den samlede vurderinger af påvirkningerne på de rekreative forhold.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Fritidssejlads

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Ingen/potentiel positiv

Ubetydelig

Fritids- og lystfiskeri

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Ingen/potentiel positiv

Ubetydelig

Dykning

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Ingen/potentiel positiv

Ubetydelig

13.13 Sejladsforhold

Ved opstilling af havmølleparken kan der være følgende mulige påvirkninger af 

skibstrafikken: 

 Risiko for kollision af drivende skibe med havmøller.

 Risiko for kollision af sejlende skibe med havmøller pga. menneskelige fejl 

og/eller svigt af radar eller andre tekniske systemer.

 Øget risiko for skib-skib-kollision eller grundstødning pga. ændrede sejlruter 

som følge af etablering af havmølleparken.

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 13-25.
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Tabel 13-25. Potentielle påvirkninger for sejllads

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Risiko for skib-mølle-kollision X

Øget risiko for skib-skib-kollision eller 

grundstødning
X

Eventuelle magnetfelter omkring søkablerne vurderes ikke at kunne påvirke ski-

benes magnetkompasser, da magnetfelterne er betydelig mindre end jordens eget 

magnetfelt, som beskrevet i afsnit 13.13.

Det er kun sejladsforholdene i forbindelse med driftsfasen, der er vurderet. Vur-

dering af risiko for kollision mellem skibe og havmøller eller mellem skibe i an-

lægsfase og demonteringsfase kræver detailkendskab til disse faser, og det er 

endnu ikke udarbejdet. Påvirkninger af sejladssikkerheden under installation og 

demontering af mølleparken er derfor ikke vurderet, men vil skulle foretages, når 

detailprojektet er planlagt.

Anlægsaktiviteterne forventes dog ikke at give anledning til en betydende risiko 

for sejladssikkerheden. Arbejdsområdet til søs vil blive markeret med lys og bø-

jer, og der vil blive sendt meddelelse om anlægsaktiviteterne ud til relevante aktø-

rer.

Vurderingerne af worst case scenariet i sejladsanalysen, er baseret på et opstil-

lingsmønster bestående af 66 stk. 3 MW havmøller fordelt over hele undersøgel-

sesområdet. Valget af mange små havmøller frem for færre større møller er truf-

fet, fordi flere små møller vil medføre størst risiko for kollision mellem skib og 

havmøller. Det anvendte opstillingsmønster ses på Figur 10-2.

Der er ikke inkluderet etablering af havmøller i det nordvestlige hjørne af under-

søgelsesområdet. Det friholdes for møller for at sikre frit udsyn til fyrtårnet på 

Agger Tange –Figur 13-8).
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Figur 13-8. Undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark er vist med blå marke-

ring og vinklen til fyrtårnet ved Agger Tange er vist med grå. Feltet, hvor der ikke 

skal opstilles havmøller, er vist med gult (Det Norske Veritas, 2014b).

Sejladssikkerhedsvurderingen følger IMO’s (International Maritime Organi-

zation) retningslinjer for vurdering af sejladssikkerhed. 

Forud for sejladssikkerhedsvurderingen er der gennemført en HAZID (HAZard 

IDentification), hvor eksterne interessenter (Thyborøn Havn, Søfartsstyrelsen, 

Kystdirektoratet, Thyborøn Havn fiskeriforening og NCC Roads (råstoffer) deltog. 

Her blev interessenterne informeret om projektet, og alle tænkelige risici ved pro-

jektet i forhold til sejladssikkerheden blev identificeret (Det Norske Veritas, 

2014a). HAZID har dannet grundlaget for den første evaluering af projektet. Ved 

HAZID bemærkede Søfartsstyrelsen, at der bør aftales en procedure for nedluk-

ning af havmølleparken, såfremt der er behov for det i tilfælde af uheld. Til den 

efterfølgende analyse af sejladssikkerheden er der benyttet en trinvis tilgang, så-

ledes at resultater af analysen løbende er præsenteret for Søfartsstyrelsen. Det er 

efterfølgende i samarbejde med Søfartsstyrelsen vurderet, om der har været be-

hov for, at yderligere analyse skulle iværksættes. 

Der er blevet aftalt følgende procedure med myndighederne:

 Trin 1: Der udarbejdes en frekvensanalyse baseret på skibstrafikken i forhold 

til placering af Vesterhav Nord Havmøllepark, og resultaterne præsenteres for 

Søfartsstyrelsen.

 Trin 2: Såfremt Søfartsstyrelsen på baggrund af resultaterne af frekvensanaly-

sen ikke kan vurdere, om de sejladsmæssige risici er acceptable, skal der ud-

føres en konsekvensanalyse, som sammenholdes med frekvensanalysen.
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 Trin 3: Såfremt Søfartsstyrelsen ikke kan godkende den anslåede risiko, skal 

der foretages en identifikation af mulige risikoreducerende tiltag, som kan 

implementeres, hvis risikoen er for høj. 

For Vesterhav Nord Havmøllepark vurderede Søfartsstyrelsen, at skibskollisions-

frekvensen (trin 1) var acceptabel, og at der ikke er behov for at gå videre med en 

konsekvensanalyse (trin 2).

Til vurderingen af sejladsforholdene blev der udført en frekvensanalyse for at 

estimere risikoen for kollisioner mellem skibe og havmøller samt skib-skib-

kollisioner, såfremt Vesterhav Nord Havmøllepark opføres. I frekvensanalysen er 

det forudsat, at havmøllernes fundamenter er gule med oplyste identifikations-

mærker og er lysafmærket for skibstrafik efter de retningslinjer, der er angivet af 

Søfartsstyrelsen.

13.13.1 Vurdering af påvirkninger

Ved HAZID blev det konkluderet, at størstedelen af de identificerede risici er 

knyttet til skib-mølle-kollisioner og i mindre grad til skib-skib-kollisioner (Det 

Norske Veritas, 2014a). 

Til vurdering af påvirkninger i driftsfasen blev der gennemført en frekvensanaly-

se, hvor sandsynligheden for skib-mølle-kollisioner blev estimeret. I frekvensana-

lysen indgik en lang række antagelser af sandsynligheder for, at en række hæn-

delser vil foregå. Det er f.eks. sandsynligheden for, at et havareret skib begynder 

at drive langs en bestemt kurs, at det ikke kan få gang i motoren igen efter motor-

stop, at det ikke kan ankre op osv. Risikoen for et uheld angives som ”returperio-

de”, altså den beregnede varighed mellem to uheld.

Som en del af frekvensanalysen etablereres et antal sejlruter på baggrund af de 

indsamlede AIS-data, som ses i Figur 13-9. Frekvensanalysen er foretaget ud fra 

en antagelse om, at skibstrafik ikke vil sejle gennem havmølleparken, når den er 

etableret. For at undgå passage er nogle sejlruter nødt til at omlægges. De eneste 

ruter, der vurderes at skulle omlægges i forbindelse med etableringen af Vester-

hav Nord Havmøllepark er rute 3 og 11, der går lige igennem undersøgelsesområ-

det. Flytningen af ruterne vurderes ikke at give en højere risiko for kollision mel-

lem skibe eller grundstødning, da ruterne har lav trafikdensitet og de flyttes ikke 

tættere på områder med lav vanddybde.
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Figur 13-9: Sejladsruter som er benyttet i frekvensanalysen. Lilla farve angiver høj trafikden-

sitet, rød farve angivermedium trafikintensitet og gul farve angiver lav trafikden-

sitet. I frekvensanalysen er der anvendt de ændrede ruter for rute 3 og 6, som det 

forventes skibstrafikken vil indrette sig efter (Det Norske Veritas, 2014b).
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Resultatet af analyserne viser, at det primære bidrag til kollisionsfrekvensen er 

rute 1, 2, 3 og til dels rute 11. Det fremgår af Figur 13-10.

Figur 13-10: Oversigt over trafik i de forskellige sejladsruter 1-11. x-aksen viser rutenummer 

og y-aksen viser den årlige kollisions frekvens. Øverst er vist den årlige kollisi-

onsrisiko for sejlende og drivende fartøjer. Nederste figur illustrerer de samme 

data, men hvor værdier mindre end 0,0005 for årlig kollisionsfrekvens er udeladt 

(Det Norske Veritas, 2014b).

Rute 1 er den rute, der er mest trafikeret (17.000 skibe/år) og derfor bidrager den 

til en høj kollisionsrisiko selv om ruten er placeret relativ langt fra Vesterhav 

Nord Havmøllepark. Rute 2 har også en del trafik (3.287 skibe/år), men meget 

mindre end rute 1. Da ruten er beliggende tættere på havmølleparken, giver det 

den højeste kollisionsrisiko, som det ses øverst i Figur 13-10. Rute 3 og 11 er be-
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liggende tæt på havmølleparken, henholdsvis på den vestlige og østlige side, hvil-

ket også giver en høj kollisionsfrekvens, selv om antallet af skibe er begrænset til

et til to skibe pr. dag for hver rute.

De øvrige ruter er som det fremgår af Figur 13-9 overvejende uforstyrrede.

I frekvensanalysen blev returperioden beregnet til 72 år for direkte påsejling af 

havmøller og 863 år for kollision af drivende skib og mølle. Kombineret er retur-

perioden 67 år. Kollisionsrisikoen er altså fortrinsvis forårsaget af kollision mel-

lem motordrevne skibe og havmøller.

Frekvensanalysen er udført uden at medregne risikoreducerende faktorer, der el-

lers må forventes at kunne nedbringe risikoen for kollision yderligere.

Generelt er det dog vurderet, at ændringen i kollisionsrisiko som følge af etable-

ringen af Vesterhav Nord Havmøllepark er marginal, idet kun en meget lille del af 

den eksisterende totale trafikmængde skal tilpasse deres sejlruter.

Sejladssikkerheden er af international betydning. Risikoen for kollision er lav, 

idet der forventes at ville forekomme kollision mellem skib og mølle én gang 

hvert 67 år i den værste situation. Perioden mellem to kollisioner er altså længere 

end hele havmølleparkens levetid. Påvirkningen af sejladssikkerheden ved Ve-

sterhav Nord Havmøllepark er derfor blevet vurderet til at være mindre for både 

skib-mølle og skib-skib-kollisioner.

Søfartsstyrelsen har accepteret den estimerede kollisionsrisiko, og der er derfor 

ikke foretaget en egentlig konsekvensanalyse.

13.13.2 Sammenfattende påvirkninger

Konklusionerne fra frekvensanalysen har godtgjort, at risiko relateret til sejlads-

sikkerhed ved etableringen af Vesterhav Nord Havmøllepark er acceptabel og er 

blevet accepteret af Søfartsstyrelsen

Påvirkninger af sejladsrisikoen i driftsfasen som følge af opførelsen af Vesterhav 

Nord Havmøllepark er angivet i Tabel 13-26.

Tabel 13-26. Påvirkninger af sejladsrisikoen ved Vesterhav Nord Havmøllepark

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Skib-mølle-kollision

Anlæg

Drift

Demontering

Ikke vurderet

Lav

Ikke vurderet

Ikke vurderet

Mindre

Ikke vurderet

Skib-skib-kollision og grund-

stødning

Anlæg

Drift

Demontering

Ikke vurderet

Lav

Ikke vurderet

Ikke vurderet

Mindre

Ikke vurderet
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Med udgangspunkt i frekvensanalysen klassificeres Vesterhav Nord Havmølle-

park til at have en mindre påvirkning på sejladssikkerheden. Dette forudsat, at 

der ikke opstilles havmøller i det nordvestlige hjørne af undersøgelsesområdet, 

som det fremgår af Figur 13-8. På baggrund af ovenstående vurderes påvirknin-

gen i driftsfasen at være af mindre grad, idet den beregnede returperiode for kol-

lisioner er 67 år, hvilket ifølge Søfartsstyrelsen er et acceptabelt niveau. Påvirk-

ninger i anlægsfasen og ved demontering af havmølleparken skal vurderes, når 

detailprojektet er endeligt besluttet.

13.14 Kommercielt fiskeri

Anlæg, drift og demontering af havmølleparken med tilhørende søkabler vil po-

tentielt påvirke det kommercielle fiskeri i området. Havmølleparken kan eventu-

elt medføre ændringer af ressourcegrundlaget (fiskebestandene) samt ind-

skrænkninger af fiskeriets muligheder for at operere i området. De potentielle på-

virkninger er opsummeret i Tabel 13-27.

Tabel 13-27. Potentielle påvirkninger på kommercielt fiskeri.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Reduktion af fiskebestande X (X) (X)

Begrænsning af muligheder for at fiske X (X) (X)

Vurderinger af de potentielle påvirkninger af fiskeriet er baseret på et worst case 

scenarie, hvor hele undersøgelsesområdet og begge kabelkorridorer antages at 

være lukket for fiskeri i hele anlægsperioden. 

I driftsfasen vil der i udgangspunktet blive etableret sikkerhedszoner på 200 m på 

hver side af alle kabler - både interne kabler og ilandføringskabler- møllefunda-

menterne vil således være beliggende indenfor denne zone. Indenfor sikkerheds-

zonerne vil opankring og fiskeri med bundtrawl ikke være tilladt. Som et worst 

case scenarie antages det, at hele mølleområdet vil forblive lukket for fiskeri med 

bundslæbende redskaber (trawl og snurrevod). Set i lyset af, at der ikke i andre 

havmølleparker er udlagt forbud mod fiskeri med garn og kroge, indgår dette ikke 

som et worst case scenarie i vurderingsgrundlaget (BioApp & Krog Consult, 

2014b).

13.14.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

Påvirkning på fiskebestande 

Uanset fundamenttype vil etableringen af havmølleparken give anledning til un-

dervandsstøj og sedimentspild, som vil kunne påvirke fisk. Den største støjpå-

virkning vil forekomme ved pælefundering (monopæle), mens sedimentspildet 
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forventes at være størst ved etablering af gravitationsfundamenter. Antallet af 

havmøller samt møllefundamenternes størrelse vil have betydning for påvirknin-

gens omfang.

Støjen i forbindelse med nedramning af monopæle vil være meget intens, men 

kortvarig og vil kun have en effekt på fisk, der opholder sig helt tæt på arbejdsste-

det. Projektets påvirkning på fiskebestandene er præsenteret i afsnit 13.7.

Sedimentet i området består hovedsageligt af sand og grus. Koncentrationen af 

suspenderet sediment større end 10 mg/l vil kunne udløse undvigeadfærd hos 

bl.a. torsk og sild. Perioder med sedimentkoncentrationer af denne størrelsesor-

den anslås at være kortvarige. Der vil dog forekomme meget forhøjede koncentra-

tioner af suspenderet sediment både indenfor og udenfor undersøgelsesområdet, 

specielt i et kystnært nordgående bånd (COWI, 2014). 

Projektets påvirkning på fiskebestandene er præsenteret i afsnit 13.7.

Effekt på fiskeriets udøvelse

En eventuel lukning af undersøgelsesområdet samt de to kabelkorridorer i hele 

anlægsperioden vil have en negativ effekt på fiskeriet. 

Der foregår et vigtigt nord-sydgående fiskeri med både bundtrawl og flydetrawl 

langs kysten, primært øst for den nordlige del af undersøgelsesområdet og over-

vejende nord for den nordligste af kabelkorridorerne, men dog også med nogen 

aktivitet henover den nordlige trawlkorridor (Figur 12-34). Desuden er der et pe-

riodisk vigtigt fiskeri med bomtrawl efter hesterejer i området omkring den nord-

lige kabelkorridor. En blokering af trawl- og bomtrawlruterne igennem dette ka-

belområde vil være negativ for fiskeriet.

Fiskeriet kan under anlægsfasen påvirkes indirekte i form af en længere sejl-

tid/større afstand til fiskepladserne, da de antages at skulle sejle uden om mølle-

området og kabelkorridorerne.

Effekten på garnfiskeriet i mølleområdet forventes at være relativ langvarig, da 

det antages, at alle fiskeriaktiviteter vil være udelukket fra området i anlægsperi-

oden. Den mistede indtjening som følge heraf, vil kun i en vist omfang kunne 

kompenseres ved at flytte fiskeplads, hvilket imidlertid vil medføre øgede udgifter 

i form af tid og brændstof. Det skal dog bemærkes, at fiskeriet med garn i selve 

undersøgelsesområdet er relativt begrænset, sammenholdt med aktiviteterne i de 

omkringliggende områder. 

