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Del 3 Miljøforhold på land
VVM-redegørelsen for Vesterhav Syd Havmøllepark består af fem delrapporter.

 Del 0: Ikke-teknisk resume.

 Del 1: Indledning og baggrund.

 Del 2: Det marine miljø.

 Del 3: Miljøforhold på land.

 Del 4: Sammenfatning og konklusion.

Denne rapport ”Miljøforhold på land” udgør del 3 af VVM-redegørelsen for Ve-

sterhav Syd Havmøllepark. For yderligere uddybning af rapportopbygning henvi-

ses til læsevejledningen i VVM-redegørelsens del 1 ”Indledning og baggrund”.

Udsigt over Vesterhavet ved Husby Klit (Foto: NIRAS).
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20 Teknisk 

projektbeskrivelse

Beskrivelsen er baseret på projekt- og anlægsbeskrivelse for anlæg på land til 

VVM-redegørelse for Vesterhav Syd Havmøllepark (Energinet.dk, 2015a).

20.1 Beliggenhed

Vesterhav Syd Havmøllepark-projektet omfatter foruden selve havmølleparken 

også anlæg på land. Undersøgelsesområdet for kabelanlægget på land omfatter en 

ca. 300 m bred korridor. Undersøgelsesområdet er omkring 50 km langt og går 

fra kysten ved Klegod på Holmsland til sydøst for Tarm og fremgår af Figur 20-1.
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Figur 20-1. Undersøgelsesområdet på land.
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20.2 Projektets omfang

De landbaserede dele af anlægget vil kunne omfatte:

 Etablering af én ny kystnær kabelstation nær et af ilandføringspunkterne ved 

enten Klegod eller Tyvmose eller en eventuel udbygning med en kabelstation 

ved Station Søndervig. 

 Udbygning af Station Lem Kær og Station Stoustrup indenfor det eksisterende 

stationsområde.

 Etablering af seks 33 kV kabelsystemer, eller tre 60 kV kabelsystemer fra ky-

sten og frem til den kystnære kabelstation. 

 Etablering af et 150 kV-kabelsystem fra den kystnære kabelstation og frem til 

Station Stoustrup.

 En kabelstrækning på ca. 50 km fra ilandføringspunkterne til Station 

Stoustrup.

20.3 Beskrivelse af anlægget

20.3.1 Kabelanlægget

Kabelanlæggene på land til Vesterhav Syd Havmøllepark kan være 33 kV-kabler, 

60 kV-kabler eller 150 kV-kabler. Kablerne med de forskellige spændingsniveauer 

adskiller sig primært ved forskellig tykkelse af isolationslaget. Uanset hvilket 

spændingsniveau kablerne har, så er de mulige anlægsmetoder de samme. Hvert 

kabelsystem består af tre enfasede kabler, der skal ligge i én kabelgrav.

Højspændingskablerne leveres fra fabrikken som enkeltledere på tromler. Hver 

kabeltromle indeholder én kabellængde, der forventes at blive på mellem 750–

2.500 m pr. tromle, og hver tromle har en vægt på op til 20 tons.

Hvert kabel består af en aluminiumsleder omgivet af et trippelekstruderet isole-

rende plastmateriale. Herefter er der lagt en skærm omgivet af et lag af vand-

stoppende bånd på hver side, og som en sikring mod vandgennemtrængning er 

der lagt en aluminiumsfolie. Den yderste kappe er i polyætylen (et plastmateriale) 

og fungerer som mekanisk beskyttelse. Figur 20-2 viser et eksempel på opbygnin-

gen af et højspændingskabel.
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Figur 20-2. Eksempel på opbygning af et højspændingskabel(Energinet.dk, 2015a).

Servitutbelagt bælte for kabelanlægget

Flere parallelle kabelsystemer vil kun forekomme fra ilandføringspunktet ved ky-

sten til en kabelstation. Det planlægges kun at føre et kabel videre fra den pågæl-

dende kabelstation.

Efter etablering af kablet vil det være omfattet af et servitutbelagt bælte, der skal 

tinglyses på de berørte ejendomme. Det servitutbelagte bælte er på 7 m per kabel-

system. Ved flere kabelsystemer øges det servitutbelagte bælte med 7 m for hvert 

kabelsystem. Ved 6 kabelsystemer bliver dette servitutbelagte bælte således 42 m 

bredt. I det servitutbelagte bælte må der ikke opføres bebyggelse eller etableres 

beplantning med dybdegående rødder. Ordinær landbrugsmæssig dyrkningsakti-

vitet kan udføres, men andre påtænkte aktiviteter, herunder grubning, må kun 

iværksættes efter aftale med ledningsejer.

Kabelmuffer

For hver kabellængde skal kablerne muffes sammen. Selve samlingen af kablerne 

af muffer for henholdsvis 33 kV og 60 kV kabler giver ikke anledning til installa-

tioner over terræn, da installationerne vil være nedgravet ca. 1,5 m under terræn.

I forbindelse med hver kabelmuffe for 150 kV kabler er det nødvendigt at installe-

re linkbokse, som indeholder udstyr til jording af kabelskærmene og tilhørende 

overspændingsafledere. For at kunne efterse disse link bokse, vil de blive placeret 

i nedgravede brøndringe, som er lukket af med et brønddæksel. De øverste ca. 30 

cm af brøndringen samt brønddæksel vil være synligt over jorden. 

20.3.2 Stationsanlæg

Ilandføring af søkabler vil kunne ske nord for Hvide Sande ved Klegod og/eller 

Tyvmose. Det skal undersøges, om der indenfor ca. 2 km fra ilandføringspunk-

terne kan etableres én ny kabelstation ved Klegod eller ved Tyvmose for at samle 

søkablerne i et mindre antal landkabler. Alternativt skal en ny kabelstation place-

res ved Station Søndervig , dvs. at ilandføringskablerne føres helt til Station Søn-

dervig.
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Derudover skal Station Lem Kær samt Station Stoustrup udvides. Disse udvidel-

ser sker indenfor det eksisterende stationsområde.

Ny kystnær kabelstation ved Klegod eller Tyvmose

Ved Klegod eller Tyvmose, hvor ilandføringskablerne skal samles til et enkelt ka-

bel, skal det undersøges om der kan etableres ny kabelstation. Her transformeres 

spændingen til det spændingsniveau, der passer til det eksisterende elnet, som 

havmølleparken skal tilsluttes.1

Kabelstationen vil blive placeret indenfor undersøgelsesområdet for ny kabelsta-

tion angivet på Figur 20-3. Den præcise placering af det nye stationsanlæg inden-

for undersøgelsesområdet vil først blive fastlagt i detailprojekteringen, efter 

VVM-redegørelsen er afsluttet.

Kabelstationen skal blandt andet rumme to transformatorer og en kompense-

ringsspole. Både transformatorer og kompenseringsspolen er indbygget i hver de-

res tank, som er fyldt med olie til elektrisk isolation og køling. Tanken placeres på 

et fundament med et reservoir, der i tilfælde af lækage kan rumme hele olie-

mængden. Kompenseringsspolen og transformatorerne afgiver en lavfrekvent 

”brummen” (frekvens på 100 Hz). Stationen vil, i det omfang det er muligt, blive 

afskærmet mod visuelt indblik i form af træer og buske rundt om stationen. Sam-

let arealbehov for ny kabelstation forventes at være omkring 10.000 m2, herunder 

areal til eventuel afskærmning i form af beplantning og hegn. 33 kV (60 kV)- sta-

tionsbygningen og 150 kV-stationsbygningen forventes at få et grundareal på 

henholdsvis 14 x 8 m og 17 x 8 m.

                                                       

1 Østsiden af Holmsland Klit har gennem mange år været friholdt for tekniske anlæg og ny bebyggelse. Hele 

området omkring Ringkøbing Fjord er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab. Det vurde-

res i VVM-redegørelsen, at området fortsat bør friholdes for tekniske anlæg og at de landskabelige interesser i 

området på østsiden af Holmsland Klit vejer tungere end et nettab mv. Placering af en ny kabelstation vil der-

for være ved Station Søndervig, således at reduktionen til ét kabel og transformeringen til 150 kV kan ske her.
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Figur 20-3. Undersøgelsesområder for ny kabelstation. Området for kabelstation ved Holmsland er i 

forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen udgået som mulig placering af ny kabel-

station.

I Tabel 20-1 er installationshøjder angivet.
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Tabel 20-1. Højde af installationer på kabelstation.

Stationsanlæg Forventet højde

33 kV stationsbygning 7,0 m

150 kV stationsbygning 7,0 m

Transformere 6,5 m

Kompenseringsspoler 6,5 m

150 kV samleskinner 10 m

Lynfangsmaster 18 m

Station Søndervig

Hvis ilandføringskablerne fra havmølleparken ikke tilsluttes en ny kabelstation

ved Klegod eller Tyvmose, skal kablerne føres til Station Søndervig. Her vil der så 

skulle tilsluttes et 150 kV-kabel, der føres til Station Lem Kær. Forventet højde på 

transformere og kompenseringsspole er 6,5 m. En kompenseringsspole fremmer 

kablernes overførsel af energi, og den afgiver en lavfrekvent brummen (frekvens 

på 100 Hz). Det omtrentlige areal, der skal udvides, fremgår af Figur 20-4.

Station Søndervig vil blive udvidet med et areal på op til ca. 10.000 m2. Stationen 

vil blive afskærmet mod visuelt indblik i form af træer og buske rundt om statio-

nen.
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Figur 20-4. Station Søndervig. 

Station Lem Kær og Station Stoustrup

Udvidelsen af stationerne vil omfatte ekstra samleskinner, kompenseringsspole 

mv., inden for arealet af det eksisterende anlæg. Ombygningen forventes at være

relativt begrænset og forventes at kunne foretages inden for arealet af det eksiste-

rende anlæg (Figur 20-5 og Figur 20-6). Station Lem Kær skal udvides, så der kan 

tilkobles et 150 kV-kabel mod henholdsvis Station Søndervig og Station 

Stoustrup. Station Stoustrup skal udvides, så der kan tilkobles et 150 kV-kabel 

mod Station Lem Kær. 
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Figur 20-5. Station Lem Kær. Udbygning forventes at ske indenfor det eksisterende område. 

Kompenseringsspolen forventes at have en højde på 6,5 m. En kompenserings-

spole fremmer kablernes overførsel af energi, og den afgiver en lavfrekvent 

brummen (frekvens på 100 Hz).
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Figur 20-6. Station Stoustrup. Udbygning forventes at ske indenfor det eksisterende område.
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20.4 Aktiviteter i anlægsfasen

20.4.1 Kabelstrækninger

Kabelstrækningen omfatter en ca. 50 km lang kabelrute mellem ilandførings-

punkterne og frem til Station Stoustrup. Kabelanlægget føres fra ilandførings-

punkterne via en ny kabelstation nord om Ringkøbing Fjord og Ringkøbing. Her-

fra føres kablet mod syd, hvor det forløber øst for Lem, Skjern og Tarm (se Figur 

20-1).

Langt størstedelen af kabelstrækningerne forløber over dyrkede arealer, hvor det 

som udgangspunkt er uproblematisk at foretage anlægsarbejder. 

Undersøgelsesområdet er på størstedelen af strækningen omkring 300 m bredt. 

Enkelte steder er undersøgelsesområdet enten mindre eller større den de 300 m. 

Dette er gjort på grund af arealmæssige bindinger og for at sikre en fleksibilitet i 

forhold til den endelige placering af kablet, således at det kan placeres uden at 

være i konflikt med de eksisterende arealmæssige bindinger. Den præcise place-

ring af kablet indenfor undersøgelsesområdet vil først blive fastlagt i detailprojek-

teringen, efter VVM-redegørelsen er afsluttet.

20.4.2 Nedgravning af kabler

Kablet etableres fortrinsvis ved nedgravning i jorden, hvorved kablerne vil blive 

placeret i en kabelgrav, se Figur 20-7.

Figur 20-7. Kabelgrav med udlagte køreplader og opgravning af kabelrenden. Foto: Energinet.dk.

I anlægsfasen vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsbælte omkring 

kabeltracéet på 18 m. Arbejdsbæltet vil dog forsøges minimeret i det omfang, det 

er muligt. Figur 20-8 viser et eksempel på et arbejdsbælte. 
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Figur 20-8. Arbejdsbælte ved kabellægning af et enkelt kabelsystem Tegning: Energinet.dk.

Ved flere parallelle kabelsystemer placeres de således, at arbejdsbæltet øges med 

7 m for hvert kabelsystem. Ved seks kabelsystemer bliver arbejdsbæltet således 

53 m bredt. Dette vil være tilfældet op til hvor kablernes samles og føres videre i 

et samlet kabel enten ved en ny kabelstation ved kysten eller op til Station Søn-

dervig.

Anlægsarbejdet opdeles i etaper, der svarer til én kabellængde ad gangen (ca. 750 

– 2.500 m). Først udlægges eventuelt jernkøreplader, og herefter afrømmes 

muldjorden over kabeltracéet samt det areal, hvorpå råjorden efterfølgende vil 

blive opbevaret. 

Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet og danner grænse for 

arbejdsarealet. Herefter graves råjorden op, så kabelgraven får den ønskede pro-

fil. Kabelgraven er ca. 1,4-1,5 m dyb og ca. 1,5-2,0 m bred. Råjorden lægges på 

samme side af kabelgraven som muldjorden, men således at muldjord og råjord 

ikke blandes sammen.

I bunden af kabelgraven lægges et ca. 10 cm komprimeret sandlag, hvorpå kablet 

udtrækkes. Efter at kabler og lyslederrør er placeret i kabelgraven, dækkes denne 

med 20 cm komprimeret sand (se Figur 20-9). Sandet forventes at kunne leveres 

fra lokale grusgrave, og det placeres i sanddepoter langs traceet, hvorfra det hen-

tes løbende. Sandet transporteres og udlægges med særlige sandudlægningsvog-

ne.

Sandet over og under kablerne skal være af en særlig sammensætning af forskelli-

ge kornstørrelser for at give en god komprimering og ensartet varmeafledning fra 

kablet. Det er blandt andet evnen til at slippe af med varmen til omgivelserne, der 

bestemmer kabelforbindelsens evne til at overføre strøm. Der anvendes op til 400

m3 sand pr. km kabel.
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Over de 20 cm sand lægges et kraftigt plastik-dækbånd til mekanisk beskyttelse af 

kabelsystemet. Omkring 75 cm under det færdige terræn udlægges et advarsels-

net med tekst, som angiver ejerskab af kabler, kontaktoplysninger mv. 

Råjorden fyldes tilbage og komprimeres for at undgå luftlommer omkring kabel-

systemet, og til sidst lukkes kabelgraven med muldjord. 

Der er meget lidt overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejdet. Overskydende 

jord vil blive fordelt ud over tracéet.

Kabelgraven - svarende til en tromlelængde - forventes at stå åben i maksimalt en 

arbejdsuge.

Til etablering af kabelanlægget vil der være behov for et større antal anlægs- og 

entreprenørmaskiner. Anlægsarbejdet forventes at tage cirka seks måneder for 

hele strækningen.

20.4.3 Muffesamlinger

For hver kabellængde skal kablerne muffes sammen. Dette arbejde foregår ved 

hjælp af en montagecontainer på ca. 2,5 x 6 m. Arbejdsperioden for muffearbej-

det til en muffegruppe er ca. 5-6 arbejdsdage. 

20.4.4 Arbejdsarealer

Der er behov for et antal midlertidige arbejdsarealer i nærheden af arbejdsbæltet 

langs kabeltracéet, dels som depotpladser, dels som tromledepoter og som køre-

arealer.

Depotpladser er typisk på 2.000-2.500 m². De anvendes hovedsagelig til oplag-

ring af rent sand, der skal bruges som sandfyld i kabelgraven, samt til parkering 

af entreprenørmaskiner, som anvendes til arbejdet langs kabeltraceet.

Tromledepoter anvendes til opmagasinering af kabeltromler med højspændings-

kabler. Der etableres typisk et tromledepot for hver ca. 1-3 km kabeltracé, således 

at hver depot indeholder det antal kabeltromler, som kræves til at lægge to kabel-

længder.

Både depotpladser og tromledepoter vil blive etableret på dyrkede arealer eller 

lignende. Pladserne vil blive etableret ved at udlægge køreplader for at mindske 

risikoen for strukturskader.

Udover det arbejdsspor, der bliver etableret langs med kabelgraven, vil der være 

behov for at benytte et antal midlertidige køreveje for at få adgang til kabel tracé-

et fra eksisterende veje.
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20.4.5 Midlertidige grundvandssænkninger

På strækninger med højt grundvandspejl sænkes grundvandet midlertidigt under 

anlægsarbejdet. Grundvandssænkning foregår enten ved installering af et suge-

spidsanlæg ved sandrige jordbundsforhold (se Figur 20-9) eller ved forudgående 

nedpløjning af et plastdræn i og under kabelgraven. Med passende afstand langs 

kabeltracéet oppumpes drænvandet fra kabelgraven. Når kablerne er lagt, lukkes 

drænet. 

Det oppumpede vand ledes ud over det åbne terræn til passiv nedsivning efter af-

tale med ejeren og om nødvendigt med den ansvarlige miljømyndighed. Langs 

kabeltracéet er der tale om helt lokale grundvandssænkninger af meget begrænset 

varighed (1-2 dage). Ved muffesamlinger kan der være tale om grundvandssænk-

ninger på op til 10 dages varighed.

Figur 20-9. Udlægning af sand over kablerne (billedet til venstre) og eksempel på et sugespidsanlæg 

(billedet til højre). Foto: Energinet.dk.

20.4.6 Styret underboring

Ved passage af områder med særlig sårbar natur, vandløb, særlige bevaringsvær-

dige fortids- og kulturhistoriske mindesmærker, veje og andre tekniske anlæg, 

hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at nedgrave kablet, kan kablet frem-

føres ved en såkaldt styret underboring. 
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Underboring sker med særligt boregrej, som kræver etablering af en arbejdsplads 

på ca. 25 m2 i hver ende af underboringen. Arbejdspladsens størrelse vil afhænge 

af boringens længde.

Efter underboringen trækkes hvert kabel gennem et plastforingsrør, og foringsrø-

ret fyldes efterfølgende med bentonit. Dette gøres af hensyn til kravet om varme-

afledning fra kablerne. Bentonit er en blød lerbjergart, der også anvendes som 

boremudder.

Normalt er underboringer mellem 15 og 300 meters længde. I særlige situationer 

kan længere strækninger dog underbores. Der er flere forhold, som afgør den mu-

lige længde af en underboring, og det er derfor nødvendigt at lave en konkret 

vurdering i hvert enkelt tilfælde. Underboring af et vandløb skal holde mindst en 

meters afstand til den regulativmæssige fastsatte bundkote for vandløbet.

Jordbundsforholdene kan være afgørende for, om underboring kan udføres. For 

at fastlægge et boreprofil kan der udtages enkelte jordbundsprøver. Forundersø-

gelserne skal medvirke til en sikker gennemførelse af underboringen og mindske 

risikoen for blow-outs, det vil sige, at boremudderet (bentonit) skyder op i det 

terræn, som boringen føres under.

Kabeltracéet vil så vidt muligt blive anlagt uden om søer og vandhuller, hvorfor 

der ikke vil ske en direkte påvirkning af disse som følge af anlægsarbejdet. Så-

fremt det i enkelte tilfælde er umuligt at føre kablet udenom, vil der blive foreta-

get underboring af søen.

20.4.7 Anlægsarbejder på stationsanlæg

Til anlægsarbejder ved stationsanlæg anvendes i høj grad de samme metoder og 

arbejdsredskaber som ved kabelanlægget. Arbejdet vil omfatte jordarbejder, her-

under eventuelle grundvandssænkninger samt almindelige byggearbejder. 

Varigheden af anlægsarbejderne vil variere fra station til station, se Tabel 20-2.
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Tabel 20-2. Forventet varighed af anlægsarbejder på de enkelte stationsanlæg.

Stationsanlæg Forventet varighed af anlægsarbejder

Ny kabelstation 12-18 måneder

Station Søndervig 9-12 måneder

Station Lem Kær 12-18 måneder

Station Stoustrup 9-12 måneder

20.4.8 Tekniske anlægsforudsætninger

I nærværende projekt gælder følgende anlægstekniske forudsætninger, der som 

udgangspunkt vil blive gennemført såfremt det ikke er muligt at undgå væsentlige 

påvirkninger på anden måde:

 Underboring af målsatte vandløb.

 Underboring af vandhuller.

 Underboring af udpegede Natura 2000 naturtyper.

 Underboring af § 3 naturområder med høj, god eller moderat naturværdi, 

hvor der er risiko for en væsentlig påvirkning ved nedgravning af kabler.

 Underboring af værdifulde sten- og jorddiger.

 Underboring af bevaringsværdige kulturminder.

 Underboring af skove med høj naturværdi eller rekreativ værdi.

 Underboring af eksisterende tekniske anlæg som veje, ledninger og rør.

20.5 Aktiviteter under drift og vedligehold

Kabler vedligeholdes ikke, med mindre kablet rammes af en fejl. Der sker ellers 

ingen aktiviteter på kabelstrækninger i driftsfasen. Hvis et kabel går i stykker, 

graves ned til det fejlramte stykke af kablet, der fjernes og erstattes med et nyt 

kabelstykke. Kablet samles med muffer. Der anvendes samme procedure som ved 

etablering af kablet. Kabelfejl forekommer sjældent, og som hovedregel kun på 

grund af ydre påvirkninger som gravearbejder, der sker for tæt på kablerne. Kab-

ler i det åbne land er beskyttet med et servitutbelagt bælte, og her forekommer 

fejl meget sjældent.

Kabeltraceer i det åbne land inspiceres ved overflyvning med 1-2 års interval. 

Konstateres det ved inspektionen, at der gror træer med dybdegående rødder el-

ler at der er sket f.eks. gravearbejder i det servitutbelagte bælte, så inspiceres det-
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te nærmere. Træer med dybdegående rødder fældes og bortskaffes. Buske og an-

den vegetation tillades i det servitutbelagte bælte.

20.6 Aktiviteter i demonteringsfasen

20.6.1 Demontering af kabelanlæg

Den forventede levetid for kabelsystemer er ca. 40 år, og kabelsystemer skrottes, 

når isoleringen er nedbrudt. I forbindelse med demontering af kabler vil der fore-

gå anlægsarbejder af samme karakter og omfang som i anlægsfasen. 

Kablerne opgraves, og de afskæres i passende længder, således at de kan blive 

transporteret fra arbejdsområdet til et dertil egnet oparbejdningsanlæg. Kablerne 

er opbygget af såkaldte faste materialer, såsom plast og metaller, og indeholder 

derfor ikke flydende materialer, som ved eksempelvis olie-isolerede kabler. Der er 

derfor ikke nogen forureningsmæssig risiko ved opgravning af kabelsystemet. 

Kablerne kan skrottes/behandles i miljøgodkendte anlæg. Metallet frigøres med 

henblik på genbrug, og plastisolationen fjernes fra kabler ved afskæring. Plastma-

terialet kan findeles og genbruges ligesom metallerne.

De steder, hvor kabelsystemet er etableret ved en styret underboring, kan kabler-

ne trækkes tilbage ud af underboringen, og rørene vil efterfølgende blive fyldt 

med bentonit, forseglet og derefter forblive i jorden. 

20.6.2 Demontering af stationsanlæg

Det anses ikke for sandsynligt, at stationsanlæg nedbrydes efter havmølleparkens 

levetid. Det forventes, at de fortsat anvendes som stationsanlæg. Men såfremt sta-

tionsanlæggene skal fjernes, vil dette indebære, at ledere og master nedtages, og 

at fundamenterne fjernes til mellem 0,5 og 1,5 m under terræn. Beton vil blive 

nedknust og genbrugt. Isolatorglas vil blive deponeret i det omfang, isolatorerne 

ikke kan genbruges i forbindelse med andre projekter og renovationsarbejder. 

Jern og metal vil blive genbrugt. Efterfølgende retableres arealerne ved at tilføre 

råjord og afslutte med muldjord, så arealerne falder naturligt sammen med det 

omgivende terræn.

20.7 Magnetfelter

Omkring landkabler vil der – når havmølleparken er i drift - være et magnetfelt, 

som er størst lige over kablet, og som hurtigt aftager med afstanden til kablet. Ved 

stationsanlæg vil der ligeledes være magnetfelter ved de forskellige strømførende 

komponenter, men også her aftager felterne hurtigt med afstanden.
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På land vil kabelanlægget omfatte 33 kV-kabler, 60 kV-kabler eller 150 kV-kabler 

samt flere stationer. Magnetfelternes størrelse afhænger af strømstyrken i kabler-

ne. Den forventede gennemsnitlige årsbelastning (strømmen, der går i kablerne) 

er bestemt af elproduktionen i havmølleparken, og afhænger af vindforholdene. 

Da kabelforbindelserne alene skal betjene Vesterhav Syd Havmøllepark, kan man 

ikke forvente, at gennemsnitsbelastningerne ændrer sig væsentligt i årene frem-

over. 

I det følgende er angivet beregninger af magnetfelter ved de kabelanlæg på land, 

der indgår i havmøllepark-projektet som mulige løsninger. Valget af kabelløsnin-

ger afhænger af havmølleparkens endelige størrelse og udformning. Figur 20-10 

viser en kurve over magnetfeltets størrelse for hvert af de mulige kabelanlæg. 

Kurverne illustrerer, hvordan magnetfeltet ved jordkabler aftager hurtigt med af-

standen til kablet. Strømmen varierer over døgnet og over året. Derfor anvendes 

en gennemsnitsbetragtning, når magnetfelterne beregnes. Magnetfeltets størrelse 

er angivet ved 1 m over jorden, som er almindelig praksis.

Som det fremgår af Tabel 20-3 og Figur 20-10 så aftager magnetfeltet meget hur-

tigt med afstanden fra kablet. 

Tabel 20-3. Beregnede værdier for Vesterhav Syd Havmøllepark for hvert kabelanlæg ved forskellig af-

stand fra kabeltracéets midte. For 33 kV-, 60 kV- og 150 kV-kabelsystemerne er magnetfel-

terne angivet ved en gennemsnitlig belastning på henholdsvis 300 ampere, 315 ampere og 

500 ampere (NIRAS, 2015h).

Afstand fra 

tracémidte (m)

Magnetfelt ved 

33kV kabel (µT)

Magnetfelt ved 

60kV kabel (µT)

Magnetfelt ved 

150kV kabel (µT)

20 0,02 0,02 0,17

15 0,03 0,04 0,30

10 0,07 0,08 0,65

6 0,19 0,20 1,67

3 0,53 0,57 4,83

1 1,17 1,27 10,78

0 1,38 1,49 12,67
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Figur 20-10. Størrelse af magnetfelt 1 m over jorden ved et kabelanlæg på henholdsvis 33, 60 og 150 kV 

som funktion af afstanden fra kablet (Energinet.dk, 2015a).
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20.8 Råstoffer, materiale og affald

Opgørelsen af materialeforbrug i henhold til maksimums- og minimumsmængder 

for de forskellige fundament- og møllekonstruktionstyper er beskrevet i den tek-

niske projektbeskrivelse for havmølleparken (Energinet.dk, 2015b)

Disse opgørelser er blandt andet baseret på Energinet.dk’s erfaringer fra tilsva-

rende opgaver. En mere detaljeret opgørelse af materiale- og råstofforbrug samt 

af generering af affald kan først udarbejdes, når type og design af havmøllerne er 

fastlagt og kabeltracéet inklusive opgørelse af underboringer er fastlagt.

Materialeforbruget og anvendelse af råstoffer på landdelen er koncentreret til an-

lægsfasen af kabler og kabelstationer. Affald fra landdelen, defineres i denne 

sammenhæng som materialer, der stammer fra kabellægning og byggeri af stati-

onsanlæg.

Materialeforbruget på offshore-delen er koncentreret til kabler, fundamenter og 

møller. Det er muligt at redegøre for typiske affaldsfraktioner for anlæg på havet, 

men ikke for mængderne herfra på nuværende tidspunkt. 