Fiskeriet med snurrevod er yderst beskedent i området, og er begrænset af de 

mange sten på havbunden.

Samlet set kan påvirkningen i anlægsfasen, for så vidt angår undersøgelsesområ-

det karakteriseres som mindre for fiskeriet med både garn og trawl, og som ube-

tydelig for fiskeriet med bomtrawl og snurrevod. Effekten af anlægsarbejder i 
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forbindelse med udlægning af ilandføringskablerne vurderes, som moderat for fi-

skeriet med trawl og bomtrawl, og som ubetydelig for fiskeriet med garn og snur-

revod. 

13.14.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

Påvirkning på fiskebestande 

I forbindelse med driften af havmølleparken vil der ske en forøgelse af støjni-

veauet i området. Driftsstøjen fra havmøllerne forventes at ligge på et for fisk 

hørbart men lavt niveau. Støjen vil være langvarig, men meget lokal (indenfor 4 

m). Påvirkningen af fisk herfra vurderes derfor at være ubetydelig (se også afsnit 

13.7 Fisk).

Den overordnede vurdering er, at nogle fisk langs kabelkorridoren i nogen ud-

strækning vil være i stand til at registrere et elektromagnetisk felt, men at effek-

ten på de lokale fiskebestande eller vandrende fisk herunder blankål sandsynlig-

vis er meget beskeden. Vurderingen af de elektromagnetiske felters påvirkning af 

fisk fremgår af afsnit 13.7 Fisk. 

Møllefundamenterne vil udgøre kunstige rev, som vil skabe levesteder for en 

række fiskearter herunder torsk. Set i lyset af det beskedne omfang af fundamen-

terne vil påvirkningen af fiskeriet være ubetydelig.

Påvirkning på fiskeriets udøvelse

Det forventes, at det i driftsfasen vil blive tilladt at fiske med garn og andre passi-

ve redskaber (som f.eks. line) i mølleparken og i kabelkorridorerne. Mølleparkens 

og kabelkorridorernes betydning for dette fiskeri vurderes derfor som ubetydelig.

I driftsfasen vil der som udgangspunktet blive etableret sikkerhedszoner på 200 

m på hver side af alle kabler - både interne kabler og ilandføringskabler - mølle-

fundamenterne vil således være beliggende indenfor denne zone. Indenfor sik-

kerhedszonerne vil opankring og fiskeri med bundslæbende redskaber ikke være 

tilladt. Det er op til koncessionshaver, at ansøge om en eventuel dispensation fra 

forbuddet indenfor kabelkorridoren.

Fiskeri med bundslæbende redskaber (trawl og snurrevod) forventes således ikke 

at ville blive tilladt i mølleparken og i udgangspunktet heller ikke hen over kab-

lerne til land. Der foregår dog kun lidt fiskeri med trawl i undersøgelsesområdet 

og kun i den vestlige, centrale del af området er der en betydende aktivitet med 

trawl til fangst af konsum fisk. Der foregår stort set ikke fiskeri med bomtrawl i 

selve undersøgelsesområdet.

Der foregår et betydende nord-sydgående fiskeri med trawl og bomtrawl langs 

kysten øst for undersøgelsesområdet, mest intensivt i den nordlige del, men også 

i et vist omfang i området omkring den nordlige kabelkorridor.
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Samlet set kan påvirkningen i driftsfasen, for så vidt angår fiskeriet indenfor un-

dersøgelsesområdet, karakteriseres som mindre for fiskeri med trawl, og som 

ubetydelig for fiskeri med garn, bomtrawl og snurrevod. Påvirkningen af fiskeriet 

indenfor kabelkorridorerne, primært den nordlige, vurderes som moderat for fi-

skeri med trawl og bomtrawl, og som ubetydelig for fiskeri med garn og snurre-

vod.

13.14.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen

Effekt på fiskeressourcen

Demontering af havmølleparken vil medføre undervandsstøj, suspenderet sedi-

ment og forstyrrelse af havbunden, som potentielt vil kunne påvirke fiskesam-

fundene i området.

Påvirkningen vil dog være af væsentlig kortere varighed (størrelsesordenen få ti-

mer) end påvirkningen som følge af etableringen. Effekten på fisk i demonte-

ringsfasen vurderes derfor som ubetydelig.

Effekt på fiskeriets udøvelse

Havmølleparken har en forventet levetid på 25-30 år, hvorefter den afvikles og 

havmøller og kabler fjernes. Erosionsbeskyttelsen efterlades på stedet. 

Øget skibstrafik i demonteringsfasen samt etablering af midlertidige arbejdszoner 

med adgangsrestriktioner kan påføre garn- og krogfiskeriet kortvarige og be-

grænsede gener.

Samlet set vurderes påvirkningen af fiskeriet med garn og snurrevod i demonte-

ringsfasen som ubetydelig.

Afhængigt af erosionsbeskyttelsens højde og struktur, og af hvordan havbunden i 

øvrigt efterlades, vil der efter demonteringen potentielt forekomme væsentlige 

hindringer for en eventuel genoptagelse af trawl- og bomtrawlfiskeriet indenfor

mølleområdet, idet disse fiskeriformer er afhængige af en relativ jævn bund uden 

større forhindringer på havbunden. Set i lyset af trawlfiskeriets begrænsede om-

fang i området vurderes påvirkningen af trawlfiskeriet at være ubetydelig.

Påvirkningen af fiskeriet med snurrevod og bomtrawl vil være ubetydelig, set i ly-

set af disse fiskeriers yderst begrænsede omfang i undersøgelsesområdet. 

Arbejdet med at fjerne ilandføringskablerne vil være kortvarig og vil medføre, at 

forbuddet mod anvendelse af bundslæbende redskaber i området efterfølgende 

vil blive ophævet. Effekten på fiskeriet generelt vil derfor kunne karakteriseres 

som ubetydelig.
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13.14.4 Sammenfattende påvirkninger 

Der forventes kun ubetydelige påvirkninger af fiskebestandene, dog kan mindre, 

tidsbegrænsede påvirkninger forekomme i forbindelse med anlæg og demonte-

ring af selve havmølleparken. For en nærmere beskrivelse heraf henvises til bag-

grundsrapporten Fisk (BioApp & Krog Consult, 2014a).

Vurderingen af projektets effekt på fiskeriets udøvelse fremgår af Tabel 13-28. Fi-

skeriet med trawl og bomtrawl vil blive moderat påvirket indenfor kabelkorrido-

rerne i både anlægs- og driftsfasen. Hvis hele undersøgelsesområdet bliver lukket 

for al fiskeriaktivitet i anlægsfasen, vil garnfiskeriet blive påvirket i mindre grad. 

Trawlfiskeriet i mølleområdet vil blive påvirket i mindre grad i både anlægs- og 

driftsfasen som følge af et forventet forbud mod anvendelse af bundslæbende 

redskaber, Tabel 13-28.

Tabel 13-28. Sammenfattende vurdering af havmølleparkens effekt på fiskeriets udøvelse.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Indenfor kabelkorridorerne:

Fiskeri med trawl

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Moderat

Moderat

Ubetydelig

Fiskeri med bomtrawl

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Moderat

Moderat

Ubetydelig

Fiskeri med garn

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

Fiskeri med snurrevod

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

Indenfor mølleområdet:

Fiskeri med trawl

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Mindre

Mindre

Ubetydelig

Fiskeri med bomtrawl

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

Fiskeri med garn

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Mindre

Ubetydelig

Ubetydelig

Fiskeri med snurrevod

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig
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Demonteringsfasen vil have en betydelig kortere varighed end anlægsfasen, og 

forventes desuden ikke at ville kræve tilsvarende, omfattende adgangsrestriktio-

ner, som i anlægsfasen. Der forventes derfor kun ubetydelige konsekvenser heraf 

for fiskeriet.

Der er ikke vurderet afværgende foranstaltninger for den moderate påvirkning på 

trawl og bomtrawl, men der henvises til afsnit 13.15 nedenfor, som henviser til fi-

skerilovens bestemmelser. 

13.15 Socioøkonomiske forhold

Der kan opstå socioøkonomiske effekter som følge af Vesterhav Nord Havmølle-

park i såvel projektets anlægs-, drifts- samt demonteringsfase. Ved socioøkono-

miske påvirkninger forstås først og fremmest samfundsmæssige eller lokalsam-

fundsmæssige påvirkninger. Det vil sige grundlaget for et områdes sociale struk-

tur og erhvervsliv, herunder påvirkningen på indtægtsgrundlaget for tredjemand 

som følge af de forventede miljøpåvirkninger.

De identificerede påvirkninger er i størst muligt omfang forsøgt kvantificeret og 

eventuelt værdisat. I de tilfælde, hvor dette ikke har været muligt, er påvirknin-

gen blevet beskrevet kvalitativt. Både de kvantitative og de kvalitative vurderinger 

er baseret på den viden, som er indhentet i forbindelse med vurderinger af de en-

kelte miljøpåvirkninger, ligesom litteraturstudier af akademiske artikler og andet 

relevant materiale har bidraget med yderligere indsigt.

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 13-29.

Tabel 13-29. Potentielle påvirkninger på sociookonomiske forhold.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Reduktion af mulighederne for at udføre 

erhvervsfiskeri 
X X (X)

Øgede udgifter til råstofindvinding på sø-

territoriet
X X (X)

Fiskerilovens §§ 76-80 fastlægger bestemmelser for, hvorledes man skal forholde 

sig i tilfælde af indgreb, der kan påvirke fiskeriet. Foranstaltninger eller indgreb 

på havet, der kan forårsage ulemper eller hindre fiskeriet i saltvandsområder, gø-

re bundforholdene uegnede til fiskeri eller i øvrigt påvirke fauna og flora på fiske-

riterritoriet, må jf. § 77 kun foretages efter tilladelse. 

I henhold til § 78 udstedes denne kun, når 1. der er taget endelig stilling til 

spørgsmålet om erstatning i forhold til de erhvervsfiskere, der normalt udøver 

erhvervsmæssigt fiskeri på stedet, og hvis indtjening vil blive berørt af foranstalt-
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ningen eller indgrebet, 2. der er indledt forhandlinger om eventuel erstatning 

mellem den, der gennemfører foranstaltningen eller indgrebet, og de erhvervsfi-

skere, der normalt udøver erhvervsmæssigt fiskeri på stedet, og hvis indtjening vil 

blive berørt af foranstaltningen eller indgrebet, eller 3. spørgsmålet om eventuel 

erstatning til de berørte erhvervsfiskere er blevet henvist til afgørelse ved et nævn 

nedsat efter lovens § 79.

13.15.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

Fiskeri

En forventet lukning af undersøgelsesområdet i den ca. 2 årige anlægsperiode, 

samt udelukkelsen fra de to kabelkorridorer vil have en negativ effekt på fiskeriet

i nærområdet. Det forventes, at påvirkningen af garnfiskeriet vil være begrænset 

til det relativt korte tidsrum, hvor kablerne udlægges, mens effekten på trawl- og 

bomtrawlfiskeriet vil være af permanent karakter. I forhold til garnfiskeriet vil 

den mistede indtjening i et vist omfang kunne kompenseres ved at flytte fiske-

plads, hvilket imidlertid dog vil medføre øgede udgifter i form af tid og brændstof. 

Det skal desuden bemærkes, at fiskeriet med garn i det konkrete område er rela-

tivt begrænset. Endvidere bemærkes det, at fiskeriet i anlægsfasen indirekte vil 

kunne påvirkes i form af en længere sejltid til fiskepladserne ved at havmøllepar-

ken blokerer en af de foretrukne sejlruter mod sydvest fra havnen i Thyborøn.

Ud over det fiskerimæssige tab i mølleparken vil der være et tab for fiskeriet med 

trawl og bomtrawl i farvandet mellem mølleparken og land som følge af kabelkor-

ridorerne.

Etablering af havmølleparker herunder søkabler vil medføre sedimentation/ ha-

bitatændringer, forøgede mængder af suspenderet materiale, støj og elektromag-

netisme. Effekten af støjen og forøgelsen af suspenderet materiale i anlægsperio-

den på fiskebestandene vurderes som mindre negativ og relativ kortvarig og med 

en begrænset geografisk udbredelse. 

Det er vurderingen, at den socioøkonomiske effekt på fiskeri vil være mindre.

Råstofindvinding

Det fremgår af Kystdirektoratets bemærkning fra den første offentlige høringsfa-

se, at selve havmølleparken kan have en negativ påvirkning på udgiftsniveauet for 

arbejdet med kystfodringen under anlægsfasen.

Parkens placering vil påføre en øget sejldistance for kystfodringsfartøjerne, som, 

grundet den planlagte sikkerhedszone, ikke vil være i stand til at gennemsejle 

havmølleparken under anlægsfasen. Kystdirektoratets egne estimater peger på en 

forventet ekstra millionudgift årligt under anlægsfasen. Endvidere noterer Kyst-

direktoratet, at havmøllernes placering kan have en hæmmende effekt på evnen 

til at indvinde sand fra Kystdirektoratets indvindingsområder. Det er dog ikke 

muligt at kvantificere den potentielle effekt, som dette kan have.
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Samlet set vurderes den socioøkonomiske effekt at være mindre.

13.15.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

Fiskeri

Fiskeriaktiviteten i undersøgelsesområdet er af mindre omfang end den gennem-

snitlige aktivitet i hele det berørte ICES-rektangel. Dette gælder især for fiskeriet 

med trawl og i mindre omfang for garnfiskeriet, fiskeri med bomtrawl foregå stort 

set ikke i området. Der foregår, især i den nordlige del af farvandet mellem møl-

leparken og land et betydende fiskeri med både garn, trawl og bomtrawl. 

Det forventes, at det i driftsfasen vil være tilladt at fiske med garn og andre passi-

ve redskaber i både mølleparken og kabelkorridorerne, hvorfor der ikke forventes 

et økonomisk tab for denne fiskeriform. Fiskeri med bundslæbende redskaber 

forventes ikke at blive tilladt i mølleparken og heller ikke hen over kabelkorrido-

rerne.

I driftsfasen kan havmølleparken, herunder søkablerne, potentielt påvirke fisk 

gennem støj/vibrationer fra mølletårnene, elektromagnetiske felter omkring kab-

lerne og ved introduktion af ny habitat.

Samlet set vil påvirkningen i driftsfasen have en mindre socioøkonomisk effekt.

Råstofindvinding

Kystdirektoratet har bemærket, at havmøllerne i driftsfasen vil kunne give en bar-

riereeffekt i forhold til råstofindvinding på søterritoriet til kystfodring. Råstofom-

rådet er beliggende som en kile ind i den nordvestlige del af havmølleparkens om-

råde og det vil kunne medføre øgede omkostninger i forhold til råstofindvinding, 

hvis indvindingsfartøjerne skal sejle uden om havmølleparken eller skal sejle 

langsommere gennem havmølleparken pga. møllerne. Den socioøkonomiske ef-

fekt vurderes dog at være mindre.

13.15.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen

I demonteringsfasen vil der være aktiviteter i undersøgelsesområdet, som er 

sammenlignelige med aktiviteterne i anlægsfasen, men dog af et mindre omfang. 

Arbejdsprocessen vil være kortvarig sammenlignet med etableringsperioden. Der 

vil være øget skibstrafik samt etablering af midlertidige arbejdszoner, som kan 

påføre fiskeriet og Kystdirektoratets arbejde med råstofindvinding og kystfodring 

kortvarige og begrænsede gener. Den socioøkonomiske effekt vurderes at være 

ubetydelig.
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13.15.4 Sammenfatning af påvirkninger

I nedenstående tabel fremstår en opsummeret vurdering af de socioøkonomiske 

påvirkninger på fiskeri og råstofindvinding. Der er ikke andre socioøkonomiske 

påvirkninger på havet. 