Worst case er fastlagt ved at tage udgangspunkt i anlæg og drift af det størst mu-

lige anlæg (200 MW). Opgørelsen af materialeforbrug er skønnet som maksi-

mumsmængder for de forskellige fundament- og møllekonstruktionstyper, som er 

beskrevet i den tekniske baggrundsrapport vedrørende øvrige miljøforhold 

(NIRAS, 2015f).

For at beregne det største potentielle materialeforbrug for de forskellige råstoffer 

er der foretaget beregninger for forskellige vindmøllefundamenttyper.

For kabelanlæg vil det være 3 MW-møllerne, der giver det største ressourcefor-

brug, da der her skal etableres flest kilometer kabel, som følge af at hver enkelt 

mølles kabel samles sammen med andre møllekabler, inden de føres til land (in-

terray kabler).

Forudsætningerne for worst case for råstofforbrug på land er, at der etableres 6 

stk. 33 kV-kabelsystemer de første 2 km fra begge ilandføringspunkter og derefter 

48 km 1 stk. 150 kV-kabelsystem frem til Station Stoustrup.

20.8.1 Anlæg på havet

Installationerne på havet består af havmøller, fundamenter, interne søkabler, der 

forbinder havmøllerne, samt ilandføringskablerne, der leder strømmen til land.

Det forventes, at der samlet anvendes cirka 75 km søkabel til kabellægning mel-

lem havmøllerne og ilandføringskablerne, hvilket udgør ca. 1 % af Energinet.dk’s 

samlede net.
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Havmøller består af en nacelle, nav, vinge, tårn m.m. Der anvendes forskellige 

materialer til de forskellige dele. Hver havmølle indeholder smøreolie og hydrau-

likolie.

Havmøller fastgøres på fundamenter, som er fastgjort til havbunden, og det for-

ventes, at der kan blive tale om følgende fundamenttyper: monopæle-, gravitati-

ons-, jacket- eller bøttefundamenter. 

Anslået materialeforbrug til anlægsaktiviteter på havet er vist i Tabel 20-4. Alle 

forbrug kan ikke forekomme samtidig, da de anvendes for forskellige fundament-

typer.

Tabel 20-4. Anslået maksimalt materialeforbrug til anlægsaktiviteter på havet. Ved hver beregnet mate-

rialemængde er der beregnet for den mølletype eller det fundament, hvor der vil blive an-

vendt den største mængde (NIRAS, 2015f).

Materiale Mængde

Materiale til søkabler

Bly

Aluminium

Stål

XLPE (krydsbundet polyætylen)

1.718 tons

1.080 tons

990 tons

1.013 tons

Havmøller Stål/jern/glasfiber (primært stål) 22.700 tons

Hydraulikolie og smøreolie 202 m3

Fundamenter
Stål

Beton

56.000 tons

132.000 tons

Erosionsbeskyttelse Sand, grus og sten 150.000 m3

Ved forberedelse af havbunden forud for installation af gravitationsfundamenter 

skal der bortgraves ca. 106.000 m3 havbundsediment. Da mængde og sediment-

type afhænger af mølletype, tilhørende fundaments-design og fundaments-

placeringer vil det, når projektet er konkretiseret af koncessionshaver, blive vur-

deret i hvilket omfang afgravet sediment kan anvendes som ballastmateriale i 

gravitationsfundamenterne, som beskyttelsesmateriale rundt om fundamenterne 

eller hvorvidt sedimentet ikke kan genanvendes og dermed skal anbringes på et 

myndighedsgodkendt klapningsområde (klapplads). Indhentning af klaptilladelse 

iht. gældende lovgivning vil således skulle varetages af koncessionshaver forud 

for igangsættelse af anlægsarbejde og er ikke nærmere behandlet i denne VVM-

redegørelse. 

20.8.2 Anlæg på land

Landkablet fra ilandføringspunktet til Station Stoustrup etableres ved nedgrav-

ning og/eller underboring. Materialeforbruget og anvendelse af råstoffer omfatter 

hovedsagelig aluminium og ployætylen, der indgår i jordkablerne, samt sand til 

kabelgrave. Tilslutningen til det eksisterende elsystem sker i eksisterende stati-
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onsanlæg i Station Søndervig, Station Lem Kær og Station Stoustrup. Tabel 22-5

viser det anslåede materialeforbrug til anlægsaktiviteterne på land.

Tabel 20-5. Anslået materialeforbrug til anlægsaktiviteter på land.

Materiale Mængde

Materiale til landkabler og kabel-

lægning

33 kV-kabler (aluminium, polyætylen)

150 kV-kabler (aluminium, polyætylen)

Bakkesand i kabelgrave

180 tons

1.270 tons

22.800 m3

Materialeforbrug for ny kabelsta-

tion ved Station Søndervig, Stati-

on Lem Kær og Station Stoustrup

Råjord

Grus (interne vejanlæg)

Beton in-situ (fundamenter)

Armeringsstål

Stål galvaniseret

7.000 m3

4.000 m3

2.500 m3

60 tons

120 tons

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved ned-

gravning, kan kablet blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Det samle-

de antal og strækningen af underboringer kan først opgøres, når den endelige lin-

jeføring er fastlagt. Ved en underboring skal der anvendes få m3 boremudder 

(bentonit) pr. underboring.

20.8.3 Affald

Erfaringer fra anlægsarbejde i andre havmølleparker viser, at der i anlægsfasen 

forventes blandt andet affald fra kabelskrot både på land og til vands. Affaldet vil 

bestå af aluminiumkabel, kobberkabel og øvrigt kabelskrot (NIRAS, 2010). Der 

vil dog være tale om meget små mængder i forhold til det samlede forbrug på cir-

ka 6.300 tons kabler. Kabelskrot vil kunne genanvendes.
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21 Rammer for 

miljøvurderingerne

I foregående afsnit er der redegjort for projektets tekniske rammer. Størrelsen af 

det endelige projekt kendes ikke, men området kan rumme en havmøllepark på 

op til 200 MW med de dertil hørende nødvendige anlæg på land. I den tekniske 

anlægsbeskrivelse er der derfor redegjort for de mulige løsninger, der kan komme 

på tale. 

Undersøgelsesområdet på land er omkring 50 km langt og dækker en strækning 

fra ilandføringen til Station Stoustrup. 

De landbaserede dele af anlægget vil omfatte:

 Etablering af en ny kystnær kabelstation nær ilandføringspunkterne ved Kle-

god eller Tyvmose. Da den endelige placering ikke kendes, er der foretaget 

vurdering på en placering et hvilket som helst sted indenfor undersøgelses-

området for den nye kabelstation. Alternativt udvides Station Søndervig med 

et areal på op til 10.000 m2.

 Udvidelse af Station Lem Kær og Station Stoustrup indenfor den eksisterende 

fysiske afgrænsning.

 Etablering af seks 33 kV kabelsystemer eller tre 60 kV kabelsystemer på en 

strækning på ca. 2 km fra kysten og frem til den kystnære kabelstation eller til 

Station Søndervig. Det er forudsat, at disse kan blive etableret i to selvstændi-

ge korridorer. Etablering af et 150 kV-kabelsystem på en ca. 48 km strækning 

fra den kystnære kabelstation og frem til Station Stoustrup. For hele stræk-

ningsanlægget er der udlagt en ca. 300 m bred undersøgelseskorridor. Der er 

foretaget miljøvurdering på en vilkårlig placering indenfor dette område, så-

ledes at der for de enkelte emner er foretaget en vurdering af hele området. 

Disse vurderinger vil så efterfølgende indgå i vurderingerne af, hvor kabelan-

lægget skal placeres.

Der er som en del af VVM-processen udarbejdet en række baggrundsrapporter for 

de forskellige emner. Her er der i hvert enkelt tilfælde redegjort for præcis hvilke 

forhold, der giver den største miljøpåvirkning. 

I denne VVM-redegørelse er alle miljøpåvirkninger på land beskrevet, herunder 

også påvirkninger, der stammer fra anlæg og aktiviteter på havet, som f.eks. støj 

og visuelle påvirkninger.
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I VVM-redegørelsens del 2 er der nærmere redegjort for det tekniske projekt på 

havet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at de udførte visualiseringer og vur-

deringen af den landskabelige påvirkning fra en ny havmøllepark som indgår i del 

3 tager udgangspunkt i tre opstillingsmønstre for hhv. 3 MW, 6 MW og 10 MW

havmøller se Figur 23-2.

21.1 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” inden for hvert emne eller receptor, og dette danner der-

for baggrund for den miljøvurdering, som præsenteres i denne rapport. 

Det betyder, at de påvirkninger, som er vurderet i de følgende kapitler angiver 

den maksimale påvirkning som projektet resulterer i indenfor hvert emne med 

etablering af en havmøllepark på op til 200 MW og det dertilhørende landanlæg. 

Der kan således godt vælges en anden anlægsmetode eller en anden størrelse 

havmøller end det, som er beskrevet i denne rapport, idet det så er antaget, at på-

virkningen er mindre end den som er angivet i denne VVM-redegørelse inden for 

projektforudsætningerne. 

Det benyttede worst case scenarie kan for de fleste miljøforhold på land beskrives 

som angivet i ovenstående punktopstilling. For enkelte emner er en yderligere 

præcisering angivet i kapitel 23.

21.2 Kilder til påvirkninger

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

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

de forskellige faser samt graden af påvirkningen i de forskellige faser.

21.2.1 Anlægsfase

Anlægsarbejderne medfører, at der kan forekomme trafik og færdsel i de berørte 

områder. Herved kan der ske forstyrrelser af natur og befolkning. Ud over støj 

kan selve anlægsarbejderne give anledning til frigivelse af forurenende stoffer 

samt indgreb i eksisterende landskab samt natur- og kulturforhold.

Kabellægningen, samt etablering af kabelstation, udvidelse af Station Søndervig, 

Lem Kær og Stoustrup vil rent fysisk påvirke de områder, der vil komme til at lig-

ge inden for de pågældende arbejds- eller anlægsarealer. Påvirkningerne vil her 

enten være midlertidige eller permanente, alt efter om der er tale om arbejdsarea-

ler, der retableres efter endte jordarbejder, eller om der er tale om arealer, der 

anvendes til stationsanlæg. 
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Herudover vil etablering af havmølleparken på havet kunne give miljøpåvirknin-

ger på land. Dels vil anlæg af havmølleparken potentielt kunne høres og dels vil 

tilstedeværelsen af anlægsfartøjer og opstilling af havmøllerne kunne medføre en 

visuel påvirkning.

I Tabel 21-1 er der udarbejdet en oversigt over de aktiviteter, der foregår i anlægs-

fasen og den potentielle miljøpåvirkning, der kan forekomme på land. Det omfat-

ter også aktiviteter på havet, hvis den potentielle miljøpåvirkning sker på land.

Disse forhold er nærmere vurderet i kapitel 23.

Tabel 21-1. Oversigt over aktiviteter, kilder og potentielle påvirkninger i anlægsfasen.

Aktivitet Kilde Potentiel påvirkning

Opstilling af fundamen-

ter til havmøller

Støj/rammestøj 

Installationsfartøjer
Støjpåvirkning af befolkningen

Kabelnedlægning og ud-

videlse af stationsanlæg

Gravearbejde

Midlertidig påvirkning af beskyttede 

habitater og naturtyper, spredning af 

jord m.m. til vandløb, søer m.m.

Risiko for påvirkning af arkæologiske 

fortidsminder

Potentiel gravning i forurenet jord, risi-

ko for spredning af forurening

Anlægsarbejder, færdsel, 

trafik

Forstyrrelse af beskyttede arter, herun-

der odder, birkemus, markfirben og 

padder

Anlægsarbejder, emissio-

ner

Støv og partikelemission, påvirkning af 

luft/befolkning

Anlægsarbejder, støj
Forstyrrelse af odder, nærliggende boli-

ger og rekreative områder

Anlægsarbejder, spild af 

olie m.v.

Påvirkning af jord og grundvand samt 

overfladevand

Kabelgrav
Barriere for beskyttede arter, herunder 

specielt padder og markfirben

Fældning af skov og hegn

Påvirkning af birkemus og flagermus, 

opholdssteder og jagtområder. Nye bio-

toper

Underboring af vandløb, 

søer m.m. (Blow-outs, 

boremudder)

Sedimentpåvirkning af vandløb og na-

turområder

Herudover vil summen af ovenstående påvirkninger kunne medføre påvirkninger 

af befolkning og sundhed, ligesom der vil kunne være afledte miljøeffekter, der vil

medføre socioøkonomiske påvirkninger.
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21.2.2 Driftsfase

Tilstedeværelsen af permanente anlæg kan bl.a. give anledning til udsendelse af 

støj og en visuel påvirkning af landskabet og befolkningen. Desuden kan elektri-

ske og magnetiske felter påvirke både befolkningen og de dyr, der lever i nærhe-

den af elektriske anlæg eller skal passere områder med kabler. 

Stationsanlæggene vil beslaglægge et areal, som tidligere var udlagt til andet for-

mål, herunder bl.a. landbrugsdrift eller natur. Derimod vil området over kabelan-

læg næsten uhindret kunne anvendes som hidtil. En væsentlig konsekvens af 

etableringen Vesterhav Syd Havmøllepark vil være en reduceret udledning af 

drivhusgasser. I Tabel 21-2 er der udarbejdet en oversigt over de aktiviteter, der 

foregår i driftsfasen og den potentielle miljøpåvirkning, der kan forekomme. Dis-

se forhold er nærmere vurderet i kapitel 23.

Tabel 21-2. Oversigt over aktiviteter, kilder og potentielle påvirkninger i driftsfasen.

Aktivitet Kilde Potentiel påvirkning

Drift af havmølleparken Havmøller og lyssætning
Visuel påvirkning af kystlandskabet og 

befolkningens oplevelse af landskabet

Havmøller Støjpåvirkning af befolkningen

Drift af stationsanlæg Stationsanlæg Visuel påvirkning af landskabet

Støjpåvirkning af naboer

Drift af kabler Magnetfelter Befolkning og sundhed

Arealbeslaglæggelse til 

anlæg

Ødelæggelse af biotoper, anvendelse af 

areal til andet formål

Fældning af skov og hegn Ændrede biotoper

Herudover vil summen af ovenstående påvirkninger kunne medføre påvirkninger 

af befolkning og sundhed, ligesom der vil kunne være afledte miljøeffekter, der vil 

medføre socioøkonomiske påvirkninger.