Tabel 13-30. Vurderinger af de samlede socioøkonomiske påvirkninger på fiskeri og råstofind-

vinding.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Fiskeri

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Ingen

Mindre

Mindre

Ubetydelig

Råstofindvinding

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Ingen

Mindre

Mindre

Ubetydelig

13.16 Radar og radiokæder

Påvirkninger af radaranlæg fra havmølleparker i form af refleksioner og skygge-

påvirkninger vil ikke helt kunne undgås. Graden af påvirkningerne afhænger dog 

af det specifikke projekt (møllernes type, antal og placering), radarernes place-

ringer samt topografien i omgivelserne (RABC & CanWEA, 2010).

Møller og andre objekter kan ødelægge eller forringe en radiokædes signal, hvis 

de er placeret i en radiokædes sigtelinje.

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 13-31.

Tabel 13-31. Potentielle påvirkninger på radar og radiokæder

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Misfunktion på radaranlæg pga. refleksion 

eller skyggevirkning fra havmøller 
X

Tabt eller forringet signal fra radiokæ-

der
X

Vurderinger af de potentielle påvirkninger af radar og radiokæder er foretaget for 

to forskellige havmølletyper, henholdsvis 3 MW havmøller, som repræsenterer 

den tætteste afstand imellem møllerne og 10 MW havmøller, som repræsenterer 

de højeste møller. Det vil som udgangspunkt være mølletyper med den mindste 

afstand mellem havmøllerne som giver den største påvirkning, men de højeste 

havmøller kan potentielt påvirke radaranlæg længere væk.



165

13.16.1 Vurdering af påvirkninger

Potentiel påvirkning af radaranlæg i anlægsfasen skyldes tilstedeværelse af ar-

bejdsfartøjer såsom kraner. I driftsfasen er det primært tilstedeværelsen af møl-

lerne og møllevingernes rotation som vil resultere i en påvirkning.

Det vurderes, at der vil være en mindre påvirkning af det militære radaranlæg i 

Thyborøn i anlægsfasen og en moderat påvirkning i driftsfasen. Det skyldes, at 

anlægget ligger tæt på Vesterhav Nord Havmøllepark. Påvirkninger er refleksio-

ner, blokeringer og ekkoer af radarsignalet, som resulterer i, at fly eller skibe ”for-

svinder” eller bliver fejlplaceret på radaren, når de befinder sig i og omkring 

havmølleparken. Der skal derfor foretages en detaljeret vurdering af havmøller-

nes påvirkninger af radaren og behov for eventuelle afværgeforanstaltninger.

Naviairs navigationsanlæg ved Ramme vurderes at blive udsat for en mindre på-

virkning i anlægsfasen og en moderat påvirkning i driftsfasen, da havmøllerne 

ligger indenfor respektafstanden på 15 km. I en afstand af 3 og 15 km fra radaran-

lægget vil genstande højere end 52 m påvirke radaranlæggets pålidelighed, da ra-

darsignalet vil kunne blive forstyrret. Luftfartøjer risikerer derved, at deres be-

regnede position bliver forkert. Der er ikke andre stationære civile radaranlæg, 

som vil blive påvirket.

Det vurderes, at der vil være en ubetydelig påvirkning af radarsystemer, der be-

nyttes til navigation på civile skibsfartøjer i anlægsfasen, idet der kun forventes at 

være få arbejdsfartøjer i mølleområdet, som kan forstyrre radarsystemerne. I 

driftsfasen vil radarer på skibe blive påvirket af havmøllerne, men da radar ikke 

er skibenes eneste navigationsmulighed, men et supplement, vurderes det, at på-

virkningen fra havmølleparken er af mindre grad. 

Påvirkningen på ovenstående nævnte radaranlæg vil være en lille smule større 

ved etablering af 3 MW havmøller end 10 MW havmøller, da der skal etableres 

flere møller og afstanden imellem møllerne derved bliver mindre og skyggepå-

virkningen større. Forskellen er dog minimal.

Der er ingen radiokæder i området og derfor ingen påvirkning, hverken i anlægs-, 

drifts- eller demonteringsfasen. 

13.16.2 Sammenfattende påvirkninger

I nedenstående tabel er de samlede vurderinger for 3 MW og 10 MW havmøller 

opsummeret. 

Der er ingen radiokæder i området og derfor ingen påvirkning. Ligesom der ingen 

påvirkninger er på civile radaranlæg.
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Tabel 13-32. Vurderinger af påvirkninger af radar og radiokæder – 3 og 10 MW havmøller.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Civilt navigationsanlæg – Naviair

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Middel

Lav

Mindre

Moderat

Mindre

Civile radaranlæg til navigation på skibe

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Mindre

Ubetydelig

Militært radaranlæg

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Middel

Lav

Mindre

Moderat

Mindre

Radiokæder og civile radaranlæg (luft-

havne og DMI)

Anlæg

Drift

Demontering

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Hvis der vælges at etablere afværgende foranstaltninger vurderes påvirkningen 

på det militære radaranlæg og Naviairs navigationsanlæg, at være mindre.

13.17 Flytrafik

Påvirkningen af de civile flyvninger samt lufthavnstrafikken kan være til stede i 

både anlægs-, drifts- og demonteringsfasen. Påvirkningen vil være størst i drifts-

perioden, da havmøllerne vil være til væsentlige større gene end arbejdsfartøjerne 

i anlægs- og demonteringsfasen. Mulige påvirkninger på luftfarten kan forårsages 

af indskrænkning af luftrummet eller større risiko for kollision. 

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 13-33.

Tabel 13-33. Potentielle påvirkninger på flytrafik.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Indskrænkning af luftrummet for civile 

eller militære flyvninger 
(X) X (X)

Kollisionsrisiko for eftersøgnings- og 

redningstjeneste indenfor havmølle-

parkens område

X

Vurderinger af de potentielle påvirkninger af flytrafikken er foretaget for to for-

skellige havmølletyper, henholdsvis 3 MW (der repræsenterer havmøller under 

150 m) og 10 MW møller (der repræsenterer havmøller over 150 m). De to mølle-

typer repræsenterer de laveste og de højeste havmøller, der kan forventes, at blive 

placeret indenfor havmølleparkens område. I det fleste tilfælde vil det være de 
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største havmøller som giver den største påvirkning, men ved eftersøgnings- og 

redningstjeneste, kan mindre havmøller give støre udfordringer, da de vil stå tæt-

tere. 

13.17.1 Vurdering af påvirkninger

Potentiel påvirkning af luftfartstrafikken i anlægsfasen skyldes tilstedeværelse af 

arbejdsfartøjer med høje objekter f.eks. jack-up ben eller kraner. Tilstedeværelsen 

af havmøller, der løbende vil blive opstillet vurderes under driftsfasen. Havmøller 

og kraner vil blive afmærket efter gældende regler, og en NOTAM vil blive ud-

sendt i hele byggeperioden som påkrævet. Trafikstyrelsen skal godkende opførel-

sesrækkefølgen af havmøllerne. I driftsfasen vil der være en påvirkning fra hav-

møllerne.

Vesterhav Nord Havmøllepark er placeret langt fra nærmeste lufthavne (Thisted, 

55 km) og flyvepladser (Lemvig, 16 km), og der er ingen kendte civile flyvninger 

over undersøgelsesområdet, og sandsynligheden for civile flyvninger i mindre 

luftfartøjer over havmølleparken er minimal. 

Det vurderes derfor, at der for 3 MW havmøllerne ikke vil være en påvirkning 

hverken i anlægs-, drifts- eller demonteringsfasen. For møller der er højere end 

150 m (f.eks. 10 MW havmøller) vurderes der at være en ubetydelig påvirkning 

både i anlægs-, drifts- og demonteringsfasen. Vurderingen tager højde for at 

havmøller over 150 m vil give en binding på eventuelle fremtidige flyvninger 

overområdet idet flyvning er tilladt i en højde ned til 150 m over havoverfladen. I 

forbindelse med eftersøgnings- og redningstjeneste vil der med høj sandsynlighed 

ske flyvning med redningshelikopter i lave højder, og hvis det er nødvendigt, må 

de flyve ind mellem havmøllerne. En engelsk undersøgelse i 2004-2005 indike-

rer, at der er visse udfordringer ved redning indenfor en havmøllepark. Det skyl-

des turbulensen nær havmøllerne, og det kan være svært at lokalisere de forulyk-

kede med radar eller termografering nær og bagved havmøllerne. Udfordringen 

bliver større ved dårligt vejr (Brown, 2005).

I driftsfasen vil havmølleparken derfor påvirke sikkerheden ved eftersøgnings- og 

redningstjeneste indenfor parkens område, især ved dårligt vejr. Påvirkningen 

vurderes at være mindre, da det kun vil være helt lokalt, og da antallet af flyvnin-

ger indenfor havmølleparkens område må antages at være minimale. I anlægs- og 

demonteringsfasen vurderes det, at påvirkningerne vil være ubetydelige.

Vesterhav Nord Havmøllepark er beliggende indenfor et militært øvelsesterræn 

til flyvning i høj fart og generelt anser Flyvervåbnet hele Nordsøen som øvelses-

område for flyvning i høj fart. Havmøller, der er faste objekter, og som står samlet 

i et mindre område (sammenlignet med hele Nordsøen), vil umiddelbart ikke på-

virke øvelsesflyvningerne (Flyvertaktisk Kommando, 2014). Det vurderes derfor, 

at Vesterhav Nord Havmøllepark vil medføre en ubetydelig påvirkning på Forsva-

rets øvelsesflyvninger både i anlægs-, drifts- og demonteringsfasen.
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Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger i relation til luftfarten, da påvirk-

ningerne er vurderet ubetydelige eller mindre.

13.17.2 Sammenfattende påvirkninger

I nedenstående Tabel 13-34 er de samlede vurderinger for 10 MW havmøller (re-

præsenterer alle møller over 150 m) opsummeret. 

Der vil ingen påvirkning være på den civile luftfartstrafik ved 3 MW havmøller el-

lers er påvirkningerne for 3 MW havmøller tilsvarende 10 MW havmøller.

Tabel 13-34. Vurderinger af påvirkninger af luftfarten for 10 MW havmøller.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Luftfartstrafik civil

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

Luftfartstrafik militær

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

Eftersøgnings- og redningstjeneste

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Mindre

Ubetydelig
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14 Kumulative effekter

Kumulative effekter defineres i VVM-sammenhænge som påvirkninger fra et pro-

jekt set i forbindelse med miljøpåvirkning fra andre projekter eller anlæg.

Formålet med at inddrage kumulative effekter er at få en helhedsvurdering af 

miljøpåvirkningen af det aktuelle projekt set i forhold til områdets miljømæssige 

bæreevne. Vurdering af kumulative effekter skal ses både samspil med andre ek-

sisterende anlæg, men også fremtidig arealanvendelse og aktiviteter som følge af 

givne tilladelser eller vedtagne planer. 

Eksempler på kumulative effekter kunne være øget støj, forstyrrelser, barriereef-

fekter osv. på grund af tilstedeværelsen af andre anlæg eller planer om andre pro-

jekter.

I forbindelse med Vesterhav Nord Havmøllepark er der indledningsvist foretaget 

en gennemgang af kommende projekter, for at vurdere om der kunne være kumu-

lative effekter. 

Berørte myndigheder er blevet hørt om igangsatte eller planlagte projekter, der 

potentiel kan medføre en kumulativ effekt. 

De gennemførte miljøvurderinger i kapitel 13 omfatter påvirkningen på omgivel-

serne fra havmølleparken i samspil med eksisterende projekter, og i dette afsnit 

vurderes effekterne i samspil med andre fremtidige planlagte eller godkendte 

projekter eller anlæg med lignende effekter på omgivelserne.

I dette afsnit er der gengivet en samlet gennemgang af kumulative effekter. I Ta-

bel 14-1 er de projekter hvor der kan optræde kumulative effekter kort omtalt.
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Tabel 14-1. Oversigt over projekter der potentielt kan resultere i en kumulativ effekt i forhold 

til Vesterhav Nord Havmøllepark.

Projekt/aktivitet Bemærkning

Vesterhav Syd Havmøllepark

Vesterhav Syd Havmøllepark er en af de seks kystnære lokaliteter som un-

dersøges i forbindelse med etableringen af kystnære havmølleparker. 

Kapaciteten af havmølleparken er op til 200 MW (20-66 havmøller) 

Horns Rev 1 Havmøllepark Havmølleparken er etableret i 2002 og består af 80 stk. 2 MW havmøller

Horns Rev 2 Havmøllepark Havmølleparken er etableret i 2009 og består af 91 stk. 2.3 MW havmøller

Horns Rev 3 Havmøllepark

Havmølleparken er i planlægningsfasen, og udbud af koncessionen er i 

gangværende.

Projektet har en kapacitet på op til 400 MW.

Nissum Bredning Havmølle-

park

Havmølleparken er etableret i 2002-2003 med en samlet kapacitet på 17,2 

MW og otte havmøller.

Sandindvinding

Der er udlagt store områder til sandindvinding umiddelbart vest for under-

søgelsesområdet. Et af disse områder ligger helt op til undersøgelsesområ-

dets afgrænsning mod vest. Kystdirektoratet har sidst i 2013 ansøgt Miljø-

ministeriet om en 10-årig forlængelse og en udvidelse af den nuværende 

indvindingstilladelse for dette område på op til 12.534.000 m².

Der er herudover ikke kendskab til planlagte projekter, der i forhold til påvirk-

ninger på det marine område kan give anledning til kumulative effekter. 

I forbindelse med vurderingen af risiko for sammenstød mellem fugle og havmøl-

ler (0), er det valgt, at inkludere havmølleparkerne Horns Rev 1 og Horns Rev 2 i 

vurderingen af de kumulative effekter af kollisionsrisikoen. Denne metode er kun 

benyttet i forbindelse med vurderingen af påvirkninger på fugle, og er valgt idet 

der kan være usikkerhed om de benyttede data (vurderingerne er baseret på 10 

års data), afspejler bestandens fulde tilpasning i forhold til de eksisterende hav-

mølleparker.

14.1 Hydrografi

De mulige kumulative påvirkninger i forhold til hydrografi knytter sig især til 

havmølleparkens påvirkninger på bølge- og strømforhold. Dette er vurderet i for-

hold til Vesterhav Syd Havmøllepark som er placeret 42-60 km syd for Vesterhav 

Nord Havmøllepark.

Den kumulative effekt er vurderet for både anlægs- og driftsfasen.

Der forventes ikke kumulative effekter med hensyn til påvirkning af bølge- og 

strømforhold i anlægsfasen. Der er som nævnt i afsnit 13 ingen påvirkning på hy-

drografien som følge af Vesterhav Nord Havmøllepark, og det er derfor vurderet 

at der ingen kumulative effekter er.
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Der forventes ikke kumulative påvirkninger af hydrografien i driftsfasen, da ef-

fekter, der kan påvirke denne (etableringen af faste strukturer), sker indenfor en 

afstand af 2-5 km af havmølleparken og ikke forventes at kunne akkumulere med 

effekter, der sker mere end 40 km væk.

14.2 Vandkvalitet

Mulige kumulative påvirkninger i forhold til vandkvalitet knytter sig primært til 

ændringer i hydrografien samt ændringer i lagdelingen af vandsøjlen. 

De kumulative effekter er vurderet i forhold til Vesterhav Syd Havmøllepark samt 

i sammenhæng med sandindvindingen i området.

Den kumulative effekt er vurderet for både anlægs- og driftsfasen.

Der forventes ikke kumulative effekter med hensyn til vandkvalitet i anlægsfasen, 

da effekter af sedimentspild har en kort tidshorisont og påvirkningen er lokal ved 

havmøllepark og ilandføringskabelkorridorer.

Der forventes ikke kumulative påvirkninger af vandkvaliteten i driftsfasen, da ef-

fekter, der kan påvirke denne, sker indenfor en afstand af 2-5 km af havmøllepar-

ken, og ikke forventes at kunne akkumulere med effekter, der sker mere end 40 

km væk.

I forbindelse med indvinding af sand fra havbunden, der kan ske tæt på Vester-

hav Nord Havmøllepark, kan der potentielt forekomme kumulative effekter, hvis 

der indvindes under anlægsfasen. Der er dog ingen påvirkning af vandkvaliteten 

fra anlægsaktiviteterne for Vesterhav Syd Havmøllepark. Selv hvis sandindvin-

ding skulle forekomme samtidig med anlægsfasen vil der ikke være kumulative 

effekter.

14.3 Havbundsmorfologi og sedimentforhold 

Mulige kumulative påvirkninger i forhold til havbundsmorfologi og sedimentfor-

hold knytter sig primært til ændringer i mængden af suspenderet sediment, se-

dimentation, lysdæmpning og sedimenttransportmønstre. 

De kumulative effekter er vurderet i forhold til havmølleparken Vesterhav Syd 

Havmøllepark samt i sammenhæng med sandindvindingen i området.

Den kumulative effekt er vurderet for både anlægs- og driftsfasen.

Der forventes ikke kumulative effekter med hensyn til havbundsmorfologi og se-

dimentforhold i anlægsfasen, da effekter af sedimentspild har kort tidshorisont og 

påvirkningen med koncentrationer over det naturlige baggrundsniveau er lokale 

ved havmølleparken og ilandføringskabelkorridorer.
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Der forventes ikke kumulative påvirkninger i driftsfasen, da effekter, der kan på-

virke denne, sker indenfor en afstand af 2-5 km af havmølleparken, og ikke for-

ventes at kunne akkumulere med effekter, der sker mere end 40 km væk.

I forbindelse med indvinding af sand fra havbunden, der kan ske tæt på Vester-

hav Nord Havmøllepark, kan der potentielt forekomme kumulative effekter, hvis 

der indvindes under anlægsfasen. Dog er sedimentspredningen og sedimentatio-

nen fra anlægsaktiviteterne for Vesterhav Nord Havmøllepark begrænsede og det 

er vurderet at være en ubetydelig til mindre påvirkning. Såfremt sandindvinding 

skulle forekomme samtidigt, vurderes påvirkningerne fra anlæg af Vesterhav 

Nord Havmøllepark at være så begrænsede, at de ikke vil give kumulative effek-

ter.

14.4 Kystmorfologi

Mulige kumulative effekter på kystmorfologien, som følge af ændringer i bølge-

og strømningsforhold samt ændringer i sedimentationsmønstret forventes ikke. 

Påvirkningen fra etableringen af Vesterhav Nord Havmøllepark er, som nævnt i 

ovenstående afsnit af lokal karakter og indenfor en afstand af 2-5 km. Der forven-

tes derfor ingen kumulativ påvirkning på kystmorfologien som følge af etablerin-

gen af Vesterhav Nord Havmøllepark i sammenhæng med andre havmølleparker i 

området eller aktiviteter til indvinding af sand.

14.5 Havbund

Mulige kumulative effekter på havbunden knytter sig til etableringen af funda-

menter og tilførsel af fast substrat til havbunden. 

Kumulative effekter er vurderet i forhold til havmølleparkerne Nissum Bredning 

og Vesterhav Syd, samt udvidelse af Thyborøn Havn og indvinding af sand.

Der forventes ikke kumulative effekter af havbunden i sammenhæng med hav-

mølleparkerne Nissum Bredning og Vesterhav Syd. Vesterhav Syd Havmøllepark 

er beliggende mere end 40 km fra Vesterhav Nord Havmøllepark, og mængden af 

tilført fast substrat er meget lille, og vurderet til, at være en ubetydelig påvirk-

ning. Nissum Bredning havmøllepark kan påvirke havbundskoten ved Limfjor-

dens udløb til Nordsøen pga. sedimentation. Da Vesterhav Nord Havmøllepark er 

beliggende mindst 7 km fra dette punkt og den fremherskende strømretning er 

nordlig, forventes der ikke målbare effekter ved Vesterhav Nord Havmøllepark. 

Der forventes derfor heller ikke være kumulative effekter.

I forbindelse med indvinding af sand fra havbunden i området der støder op til 

Vesterhav Nord Havmøllepark, kan der potentielt forekomme kumulative effek-

ter. Der forventes dog kun begrænset påvirkning i en størrelsesorden, der ikke gi-

ver anledning til kumulative effekter. 
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En udvidelse af Thyborøn Havn vurderes at give anledning til udledning af en 

minimal mængde sediment, der overvejende vil blive ledt i nordlig retning af 

strømmen. Derfor forventes eventuelle kumulative effekter ikke at være betyden-

de.

14.6 Havbundens plante- og dyreliv

Mulige kumulative effekter på bundflora og –fauna knytter sig til øget suspende-

ret sediment og ændringer i sedimentationsmønstret samt aftryk i havbunden og 

etablering af fundamenter. Der forventes ikke kumulative effekter af bundflora-

og -fauna i forbindelse med de øvrige havmølleparker og udvidelse af Thyborøn 

Havn, da påvirkningen er af lokal karakter og indenfor en afstand af 2-5 km. 

I forbindelse med indvinding af sand fra havbunden, som kan ske tæt på Vester-

hav Nord Havmøllepark, kan der potentielt forekomme kumulative effekter, hvis 

der indvindes under anlægsfasen. Dog er sedimentspredningen og sedimentatio-

nen fra anlægsaktiviteterne for Vesterhav Nord Havmøllepark begrænsede og det 

er vurderet at være en ubetydelig til mindre påvirkning. Såfremt sandindvinding 

skulle forekomme samtidigt, vurderes påvirkningerne fra anlæg af Vesterhav 

Nord Havmøllepark at være så begrænsede, at de ikke vil give kumulative effek-

ter.

14.7 Fisk

Mulige kumulative effekter på fisk knytter sig primært til suspenderet sediment 

og sedimentation samt undervandsstøj.

Kumulative effekter er vurderet i forhold til Vesterhav Syd Havmøllepark, samt 

indvinding af sand i området.

Der er udlagt store områder til sandindvinding umiddelbart vest for undersøgel-

sesområdet Figur 14-1. Et af disse områder ligger helt op til undersøgelsesområ-

dets afgrænsning mod vest. Kystdirektoratet har sidst i 2013 ansøgt Miljøministe-

riet om en 10-årig forlængelse og en udvidelse af den nuværende indvindingstil-

ladelse for dette område på op til 12.534.000 m².
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Figur 14-1 Placeringen af marine naturbeskyttelsesområder, råstofindvindingsområder og 

klappladser ud for den jyske vestkyst. Endvidere er markeret de 2 foreslåede 

kystnære havmølleparker - henholdsvis Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Om-

rådet for Vesterhav Nord Møllepark er vist med rød markering. Vesterhav Syd er 

markeret med lilla.

I forbindelse med Kystdirektoratets ansøgning om forlængelse og udvidelse af

den gældende råstofindvindingstilladelse samt en ny indvindingsansøgning for et 

område umiddelbart nord for Vesterhav Nord Havmøllepark, er der udarbejdet 2 

VVM-Redegørelser (Orbicon A/S, 2012), (Orbicon A/S, 2013). Heri konkluderes, 

at gennemførelsen af råstofindvindingen kun vil have en mindre effekt på fisk i 

området. 

VVM-redegørelserne omfatter imidlertid ikke den miljømæssige effekt af anven-

delsen af det indvundne sand til kystsikring. Den kombinerede effekt af råstof-

indvindingen, kystfodringen og anlægsaktiviteterne i havmølleparken i form af en 

forøget mængde suspenderet sediment og en øget sedimentation kan teoretisk set 

forstærke de negative effekter på fisk. Det skal dog understreges, at etableringen 

af mølleparken udgør en påvirkning, der mht. sedimentspredning og habitatæn-

dringer er af en helt anden, og mindre størrelsesorden end sandindvindingen og 

kystfodringen. Påvirkningen i forbindelse med havmølleparkens etablering vil 
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maksimalt strække sig over 2 år mens råstofindvindingen vil foregår i op til 10 år. 

Set i forhold til de meget mindre mængder af sediment som nærværende projekt 

skal håndtere, forventes ingen målbar kumulativ effekt. 

Støjen ved råstofindvinding er lavere end støjen fra seismiske undersøgelser og 

nedramning af fundamenter til havmøller, men højere end støjen fra almindelig 

skibsfart og havmøller i drift, (BioApp & Krog Consult, 2014a). I anlægsfasen 

vurderes støj i forbindelse med nedramning af fundamenter at være så meget hø-

jere at ”sugestøjen” vil ”drukne” og ikke kunne registreres af fiskene. I driftsfasen 

vurderes ”sugestøjen” at være højere end støj fra møllerne, men den samlede lyd-

styrke fra begge aktiviteter er så beskeden, at effekten på fisk vil være ubetydelig. 

Der forventes derfor ingen kumulativ effekt heraf.

Foruden Vesterhav Nord Havmøllepark er der planlagt en tilsvarende kystnær 

havmøllepark syd herfor (”Vesterhav Syd Havmøllepark”). Ved en samtidig etab-

lering af de to parker vurderes støj ikke at give anledning til en kumulativ effekt, 

da de kortlagte områder, med værdier over 183 dB SELakk fra de to områder ikke 

overlapper.

Sedimentspild fra etablering af de to havmøllerparker, er så lokale at der ikke kan 

forekomme nogen kumulativ effekt. Sedimentspild og sedimentation fra kabelar-

bejderne strækker sig fra ”Vesterhav Syd” og 50 km imod nord. Her er der kyst-

nært overlap med sedimenter fra Vesterhav Nord Havmølleparken. Det forventes 

dog, at niveauerne stadig vil ligge indenfor den naturlige variation, og at der der-

for ikke kan forventes en kumulativ effekt.

Den kumulative effekt ved samtidig etablering af de to parker vurderes at være 

ubetydelig.

14.8 Marine Pattedyr

Tre aktiviteter anses for potentielt at kunne medføre kumulative effekter i forhold 

til opførelsen af Vesterhav Nord Havmøllepark: Eksisterende indvinding af rå-

stoffer fra nærliggende områder, klapning af opgravet sediment fra anlæg af Ve-

sterhav Nord Havmøllepark og samtidig opførelse af Vesterhav Syd og Vesterhav 

Nord Havmølleparker. 

Støjen fra skibe i området, hvor der rammes er langt lavere end den voldsomme 

støj, der kommer fra ramningen. Det kan ikke udelukkes, at skibene vil udsende

støj indenfor det samme frekvensområde som ramningen, men styrken af støjen 

vil være så lav, at der ikke vil være væsentlige kumulative effekter.

Det vurderes, at der ikke vil være nogen væsentlige kumulative effekter af øget 

suspenderet materiale og sedimentation mellem råstofindvindingen, klapning og 

Vesterhav Nord Havmøllepark. Hvis Vesterhav Nord Havmøllepark opføres sam-

tidigt med Vesterhav Syd Havmøllepark og begge parker anlægges med monopæl-
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fundamenter, kan det ikke på forhånd udelukkes, at der vil være væsentlige ku-

mulative effekter på grund af støjpåvirkning. De to parker ligger med en afstand, 

så de zoner, hvor marsvin kan udsættes for midlertidige hørenedsættelser eller 

adfærdsændringer i værste fald kan overlappe. Dette kan resultere i et stort sam-

let område, hvor mange dyr kan påvirkes. Desuden kan der være risiko for, at 

marsvin i forbindelse med ramning i et område flygter ind i et område, hvor der 

også er risiko for, at de påvirkes.

Energistyrelsen vil i forbindelse med udbudsprocessen foretage en konkret vur-

dering af koncessionshavers redegørelse for støjudbredelsen for det konkrete pro-

jekt, om der er risiko for væsentlige kumulative påvirkninger, og om der er behov 

for yderligere støjreduktion, hvis havmølleparkerne opføres samtidig.

14.9 Fugle

Vurderingen af kumulative effekter på fugle er opdelt i et afsnit omhandlende ra-

stende fugle og et afsnit om trækfugle.

Ved vurderingen af kumulative effekter fra Vesterhav Nord Havmøllepark er føl-

gende havmølleparker inddraget: Vesterhav Syd Havmøllepark, Nissum Bred-

ning/Fjordgrundene Havmøller og Havmøllepark Horns Rev 3. Placeringen 

fremgår af Figur 14-2. Den nærmeste møllepark er beliggende ved Nissum Bred-

ning 7 km øst for Vesterhav Nord Havmøllepark.

Havmølleparkerne Horns Rev 1 og Horns Rev 2, der er opført og i drift, indgår 

som tidligere nævnt i begrænset omfang i vurderingerne, og en vis grad af tilvæn-

ning til disse havmøller må forventes.
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Figur 14-2. Mølleparker taget i betragtning for vurdering af den kumulative effekt: Horns 

Rev 3, Vesterhav Syd og Nissum Bredning (kilde: 

http://www.4coffshore.com/offshorewind/). Grønne områder er de opførte hav-

mølleparker Horns Rev 1 og 2, der ikke indgår i vurderingen af kumulative effek-

ter for fugle . Lyserøde er planlagte mølleparker. De påtegnede ringe er områder 

udpeget af staten som mulige offshore mølleparker.

Vurderingen af den kumulative påvirkning af fugle er begrænset til driftsfasen og 

omfatter de arter, hvor der på forhånd mindst er vurderet at være en mindre på-

virkning.
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14.9.1 Rastende fugle

De kumulative effekter i forbindelse med rastende fugle knytter sig især til for-

trængning/habitat-ændring og kollisionsrisiko. 

I forbindelse med vurderingen af fortrængning indgår de eksisterende havmøl-

lerparker Horns Rev 1 og Horns Rev 2 Havmøllepark ikke i vurderingen, idet dis-

se har været i drift i en længere periode og arter som lom har udvist en vis tilvæn-

ning til havmøllerparker efter et stykke tid jævnfør studier ved britiske møllepar-

ker (Percival, 2009), (Percival, 2013). 

For lommer er der fundet mindre påvirkninger i forbindelse med anlægsfasen og 

demonteringsfasen og moderat påvirkning i forbindelse med driftsfasen for både 

tab af habitat, forandring og forstyrrelse. Der er derfor kun udført kumulativ vur-

dering af fortrængning for lom. Da lommer er følsomme overfor forstyrrelser, for-

stærkes effekten af tab og forandringer af habitat. En fugl, der forstyrres i et om-

råde, mister også området som fødekilde. 

I Tabel 14-2 ses en samlet oversigt over graden af påvirkning for relevante ra-

stende fugle.

Tabel 14-2 Vurdering af den kumulative påvirkning for rastende fugle i forbindelse med Ve-

sterhav Nord Havmøllepark

Art
Grad af 

forstyrrelse
Vigtighed Sandsynlighed Varighed Påvirkningsgrad

Lommer Middel International Middel Permanent Moderat

Stormmåge - - - - Mindre

Sildemåge - - - - Mindre

For rødstrubet lom er der vurderet moderat kumulative påvirkninger i driftsfasen 

i forbindelse med tab af habitat, forandring af habitat og forstyrrelse. Der forven-

tes mindre påvirkninger for stormmåge, sølvmåge og sildemåge med hensyn til 

kollision. For Stormmåge er der beregnet 352 kollisioner svarende til 0,021 % af 

den biogeografiske population, for sølvmåge beregnes 1,1012 kollisioner svarende 

til 0,05 % af den biogeografiske population og for sildemåge er beregnet 171 kolli-

sioner svarende til 0,045 % af den biogeografiske population.

14.9.2 Trækkende fugle

Kumulative effekter i forbindelse med trækkende fugle knytter sig især til risiko 

for kollision mellem fugle og havmøller, samt barriereeffekt. Det er som udgangs-

punkt de samme projekter fra vurderingen af de kumulative effekter for rastende 

fugle, der også indgår i vurderingen af påvirkningerne på trækkende fugle. 
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Følgende projekter er således medtaget i vurderingen: Havmøllepark Horns Rev 

3, Vesterhav Syd Havmøllepark og Nissum Bredning Havmøllepark, der alle er 

under planlægning. De eksisterende havmøllerparker Horns Rev 1 og Horns Rev 

2 indgår også i den kumulative vurdering for nogle arter af trækkende fugle som 

f.eks. trækkende havfugle Tabel 14-3. 

Tabel 14-3. Oversigt over arter hvor Havmølleparkerne Horns Rev 1 og Horns Rev 2 er in-

kluderet i vurderingen af den kumulative effekt. Tabellen viser antallet af kollisio-

ner for hver enkelt art, samt hvor mange kollisioner hver havmøllepark bidrager 

med (Orbicon, 2014b).