21.2.3 Demonteringsfase

Den forventede levetid for kabelsystemer er ca. 40 år, og kabelsystemer skrottes, 

når isoleringen er nedbrudt. I forbindelse med demontering af kabler vil der fore-

gå anlægsarbejder af samme karakter og omfang som i anlægsfasen. 

Det anses ikke for sandsynligt, at stationsanlæg nedbrydes efter havmølleparkens 

levetid. Det forventes, at de fortsat anvendes som stationsanlæg. Men såfremt sta-

tionsanlæggene skal fjernes vil effekterne og påvirkninger af omgivelserne i de-

monteringsfasen være meget sammenlignelige med de påvirkninger, der finder 

sted i anlægsfasen. Disse forhold er nærmere vurderet i kapitel 23.
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22 Eksisterende forhold

I dette kapitel er der redegjort for miljøforholdene, som det ser ud i dag, inden 

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

som der efterfølgende foretages vurderinger på.

Alle emner er behandlet i baggrundsrapporter, som ligger til grund for vurderin-

gerne i VVM-redegørelsen, og hvor mere detaljeret information findes.

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

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

vurderingerne i kapitel 23 og er således ikke gentaget der, men der er i nødven-

digt omfang suppleret med yderligere metodebeskrivelser, hvis det er fundet nød-

vendigt.

22.1 Landskab og visuelle forhold

Det danske landskab er et produkt af en geologisk og samfundsmæssig udvikling 

igennem mange årtusinder. Landskabet karakteriseres af samspillet mellem na-

turgrundlaget, de kulturgeografiske mønstre og de rumlige, visuelle forhold her-

under bygningsanlæg, som man oplever, når man færdes i landskabet.

De landskabelige værdier knytter sig til de karakteristiske og oplevelsesrige land-

skaber af høj kvalitet. Det gælder både det landskab, vi færdes i dagligt, det land-

skab, vi besøger i fritiden og som turist, samt de områder, der har særlig regional, 

national eller international betydning. 

Beskrivelsen af landskab og visuelle forhold er baseret på baggrundsrapporterne 

omhandlende henholdsvis landskabelige forhold (NIRAS, 2015a) og visualiserin-

ger (NIRAS, 2015b).

22.1.1 Metode

Vurderingen tager udgangspunkt i et undersøgelsesområde, der adskiller sig væ-

sentligt fra undersøgelsesområdet i den øvrige VVM-redegørelse. Det skyldes, at 

den landskabelige påvirkning fra især anlæg på havet rækker væsentligt ud over 

det i projektet ellers afgrænsede undersøgelsesområde. Undersøgelsesområdet 

for vurdering af påvirkningen af de landskabelige forhold er derfor afgrænset som 

det område, hvor havmøller og anlæg på land potentielt kan have en visuel på-

virkning af landskabet og derved påvirke landskabets karaktertræk og/eller særli-

ge oplevelsesværdier, samt undersøgelsesområdet for kabeltracéet. 

Afgrænsningen i forhold til havmøllerne er lavet med udgangspunkt i de anbefa-

linger, der fremgår af: ”Store vindmøller i det åbne land – en vurdering af de 
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landskabelige konsekvenser” (Skov- og Naturstyrelsen, 2007). Havmøllernes 

meget kystnære placering er baggrunden for, at disse anbefalinger bruges frem 

for ”Fremtidens havvindmølleplaceringer 2025 – en vurdering af de visuelle for-

hold ved opstilling af store vindmøller på havet” (Energistyrelsen, 2007). Hav-

møllernes kystnære placering vurderes at betyde, at de vil påvirke landskabet på 

tilsvarende måde som vindmøller placeret på land. Anbefalingerne lægger op til 

at arbejde med en tredelt vurderingszone omkring et vindmølleområde med møl-

ler på op til 150 m i totalhøjde. I denne VVM-redegørelse vurderes møller på op 

til 220 m i totalhøjde over vandfladen (10 MW). Vurderingszonerne er derfor ska-

leret op svarende til møller med en totalhøjde på 220 m, se Tabel 22-1. 10 MW 

møllerne benyttes til at afgrænse zonerne, da de vil kunne ses længere ind i landet 

end 3 MW møllerne. 

Tabel 22-1. Beskrivelse af den påvirkning, vindmøller ofte optræder med i landskabet indenfor de tre 

vurderingszoner, der bruges i vurderingen af de landskabelige påvirkninger fra havmøller-

ne (Skov- og Naturstyrelsen, 2007).

Zone Beskrivelse

Nærzone, 0 - 6 km

Det område, hvor vindmøllerne er et dominerende element i landskabs-

billedet, og deres proportioner tydeligt overgår andre landskabselemen-

ter. Rotationen vil medvirke til at øge vindmøllernes synlighed og påvirk-

ning af landskabet.

Mellemzone, 6 – 14,5 

km

Det område, hvor vindmøllerne er fremtrædende elementer i landskabet, 

men hvor afstanden til vindmøllerne er så stor, at der er en skalamæssig 

balance mellem møllerne og de øvrige landskabselementer. Møllernes ro-

terende vinger kan på denne afstand fortsat skabe bevægelse i landskabs-

billedet.

Fjernzone, > 14,5 km

Det område, hvor vindmøllerne fortsat er synlige i landskabet, men er 

underlagt andre, mere dominerende landskabselementer. De påvirker ik-

ke længere landskabsoplevelsen i væsentlig grad. Både mindre og støre 

klynger af vindmøller fremstår på denne afstand som samlede enheder. I 

områder med mange vindmøller kan de påvirke udsigterne i området, 

men ikke selve landskabets bærende karaktertræk.

Det eksisterende landskab er kortlagt indenfor hele nærzonen og mellemzonen

(se Figur 22-1), da den væsentligste påvirkning af landskabet sker i disse zoner. I 

fjernzonen vurderes havmøllerne at indgå i landskabet som et samlet element ud 

for kysten, som i størrelse og skala harmonerer med landskabets øvrige elementer 

og landskabstræk. Det samlede landskabsbillede vil variere i de landskabsområ-

der, man ser møllerne i forhold til, men vil på denne afstand formentlig kun på-

virke de overordnede udsigter i landskaberne og ikke selve landskabets bærende 

karaktertræk. 

Den landskabelige påvirkning fra stationsanlæg er vurderet i de områder, hvor 

nye anlæg kan placeres og indenfor den afstand fra et nyt anlæg, hvor det vurde-

res at ville kunne udgøre et dominerende element i landskabet. På grund af land-

skabets åbne karakter omkring den nordvestlige del af Ringkøbing Fjord, omfat-
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ter vurderingen især fjordlandskabet syd og sydøst for Søndervig og vest for 

Ringkøbing.

Figur 22-1. Havmølleparkens placering og afgrænsningen af hhv. nærzone og mellemzone

(NIRAS, 2015a). Området for ny kabelstation ved Holmsland er i forbindelse med udarbej-

delse af VVM-redegørelsen udgået som mulig placering af ny kabelstation.

Vurderingerne tager afsæt i landskabskaraktermetodens principper 

(Miljøministeriet, 2007), der overordnet kan skitseres ved følgende tre faser: 1) 

kortlægning og analyse, 2) vurdering og 3) strategi og anbefalinger. 
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Da der ikke allerede foreligger landskabskarakteranalyser for Ringkøbing-Skjern 

Kommune, er der lavet en overordnet karakteranalyse af landskabet indenfor un-

dersøgelsesområdet. Metoden er i den forbindelse anvendt i overensstemmelse 

med følgende:

Landskabskaraktermetodens 1. fase: Kortlægning og analyse

Den naturgeografiske og kulturgeografiske analyse er en skrivebordsanalyse, hvor 

især GIS og relevant faglitteratur anvendes som vidensgrundlag. På baggrund af 

analysen inddeles undersøgelsesområdet i groft skitserede karakterområder med 

afsæt i de overordnede landskabstræk. Inddelingen afspejler både landskabets 

naturgeografi og kulturgeografi, som kan aflæses i landskabet. 

Den rumlige og visuelle analyse laves i felten og handler om at beskrive, hvordan 

landskabet fremstår rumligt og visuelt ud fra nogle metodespecifikke kriterier. 

Analysen fokuserer på de karaktertræk, der er relevante for at vurdere den land-

skabelige påvirkning fra havmøller og stationsanlæg. 

Resultatet af ovennævnte analyser samles i en beskrivelse af landskabet indenfor 

de enkelte landskabsområder. Beskrivelsen fokuserer på landskabets mest karak-

teristiske landskabstræk i forhold til geologisk og kulturhistorisk betingede struk-

turer og har en overordnet karakter.

Landskabskaraktermetodens 2. fase: Vurdering

Under metodens fase 2 udarbejdes en samlet vurdering af landskabets karakter, 

der knytter sig til de eksisterende forhold, samt de forventede påvirkninger fra 

havmøller og stationsanlæg. Vurderingerne laves på baggrund af landskabsbe-

skrivelserne, kortanalyser og feltbesigtigelser, og de forholder sig til landskabets 

bærende karaktertræk, særlige oplevelsesværdier og sårbarhed over for større 

tekniske anlæg med udgangspunkt i landskabskaraktermetodens principper 

(Miljøministeriet, 2007).

Landskabskaraktermetodens 3. fase: Strategi og anbefalinger 

I VVM-sammenhæng handler metodens fase 3 om at beskrive relevante afværge-

foranstaltninger. 

Visualisering

Visualiseringer af havmøller og udvidelsen af Station Søndervig er anvendt som 

støtteværktøj i vurderingen af den landskabelige påvirkning. Visualiseringsarbej-

det er i fuld udstrækning beskrevet i baggrundsrapporten ”Visualiseringer”

(NIRAS, 2015b).

22.1.2 Landskabet som det fremstår i dag

I landskabet nær Vesterhav Syd Havmøllepark er der en række relevante miljø-

mål for landskabets karakter/udtryk samt den oplevelsesværdi, landskabet udgør. 
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Det er oplevelsesværdier, der knytter sig til landskabets særlige geologi, kulturhi-

storiske elementer/strukturer og særlige naturindhold. 

Nedenfor illustrerer Figur 22-2 de landskaber, der er omfattet af miljømål i rela-

tion til geologi samt kyst- og landskabsinteresser mens Figur 22-3 illustrerer de 

landskaber, der er omfattet af miljømål i relation til kulturhistoriske interesser.

Figur 22-2. Landskaber omfattet af miljømål i relation til geologi samt kyst- og landskabsinteresser.
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Figur 22-3. Landskaber omfattet af miljømål i relation til kulturhistoriske interesser.

Særligt værdifulde landskaber

De kystnære landskaber langs Vestkysten samt omkring Stadil Fjord, Vest Stadil 

Fjord og Ringkøbing Fjord er udpeget som landskabelige interesseområder i 

Ringkøbing-Skjern Kommuneplan (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2013a). Fordi 

udpegningerne indgår i en sammenhængende udpegning af særligt værdifulde 

landskaber langs hele Vestkysten, betragtes udpegningen som et udtryk for en re-

gional interesse. Udpegningen omfatter landskabet i hele nærzonen og det meste 

af mellemzonen. Kun en lille del af den nordøstligste del af undersøgelsesområdet 
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samt et område nord og nordøst for Ringkøbing er ikke omfattet af udpegningen. 

Kabeltracéet krydser udpegningen omkring den nordlige del af Ringkøbing Fjord 

i forbindelse med tilslutning ved kysten, ligesom undersøgelsesområderne for en 

ny kabelstation ligger indenfor udpegningen.

Målet med udpegningen er at sikre beskyttelse af landskabsværdierne i udvikling 

og planlægning af landskabet. Det skal medvirke til at bevare eller styrke land-

skabets særlige karakter samt begrænse ændringer, der kan forringe eller forstyr-

re oplevelsen af landskabet. 

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen, der er fastlagt i planloven, udtrykker en national interesse for 

så vidt muligt at bevare de danske kyster som åbne kyststrækninger.

Hele nærzonen og hovedparten af mellemzonen indgår i kystnærhedszonen, lige-

som undersøgelsesområderne til placering af nye kabelstationer nær kysten ligger 

indenfor denne zone.

Klitfredning og strandbeskyttelse

Formålet med klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen er at bevare de dan-

ske kystområder så uberørte som muligt, og at sikre de store natur- og landskabs-

værdier, der er knyttet til kystzonen. De kystnære dele af såvel nærzonen og mel-

lemzonen til havmølleparken er omfattet af disse beskyttelseshensyn.

Nationale kystlandskaber

Det danske landskab er en væsentlig formidler af Danmarks geologiske udvik-

lingshistorie. Netop landskabet omkring Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Vest 

Stadil Fjord afspejler i samspil med Vestkysten en væsentlig fortælling om dels 

landskabets dannelse og dels den konstant dynamiske kystprofil, der præger store 

dele af Vestkysten. Området er derfor blandt de mest værdifulde nationale kyst-

landskaber i nationalt geologisk perspektiv (Skov- og Naturstyrelsen, 2004). Ud-

pegningen betyder, at der skal lægges vægt på, at de særlige geologiske strukturer 

fortsat kan opleves i landskabet og ikke sløres eller forringes i deres betydning i 

forbindelse med ændringer i landskabet. Hele undersøgelsesområdet til havmøl-

lerne og nye kabelstationer ligger indenfor udpegningen. Det samme gælder dele 

af undersøgelsesområdet for kabelanlægget.

Kulturmiljøer

Ringkøbing-Skjern Kommune har udpeget en række kulturmiljøer, hvoraf mange 

er udpeget som særligt værdifulde kulturlandskaber. Det gælder blandt andet 

landskabet vest og nord for Ringkøbing Fjord samt landskabet omkring Stadil 

Fjord og Vest Stadil Fjord. Udpegningen er udtryk for, at kommunen ønsker at

kulturlandskaberne og de kulturhistoriske bevaringsværdier skal bevares som 

væsentlige ressourcer. Ifølge kommuneplanens retningslinjer må ændringer i og 

omkring de udpegede områder ikke svække de kulturhistoriske elementer og 
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strukturer i landskabet og/eller oplevelsen af dem. En stor del af landskabet in-

denfor undersøgelsesområdets nær- og mellemzone er omfattet af udpegninger-

ne. Det samme gælder undersøgelsesområderne for nye stationsanlæg og kabel-

tracéer vest og nord for Ringkøbing Fjord.

Kirker og gravhøje

Indenfor undersøgelsesområdet, ligger der flere kirker og enkelte gravhøje som 

kulturhistoriske elementer i landskabet. 

Fredede områder 

Indenfor undersøgelsesområdet til havmøllerne er der flere fredede områder.

Men relevant for vurderingerne i relation til en havmøllepark er de fredninger, 

der knytter sig til de store klitter og klitheder langs Vestkysten og deres samspil 

med de bagvedliggende vestjyske fjorde. Fredningerne har blandt andet til formål 

at bevare dele af klitlandskabet ubebyggede og fri for tekniske anlæg, så de særli-

ge klitlandskaber fortsat kan opleves som uforstyrrede natur- og landskabsområ-

der langs kysten. Særligt fredningen ved Husby Klit og Vest Stadil Fjord har også 

til formål at bevare og formidle den samlede både geologiske og kulturhistoriske 

fortælling, der knytter sig til samspillet mellem klitterne og fjordene, men det 

samme gør sig også gældende i lidt mindre skala ved Nørre Lyngvig i området 

omkring Nørre Lyngvig Fyr. Fredningen ved Nørre Lyngvig ligger i undersøgel-

sesområdets nærzone, mens fredningen ved Husby Klit og Vest Stadil Fjord ligger 

i overgangen mellem nær- og mellemzone i den nordlige del af undersøgelsesom-

rådet. 

Kortlagte landskabsområder

Der er identificeret to overordnede landskabsområder indenfor havmølleparkens 

undersøgelsesområde. Baggrundsrapporten giver en uddybende beskrivelse, men 

landskabet indenfor de enkelte områder kan beskrives med følgende bærende ka-

raktertræk (se Figur 22-4):

Klitlandskabet langs Vestkysten er især karakteriseret af store klitter, klithede 

samt små og store sommerhusområder bag klitterne. Ude ved kysten rejser klit-

terne sig fra den brede sandstrand og står som en høj og markant afgrænsning af 

kysten. Bagved de høje klitter er landskabet præget af klithede, hvor mindre klit-

ter dækket af hede skaber et småkuperet terræn. På langs af kystlinjen ses sø-

mærker og fyr som orienteringspunkter på de høje klitter (NIRAS, 2015a).

De bærende karaktertræk i form af kysten, de høje klitter og den bagvedliggende 

klithede præger hele klitlandskabsområdet, men er særligt tydelige i de dele af 

området, der ikke er bebygget med sommerhuse. Her vurderes landskabet særligt 

karakteristisk og i god tilstand. I de sommerhusdominerede områder er de bæ-

rende karaktertræk sløret af bebyggelsen, og landskabskarakterens tilstand er 

forringet af den visuelle forstyrrelse, som sommerhusene tilfører landskabet.
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Figur 22-4. Afgrænsning af de to overordnede landskabsområder, der er defineret indenfor undersøgel-

sesområdet i relation til havmølleparken (NIRAS, 2015a).

Fjordlandskabet strækker sig parallelt med kysten bag ved klitterne og består af 

tidligere kystbugter, der med tiden et blevet aflukket af de tangedannelser langs 

Vestkysten, som klitlandskabet er dannet på. Ét af de bærende landskabstræk i 

fjordlandskabet er et fladt terræn omkring de store vandflader, som fjordene ud-

gør. Omkring fjordene er landskabet især præget af lysåben natur, mens det øvri-

ge landskab har en udpræget karakter af landbrugslandskab med intensivt dyrke-

de marker og spredt beliggende gårde. Landskabet har en meget enkel og åben 
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karakter og er præget af vide udsigter på tværs af landskabet. Landskabets spar-

somme bevoksning af ”forblæste” hegn bryder visse steder udsigterne. Tekniske 

anlæg i form af vindmøller på land, højspændingsledninger og små luftledninger 

indgår generelt i landskabsbilledet (NIRAS, 2015a). 

Fjordlandskabets bærende karaktertræk i form af store vandflader omgivet af et 

fladt terræn med lysåben natur nærmest fjordene og ellers dyrkede marker med 

sparsom bevoksning af ”vindblæste” hegn, opleves særligt tydeligt i det meste af 

undersøgelsesområdet. Landskabet vurderes derfor særligt karakteristisk i hele 

fjordlandskabet indenfor undersøgelsesområdet med undtagelse af den østlige og 

nordøstlige del.

I landskabet omkring fjordene vurderes der at være en særlig landskabelig ople-

velsesværdi knyttet til områdernes naturværdier og udsigter på tværs af fjordene. 

Flere steder i disse områder er der indrettet rastepladser og udsigtspunkter, hvil-

ket understreger landskabernes funktion som oplevelsesrige landskaber.

Undersøgelsesområderne for nye stationsanlæg falder indenfor landskabsområ-

det Fjordlandskabet, men ligger i overgangen mellem klit- og fjordlandskabet, 

som det fremgår af Figur 22-52.

                                                       

2 Østsiden af Holmsland Klit har gennem mange år været friholdt for tekniske anlæg og ny bebyggelse. Hele 

området omkring Ringkøbing Fjord er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab. Det vurde-

res i VVM-redegørelsen, at området fortsat bør friholdes for tekniske anlæg og at de landskabelige interesser i 

området på østsiden af Holmsland Klit vejer tungere end et nettab mv. Placering af en ny kabelstation vil der-

for være ved Station Søndervig, således at reduktionen til ét kabel og transformeringen til 150 kV kan ske her..
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Figur 22-5. Afgrænsning af de overordnede landskabsområder og undersøgelsesområder for nye stati-

onsanlæg (NIRAS, 2015a). Området for kabelstation ved Holmsland er i forbindelse med 

udarbejdelse af VVM-redegørelsen udgået som mulig placering af ny kabelstation.



40

22.2 Arkæologisk kulturarv

Der er foretaget en udvidet arkivalsk gennemgang af undersøgelseskorridoren 

med henblik på at kortlægge registrerede fund og fortidsminder og sandsynlighe-

den for tilstedeværelsen af ukendte fortidsminder.

Nærværende kapitel om arkæologisk kulturarv er baseret på baggrundsrapporten 

’Kulturhistorisk analyse, arkæologiske interesseområder, Vesterhav Syd, Vind-

møllepark’ (Arkvest, 2014). Rapporten oplyser om arkæologisk kulturarv fra 

ilandføringspunkterne ved Klegod eller Tyvmose indtil Station Stoustrup og dæk-

ker en strækning på ca. 50 km. 

22.2.1 Metode

Der er foretaget udvidet arkivalsk kontrol med henblik på at kortlægge kendte 

fundsteder og identificere arkæologiske kerneområder indenfor undersøgelses-

området. Vurderingen indeholder en inddeling i fire kategorier (1-4): 1 – lav risi-

ko (område med få eller ingen registrering af fortidsminder), 2 – mellem risiko 

(område med risiko for fortidsminder baseret på topografien og få registreringer), 

3 – høj risiko (område med mange kendte lokaliteter i Kulturstyrelsens database 

Fund & Fortidsminder), 4–fredede fortidsminder (registrerede fortidsminder 

samt 100 m beskyttelseslinjer). 

22.2.2 Arkæologiske risikoområder

Der er i alt registreret 19 risikoområder og 94 lokaliteter indenfor undersøgelses-

området. Risikoområderne fordeler sig på to lavrisiko-områder (kategori 1, grå 

signatur), ni mellemrisiko-områder (kategori 2, grøn signatur), fem højrisiko-

områder (kategori 3, blå signatur) og tre områder med fredede fortidsminder (ka-

tegori 4, rød signatur). Områderne fremgår af Figur 22-6.
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Figur 22-6. Oversigt over undersøgelsesområdet med de enkelte risikoområder. Numrene (1-16) henvi-

ser til beskrivelser af de enkelte delområder (Arkvest, 2014).

Kategori 1-områder

Lavrisiko-områder er identificeret ved Søndervig (område 3) samt Brøllund 

Gammeljord (område 5). Begge områder er lavtliggende. Der er ingen kendte 

fund eller fortidsminder indenfor områderne.
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Kategori 2-områder

Områder med mellem risiko er vurderet ved ilandføringspunkterne Klegod og 

Tyvmose (Figur 22-6, område 1 og 2). Det må forventes, at fossile overflader med 

dyrkningsspor fra bronzealder/jernalder samt middelalder og nyere tid kan være 

bevaret under de nuværende havklitter.

Brøllund (område 4 på Figur 22-6), Gammelsogn Enge (område 7), Nobjerg (om-

råde 9), Refstrup (område 11), Dejbjerg (område 13), Øster Marup (område 14), 

Stoustrup Hede (område 16) er klassificerede som mellemrisiko-områder. Der er 

registeret fund og fortidsminder som stenalderbopladser, og derudover viser to-

pografien, at der er mulige bebyggelser fra bronzealder, stenalder, vikingetid og 

middelalder, men også overpløjede gravhøje og tidligere marksystemer.

Kategori 3-områder

Nørby (område 6 på Figur 22-6), Vesterby (område 8), Hulsig (område 10), Kol-

strup (område 12) samt Lundenæs (område 15) er vurderet som højrisiko-område 

på grund af de talrige registrerede fund og fortidsminder, såsom vikingeboplad-

ser, gravhøje (samt overpløjede gravhøje), bebyggelser fra bronzealder, jernalder, 

stenalder og middelalder.

Kategori 4-områder

I undersøgelsesområdet er der registeret tre områder med fredede fortidsminder 

(Figur 22-6):

 Klapmølle Plantage (område 10A): Der er registreret 3 fredede gravhøje. Her-

til et antal gravhøje i den østlige del af plantagen.

 Lundenæs Voldsted (område 15A): Bestående af et stort fredet voldsted med 

hovedborg og forborg.

 Svenskehøj (Svendshøj) (område 15B): Området er udpeget på baggrund af en 

fredet gravhøj.

22.3 Naturinteresser

I dette kapitel beskrives de eksisterende forhold vedrørende naturinteresser på 

land, også betegnet som flora og fauna i VVM-bekendtgørelsen. Naturinteresser-

ne omfatter blandt andet beskyttede naturområder, arter omfattet af habitatdi-

rektivets bilag IV som særligt strengt beskyttede, fugle omfattet af fuglebeskyttel-

sesdirektivets bilag I samt forekomst af rødlistede arter. 

Forhold vedrørende Natura 2000-områder på land beskrives samlet i kapitel 24.

Forvaltningen og beskyttelsen af de eksisterende naturinteresser indenfor under-

søgelseskorridoren til landanlæggene for Vesterhav Syd Havmøllepark er regule-



43

ret af en række love og vejledninger, hvoraf de væsentligste omfatter Naturbe-

skyttelsesloven (LBK nr. 951 af 03/07/2013, 2013), Skovloven (LBK nr. 678 af 

14/06/2013), Habitatbekendtgørelsen (BEK nr 1326 af 21/12/2011 , u.d.) og Arts-

fredningsbekendtgørelsen (BEK nr. 330 af 19/03/2013).

22.3.1 Metode

Afsnittet er baseret på baggrundsrapporten Vesterhav Syd Havmøllepark: Natur-

interesser på land (Amphi Consult, 2015). 

Beskrivelser og vurderinger af påvirkninger af naturinteresserne på land er base-

ret på eksisterende viden samt feltbesigtigelser. Den eksisterende viden er ind-

hentet fra nedenstående kilder: 

 Besigtigelsesdata fra Naturstyrelsens gennemgang af § 3-beskyttede naturom-

råder i perioden 2011-2013 (Naturstyrelsen, 2014c).

 Oplysninger om fugleobservationer via www.dofbasen.dk i perioden 2000-

2014 (Dansk Ornitologisk Forening, 2014).

 Oplysninger om fund af rødlistede arter og arter opført på bilag II og IV på 

EU’s habitatdirektiv via Naturdata, Danmark Miljøportal (Danmarks 

Miljøportal, 2014).

 Oplysninger fra basisanalyser om eventuelle Natura 2000-områder.

 Habitathåndbogen (Søgaard & Asferg, 2007).

 Atlasprojektet for dagsommerfugle (Stoltze, 1996).

 Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Jensen, 2007).

 Projekt Birkemus (Møller, et al., 2011).

 Overvågning af arter 2004-2011, NOVANA (Søgaard, et al., 2013).

Feltbesigtigelserne er planlagt på baggrund af den eksisterende viden. Derved har 

det været muligt at fokusere feltarbejdet, så det er blevet udført indenfor de om-

råder, hvor der ikke er kendskab til naturinteresserne, og hvor der kan opstå sær-

lige konflikter med beskyttede arter og naturtyper. Feltbesigtigelserne er foreta-

get i perioden april-juli 2014. 
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Der er i alt foretaget 214 besigtigelser, og der indgår 161 lokaliteter i datagrundla-

get.3

Da der er tale om en kabelkorridor på omkring 50 km, er undersøgelsesområdet 

af hensyn til oversigtligheden opdelt i ti delstrækninger, som fremgår af Figur 

22-7. 

I det følgende er det kortfattet beskrevet, hvilke feltundersøgelser, der er foreta-

get i forbindelse med feltarbejdet på Vesterhav Syd Havmøllepark. En mere 

grundig gennemgang af feltarbejdets omfang og metode fremgår af baggrunds-

rapporten (Amphi Consult, 2015).

                                                       

3 Ikke alle lokaliteter er dog besigtiget i forbindelse med feltarbejdet i 2014. Således omfatter de 161 lokaliteter 

også syv lokaliteter, der kun er blevet besigtiget i forbindelse med Naturstyrelsens eftersyn af § 3-beskyttede 

naturområder i perioden 2011-2013. Besigtigelsesdata herfra vurderes både at være så tilpas nye og samtidig 

at have en tilstrækkelig kvalitet, til at de er inddraget i datagrundlaget for vurdering af påvirkning af natur-

interesser.
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Figur 22-7. Undersøgelsesområdet for naturinteresser på land er opdelt i ti delstrækninger.