Art

Vester-

hav

Nord*

Vester-

hav

Syd*

Horns 

Rev

3**

Kumulativ 

total -

projekter i 

planlæg-

ningsfase

Horns 

Rev 

1**

Horns 

Rev

2**

Kumulativ –

total inklusiv 

projekter i 

drift

Sortand 0,8 0,8 5,0 6,6 31,0 178,0 215,6

Rødstrubet 

lom
0,3 0,2 0,0 0,5 0,0 4,7 5,2

Ride 0,6 0,2 2,0 2,8 7,7 8,9 19,4

Hættemåge 1,2 1,0 19,0 21,2 8,6 4,8 34,6

Dværgmåge 0,2 0,1 - 0,3 4,8 2,7 7,8

Stormmåge 1,0 0,7 18,0 19,7 2,9 1,6 24,2

Sildemåge 1,8 1,4 115,0 118,2 206,8 196,9 521,0

Sølvmåge 1,2 0,9 148,0 150,1 128,1 122,0 400,2

Svartbag 1,1 0,8 4,0 5,9 43,1 41,1 90,1

Splitterne 0,3 0,3 2,0 2,6 0,0 1,5 4,1

Fjordterne 0,2 0,1 1,0 0,4 0,0 0,4 0,8

Havterne 0,1 0,0 1,0 1,1 0,0 0,0 1,1

* Kollisions-estimaterne for Vesterhav Nord og Syd havmølleparker omfatter kun trækkende fugle

** Kollisions-estimaterne for havmølleparkerne Horns Rev 1, Horns Rev 2 og Horns Rev 3 omfatter trækkende 

og rastende fugle

Der kan være usikkerhed om hvorvidt bestandene er tilpasset de sidst etablerede 

havmølleparker. Det skal dog bemærkes, at baseline data også omfatter perioden 

hvor havmølleparkerne Horns Rev 1 og Horns Rev 2 er i drift, så der kan være en 

risiko for en overestimering af kollisionsrisikoen for nogle arter, som er vist i Ta-

bel 14-5.  

Havmølleparkerne Horns Rev 1 og Horns Rev 2 er ikke inkluderet i de kumulative 

vurderinger af gæs og svømmeænder (Tabel 14-4). Dette er baseret på resultater 

fra trækundersøgelser fra Havmølleparkerne Horns Rev 1 og Horns Rev 2, som 

viste, at størstedelen af gæs og andefuglene træk tættere på kysten, og det er der-

for vurderet, at der ikke er risiko for at Horns Rev 1 og Horns Rev 2 havmøllepar-

ker bidrager med kumulative effekter for disse arter.
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Vurdering af påvirkningsgrad i forhold til kumulativ kollisionsrisiko

Som det fremgår af Tabel 14-4 er det vurderet, at påvirkningsgraden for kortnæb-

bet gås, pibeand, krikand og spidsand er mindre. Den kumulative påvirkning på 

lysbuget knortegås er vurderet som moderat. Forstyrrelsesgraden af lysbuget 

knortegås vurderes som følge af den kumulative påvirkning at være middel. Arten 

vurderes at være af international interesse og påvirkningen kategoriseres som væ-

rende permanent, samlet ligger dette til grund for ovennævnte vurdering. 

Tabel 14-4. Vurdering af kollisionsrisiko for relevante gæs og svømmeænder i forbindelse 

med Vesterhav Nord Havmøllepark.

Art

Grad 
af for-
styr-
relse

Vigtighed
Sandsyn-

lighed
Varighed

Påvirknings-
grad

Kortnæbbet gås Lav International Lav Permanent Mindre

Grågås Lav International Lav Permanent Mindre

Lysbuget knortegås Meduim International Lav Permanent Moderat

Pibeand Lav International Lav Permanent Mindre

Krikand Lav International Lav Permanent Mindre

Spidsand Lav International Lav Permanent Mindre

Trækkende havfugle

Som det fremgår af Tabel 14-5 er der for alle arter af inkluderede trækkende hav-

fugle vurderet en mindre kumulativ påvirkningsgrad, undtaget for sortand og sil-

demåge, hvor påvirkningen er moderat og toppet skallesluger, rødstrubet lom, 

almindelig kjove, ride, dværgmåge er vurderet ubetydelig. Påvirkningsgraden for 

sortand og sildemåge stiger fra mindre påvirkning for Vesterhav Nord Havmølle-

park alene til moderat påvirkning, som følge af den kumulative vurdering, der 

inddrager havmølleparkerne Horns Rev 1 og Horns Rev 2.

Vesterhav Nord Havmøllepark tilfører kun en lille andel af den kumulative kolli-

sionsrisiko af sildemåger (Tabel 14-3) og sortand. Det forventes derfor ikke, at der 

vil være behov for afværgeforanstaltninger for Vesterhav Nord Havmøllepark for 

disse arter.
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Tabel 14-5. Vurdering af kollisionsrisiko for alle trækkende havfugle i forbindelse med drift.

Art

Grad 
af for-
styr-
relse

Vigtighed Sandsynlighed
Varig-

hed
Påvirknings-

grad

Ederfugl Lav Lokal Lav Permanent Mindre

Sortand Lav International Lav Permanent Moderat

Toppet Skallesluger Lav Ikke vigtig Lav Permanent Ubetydelig

Rødstrubet lom Lav International Lav Permanent Ubetydelig

Almindelig kjove Lav Ikke vigtig Lav Permanent Ubetydelig

Ride Lav Ikke vigtig Lav Permanent Ubetydelig

Hættemåge Lav Lokal Lav Permanent Mindre

Dværgmåge Lav International Lav Permanent Ubetydelig

Stormmåge Lav National/Regional Lav Permanent Mindre

Sildemåge Lav International Lav Permanent Moderat

Sølvmåge Lav Lokal Lav Permanent Mindre

Svartbag Lav Lokal Lav Permanent Mindre

Splitterne Lav International Lav Permanent Mindre

Fjordterne Lav National/regional Lav Permanent Mindre

Havterne Lav National/regional Lav Permanent Mindre

Vurdering af kumulative barriereeffekter

Den potentielle kumulative barriereeffekt er kun vurderet for de arter, der er re-

levante for Vesterhav Nord Havmøllepark. Påvirkningsgraden vurderes at være 

den samme for alle arter og de anvendte kriterier vurderes at være gældende for 

alle arter. Kumulative påvirkninger er kun vurderet for driftsfasen. 

Nissum Bredning Havmøllepark har begrænset udstrækning (5 km2) og er place-

ret indenfor kystlinjen. Denne er derfor ikke medtaget i den kumulative vurdering 

af barriereeffekten, der således kun er vurderet for Vesterhav Nord og Vesterhav 

Syd havmølleparker.

Som præsenteret i afsnit 13.9.2 er det beregnet at Vesterhav Nord Havmøllepark 

forlænger fuglenes flyvedistance med 3.47 km mens Vesterhav Syd Havmøllepark 

bidrager med 4.78 km ekstra længde af trækruten. Samlet set vurderes det ikke 

sandsynligt, at kumulative barriereeffekter i forbindelse med de 2 havmøllepro-

jekter vil give en signifikant forøgelse af energiforbruget for nogen af de trækfug-

le, der er omfattet af vurderingen.

Tabel 14-6 viser de samlede vurderinger af de kumulative barriereeffekter for fug-

le, der er relevante for Vesterhav Nord Havmøllepark. Forhøjelser i fuglenes 

energiforbrug vurderes ubetydelige og graden af forstyrrelse vurderes derfor at 

være lav. Alle arterne er vurderet til at have international interesse og en eventuel 

påvirkning er vurderet til at have en permanent effekt. Sandsynligheden for en ef-

fekt på trækruter vurderes lav baseret på den begrænsede forøgelse af fuglenes 
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energiforbrug. Den samlede vurdering af de kumulative barriereeffekter på træk-

fugle, der er indgået i undersøgelsen, vurderes derfor at være mindre. 

Tabel 14-6. Maksimal kumulative barriereeffekt for alle trækfugle inkluderet i undersøgelsen.

Art
Grad af for-

styrrelse Vigtighed
Sandsynlig-

hed
Varighed

Påvirknings-

grad

Alle Lav International Lav Permanent Mindre

14.10 Flagermus

Mulige kumulative effekter på flagermus knytter sig til risiko for sammenstød 

med havmøllerne.

Vurderingen af de kumulative påvirkninger er udført i forhold til de planlagte 

havmølleprojekter Vesterhav Nord, Vesterhav Syd og Nissum Bredning Mølle-

park. 

Vesterhav Nord og Syd havmølleparker har ca. samme udstrækning og afstand til 

kysten og det må forventes at de har samme påvirkning. VVM-vurderingen af 

Nissum Bredning havmøllepark-projektet forudser, at der ikke vil være påvirk-

ning af flagermus (Hansen, 2011). 

For alle mølleparkerne forventes der en lav påvirkning i forhold til flagermus og 

det vurderes at den kumulative virkning vil være at betegne som mindre.

14.11 Rekreative forhold

Mulige kumulative effekter på rekreative forhold knytter sig til påvirkninger på 

fritidssejlads, lystfiskeri og dykkerinteresser. 

Der er kun fundet ubetydelige påvirkninger i forhold til rekreative forhold. Der er 

ikke kendskab til andre projekter i området, som kan have påvirkning på forhold 

vedrørende rekreative forhold. 

Såfremt der forekommer andre, samtidige projekter, vurderes påvirkningerne fra 

etablering og drift af havmølleparken at være så begrænsede, at der ikke vil være 

risiko for kumulative effekter.

14.12 Marinarkæologi

Mulige kumulative effekter på marin arkæologi knytter sig til påvirkninger på 

menneskeskabte objekter og stenalderbopladser. Der er kun fundet ubetydelige-

mindre påvirkninger i forhold til marin arkæologi. 
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Der er ikke kendskab til andre projekter i området, som kan have påvirkning på 

forhold vedrørende marinarkæologiske forhold. 

Såfremt der forekommer andre, samtidige projekter, vurderes påvirkningerne fra 

etablering og drift af havmølleparken at være så begrænsede, at der ikke vil være 

risiko for kumulative effekter.

14.13 Sejladsforhold

Mulige kumulative påvirkninger i forbindelse med sejladsforhold knytter sit især 

til øget kollisionsrisiko mellem skibe og havmøller samt skib til skib kollisioner. 

Vurderingen af de kumulative påvirkninger er udført i forhold til de planlagte 

havmølleprojekter Vesterhav Nord og Vesterhav Syd havmølleparker.

Vesterhav Nord Havmøllepark er beliggende relativ tæt på Vesterhav Syd Hav-

møllepark. Hvis Vesterhav Syd Havmøllepark bliver etableret vil skibstrafikken, 

der kommer fra syd formodentlig reagere med at holde en større distance til ky-

sten, hvilket vil medføre at skibstrafikken vil have en tendens til at holde sig læn-

gere fra kysten, også når den passerer Vesterhav Nord Havmøllepark. Dette kan 

betyde en positiv effekt på risikoen for kollision.

Der er ikke kendskab til kumulative effekter, der kan påvirke den sejladsmæssige 

risiko nær Vesterhav Nord Havmøllepark på en negativ måde.

14.14 Kommercielt fiskeri

Det fremgår af Figur 14-1, at der er udlagt store områder til sandindvinding 

umiddelbart vest for det udpegede område til Vesterhav Nord Havmøllepark. 

Kystdirektoratet har sidst i 2013 ansøgt om en 10-årig forlængelse af tilladelsen 

og en udvidelse af den nuværende indvindingstilladelse for dette område på op til 

12.534.000 m2. 

I den tilgrundliggende VVM-vurdering for tilladelsen (Orbicon A/S, 2013) er det 

konkluderet, at effekten af sandindvindingen på fiskebestandene er mindre og at 

effekten på fiskeriet er ubetydelig, selv om der foregår et intensivt fiskeri med 

travl og garn i området. 

I forbindelse med en ny indvinding nord for Vesterhav Nord Havmøllepark er 

konklusionen i den tilhørende VVM (Orbicon A/S, 2012), at påvirkningen er lokal 

og indenfor indvindingsområdet og der forventes ingen kumulative effekter mel-

lem de 2 sandindvindingsprojekter.

Den kombinerede effekt af råstofindvindingsprojekterne og forbuddet mod fiskeri 

med trawl i mølleområdet, kan forstærke problemerne for fiskeriet med hensyn 

til gennemførelse af de fiskerimæssige operationer. Desuden vil der være en effekt 
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på fisk som følge af de kombinerede negative effekter herpå som følge af forstyr-

relser og sedimentspredning fra aktiviteterne i området. Betydningen heraf vil 

være afhængig af det tidsmæssige sammenfald.

Langs hele vestkysten gennemføres årligt store kystsikringsarbejder, der indebæ-

rer at der deponeres store mængder havbundsmateriale (primært sand) tæt på 

kysten. Et tidsmæssigt sammenfald med anlægsaktiviteter i forbindelse med møl-

leparken kan betyde, at indholdet af suspenderet sediment i kystzonen kan nå ni-

veauer, der udløser flugtadfærd hos fisk og dermed et reduceret fiskeriudbytte.

I relativ nærhed af Vesterhav Nord Havmøllepark er der udpeget tre Natura 

2000-områder (fremgår af Figur 14-1). Fælles for basisanalyserne for de tre Natu-

ra 2000-områder er, at fiskeri betragtes som en mulig trussel mod områdernes 

natur. Det er derfor under overvejelse at indføre restriktioner overfor fiskeriet

(BioApp & Krog Consult, 2014b).

Det skal dog understreges, at der kun er gennemført meget begrænsede – eller 

ingen biologiske undersøgelser af de nævnte Natura 2000-områder, samt af rå-

stofindvindingsområderne, og der er derfor et relativt spinkelt grundlag for en 

vurdering af eventuelle kumulative effekter på fisk og fiskeri.

14.15 Radar og radiokæder

De mulige kumulative effekter i forbindelse med radar og radiokæder er knyttet 

til påvirkninger i forbindelse med forstyrrelse af radarsignaler og radiokæder.

Vurderingen af de kumulative påvirkninger er udført i forhold til de planlagte 

havmølleprojekter Vesterhav Nord, Vesterhav Syd, Havmøllepark Horns Rev 3 og 

Nissum Bredning Møllepark. Thyborøn radaranlæg bliver ikke påvirket af Vester-

hav Syd eller Horns Rev 3, men den generelle overvågning af Danmark via radar 

vurderes at blive kumulativt påvirket hver gang der etableres en ny havmøllepark. 

Det skyldes, at jo flere havmølleparker, der findes jo flere ”pletter” vil der være 

hvor det er svært at lokalisere fartøjer. På et tidspunkt vil der være så mange plet-

ter, at det kan påvirke opgaveløsningen med at overvåge det danske farvand og 

luftrum generelt (Forsvaret, 2014).

Øst for Vesterhav Nord Havmøllepark og øst for Harboøre Tange i Nissum Fjord 

planlægges et mølleprojekt til forsøgsmøller i Nissum Bredning. Der er udarbej-

det en VVM-redegørelse for projektet. Projektet har ikke modtaget tilladelse til 

etablering endnu (november 2014). Indenfor projektområdet i Nissum Bredning 

forventes opstillet op til 14 forsøgsmøller med en totalhøjde på op til 200 m. 

Afstanden til Vesterhav Nord Havmøllepark er kun 7 km, hvor afstanden er 

mindst. Begge mølleområder vil påvirke radaranlægget ved Thyborøn. Der vil væ-

re behov for en samlet vurdering af opstillingsmønstrene og mulige kumulative 

effekter, hvis begge projekter realiseres. Det vurderes, at der kan findes tekniske 
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løsninger på eventuelle uacceptable effekter og det vil være muligt at identificere 

tilstrækkelige afværgeforanstaltninger (se afsnit 17.6).

14.16 Flytrafik

De mulige kumulative effekter i forbindelse med flytrafik er knyttet til risikoen for 

kollision med møllerne.

Vurderingen af de kumulative påvirkninger er udført i forhold til de planlagte 

havmølleprojekter Vesterhav Nord, Vesterhav Syd og Nissum Bredning Mølle-

park. 