Beskyttede naturområder 

Der er foretaget botaniske besigtigelser af § 3-beskyttede arealer indenfor under-

søgelsesområdet. Undtaget er søer og vandhuller, da disse i henhold til forudsæt-

ningerne for projektet (se afsnit 20.4.8) som udgangspunkt altid vil blive undgået 
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ved fastlæggelse af det endelige kabeltracé eller – hvis det af tekniske hensyn eller 

hensynet til andre arealmæssige bindinger ikke er muligt at undgå lokaliteten–

bliver underboret og derfor ikke bliver påvirket direkte som en følge af projektet.4

I grundlaget for feltbesigtigelserne indgår besigtigelser af otte ferske enge, fire 

strandenge, 19 moser, tre overdrevsområder samt 16 heder. Derudover er syv 

klitarealer blevet besigtiget.

Den botaniske undersøgelse følger generelt beskrivelsen af basisregistreringen, 

som det fremgår af teknisk anvisning for besigtigelse af § 3-beskyttede naturarea-

ler (Fredshavn, et al., 2010). Der er kun foretaget besigtigelse af den del af de be-

skyttede naturområder, som ligger indenfor undersøgelsesområdet. I forbindelse 

med besigtigelse af de enkelte naturområder er der foretaget en vurdering af 

arealets naturtilstand (benævnes estimeret naturtilstand i det følgende). Vurde-

ringen af naturtilstand omfatter fem tilstandsklasser (Fredshavn, et al., 2009). 

Definition af tilstandsklasserne fremgår af Tabel 22-2. 

                                                       

4 Der er dog foretaget feltundersøgelse af forekomsten af bilag IV-beskyttede padder i vandhuller og søer in-

denfor og i umiddelbar nærhed af undersøgelsesområdet, da disse arter kan blive påvirket af projektet, når de 

befinder sig på land i forskellige faser af deres livscyklus. Påvirkningen er dermed kun indirekte knyttet til sø-

en eller vandhullet, og påvirkningen gælder for en større del af undersøgelsesområdet.
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Tabel 22-2. Definition af tilstandsklasser, som er anvendt ved de botaniske besigtigelser til angivelse af 

estimeret naturtilstand for de undersøgte lokaliteter (Fredshavn, et al., 2009). 

Naturtilstand Generel definition af tilstandsklasse

Høj tilstand (1)

Der er ingen eller kun meget små menneskeskabte ændringer i værdi-

erne for de fysisk-kemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer for 

den pågældende naturtype i forhold til, hvad der normalt gælder for 

denne naturtype under uberørte forhold. Værdierne for de biologiske 

kvalitetselementer for naturområdet svarer til, hvad der normalt gælder 

for den pågældende naturtype under uberørte forhold, og der er ingen 

eller kun meget små tegn på forandringer. Der forekommer typespeci-

fikke forhold og samfund.

God tilstand (2)

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende na-

turtype udviser lave niveauer af forandringer som følge af menneskelig 

aktivitet, men afviger kun lidt fra, hvad der normalt gælder for denne 

naturtype under uberørte forhold.

Moderat tilstand (3)

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende na-

turtype afviger i moderat grad fra, hvad der normalt gælder for denne 

naturtype under uberørte forhold. Værdierne viser middelstore tegn på 

forandringer som følge af menneskelig aktivitet og er betydeligt mere 

forstyrrede end under forhold med god tilstand.

Ringe tilstand (4)

Naturområder der viser tegn på større ændringer i værdierne for de 

biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype, og hvori 

de relevante biologiske samfund afviger væsentligt fra, hvad der nor-

malt gælder for den pågældende naturtype under uberørte forhold.

Dårlig tilstand (5)

Naturområder der viser tegn på alvorlige ændringer i værdierne for de 

biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype, og hvori 

store dele af de relevante biologiske samfund, der normalt karakterise-

rer den pågældende naturtype under uberørte forhold, ikke forekom-

mer.

Bilag IV-arter

På baggrund af den eksisterende viden fra diverse andre undersøgelser samt litte-

ratur om bilag IV-arter indenfor og i nærheden af undersøgelsesområdet samt vi-

den om projektets forventede påvirkning er feltundersøgelserne afgrænset til at 

omfatte flagermus, markfirben, padder og birkemus. Odder er beskrevet på bag-

grund af eksisterende viden. Andre bilag IV-arter, som potentielt kan findes i om-

rådet, er ikke undersøgt, da de ikke forventes at blive påvirket af projektet. Det 

gælder f.eks. arter, som i hele deres livscyklus lever i vandhuller og vandløb, da 

disse naturtyper ikke vil blive berørt af projektet. Arter, der i kortere perioder af 

deres livscyklus forlader vandhuller og vandløb for at flyve mellem lokaliteter 

(guldsmede og vandbiller), er heller ikke i risiko for at blive påvirket af projektet, 

og er derfor ikke inddraget i feltundersøgelserne. 

Der er foretaget undersøgelser af flagermus i 22 bevoksninger, levende hegn og 

lignende. Forekomsten af padder er undersøgt indenfor 80 lokaliteter, hvoraf 

langt størstedelen udgøres af søer og vandhuller. Der er specifikt søgt efter spids-
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snudet frø, løgfrø og strandtudse indenfor undersøgelsesområdet, da disse arter 

er kendt for området. Derudover er markfirben eftersøgt indenfor 21 lokaliteter.

Andre naturinteresser

Med undtagelse af undersøgelsesområdets krydsning af Dejbjerg Plantage og et 

plantageområde øst for Tarm Plantage er undersøgelsesområdet for landanlæg 

placeret, så det ikke krydser større skovområder. Småskove, mindre trægrupper

levende hegn og diger er ikke systematisk undersøgt, men i de tilfælde, hvor det 

vurderes, at områderne kan indeholde levesteder for bilag IV-arter eller indehol-

de andre væsentlige naturinteresser, er de inddraget i undersøgelsen. 

Som udgangspunkt er alle oplysninger vedrørende fugle indenfor undersøgelses-

området baseret på observationer fra DOF-basen (Dansk Ornitologisk Forening, 

2014). I forbindelse med feltundersøgelserne i 2014 er der desuden gjort enkelte 

supplerende iagttagelser af fåtallige ynglefugle. Disse observationer fremgår af 

gennemgangen af de enkelte delstrækninger. Der er ikke tale om en systematisk 

gennemgang af områderne, og undersøgelsen er derfor ikke dækkende.

Det er desuden noteret under feltarbejdet, hvis der blev observeret arter ud over 

de, som var det primære fokus for undersøgelserne. Relevante observationer af 

fugle og andre dyr fremgår af gennemgangen af de enkelte delstrækninger.

Figur 22-8. Blåhals. Arten er fåtallig og ynglefugl på lokaliteter, der delvis ligger indenfor undersøgel-

sesområdet (Amphi Consult, 2015).
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22.3.2 Naturinteresser i undersøgelsesområdet på land

I det følgende er der foretaget en gennemgang af naturinteresser i undersøgelses-

området på land med det formål at give et samlet billede af naturens eksisterende 

tilstand i området. Beskrivelsen er foretaget med udgangspunkt i de delstræknin-

ger, der fremgår af Figur 22-7. Der er udelukkende fokuseret på de vigtigste na-

turinteresser på delstrækningen. For en mere detaljeret beskrivelse af naturinte-

resserne indenfor de enkelte delstrækninger henvises til baggrundsrapporten: 

Vesterhav Syd Havmøllepark: Naturinteresser på land (Amphi Consult, 2015). I 

baggrundsrapporten findes desuden feltskemaer, fotos og kort for de enkelte 

delstrækninger.

Delstrækning 1

De undersøgte lokaliteter fremgår af Figur 22-10. Der er foretaget besigtigelser af 

fire § 3-beskyttede klitheder indenfor delstrækning 1 (lokalitet 001, 002, 003 og 

004). Lokalitet 001 er et stort areal på ca. 40 ha, mens de tre andre lokaliteter er 

af betydelig mindre udstrækning (mindre end 1 ha). Lokalitet 001 består af en 

mosaik af veludviklede naturtyper som hvid klit, grå/grøn klit, grårisklit og klit-

hede (se Figur 22-9). Ved besigtigelsen blev områdets naturtilstand estimeret 

som god. Det samme er gældende for den nordlige halvdel af lokalitet 004, der 

udgøres af en veludviklet klithede. Den sydlige halvdel af lokalitet 004 er tilgroet 

og har en estimeret dårlig naturtilstand.

Figur 22-9. Klithede indenfor lokalitet 001, delstrækning 1 (Amphi Consult, 2015).

Markfirben er registreret indenfor den vestlige del af lokalitet 001. Derudover er 

der registreret et enkelt individ af markfirben midt på lokaliteten, men på trods af 

flere potentielle ynglesteder i dette område vurderes det enkelte individ alligevel 

højst sandsynligt at være en tilfældig "omstrejfer" fra bestanden i den vestligste 

del af lokaliteten.

Hverken spidssnudet frø eller strandtudse er blevet registreret på delstrækning 1 i 

forbindelse med feltundersøgelserne. I den østlige del af delstrækningen ligger et 

vandhul, der ikke er undersøgt (lokalitet 161), da det ligger i en del af undersøgel-

sesområdet, som blev udvidet efter, at feltundersøgelserne for padder var 
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Figur 22-10. Kort over lokaliteter indenfor delstrækning 1, 2 og 3 (delvist).

afsluttet. Det kan ikke afvises, at lokalitet 161 kan indeholde levesteder for spids-

snudet frø, og det antages derfor i de følgende vurderinger, at vandhullet er en 

sandsynlig ynglelokalitet for spidssnudet frø.

Indenfor delstrækning 1 er der kun enkelte egnede levesteder for odder. Dog må 

arten formodes lejlighedsvist at forekomme i området på grund af den korte af-

stand til Ringkøbing Fjord, der er et vigtigt levested for arten, samt tilstedeværel-
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sen af potentielle fourageringsområder i form af flere beskyttede små vandløb 

samt to vandhuller (lokalitet 062 og 063).

I området findes desuden ynglefugle, der på nationalt plan er fåtallige. Sortstru-

bet bynkefugl yngler sandsynligvis på klitheden, der udgør en del af lokalitet 001. 

Bestanden tæller formentlig et par hundrede ynglepar, primært langs den jyske 

vestkyst. Arten er opført som ”næsten truet” på den danske rødliste (Wind & Pihl 

(red.), 2010). På markerne øst for Holmland Klitvej (lokalitet 121, 122 og 123) ra-

ster der indimellem større antal af gæs. Kortnæbbet gås og bramgås er registreret 

i perioden oktober til marts i antal på op til hhv. 1.500 og 1.150 fugle. Bramgås er 

opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, og er desuden opført som ”næsten 

truet” på den danske rødliste (Wind & Pihl (red.), 2010).

Delstrækning 2

Der er en del bevaringsværdige botaniske lokaliteter på delstrækning 2, og der er 

foretaget 12 botaniske besigtigelser på denne delstrækning. De undersøgte lokali-

teter fremgår af Figur 22-10. I den sydlige del findes tre § 3-beskyttede klitheder 

(lokalitet 005, 006 og 007), som alle har en estimeret god naturtilstand. Lokalitet 

005 udgør desuden et potentielt yngleområde for flere fåtallige danske ynglefug-

learter, særligt sortstrubet bynkefugl. Der er dog ingen specifikke observationer af 

arten, og det må derfor antages, at arten ikke er en regelmæssig ynglefugl på loka-

liteten. Også markfirben er registreret på lokalitet 005. Arten er dog kun fundet i 

den vestlige del af lokaliteten, dvs. den del, som ligger ud til havet og består af 

hvide klitter og baglandsklitter ind til sommerhusområdet. 

I den nordlige del af delstrækning 2 er der fem vigtige botaniske arealer. De om-

fatter blandt andet fire lokaliteter med § 3-beskyttet strandeng, hvoraf 015A, 

015C og 016C har en god naturtilstand med arter som harril, blågrøn kogleaks 

samt forskellige siv- og star-arter. Strandengen med lokalitetsnummer 014 har en 

moderat naturtilstand med arter som strandtrehage, harril og blågrøn kogleaks. 

Den femte lokalitet (16A) er en fersk eng med moderat naturtilstand og arter som 

angelik, kragefod, kær-ranunkel og stor skjaller.

Den nordlige del af delstrækningen er også et oplagt fourageringshabitat for od-

der, selvom arten ikke blev registreret i forbindelse med feltarbejdet. Særligt eng-

arealerne (lokaliteterne 014, 015A, 015B, 015C, 016A og 016C) er egnede, og det 

må formodes, at arten forekommer regelmæssigt i dette område.

Hverken spidssnudet frø eller strandtudse er blevet registreret på delstrækning 2 

i forbindelse med feltundersøgelserne. Dog vurderes lokalitet 068 at være en po-

tentiel ynglelokalitet for begge disse arter, såfremt de forekommer i området. De 

øvrige søer/vandhuller på delstrækning 2 er ikke optimale som ynglelokaliteter

for arterne. 
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Øst for Søndervig ligger området Sandene delvist indenfor delstrækning 2 (se Fi-

gur 22-11). Sandene omfatter en lavvandet afsnøring af Ringkøbing Fjord (fjor-

dens nordvestligste område), og det er et vigtigt område for rastende fugle. Ek-

sempelvis er der registreret op til 1.900 storspover på en overnatningsplads, lige-

som der er registreret et større antal af knopsvane, pibeand og hvinand. Områ-

derne med strandsump langs Sandenes nordlige og vestlige kant huser desuden 

enkelte fåtallige ynglefuglearter såsom blåhals, rørhøg og rørdrum. Alle tre arter 

er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I.

På markerne øst og syd for Søndervig, som også fremgår af Figur 22-11, raster der 

ofte et større antal af gæs og vadefugle. De største koncentrationer er registreret i 

oktober og februar til april (Dansk Ornitologisk Forening, 2014). Blandt de ra-

stende fugle er bramgås og hjejle, der begge er opført på Fuglebeskyttelsesdirekti-

vets bilag I. Som ynglefugl er bramgås anført som ”næsten truet” på den danske 

rødliste (Wind & Pihl (red.), 2010), mens hjejle er vurderet som en ”kritisk truet” 

ynglefugl i Danmark.

Figur 22-11. Detailkort over Sandene og dyrkede marker øst for Søndervig, delstrækning 2 (Amphi 

Consult, 2015). Den sydligste del af området undersøgelsesområdet er efterfølgende blevet 

ændret.