Sideløbende med planlægningen af Vesterhav Nord Havmøllepark arbejdes der 

med Vesterhav Syd Havmøllepark, som ligger ca. 42 km syd for Vesterhav Nord 

Havmøllepark. Syd for Vesterhav Syd Havmøllepark ligger den planlagte Hav-

møllepark Horns Rev 3. Flyvevåbnet anser hele Nordsøen som øvelsesterræn for 

flyvning i høj fart, så tre havmølleparker kan potentielt forårsage en kumulativ 

påvirkning på deres muligheder for øvelse. De tre områder er dog så små i forhold 

til arealet af Nordsøen, at det på baggrund af samtale med Flyvetaktisk Komman-

do (Flyvertaktisk Kommando, 2014), vurderes ikke at ville påvirke de militære 

flyveøvelser.

Som nævnt ovenfor planlægges et område med op til 14 forsøgsmøller i Nissum 

Bredning. Dette kan potentielt medføre en kumulativ effekt i forhold til de min-

dre private luftfartøjer, der flyver efter visuelle flyveregler og som vil flyve langs 

med vestkysten. Det vurderes, at der vil være tilstrækkeligt areal til flyvning imel-

lem parkerne og at de kumulative påvirkninger er ubetydelige.

14.17 Socioøkonomiske forhold

Beskrivelse af socioøkonomiske effekter af miljøpåvirkninger tager sigte på at 

vurdere indvirkning på social struktur og lokal erhvervsliv herunder indtægts-

grundlag for tredjemand. 

Der er konstateret op til moderat påvirkning for det kommercielle fiskeri ved Ve-

sterhav Nord Havmøllepark ved trawl og bomtrawlfiskeri i kabelkorridorerne. 

Det kan ikke afvises at der vil være en vis kumulativ effekt fra påvirkninger for det 

kommercielle fiskeri ved Vesterhav Nord Havmøllepark og Horns Rev 1-3 hav-

mølleparker. Fiskeriet i undersøgelsesområdet adskiller sig ikke væsentligt fra det 

omkringliggende havområde og en eventuel kumulativ påvirkning vurderes ikke 

til at ændre på den eksisterende vurdering af en moderat påvirkning på trawl og 

bomtrawlfiskeri i kablekorridorerne. Som redegjort for i afsnit 13.15 om socio-

økonomiske forhold fastlægger fiskerilovens §§ 76-80 bestemmelser for, hvorle-

des man skal forholde sig i tilfælde af indgreb, der kan påvirke fiskeriet herunder 

forhold vedrørende erstatning. Forholdene herom behandles i regi heraf.
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15 Grænseover-

skridende forhold 

15.1 Indledning

Espoo-konventionen (Konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virknin-

gerne på miljøet på tværs af landegrænserne) er en FN-konvention, der er ratifi-

ceret af Danmark og en lang række andre lande. Konventionen skal modvirke på-

tænkte aktiviteters grænseoverskridende skadevirkninger på miljøet. 

Espoo-konventionen indeholder derfor bestemmelser om vurdering af virknin-

gerne på miljøet (VVM), offentlig høring og samråd mellem de implicerede lande 

for at forhindre, mindske og overvåge mærkbare skadevirkninger på miljøet på 

tværs af landegrænserne.

Ved en Espoo-høring gives offentligheden i alle de områder, der må antages at 

blive berørt af et påtænkt projekt, mulighed for at deltage i processen om vurde-

ring af projektets miljøpåvirkninger, dvs. også områder beliggende i andre lande.

Espoo-konventionen definerer en virkning som ”enhver følge for miljøet af en på-

tænkt aktivitet, herunder for menneskets sundhed og sikkerhed, flora, fauna, 

jordbund, luft, vand, klima, landskab og historiske monumenter eller andre fysi-

ske strukturer eller samspillet mellem disse faktorer; det omfatter også følgerne 

for kulturarven eller de socioøkonomiske forhold af ændringer i disse faktorer”. 

En virkning på tværs af landegrænser defineres i konventionen som ”enhver virk-

ning ikke udelukkende af global art i et område henhørende under en parts juris-

diktion, der forårsages af en påtænkt aktivitet, hvis fysiske oprindelse helt eller 

delvist kan henføres til et område, der hører under en anden parts jurisdiktion”.

15.2 Grænseoverskridende påvirkninger 

Naturstyrelsen har som kompetent Espoo-myndighed i Danmark foretaget en 

Espoo-høring i nabolandene, med svarfrist 27. marts 2014, af de tre kystnære 

havmølleprojekter: Sæby Havmøllepark, Bornholm Havmøllepark og Vesterhav 

Syd Havmøllepark. Høringen blev foretaget samlet for de tre parker og der blev 

samtidigt orienteret om Vesterhav Nord Havmøllepark. Der blev modtaget svar 

fra Sverige, Polen og Tyskland, og ingen af svarene var rettet mod Vesterhav Nord 

Havmøllepark.



187

16 International 

naturbeskyttelse

EU har vedtaget to naturbeskyttelsesdirektiver, som pålægger EU's medlemslan-

de at bevare en række arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteri-

stiske for EU-landene: 

 EU’s habitatdirektiv (92/43/EØF) har til formål at beskytte arter og naturty-

per, der er karakteristiske, truede, sårbare eller sjældne i EU. Hvert EU-land 

skal udpege områder, som kan fungere som sikre levesteder for de arter og 

naturtyper, der er omfattet af habitatdirektivet. Disse områder kaldes habi-

tatområder.

 EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv (79/409/EØF) har til formål at beskytte leve-

steder og rasteområder for fugle, som er sjældne, truede eller følsomme over-

for ændringer af levesteder i EU. Hvert EU-land skal udpege områder, hvor de 

fugle, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet, er beskyttede. Disse om-

råder kaldes fuglebeskyttelsesområder. 

Natura 2000 er betegnelsen for det internationale økologiske netværk af habitat-

områder og fuglebeskyttelsesområder i EU. For hvert Natura 2000-område er der 

en liste – det såkaldte udpegningsgrundlag - med naturtyper, arter og fugle, som 

det enkelte område er udpeget for at beskytte. Formålet med Natura 2000-

netværket er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som er på 

udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder.

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, 

som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og uden-

for Natura 2000-områderne. Disse arter betegnes i det følgende som bilag IV-

arter.

I Danmark er habitatbekendtgørelsen (BEK nr 408 af 01/05/2007) en væsentlig 

del af implementeringen af EU’s habitatdirektiv og EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, 

og habitatbekendtgørelsen har blandt andet til formål at udpege internationale 

naturbeskyttelsesområder og fastsætte regler for administrationen af disse områ-

der. Ved etablering af nye elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på søterritoriet, 

skal desuden i henhold til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved pro-

jekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet 

(BEK nr 1476 af 13/12/2010) foretages en vurdering af påvirkninger af internati-

onale naturbeskyttelsesområder, inden der kan gives tilladelse til et anlægspro-

jekt. 
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16.1 Metode

Beskrivelser og vurderinger bygger blandt andet på materiale og oplysninger fra 

Natura 2000-planerne, Natura 2000-basisanalyserne, og relevant faglitteratur 

samt feltkortlægning af naturtyper, havpattedyr og fugle i forbindelse med pro-

jektet. For en del af beskrivelserne er der et overlap med afsnit 12.5, 12.6, 0, 12.9

og 12.10. Metoden for feltundersøgelserne er kortfattet beskrevet i de nævnte af-

snit og mere detaljeret i baggrundsrapporterne for de enkelte emner.

Der er foretaget en vurdering af, om et projekt i sig selv, eller i forbindelse med 

andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område. Såfremt et projekt omfattet 

af bekendtgørelse nr. 1476 af 13/12/2010 § 1, stk. 2, i sig selv eller i forbindelse 

med andre projekter eller planer, kan påvirke udpegede internationale naturbe-

skyttelsesområder indenfor eller udenfor dansk område væsentligt, kan tilladelser 

og godkendelser kun meddeles, hvis der foreligger en konsekvensvurdering af 

projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne 

for denne. Hvis konsekvensvurderingen ikke godtgør, at projektet kan gennemfø-

res uden at skade Natura 2000-området, kan der ikke meddeles tilladelse, di-

spensation eller godkendelse til det ansøgte. 

I forhold til bilag IV-arter skal det i henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 1476 af 

13/12/2010 sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-

arterne i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger ar-

ternes yngle- og rasteområde i arternes naturlige udbredelsesområde. I henhold 

til vejledningen til habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen, 2011) er det en forud-

sætning, at den økologiske funktionalitet af et yngle– eller rasteområde for bilag 

IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. 

16.2 Eksisterende forhold

16.2.1 Natura 2000-områder

Som det fremgår af Figur 16-1, findes der en række Natura 2000-områder i nær-

heden af undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark.

Udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder fremgår af Natursty-

relsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk. I vurderingsafsnittet er der taget 

udgangspunkt i udvalgte arter på udpegningsgrundlaget for de enkelte områder, 

som potentielt kan blive påvirket af projektet.

http://www.naturstyrelsen.dk/
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Figur 16-1. Natura 2000-områder i nærheden af undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord 

Havmøllepark.

16.2.2 Bilag IV-arter

På baggrund af resultatet fra feltundersøgelserne, den eksisterende viden om bi-

lag IV-arter indenfor og i nærheden af undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord 

Havmøllepark samt viden om projektets forventede påvirkning er beskrivelsen af 

bilag IV-arter afgrænset til at omfatte havpattedyr og flagermus. 
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Marine pattedyr

Marsvin er den mest almindelige hvalart i Danmark og kan ses året rundt i de 

danske farvande. Marsvinene i undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Hav-

møllepark er en del af en subpopulation i Nordsøen, der består af ca. 230.000 

dyr.

Som beskrevet i afsnit 0 viste de flytællinger, der blev udført i forbindelse med 

projektet, en tæthed af marsvin i undersøgelsesområdet, som må betegnes som 

lav til moderat i forhold til andre områder i Nordsøen. Resultaterne viste, at der 

er marsvin til stede i området hele døgnet og på alle tidspunkter af året. Den lave 

til moderate tæthed af marsvin, samt at der kun blev observeret få kalve i områ-

det, betyder, at områdets betydning for marsvin må betragtes som mindre. 

Udover marsvin kan andre arter af hvaler forekomme i danske farvande. Det kan 

for eksempel dreje sig om vågehval og hvidnæse. Under flytællingerne blev i alt fi-

re hvidnæser observeret i marts, juni og juli 2014 (IBL & NIRAS, 2015). Alle arter 

af hvaler er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Sammenlignet med marsvin, 

som er almindeligt forekommende i undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord 

Havmøllepark, er sandsynligheden for forekomst af andre hvaler indenfor eller i 

nærheden af undersøgelsesområdet begrænset, og i så fald vil der kun være tale 

om enkelte individer. I afsnit 16.3.2 er der derfor udelukkende fortaget en vurde-

ring af påvirkninger af marsvin.

Flagermus

Alle danske arter af flagermus er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Som be-

skrevet i afsnit 12.10 er det velkendt, at flagermus trækker over Nordsøen, også 

fra Danmark. Flagermus findes mere talrigt tæt på kystlinjen, særligt i de områ-

der, hvor der foregår træk. I det danske nationale overvågningsprogram af fla-

germus er den jyske vestkyst dog generelt karakteriseret af lave tætheder af regi-

strerede flagermus (Møller, 2013). De flagermusarter, som med størst sandsyn-

lighed kan forventes at forekomme i og omkring Vesterhav Nord Havmøllepark, 

er vandflagermus og sydflagermus, og det vil være mest sandsynligt, at man vil 

kunne finde trækkende vandflagermus og sydflagermus i undersøgelsesområdet. 

Sydflagermus forekommer lidt oftere i de kystnære områder syd for Vesterhav 

Nord Havmøllepark, men også damflagermus, troldflagermus og brunflagermus 

forekommer i kystområder, dog i mindre antal (Møller, 2013). 

Vandflagermus og sydflagermus er blandt de mest almindelige flagermusarter i 

Danmark. Det forventes, at kun meget få individer vil fouragere eller trække i un-

dersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark. Derudover er Vesterhav 

Nord Havmøllepark ikke beliggende på nogen kendt trækrute for flagermus.
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16.3 Vurdering af påvirkninger

16.3.1 Natura 2000-områder

I dette afsnit vurderes påvirkninger af udpegningsgrundlaget for relevante Natura 

2000-områder. Projektet kan potentielt påvirke naturtyper og arter på udpeg-

ningsgrundlaget for nærliggende habitatområder, og fugle på udpegningsområdet 

for nærliggende fuglebeskyttelsesområder. Potentielle påvirkninger af arter og 

naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområderne vil primært ske som 

følge af sedimentation og forstyrrelser fra anlægsarbejdet og vil derfor kun være 

relevant i en begrænset afstand fra havmølleparken – og dermed kun i de nærme-

ste Natura 2000-områder. Påvirkninger af fugle på udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområderne omfatter blandt andet risikoen for kollision med 

havmøllerne, og dette vil potentielt kunne medføre påvirkninger af fuglebeskyt-

telsesområder i en stor radius af havmølleparken. I det følgende vil der derfor væ-

re forskel på hvilke Natura 2000-områder, der beskrives og foretages vurderinger 

i forhold til, afhængigt af, om der er tale om potentielle påvirkninger af habitat-

områder eller fuglebeskyttelsesområder. 

Habitatområder

Naturtyper

Det nærmeste marine Natura 2000-område i nærheden af mølleparken er områ-

de nr. 219: Sandbanker ud for Thyborøn. Natura 2000-området udgøres af habi-

tatområde H253. Området ligger i Nordsøen cirka 10 km vest for Limfjordens 

udmunding og cirka 2 km nordvest for Vesterhav Nord Havmøllepark og består af 

tre til fire sandbanker på cirka 16-20 meters vanddybde. Området er blevet udpe-

get på grund af forekomsten af naturtypen: sandbanker med lavvandet vedvaren-

de dække af havvand.

Primært på grund af placeringen i forhold til havmølleparken bliver dette område 

ikke udsat for påvirkninger fra Vesterhav Nord Havmøllepark, der kan medføre 

nogen trussel mod sikring eller genopretning af den gunstige bevaringsstatus for 

naturtyper på udpegningsgrundlaget. Koncentrationerne af suspenderet stof samt 

sedimentation fra anlæg af havmølleparken ligger under tærskelværdierne for en 

biologisk virkning og svarer til de naturlige baggrundsværdier, området er udsat 

for fra naturens side.

De øvrige, nærmest liggende habitatområder ligger længere fra undersøgelsesom-

rådet, og det vurderes, at der ikke er risiko for påvirkning af naturtyper på ud-

pegningsgrundlaget for de disse habitatområder. Baggrunden for denne vurde-

ring er dels afstanden til områderne, samt at projektet ikke medfører påvirknin-

ger, som kan medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper på udpegnings-

grundlaget for områderne. 
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Sammenfattende vurderes det, at Vesterhav Nord Havmøllepark, hverken i an-

lægs-, drifts- eller demonteringsfasen vil medføre væsentlige påvirkninger af na-

turtyper på udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-områder. 

Arter

De arter på udpegningsgrundlaget, som er relevante i forhold til påvirkninger fra 

anlæg, drift og demontering af Vesterhav Nord Havmøllepark er sæler (spættet 

sæl og gråsæl) samt marsvin.

Det nærmeste habitatområde, hvor sæler er en del af udpegningsgrundlaget, er 

H28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø cirka 7 km vest for 

undersøgelsesområdet, hvor spættet sæl er på udpegningsgrundlaget. Mere end 

100 km mod syd ligger H78: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for 

Varde og H255: Sydlige Nordsø, hvor både spættet sæl og gråsæl en del af udpeg-

ningsgrundlaget. På grund af afstanden til disse habitatområder kan selv den 

kraftige undervandsstøj fra pælenedramning ikke påvirke sælerne i disse områ-

der.

Da Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø er fysisk afskåret fra 

Nordsøen, forventes ingen effekter af undervandsstøj i dette område. 

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af sæler på 

udpegningsgrundlaget for nærliggende habitatområder. Vurderingen gælder for 

såvel sæler indenfor som udenfor habitatområdet.

Marsvin er en del af udpegningsgrundlaget på en række habitatområder i Vester-

havet. De nærmeste habitatområder, hvor marsvin er en del af udpegningsgrund-

laget er H259: Gule Rev, H78: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for 

Varde og H255: Sydlige Nordsø. Habitatområderne ligger i en afstand af mini-

mum 60 km fra undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark.

Nedramning af møllefundamenter udsender en støj, der er kraftig nok til at forår-

sage permanente, fysiske høreskader (PTS) på marsvin. Dette kan dog afværges 

ved at skræmme marsvinene væk fra undersøgelsesområdet, inden nedramnin-

gen starter, og i øvrigt iværksætte afværgeforanstaltninger som angivet i kapitel 

17. Desuden er effekten kun kortvarig, og den vil med stor sandsynlighed ophøre, 

når nedramningen stopper. Endvidere betyder den lave til moderate tæthed af 

marsvin i og omkring undersøgelsesområdet samt afstanden mellem undersøgel-

sesområdet og habitatområder med marsvin på udpegningsgrundlaget, at kun få 

marsvin vil blive forstyrret af støjen. Det vurderes på den baggrund, at projektet 

ikke forstyrrer marsvin i en sådan grad, at det vil kunne medføre en væsentlig på-

virkning af bestanden af marsvin på udpegningsgrundlaget for habitatområder.

Projektet vurderes på denne baggrund ikke at være i modstrid med havstrategi-

ens mål om god miljøtilstand.
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Fuglebeskyttelsesområder

De potentielle påvirkninger af fugle som følge af etableringen af Vesterhav Nord 

Havmøllepark omfatter forstyrrelser og habitattab, kollisionsrisiko og barriereef-

fekter. Risikoen for forstyrrelser og habitattab er til stede både i anlægs-, drifts-

og demonteringsfasen, mens kollisionsrisiko og barriereeffekter kun er gældende 

i driftsfasen.

I baggrundsrapporten vedrørende trækfugle (NIRAS, 2015d), er der foretaget en 

indledende screening af hvilke fuglebeskyttelsesområder, som potentielt kan på-

virkes af anlæg, drift og demontering af Vesterhav Nord Havmøllepark. Fuglebe-

skyttelsesområder i en radius af 150 km fra undersøgelsesområdet for Vesterhav 

Nord Havmøllepark er blevet screenet (29 fuglebeskyttelsesområder i alt). På 

baggrund heraf er der foretaget en analyse af hvilke af de beskyttede ynglefuglear-

ter, der potentielt kan fouragere i undersøgelsesområdet for havmølleparken, 

samt hvilke af de øvrige beskyttede fuglearter, der potentielt benytter undersøgel-

sesområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark. I nedenstående er der foretaget en 

beskrivelse og vurdering af påvirkninger af yngle- og trækfugle, der er på udpeg-

ningsgrundlaget for de relevante fuglebeskyttelsesområder.

Ynglefugle

På baggrund af en gennemgang af fourageringsradius for en række kystfugle i un-

dersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark, er der foretaget en analy-

se af hvilke fuglebeskyttelsesområder, der kan indeholde arter på udpegnings-

grundlaget, som potentielt kan fouragere indenfor undersøgelsesområdet for 

havmølleparken i ynglesæsonen. I Tabel 16-1 er der givet en oversigt over disse 

arter, fourageringsafstande i ynglesæsonen og afstande mellem de pågældende 

fuglebeskyttelsesområder og Vesterhav Nord Havmøllepark. 

Tabel 16-1. Arter på udpegningsgrundlaget for nærtliggende fuglebeskyttelsesområder, fou-

rageringsafstande i ynglesæsonen og afstande mellem de pågældende fuglebe-

skyttelsesområder og Vesterhav Nord Havmøllepark (NIRAS, 2015d).

Arter
Middel-max fourage-

ringsafstand (km)
Fuglebeskyttelsesområde

Afstand til 

Vesterhav 

Nord Havmøl-

lepark (km)

Splitterne 49.0 ± 7.1
Agger Tange 7.1

Nissum Fjord 9.5

Fjordterne 15.2 ± 11.2

Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø

Agger Tange

Nissum Fjord

4.2

7.1

9.5

Havterne 24.2 ± 6.3

Agger Tange

Nissum Fjord

Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Kat-

holm Odde, Lindholm og Rotholme

7.1

9.5

17.0
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I baggrundsrapporten for trækfugle (NIRAS, 2015d) er der foretaget en vurdering 

af sandsynligheden for påvirkninger af de enkelte arter i Tabel 16-1. 

Risikoen for påvirkninger som følge af forstyrrelser og habitattab i anlægs-, 

drifts- og demonteringsfasen er vurderet. Terner ses ofte i sammenhæng med 

større skibe, og deres sensitivitet i forhold til forstyrrelser vurderes at være lav. 

Resultatet af studier af terners adfærd i forbindelse med havmølleparker indike-

rer ingen eller kun en mindre grad af undvigelsesadfærd. 

Risikoen for kollision mellem terner og havmøller i driftsfasen vurderes at være 

meget begrænset, da der fra andre havmølleparker er viden om, at terner helt 

overvejende flyver under rotorhøjde, og at det derfor kun er et meget lille antal 

terner, som er i risiko for at dø som følge af kollision. 

Sammenfattende vurderes det derfor, at der ikke er risiko for væsentlige påvirk-

ninger af ynglefugle på udpegningsgrundlaget for nærliggende fuglebeskyttelses-

områder. Vurderingen er også gældende, når der tages højde for kumulative ef-

fekter  på udpegningsgrundlaget for relevante Natura 2000-områder fra andre 

nærliggende havmølleparker.

Trækfugle

Følgende trækkende andefugle vurderes potentielt at kunne blive påvirket af Ve-

sterhav Nord Havmøllepark: kortnæbbet gås, grågås, bramgås, mørkbuget knor-

tegås, lysbuget knortegås, pibeand, krikand og spidsand. Forekomsten af disse ar-

ter i fuglebeskyttelsesområder i en radius af 150 km fra undersøgelsesområdet for 

Vesterhav Nord Havmøllepark er gennemgået (Tabel 16-2). 

Tabel 16-2. Arter og fuglebeskyttelsesområder, som potentielt kan blive påvirket af anlæg, 

drift og demontering af Vesterhav Nord Havmøllepark. 

Arter Trækrute Fuglebeskyttelsesområde

Kortnæbbet gås
Nord-syd langs den 

danske vestkyst
F39, F38, F43, F20, F19, F8, F12, F13, F56, F57, F41

Grågås
Nord-syd langs den 

danske vestkyst
F43, F20, F13, F56, F57, F41, F17

Bramgås Øst-vest F39, F23, F38, F43, F57, F41

Mørkbuget knorte-

gås

Nordøst-sydvest langs 

den tyske nordkyst
F43, F57, F55

Lysbuget knortegås
Nord-syd langs den 

danske vestkyst
F39, F53, F27, F23, F38, F8, F12, F57, F25, F40

Pibeand Øst-vest F23, F38, F43, F13, F55, F57

Krikand Øst-vest F23, F38, F43, F29, F13, F41, F57

Spidsand Øst-vest F57, F38, F43, F41, F23

Habitattab som følge af anlæg, drift og demontering af Vesterhav Nord Havmøl-

lepark vurderes ikke at have indflydelse på trækfugle på udpegningsgrundlaget 
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for nærtliggende fuglebeskyttelsesområder, idet fuglene ikke er afhængige af om-

rådet til fouragering i forbindelse med arternes halvårlige træk.

Barriereeffekten, som følge af etableringen af Vesterhav Nord Havmøllepark, re-

sulterer i, at fuglenes trækrute gennemsnitligt øges med 3,47 km. Betydningen af 

dette er vurderet som ubetydelig og vil ikke medføre signifikante ændringer i fug-

lenes energiforbrug.

Vesterhav Nord Havmøllepark vil dække et areal på cirka 60 km², og møllerne vil 

udgøre en hindring, som potentielt kan føre til sammenstød (kollision). Kollisi-

onsrisikoen er modelleret for alle relevante arter (NIRAS, 2015d). Resultatet af 

modelleringen fremgår af Tabel 16-3. Risikoen for væsentlige påvirkninger er ble-

vet vurderet på baggrund af en analyse af den procentdel af trækfuglene, som po-

tentielt kan blive påvirket. Det vurderes på baggrund heraf, at der ikke er risiko 

for væsentlige påvirkninger af arter på udpegningsgrundlaget for nærliggende 

fuglebeskyttelsesområder som følge af kollision med havmøllerne.

Tabel 16-3. Antal forventede, årlige kollisioner mellem arter på udpegningsgrundlaget for 

nærliggende fuglebeskyttelsesområder.

Arter Antal forventede kollisioner pr. år Risiko for væsentlige påvirkninger

Kortnæbbet gås 10 Nej

Grågås 27 Nej

Bramgås 8 Nej

Mørkbuget knortegås 2 Nej

Lysbuget knortegås 2 Nej

Pibeand 8 Nej

Krikand 5 Nej

Spidsand >1 Nej

Sammenfattende vurderes det, at der ikke er risiko for væsentlige påvirkninger af 

trækfugle på udpegningsgrundlaget for nærtliggende fuglebeskyttelsesområder. 

Vurderingen er også gældende, når der tages højde for kumulative effekter  på 

udpegningsgrundlaget for relevante Natura 2000-områder fra andre nærliggende 

havmølleparker.

16.3.2 Bilag IV-arter

Marsvin

Påvirkninger af marsvin er vurderet i afsnit 16.3.1. Det vurderes på baggrund her-

af, at projektet ikke forstyrrer marsvin i en grad, at det kan påvirke den økologi-

ske funktionalitet af marsvinenes yngle- og rasteområder. 
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Flagermus

Som beskrevet i afsnit 12.10 er der ingen kendte populationer af flagermus i nær-

heden er Vesterhav Nord Havmøllepark, og området anses ikke som et fourage-

ringsområde for flagermus. Vurderingen af påvirkninger af flagermus er derfor 

kun relevant i forhold til trækkende flagermus. Det forventes dog, at kun få indi-

vider kan påvirkes, idet der er registreret meget få individer i kystområdet, og 

fordi undersøgelsesområdet for Vesterhav Nord Havmøllepark ikke ligger i nogen 

kendt trækrute for flagermus. 

I forhold til anlægsfasen vurderes det, at installationsfartøjerne bevæger sig så 

langsomt, at flagermus vil være i stand til at undvige disse.

I anlægsfasen vil installationsfartøjernes lysafmærkning potentielt tiltrække in-

sekter, og der kan derved også indirekte tiltrækkes flagermus, som trækker forbi 

området. I driftsfasen vil havmøllerne blive udstyret med lysafmærkning af hen-

syn til sejladssikkerheden og luftfartssikkerheden. Belysningen kan resultere i en 

tiltrækning af insekter, eller at insekterne "fanges" af lyset og ophobes omkring 

møllerne. Endvidere kan varmestrålingen fra havmøllerne om natten potentielt 

også tiltrække insekter og dermed indirekte også flagermus på træk. 

Insekter kan samle sig omkring mølletårne i stille og varmt vejr. Dette sker sand-

synligvis om natten, hvor møllerne afgiver varme, som er ophobet i løbet af da-

gen. Fænomenet er mest kendt ved lave vindhastigheder (under 5-6 m/s) i sen-

sommeren og det tidlige efterår. Selvom møllerne placeres relativt tæt på land, er 

antallet af insekter langs den jyske vestkyst dog sandsynligvis meget lavere end på 

tilsvarende kyster ved de indre danske farvande og langs Østersøen. Der er imid-

lertid ingen undersøgelser, som støtter denne antagelse. 

Trækkende flagermus vil normalt forlade kysten i godt vejr med vind under 5 m/s 

og i nætter uden regn. Insekter tiltrækkes dog kun af møllerne i let vind (under 6 

m/s), hvilket reducerer antallet af dage om året, hvor flagermus potentielt er til 

stede omkring havmøllerne. Ved meget rolige vindforhold (under 4 m/s) vil møl-

lerne stå stille, og risikoen for kollisioner vil være yderst begrænset. Det er således 

et relativt lille vind-interval (4-5 m/s), hvor vinden er kraftig nok til, at vingerne 

drejer rundt, men samtidig så svag, at flagermus trækker ud over havet og insek-

ter samles ved havmøllerne.

Generelt set vil de fleste trækkende flagermus forekomme maksimalt 10 m. over 

havoverfladen, og kun arten brunflagermus er kendt for at flyve op til 40 m. over 

havets overflade. Kun hvis der er en ophobning af insekter omkring en havmølle, 

vil flagermusen potentielt bevæge sig op langs strukturen. 

Samlet set vurderes det, at sandsynligheden for, at anlæg, drift og demontering af 

Vesterhav Nord Havmøllepark vil påvirke trækkende flagermus er meget begræn-

set, og eventuelle påvirkninger vil ikke have indvirkning på den økologiske funk-

tionalitet af flagermusenes yngle- og rasteområder.
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17 Afværgeforanstalt-

ninger

17.1 Indledning 

Et vigtigt formål med en VVM-redegørelse er at pege på løsninger, så negative 

miljøpåvirkninger fra det aktuelle projekt kan mindskes, kompenseres eller helt 

undgås. Sådanne løsninger kaldes også afværgeforanstaltninger og kan indarbej-

des før og under anlægsfasen, i driftsfasen eller i demonteringsfasen.

Afhængig af sårbarheden og påvirkningernes væsentlighed kan afværgeforan-

staltningerne have form af krav, der stilles som vilkår, eller som anbefalinger, der 

bør følges i det omfang, det ikke er uforeneligt med andre hensyn, der vurderes 

som mere væsentlige. I de enkelte afsnit i kapitel 13 er der redegjort for behov for 

afværgeforanstaltninger. Der er foreslået afværgeforanstaltninger i de tilfælde, 

hvor der er vurderet at være en moderat eller væsentlig miljøpåvirkning, eller 

vurderet risiko for en sådan påvirkning, såfremt der ikke gennemføres afværge-

foranstaltninger. 

I dette afsnit er der foretaget en samlet gennemgang af behovet for afværgeforan-

staltninger. De relevante emner er fugle, havpattedyr, kommercielt fiskeri samt 

radar og radiokæder.

For alle øvrige emner er der alene konstateret påvirkninger i intervallet ubetyde-

lige til mindre, og der er ikke konstateret behov for afværgeforanstaltninger.

17.2 Marine pattedyr

I forbindelse med denne VVM-redegørelse er der foretaget en modellering af, 

hvor meget det støjer, hvis møllernes fundamenter bliver monopæle med en dia-

meter på 10 m. Nedramning af så store fundamenter udsender en kraftig under-

vandsstøj, der kan skade de marine pattedyr. Det er derfor nødvendigt at iværk-

sætte afværgeforanstaltninger, der kan forhindre permanente høreskader eller 

andre alvorlige påvirkninger hos marsvin og sæler.

Der skal iværksættes to former for afværgeforanstaltninger, i form af bort-

skræmning og støjreduktion, såfremt denne fundamenttype vælges.

17.2.1 Bortskræmning

Rammeaktivitet vil, uanset hvilken størrelse fundament en entreprenør vælger at 

bruge, og hvor mange slag, der skal bruges til at nedramme et fundament medfø-
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re, at det er nødvendigt at bortskræmme sæler og marsvin inden nedramningen 

går i gang. Den krævede afværgeforanstaltning er en forudsætning for de gen-

nemførte miljøvurderinger.

Da en sælskræmmer (virker både på sæler og marsvin) i sig selv er en kraftig støj-

kilde, skal bortskræmningen starte med at opsætte en pinger. Pingere er udviklet 

til at holde marsvin væk fra fiskenet, så bifangst af marsvin reduceres. Når pinge-

ren har været tændt i nogle minutter kan sælskræmmeren tændes. Sælskræmmer 

og pinger skal ikke anvendes kontinuerligt i hele anlægsperioden. I stedet skal de 

tændes ca. en halv time inden opstart af hver nedramning. Når nedramningspro-

cessen er godt i gang, skal de slukkes.

17.2.2 Støjreduktion

Modellering af et worst case scenarie, hvor der anvendes monopæle med en dia-

meter på 10 m har vist, at der selv ved en effektiv bortskræmning vil være en mo-

derat påvirkning på marsvin for adfærdsændringer. Det er derfor et krav at fore-

tages støjreduktion i forhold til dette worst case scenarie. Det vurderes, at den 

moderate påvirkning kan reduceres til mindre, hvis der iværksættes afværgefor-

anstaltninger. 