I processen efter at naturundersøgelserne blev gennemført, er det indenfor dels-

trækning 2 fundet hensigtsmæssigt at ændre en mindre del af undersøgelsesom-

rådet for kabelanlægget. Der et tale om en strækning øst for Holmsland Klitvej, 

som fremgår af Figur 22-12. 
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Figur 22-12. Figuren viser § 3-beskyttede naturområder, strandbeskyttelseslinjer samt det ændrede un-

dersøgelsesområde øst for Holmsland Klitvej.

Den ændrede linjeføring omfatter ingen § 3-beskyttede naturområder udover de 

områder, der blev undersøgt i 2014, men ændringen medfører, at hedeområdet og 

det beskyttede vandhul øst for Holmsland Klitvej udgår af undersøgelsesområdet 

(se Figur 22-12).

Det ændrede undersøgelsesområde er placeret umiddelbart op til de strandengs-

områder, der omkranser Ringkøbing Fjord. Der er ikke foretaget botaniske besig-
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tigelser af disse strandenge, idet de ikke ligger indenfor selve undersøgelsesom-

rådet og derfor ikke vil blive berørt af projektet. 

Delstrækning 3

Delstrækning 3 krydses af det § 3-beskyttede vandløb Vonåen (se Figur 22-13). I 

DOF-basen er der enkelte observationer af odder omkring Vonåen, som gennem-

løber delstrækningen fra nord mod syd (Dansk Ornitologisk Forening, 2014). 

Odder må derfor formodes at forekomme regelmæssigt i Vonåen og tilstødende 

arealer.

Der er på denne delstrækning foretaget to botaniske besigtigelser. Besigtigelserne 

er foretaget af de § 3-beskyttede moser (lokalitet 021 og 022), der ligger på hver 

sin side af Vonåen. Begge lokaliteter domineres af tagrør og benyttes til rørskær. 

Lokalitet 021 ligger på vest siden af Vonåen og huser enkelte arter, der er natur-

typekarakteristiske indslag i rigkær såsom trævlekrone, bredbladet mærke og gul 

frøstjerne. Lokalitet 022 ligger på Vonåens østlige bred og har indslag af enkelte 

arter, der er karakteristiske for rigkær (smalbladet mangeløv, kær-svovlrod og 

bredbladet mærke).

Den bilag IV-beskyttede spidssnudede frø er ikke registreret i forbindelse med 

feltundersøgelserne indenfor delstrækning 3, men kan muligvis være overset på 

lokalitet 022. Dette begrundes i, at lokaliteten indeholder mange små lommer af 

vand med mulighed for æglægning af brune frøer, og derfor er det svært at sige 

med sikkerhed, at spidssnudet frø ikke forekommer på lokaliteten. Af samme 

grund blev lokaliteten besigtiget om natten for at høre eventuelle kvækkende 

hanner af spidssnudet frø. Ved denne besigtigelse blev der hørt butsnudet frø, 

men ingen spidssnudede frøer.

Både rørdrum og blåhals yngler sandsynligvis i sumpområderne langs Vonåen, og 

rørdrum blev hørt i forbindelse med feltundersøgelserne. Begge arter er opført på 

fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Blåhals ses på Figur 22-8. Arten er fåtallig, og 

den er en relativt nyindvandret ynglefugl i Danmark. Den danske bestand af blå-

hals har udvist en klart stigende tendens og tæller formentlig minimum 500 yng-

lepar, primært langs den jyske vestkyst. 

Der er desuden registreret flere store flokke af kortnæbbet gås på de dyrkede 

marker indenfor hele delstrækningen. Det samme gør sig gældende for bramgås -

dog i mindre antal og primært på landbrugsarealerne vest for Vonåen. Hvilke 

marker, gæssene benytter de enkelte år, varierer en del. De store fugleflokke ses 

primært i perioden ultimo september til april.
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Figur 22-13. Kort over lokaliteter indenfor delstrækning 3 og 4.

Delstrækning 4

De undersøgte lokaliteter indenfor delstrækning 4 fremgår af Figur 22-13. Inden-

for delstrækningen er der foretaget fire besigtigelser af beskyttede naturområder. 

De besigtigede arealer omfatter to moselokaliteter (lokalitet 023 og 024B). Begge 

lokaliteter har indslag af top-star og desuden flere arter, der indikerer en relativt 

høj naturværdi, såsom trævlekrone, bukkeblad, kragefod og sump-kællingetand. 

Begge lokaliteter er dog påvirkede af grøftning og er af den grund relativt tørre. 
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Der er enkelte potentielle levesteder for padder og flagermus på delstrækning 4, 

men der er ikke registreret bilag IV-arter på denne delstrækning.

Delstrækning 5

Som det fremgår af Figur 22-14, så er der kun enkelte lokaliteter indenfor dels-

trækning 5, og naturinteresserne indenfor denne delstrækning er også begrænse-

de. Der er ingen lokaliteter med beskyttet, terrestrisk natur, og der er ikke regi-

streret bilag IV-arter på delstrækning 5. Der er dog sandsynlige fourageringsom-

råder for odder i de gennemgående vandløbssystemer, som er forbundet til Ven-

ner Ådal med udmunding i Ringkøbing Fjord. Desuden vil flokke af fouragerende 

kortnæbbet gås og i mindre grad bramgås med stor sandsynlighed kunne fore-

komme på de dyrkede arealer i området. Registreringen af disse fugle ligger pri-

mært fra januar til marts måned.
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Figur 22-14. Undersøgte lokaliteter indenfor delstrækning 5 og 6 (delvist).

Delstrækning 6

Der er ingen lokaliteter med beskyttede, terrestriske naturområder på delstræk-

ning 6, og der er ikke registreret bilag IV-padder og markfirben på denne dels-

trækning. Der blev registreret ægklumper af butsnudet frø indenfor lokalitet 10 

(se Figur 22-15), men ingen bilag IV-padder.

Undersøgelsesområdet krydser på denne delstrækning Dejbjerg Plantage (se Fi-

gur 22-16). Her er der på lokalitet 157 og 158 registreret flagermus. Ingen af disse 
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lokaliteter vurderes dog at være egnede som rasteområde for de registrerede fla-

germus. På lokalitet 158 blev der desuden observeret odder om natten, og på 

grund af delstrækningens relativt korte afstand til Ringkøbing Fjord samt tilste-

deværelsen af flere vandløb med udmunding i fjorden, må arten formodes lejlig-

hedsvist at forekomme i området.

Figur 22-15. Lokalitet 10, delstrækning 6. Lokaliteten er en opstemmet skovdam, hvor der blev registreret 

ægklumper af butsnudet frø, men ingen forekomster af bilag IV-padder (Amphi Consult, 

2015).

På de dyrkede marker indenfor visse dele af delstrækningen kan der forekomme 

store flokke af kortnæbbet gås, primært på arealerne ved Dejbjerg Plantage. I 

Dejbjerg Plantage er der både i DOF-basen (Dansk Ornitologisk Forening, 2014)

og fra feltarbejdet i 2014 desuden registreringer af natravn, som indikerer, at ar-

ten yngler i området. Der er registreringer af natravn tæt på undersøgelsesområ-

det, eller nærmere bestemt både fra krydset mellem Ringkøbingvej og Bunds-

bækvej samt fra en stor lysning i den sydlige del af plantagen. Begge områder lig-

ger 50-100 m fra undersøgelsesområdet. I Danmark er natravn tilpasset åbne nå-

letræsbevoksninger, og antallet af ynglefugle ligger på omkring 500 par. Arten be-

finder sig i Danmark fra maj til sidst i august og yngler fra sidst i foråret og hen 

over sommeren. Natravn er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I.

Delstrækning 7

Der er i forbindelse med Naturstyrelsens gennemgang af § 3-beskyttede arealer 

(2011-2013) registreret tre ferske enge af væsentlig botanisk værdi indenfor dels-

trækning 7. De tre lokaliteter ligger i forbindelse med lavninger langs Ganer Å (se

Figur 22-16). 

Indenfor delstrækningen er der to lokaliteter (lokalitet 085 og093) med 

spidssnudet frø. Lokaliteterne ligger med ca. én kilometers afstand fra hinanden. 

Lokalitet 085 ligger omgivet af landbrugslandskab med kun små lommer af natur
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(Figur 22-17). Lokaliteten må formodes kun at kunne opretholde en mindre be-

stand af spidssnudet frø. Lokalitet 093 ligger derimod i et område, hvor der er 

større indslag af natur, og der i nærheden flere lavtliggende områder med engve-

getation, der kan fungere som terrestrisk habitat for arten. 

Figur 22-16. Lokaliteter indenfor delstrækning 6 og 7.

Der er ved feltundersøgelserne indenfor delstrækning 7 registreret enkelte indivi-

der af sydflagermus, et enkelt individ af troldflagermus samt en del individer af 

flagermusslægten Myotis (højst sandsynligt vandflagermus) på lokalitet 150. Lo-
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kaliteten udgør et rastested for flagermus, og der er formentlig tale om vandfla-

germus. Sydflagermus anvender udelukkende bygninger som rastested, og arten 

benytter derfor udelukkende lokaliteten i forbindelse med fødesøgning, og er der-

for ikke relevant i forhold til vurdering af risikoen for påvirkning af bilag IV-

arternes yngle- og rasteområder. Troldflagermus raster både i træer og bygninger, 

men da der kun er truffet et enkelt individ, vurderes det som meget usandsynligt, 

at lokaliteten udgør et rastested for arten.

Der er ingen specifikke observationer af odder indenfor delstrækning 7. Ud fra ar-

tens generelle udbredelsesmønster i området må det dog formodes, at arten fore-

kommer regelmæssigt indenfor delstrækningen. Særligt relevante er de lavtlig-

gende, beskyttede enge langs Ganer Å.

Figur 22-17. Lokalitet 085, delstrækning 7, er ynglested for spidssnudet frø (Amphi Consult, 2015). 

Delstrækning 8

De undersøgte lokaliteter fremgår af Figur 22-18. På delstrækning 8 er der foreta-

get botaniske besigtigelser af syv naturområder, hvoraf flere vurderes at have 

moderat naturtilstand. Et af disse er lokalitet 032, som består af et meget fint

knoldkær med dominans af øret pil og blåtop og tidvis våd eng. 

Der er registreret æg af spidssnudet frø på lokalitet 035 og 097. Lokalitet 154 er 

den eneste på delstrækning 8, hvor der er registreret flagermus (Myotis sp.

(sandsynligvis vandflagermus) samt sydflagermus). Lokaliteten er en landhave 

med skovagtig træbevoksning og græsplæne med spredte træer. Undersøgelsen 

indikerer ingen tegn på rasteforekomster, og kun Myotis sp. er relevant i forhold 

til træer, idet sydflagermus raster i huse. Egetræerne på lokaliteten har dog po-

tentiale til at blive egnede rastesteder i fremtiden.
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Der er ingen specifikke observationer af odder indenfor delstrækningen. Ud fra 

artens generelle udbredelsesmønster i området og den korte afstand til Skjern Å-

systemet må det dog formodes, at arten forekommer regelmæssigt indenfor dels-

trækningen. Her er områderne omkring lokaliteterne 031-034 særligt relevante, 

da disse er fugtige områder med forbindelse til grøfter og vandløbssystemer.

Figur 22-18. Undersøgte lokaliteter indenfor delstrækning 8, 9 og 10.
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Delstrækning 9

Som det fremgår af Figur 22-18 udgøres delstrækning 9 blandt andet af Skjern Å 

og de omkringliggende engarealer. Området er udpeget som Natura 2000-

område, der beskrives i kapitel 24. Sumpområderne langs Skjern Å (f.eks. lokali-

tet 103, 104 og 109) er voksested for de to sjældne karplanter vandranke og flod-

klaseskærm. Begge arter er registreret i forbindelse med blandt andet NOVANA-

registreringer i områderne langs Skjern Å. Både flod-klaseskærm og vandranke er 

opført som ”næsten truet” på den danske rødliste, og vandranke er desuden op-

ført på både bilag II og IV på EU’s habitatdirektiv.

Vådområderne langs Skjern Å udgør vigtige rasteområder for især vandfugle. 

Særligt skal fremhæves rasteforekomster på op til 1.100 sangsvaner, hvilket kan 

sammenlignes med en estimeret nordvesteuropæisk bestand på ca. 59.000 fugle 

(Pihl, et al., 2013). Sangsvane er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, og 

derfor må forekomsten ved Skjern Å betragtes som værende af international vig-

tighed (mere end 1 % af bestanden). Arten er på udpegningsgrundlaget for fugle-

beskyttelsesområde F43, som ligger 3 km vest for kabelanlæggets krydsning af 

Skjern Å. Vådområderne fungerer desuden som ynglested for en række fåtallige 

arter, og der er i DOF-basen en del observationer, der tyder på, at arter såsom 

rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, knarand, atlingand og blåhals i de fleste år 

yngler med enkelte par i området. Rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel og blåhals 

er alle opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. 

Markerne syd og nord for Skjern Å fungerer som mange andre landbrugsområder 

i det vestlige Jylland indimellem som rasteområde for kortnæbbet gås. Arten er 

registreret i flokke på op til næsten 5.000 fugle. Derudover er der registreret et 

større antal af blisgås, grågås og bramgås. De største antal er generelt registreret i 

landbrugsområderne syd for Skjern Å, men gæs flytter meget rundt mellem de 

enkelte marker, hvorfor det bør antages, at områderne nord for Skjern Å kan huse 

de samme antal som markerne syd for åen. De store koncentrationer af gæs ses 

primært i perioden oktober til marts. 

Der er foretaget fem botaniske besigtigelser på delstrækning 9. De vigtigste bota-

niske lokaliteter på delstrækningen omfatter tre arealer med henholdsvis fersk 

eng, hede og mose (lokalitet 040, 041 og 038). Indenfor delstrækningen er der 

desuden registreret fire lokaliteter med spidssnudet frø (lokalitet 101, 109, 110 og 

111) (Figur 22-19). Der er hverken registreret strandtudse eller markfirben inden-

for delstrækningen. Derudover foreligger der enkelte observationer af odder i den 

vestlige del af Skjern Enge, som undersøgelsesområdet gennemskærer, og det 

vurderes, at odder forekommer relativt almindeligt indenfor delstrækningen. 