En arbejdsgruppe, nedsat af Energistyrelsen og Energinet, har udarbejdet en mo-

del, der er brugt til at beregne et støjkrav, der skal gælde ved opførelsen af Hav-

mølleparker (Working Group, 2015). Denne model er tilpasset forholdene ved 

Vesterhav Nord Havmøllepark (NIRAS, Rambøll A/S, DHI, 2015), og danner 

grundlag for vurderingerne af det værst tænkelige scenarie, som er benyttet i 

denne VVM-redegørelse. Modellen beregner, at den støjkilde, der er brugt i det 

værst tænkelige scenarie, skal reduceres for at sikre, at ingen marsvin får perma-

nente høreskader. Støjreduktionen kan ske på flere måder og den vindende kon-

cessionshaver har mulighed for at vælge den metode til at reducere støjen, der på 

bedst vis sikrer, at støjkravet overholdes og at ingen marsvin påvirkes med PTS. 

Man kan foretage en aktiv dæmpning af støjen ved at anvende forskellige fysiske 

foranstaltninger til at mindske støjudbredelsen. 

Man kan også reducere støjpåvirkningen i forhold til det beskrevne worst case 

scenarie ved at anvende en anden fundamenttype end monopæle, mindre mono-

pæle eller ved at anvende færre slag til at nedramme et fundament end forudsat i 

worst case scenariet.

17.3 Fugle

Lommer vurderes at blive moderat påvirket som følge af ændringer og tab af ha-

bitat/levesteder samt forstyrrelse/fortrængning i driftsfasen. 
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Det bør i muligt omfang overvejes, at minimere havmølleparkens omfang ved 

f.eks. at rejse færre, men mere effektfulde havmøller, for at reducere den modera-

te påvirkning af lommer i driftsfasen . 

Sortand og sildemåge vurderes at blive moderat påvirket som følge af risiko for 

kollision i en kumulativ sammenhæng i sammenhæng med Havmølleparkerne 

Horns Rev 1, Horns Rev 2 og Horns Rev 3. Da Vesterhav Nord Havmøllepark kun 

bidrager med en lille andel af risikoen for kollision, er der ikke overvejet afværge-

foranstaltninger for sortand og sildemåge.

Lysbuget knortegås vurderes at blive moderat påvirket som følge af risiko for kol-

lision i en kumulativ sammenhæng med Vesterhav Syd Havmøllepark. Det bør i

muligt omfang overvejes at minimere havmølleparkens omfang ved f.eks. at rejse 

færre, men mere effektfulde havmøller, for at minimere den kumulative påvirk-

ning på lysbuget knortegås i driftsfasen.

17.4 Sejladsforhold

Der er konstateret mindre påvirkninger for sejladsforhold indenfor undersøgel-

sesområdet. Det er en forudsætning for vurderingen, at der er ikke opstilles hav-

møller i det nordvestlige hjørne af undersøgelsesområdet. Dette område skal fri-

holdes for havmøller for at sikre frit udsyn til fyrtårnet på Agger Tange (Figur 

13-8).

Området til opstilling af havmøller er på denne baggrund reduceret med et min-

dre areal (0,45 km2) i det nordvestlige hjørne af undersøgelsesområdet som vist 

på Figur 17-1. Det endelige område til opstilling af havmøller er på 45,3 km2.
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Figur 17-1: Endelig opstillingsområde for havmøller

17.5 Kommercielt fiskeri

Der er konstateret moderate påvirkninger for fiskeri med trawl og bomtrawl in-

denfor undersøgelseskorridorerne for ilandføringskabler både i anlægs- og drifts-

fasen.

Det kan overvejes, at reducere påvirkningen for det kommercielle fiskeri ved en 

etapevis opbygning af mølleparken, hvor fortsat fiskeri vil være tilladt i de dele af 
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undersøgelsesområdet, hvor der ikke foregår anlægsarbejder, vil reducere på-

virkningen.

Der foreslås ikke afværgende foranstaltninger for de moderate påvirkninger i 

driftsfasen på trawl og bomtrawl aktiviteter, men der henvises til Fiskerilovens 

bestemmelser, som angivet i afsnit 13.15 Socioøkonomiske forhold.

17.6 Radar og radiokæder

Radaranlægget ved Thyborøn er et kombineret overflade- og lavluftsvarslingsan-

læg, der forventes at blive moderat påvirket af Vesterhav Nord Havmøllepark.

Der skal foretages en detaljeret vurdering af havmøllernes påvirkninger af rada-

ren og behov for eventuelle afværgeforanstaltninger. En afværgeforanstaltning i 

forhold til det militære radaranlæg ved Thyborøn vil enten være opstilling af 

”gap-fillere” eller udskiftning af radarsystemet. Forsvaret vurderer, at ”gap-

fillere” enten længere nede ad Vestkysten eller på havmøllerne i parken vil kunne 

mindske påvirkningen på overfladevarslingerne, men ikke fjerne dem helt 

(Søværnets Operative Kommando, 2014).

Naviairs civile radaranlæg ved Ramme forventes at blive moderat påvirket. En 

afværgende foranstaltning til radaranlægget vil formodentlig være en opdatering 

af navigationssystemet til en nyere model (Naviar, 2014).

Påvirkninger af radaranlæg vil ikke helt kunne undgås. Graden af påvirkningerne 

afhænger dog af det specifikke projekt (møllernes type, antal og placering), rada-

rernes placeringer samt topografien i omgivelserne (RABC & CanWEA, 2010). 

Derfor er en nærmere undersøgelse nødvendig for at kunne vurdere omfanget af 

de nødvendige afværgeforanstaltninger, når det endelige parklayout er fastlagt. 

Forhold vedr. afværgeforanstaltninger skal afklares og koordineres med Forsvaret 

og de ansvarlige myndigheder i god tid inden projektering og anlægsarbejder på-

begyndes, således at dyre ændringer eller forsinkelser undgås på et senere tids-

punkt i processen (Søværnets Operative Kommando, 2014).

Efter etablering af afværgeforanstaltninger vil påvirkningen på radaranlæggene 

være mindre.
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18 Manglende viden

VVM-redegørelsen skal ifølge lovgivningen indeholde en oversigt over punkter, 

hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor der mangler viden til at kunne foreta-

ge en fuldstændig vurdering af miljøkonsekvenserne. For Vesterhav Nord Hav-

møllepark er der identificeret en række områder, hvor denne viden er ufuldstæn-

dig.

Den manglende viden har dog ikke medført, at der er væsentlig usikkerhed i de 

vurderinger, der er foretaget om projektets påvirkning af omgivelserne.

I nedenstående tabel er der udarbejdet en oversigt over de væsentligste punkter i 

forhold til manglende viden.

Tabel 18-1. Oversigt over viden og grundlag og eventuelt manglende viden.

Emne Bemærkning

Hydrografi

Påvirkningerne på miljøet er foretaget på baggrund af et worst case scenarie i forbindelse 

med havmølleparkens layout, fundamenttype, havmøllestørrelse osv. Vurderingerne er 

foretaget på dette worst case scenarie, fordi detaljerne om projektets udformning ikke er 

kendte på nuværende tidspunkt. På denne baggrund vurderes det, at de forudsætninger, 

som er benyttet i dette studie, resulterer i en overestimering af miljøpåvirkningerne.

Vandkvalitet

Påvirkningerne på miljøet er foretaget på baggrund af et worst case scenarie i forbindelse 

med havmølleparkens layout, fundamenttype, havmøllestørrelse osv. Vurderingerne er 

foretaget på dette worst case scenarie fordi detaljerne om projektets udformning ikke er 

kendt på nuværende tidspunkt. På denne baggrund vurderes det, at de forudsætninger, 

som er benyttet i dette studie, resulterer i en overestimering af miljøpåvirkningerne.

Havbundstopografi 

og sedimentfor-

hold 

I vurderingerne i forbindelse med sediment spild er det forudsat, at der installeres et 

maksimalt antal søkabler i begge ilandføringskabelkorridorer. Dette er ikke et realistisk 

scenarie og betyder at effekterne overestimeres i modelleringen af det suspenderede se-

diment.

Det er forudsat i vurderingen at kablerne installeres via jetting helt frem til ilandsførings-

punktet. Dette kan af praktiske grunde ikke lade sig gøre, på grund af den lave havdybde 

og der vil derfor være behov for supplerende gravearbejde på de lave vanddybder. Derud-

over antages det, på grund af de dynamiske forhold i kystzonen, at det er sandsynligt at 

ilandsføringskablet kan blive blotlagt, hvis der ikke installeres kabelbeskyttelse eller at 

søkablet installeres dybere end 2 m i havbunden. Dette er ikke dækket i denne VVM-

redegørelse og det antages, at påvirkningen vil være af kortvarig og begrænset karakter.

Kystmorfologi

Der har ikke været tilgængelige geofysiske profiler eller sedimentprøver fra lavvandede 

kystområder. På denne baggrund er vurderingerne vedrørende kystmorfologi baseret på 

ekspertvurderinger og angivet som relative forskelle, og ikke absolutte værdier. Idet på-

virkningerne er begrænsede, er det vurderet, at dette datagrundlag er fuldt dækkende.

Havbund
Der er ikke identificeret mangler i data eller viden, som vurderes at påvirke resultatet af 

vurderingerne.

Havbundens plan-

te- og dyreliv

Der er ikke identificeret mangler i data eller viden, som vurderes at påvirke resultatet af 

vurderingerne.

Fisk Der er ikke identificeret mangler i data eller viden, som vurderes at påvirke resultatet af 
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Emne Bemærkning

vurderingerne. Det skal dog bemærkes at det faglige grundlag for vurderingerne af betyd-

ning af elektromagnetisme, støj og suspenderet sediment for fisk er begrænset. Der sav-

nes især effektstudier, der kan belyse adfærdsmæssige ændringer hos fisk in situ, som ud-

sættes for de nævnte miljøpåvirkninger.

Marine Pattedyr

Afsnittet om marine pattedyr er baseret på indsamlede data fra 9 flytællinger og fra ind-

samling af data fra målestationer i området omkring undersøgelsesområdet.

Der er foretaget månedlige flytællinger i perioden november 2013 – juli 2014. Data er 

suppleret med et litteraturstudie og datagrundlaget vurderes at være tilstrækkeligt, men 

datagrundlaget kunne forbedres ved en længere undersøgelsesperiode.

Der er foretaget en konservativ vurdering på baggrund af et worst case scenarie, hvor der 

også er taget hensyn til, at de indsamlede data ikke dækker et fuldt år. Det vurderes på 

denne baggrund, at de præsenterede vurderinger ikke underestimerer påvirkningerne.

Vurderinger på marine pattedyr er et samspil mellem flere komplekse forhold, som gør 

det vanskeligt at samle i entydige vurderinger. Derfor er vurderingerne, som er præsente-

ret i denne rapport, foretaget baseret på ekspertvurderinger, tilgængelige data, erfaringer 

fra andre projekter og videnskabelige arbejder.

Vurderingerne i denne rapporter omhandler vurderinger af risiko for permanente høre-

skader (PTS), midlertidige høreskader (TTS) og adfærdsændringer hos marsvin. Eventu-

elle forringelser af habitatet, som f.eks. forstyrrelse af kommunikation mellem mor og 

kalv er ikke inkluderet i vurderingen. 

Det er vurderet, at der ikke er direkte effekter på marsvinenes evne til at orientere sig som 

følge af elektromagnetiske felter. Det er dog ikke helt klart i videnskaben hvordan elek-

tromagnetiske felter påvirker marsvins orienteringsevne.

Det er ikke entydigt hvorledes marsvin fordeler sig i havmølleparker i drift, og baseret på 

erfaringer fra andre havmølleparker tyder det på, at der er nogle stedspecifikke forhold, 

der spiller ind. For eksempel er det en mulighed at marsvin i områder med høj menneske-

lig aktivitet tilpasser sig hurtigere til nye forhold end dyr i områder med mindre menne-

skelig aktivitet.

Fugle

Det vurderes, at datagrundlaget for vurderingerne vedrørende trækkende fugle er fuldt 

dækkende for vurderingerne, som er præsenteret i denne rapport. 

Identifikation af relevante arter samt vurderinger er baseret på studier fra nærliggende 

havmølleparker samt data over trækkende fugle, fra en periode på 5 år. Data stammer fra 

DOF-databasen. 

Det vurderes, at datagrundlaget for vurderingerne vedrørende rastende fugle er fuldt 

dækkende for vurderingerne, som er præsenteret i denne rapport. 

Det er ikke vurderet at manglen på flytællinger i december og januar, som følge af dårlige 

vejrforhold, er kritisk for vurderingerne af relevante arter. Dette baseres på antagelsen af 

at ingen relevante arter topper i mængde i denne periode. Derudover er der foretaget 

flytællinger, som dækker vintersituationen. 

Nøglearterne lommer og sortand raster i området gennem hele vinteren og indtil foråret. 

Som nævnt ovenfor er hele vinterperioden dækket af flytællinger og det er muligt på den-

ne baggrund at foretage realistiske estimater for disse arters brug af området.

For suler og visse måger er de præsenterede vurderinger minimumsværdier idet disse ar-

ter forventes at være mest talrigt til stede i området i måneder, hvor der ikke er foretaget 

flytællinger.

Flagermus

Afsnittet er baseret på et litteraturstudie og konklusionerne på det nationale overvåg-

ningsprogram. Dette program angiver information om udbredelsen af flagermus på arts-

niveau i Danmark. 

Der er registreret få flagermus i området, men generelt er der kun lidt viden om trækken-

de flagermus over havet og hvordan de bevæger sig ved havmølleparker. 

Marinarkæologi

Afsnittet er baseret på eksisterende viden om kendte fundsteder for fortidsminder og 

identificerede arkæologiske kerneområder samt en gennemgang af geofysi-

ske/geotekniske data. 

Idet den endelige udformning af anlægget endnu ikke er kendt, kan der blive behov for 

supplerende marinarkæologisk granskning eller undersøgelse når den præcise placering 
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af havmøller og søkabler er kendt.

Rekreative forhold

Afsnittet er baseret på indsamlede oplysninger fra relevante kilder suppleret med erfarin-

ger fra tilsvarende projekter. Sammenfattende vurderes det, at de indsamlede data, er til-

strækkelige til at vurderes projektets påvirkninger.

Sejladsforhold

Afsnittet er baseret på projektspecifikke data indsamlet til formålet. Det vurderes, at de 

indsamlede data til brug for frekvensanalysen er velbeskrevet og derfor ikke giver anled-

ning til mangler eller usikkerheder i vurderingen.

Selvom der ikke er indsamlet AIS-data for et fuldt kalender år, vurderes det ikke at påvir-

ke vurderingen, idet der er taget højde for det i analysen af skibstrafikken.

Kommercielt 

fiskeri

Det faglige grundlag for vurderingerne af de fiskerimæssige konsekvenser er blevet væ-

sentligt forbedret igennem de seneste år – primært pga. udbredt anvendelse af geografi-

ske informationssystemer (VMS), som dog ikke omfatter de mindre fiskefartøjer (mindre 

end 12 m). Der er således fortsat en relativ upræcis viden om, hvor disse fartøjer henter 

sine fangster.

Hertil kommer, at der savnes mere viden om de mulige effekter på fiskeriets ressource-

grundlag (fisk og skaldyr) som følge af menneskeskabte påvirkninger, herunder effekten 

af støj, elektromagnetisme og suspenderet stof.

Socioøkonomiske 

forhold

Afsnittet er baseret på bl.a. en række oplysninger fra andre afsnit suppleret med erfarin-

ger fra tilsvarende projekter. Sammenfattende vurderes det, at de indsamlede data, er til-

strækkelige til at vurdere projektets påvirkninger.

Radar og radiokæ-

der

Afsnittet er baseret på information fra relevante myndigheder, og det vurderes derfor ikke 

at være mangler eller viden, der ikke er medtaget i rapporten, og som kan få betydning for 

vurderingerne.

Flytrafik

Afsnittet er baseret på information fra relevante myndigheder, og det vurderes derfor ikke 

at være mangler eller viden, der ikke er medtaget i rapporten, og som kan få betydning for 

vurderingerne.
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