Særligt i vådområderne langs Skjern Å, der udgør artens typiske kernehabitat, må 

det forventes, at odder forekommer regelmæssigt.
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Figur 22-19. Lokalitet 111, delstrækning 9, hvor der er registreret spidssnudet frø (Amphi Consult, 2015).

Delstrækning 10

Der er foretaget 15 besigtigelser af beskyttede naturområder på delstrækning 10. 

De beskyttede naturarealer på denne delstrækning er primært heder med indslag 

af fugtige områder i form af moser og enkelte søer. Flere af de besigtigede hede-

arealer har en estimeret god eller moderat naturtilstand jf. Tabel 22-2.

Eksempelvis er lokalitet 048 en hedemose med hængesæk og fattigkærsvegetati-

on i form af en del naturtypekarakteristiske arter, f.eks. smalbladet kæruld, kra-

gefod, tormentil og tørvemosser. Lokalitet 049 er en våd hede med flere naturty-

pekarakteristiske arter, f.eks. klokkelyng, smalbladet kæruld, tormentil samt 

mindst én art af soldug. 

Indenfor delstrækning 10 er der registreret spidssnudet frø i søerne med lokali-

tetsnummer 113, 114, 116 og 117 samt moselokaliteten 052. Der er ingen konkrete 

observationer af odder indenfor delstrækningen. Ud fra artens generelle udbre-

delsesmønster i området og den korte afstand til Skjern Å-systemet må det dog 

formodes, at arten forekommer regelmæssigt indenfor delstrækningen. Her er 

Råddensig Grøft, som har direkte forbindelse til vandløbssystemet, og lokalite-

terne 116, 048, 049 og 052 særligt relevante, da disse er fugtige og ligger tæt på 

Råddensig Grøft. 

Der er registreret op til tre syngende natravne i Tarm Plantage umiddelbart vest 

for den sydlige ende af delstrækning 10 (dvs. i området syd for Vejlevej) (Dansk 

Ornitologisk Forening, 2014). Natravn er tilpasset åbne nåletræsbevoksninger, 

hvorfor arten også potentielt kan yngle i den sydlige del af delstrækningen, der 

består af en mosaik af nåletræsplantage, heder, moser og landbrugsland. Under 

alle omstændigheder må det forventes, at området regelmæssigt benyttes som 

fourageringsområde for ynglefuglene fra den nærliggende Tarm Plantage. Områ-

det, der vurderes ud fra dets bevoksning og landskabelige sammenhæng at kunne 

huse ynglende natravn, fremgår af Figur 22-20. Natravnen opholder sig typisk i 

yngleområdet fra maj til august. Derudover formodes der at være en andel af ra-

stende fugle, som besøger marker og andre åbne arealer fra arealerne nord for 
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delstrækningen. Dette omfatter blandt andet flokke af kortnæbbet gås, blisgås, 

grågås samt sangsvane.

Figur 22-20. Området øst for Tarm Plantage, der vurderes egnet for natravn. Den røde skravering om-

fatter helt eller delvist undersøgte lokaliteter med beskyttet natur indenfor delstrækning 10

(lokalitet 046-050 og 053-054) (Amphi Consult, 2015).

22.4 Støj

Kapitlet om støj baserer sig på baggrundsrapporterne ”Ekstern støj – onshore” 

(NIRAS, 2015c) og ”Ekstern støj (luftbåren) - offshore” (NIRAS, 2015d). 

Lydens styrke måles i decibel - forkortet dB. Ved måling af lydens styrke bruges 

en særlig metode, som efterligner det menneskelige øres følsomhed. Når der må-

les på denne måde, kaldes måleenheden dB(A). En stigning på 3 dB(A) svarer til 

en fordobling, og en dæmpning på 3 dB(A) svarer til en halvering af lydstyrken, 

f.eks. en halvering af antallet af havmøller. Der skal dog en stigning på 8-10 dB(A) 

til, før det opleves, som om støjen er blevet fordoblet.

Det menneskelige øre er følsomt for lyde indenfor frekvensområdet 20-20.000 

Hz og særligt følsomt i området 2.000-5.000 Hz (se Figur 22-21). Dybe toner i 

frekvensområdet 10-160 Hz betegnes lavfrekvent støj, mens infralyd er betegnel-

sen for lyd i frekvensområdet under 20 Hz. Det menneskelige øre er almindeligvis 

ikke ret følsomt overfor dybe lyde, men lyden er hørbar, hvis lydstyrken er høj 

nok, og den vil da ofte være generende. 
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Figur 22-21. Typiske støjkilders frekvenssammensætning samt definition af forskellige støjtyper (NIRAS, 

2015c).

Ud over afstanden til støjkilderne afhænger det konkrete støjniveau af de klimati-

ske forhold (vindens retning, hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed).

22.4.1 Metode

Beregninger af støj er gennemført efter den fælles nordiske beregningsmodel an-

givet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 (Miljøstyrelsen, 1993) ved anvendel-

se af programmet SoundPLAN. SoundPLAN beregner støjudbredelsen i konkrete 

punkter, og på baggrund af beregningerne kan der udarbejdes støjkort, der viser 

støjudbredelsen over et større område. Erfaringsværdier for de aktuelle støjkilder 

på det eksisterende stationsanlæg er anvendt i beregningerne (Energinet.dk, 

2015a).

22.4.2 Støj fra eksisterende stationsanlæg

Langt hovedparten af området, hvor der skal anlægges kabler og en ny kabelstati-

on, er beliggende i det åbne land.

I forbindelse med projektets gennemførelse udvides desuden eksisterende stati-

onsanlæg i Søndervig, Lem Kær og Stoustrup. For disse er der foretaget en bereg-

ning og vurdering af det nuværende støjbidrag.

Station Søndervig er beliggende øst for Søndervig nord for Søndervig Landevej 

mellem Søndervig og Ringkøbing i det åbne land, og stationen er omgivet af land-

brugsarealer. De nærmeste beboelser i landzone ligger vest og syd for anlægget. 

Den nærmeste nabobeboelse ligger ca. 200 m vest for stationen (se Figur 20-4).

Støjbidraget ved de nærmeste beboelser er beregnet til mindre end 35 dB(A)

(NIRAS, 2015c). Den laveste vejledende støjgrænse, der skal overholdes ved na-

bobeboelser i landzone, er 40 dB(A) for natperioden (22-07), hvor genegrænserne 

er lavest.
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Station Lem Kær er beliggende i det åbne land mellem Ringkøbing og Skjern. Sta-

tionen er omgivet af landbrugsarealer, og de nærmeste beboelser er beliggende 

sydøst og syd for anlægget i en afstand af ca. 100 m (se Figur 20-5).

Støjbidraget i kort afstand fra stationen (mindre end 100 m) er beregnet til min-

dre end 30 dB(A) (NIRAS, 2015c). 

Station Stoustrup er beliggende i det åbne land øst for Tarm syd for Vejlevej. Sta-

tionen er omgivet af landbrugsarealer. Den nærmeste beboelse er beliggende syd-

øst og i en afstand af ca. 200 m. Alle øvrige beboelser er beliggende mere end 500 

m fra anlægget (se Figur 20-6).

Støjbidraget ved den nærmeste bolig mod sydøst er beregnet til under 35 dB(A)

(NIRAS, 2015c).

22.4.3 Støj langs med kysten

Havmølleparken etableres ud for kysten i et område fra Søndervig til Hovvig i 

syd. Langs kysten findes rekreative områder samt bebyggelser, bl.a. et større 

sommerhusområde ved Klegod og Søndervig (Figur 22-22).

I de kystnære område findes enkelte vindmøller, der alle – med undtagelse af tre 

vindmøller ved Hvide Sande Nordhavn - er placeret 1 km eller mere fra kysten

(Vindinfo.dk, 2014). Disse øvrige møller vil ikke give noget betydende støjbidrag 

ved kysten, hvor støjpåvirkningen fra de nye møller vil være størst. Langs kysten 

er der herudover ikke lokaliseret støjende anlæg af betydning.

Støjen fra møllerne ved Hvide Sande vil sammen med Vesterhav Syd Havmølle-

park kunne give et betydende bidrag til det samlede støjniveau i området omkring 

Hvide Sande. Der skal derfor foretages en beregning af om de to projekters sam-

lede bidrag overholder støjgrænserne i vindmøllebekendtgørelsen. Dette fremgår 

af afsnit 23.4.2, Figur 23-35.
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Figur 22-22. Kort, der viser arealanvendelse langs kysten, herunder placering af eksisterende og planlag-

te vindmøller i området.
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22.5 Emission og klimapåvirkning

Dette kapitel er baseret på baggrundsrapporterne: ”Vesterhav Syd Havmøllepark. 

Emissioner” (NIRAS, 2015e), ”Vesterhav Syd Havmøllepark. Befolkning og sund-

hed” (NIRAS, 2015h) samt ”Vesterhav Syd Havmøllepark. Øvrige miljøforhold”

(NIRAS, 2015f).

Luftforurening er et kompliceret resultat af udledning (emission), spredning i luf-

ten og kemiske og fysiske omdannelser i atmosfæren.

Væsentlige kilder til luftforurening er kraftværker, industri, landbrug, transport 

(herunder skibstrafik) og individuel opvarmning af huse mv. Emission fra lave 

kilder (for eksempel trafik og lokal boligopvarmning) kan give anledning til væ-

sentlig lokal luftforurening, hvorimod emission fra høje punktkilder (for eksem-

pel skorstene fra kraftværker) fortyndes, før den når jordoverfladen, således at 

den normalt ikke giver anledning til væsentlige lokale negative effekter. Emissio-

nen fra høje kilder vil således typisk bidrage til den generelle baggrundsforure-

ning regionalt og globalt. 

Ud over de menneskeskabte kilder, er der en række naturlige kilder til emissio-

ner, herunder ophvirvling af jordstøv, salt fra havet, vulkansk aktivitet, skovbran-

de mv.

I dette afsnit fokuserer på de væsentligste (menneskeskabte) luftforurenings-

komponenter, som følger af projektet og inkluderer følgende stofgrupper: 

 Kuldioxid (CO2) og andre ”klimagasser”, herunder metan (CH4), dinitro-

genoxid (N2O) og svovlhexafluorid (SF6).

 Kvælstofoxider (NOx).

 Svovldioxid (SO2).

 Støv/partikler.
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22.5.1 Metode

Den eksisterende luftkvalitet i undersøgelsesområdet er vurderet på baggrund af 

resultater fra det nationale overvågningsprogram. Nationalt Center for Miljø og 

Energi (DCE) ved Aarhus Universitet udarbejder rapporter på baggrund af resul-

tater fra ”Overvågningsprogrammet for luftkvalitet i danske byer” (Ellermann, et 

al., 2013). Programmet er baseret på målinger ved ni målestationer placeret i de 

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

Landstationerne registrerer den generelle forurening over Danmark og vurderes 

at repræsentere forholdene i undersøgelsesområdet.

22.5.2 Luftkvalitet

Som følge af et meget lavt SO2-indhold i luften gennemføres der kun begrænset 

monitering af SO2-koncentrationerne (Ellermann, et al., 2013). I 2012 var ingen 

af grænseværdierne overskredet (BEK nr 1326 af 21/12/2011 ), heller ikke i by-

mæssig bebyggelse.

Luftforureningskomponenter

CO2 eller kuldioxid er en luftart, der dannes ved ånding og forbrænding. Afbrænding af fossile 

brændstoffer bidrager til et forøget CO2-indhold i atmosfæren. Stigende CO2-koncentrationer i 

atmosfæren er den væsentligste årsag til global opvarmning med tilhørende risiko for klimaforan-

dringer.

NOx er en samlet betegnelse for kvælstofoxiderne NO og NO2. NO2 er luftvejsirriterende og kan 

nedsætte lungefunktionen og menneskers modstandskraft mod infektioner i lungerne. NO2 er især 

et problem for personer med luftvejssygdomme, f.eks. astma og bronkitis. NO er langt mindre 

skadelig, men vil i atmosfæren blive omdannet til NO2. De væsentligste kilder til forurening med 

kvælstofoxider er trafik og kraftværker. NOx virker som gødning for planter og medvirker til foru-

rening af både land- og vandmiljø. NOx-udledningen er derudover medvirkende til sur nedbør (sy-

reregn), der kan påvirke vegetation og vandmiljø.

SO2 omdannes i luften til svovlsyre og sulfat i løbet af omkring et døgn. Svovlsyre er en medvir-

kende årsag til ”sur nedbør”. Svovldioxid kan give anledning til luftvejsproblemer.

Svovlhexafluorid (SF6): Energinet.dk anvender SF6-gas i højspændingskomponenter over 100 kV. 

Derudover anvendes gassen som isoleringsmedium i særlige stationsanlæg kaldet GIS-anlæg (Gas 

Insulated Switchgear). SF6-gas er en meget aggressiv drivhusgas, som er 22.800 gange så kraftig 

som CO2.

Støv/partikler: Der findes adskillige "målestokke" for partikelforurening. Partikler mindre end 10 

µm er de partikler, der potentielt kan give skadevirkning på mennesker, idet de kan trænge ned i 

lungerne (PM10). Disse stammer fra ophvirvlet jordstøv, forbrænding og dannes ved oxidering af 

bl.a. NO2 og SO2. 

De mindste partikler PM1 (mindre end 1 µm), som dannes ved forbrænding og kemiske reaktioner 

i atmosfæren, menes at være de mest skadelige for helbredet. 

Yderligere oplysninger om luftforurening kan findes på Aarhus Universitets hjemmeside: 

http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/effekter/natur/.

http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/effekter/natur/
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NOx-indholdet i luften er ligeledes relativt lavt i Danmark. I Tabel 22-3 er målte 

NOx-emissioner fra Danmark i 2012 angivet. 

Tabel 22-3. Målte NO2 og NOx-koncentrationer - timemiddel (μg/m³) i Danmark i 2012 (Ellermann, et 

al., 2013). Til sammenligning er angivet gældende grænseværdier.

Station Middelværdi 19. højeste værdi

NO2 NOx NO2 NOx

Keldsnor 8 9 49 68

Risø 9 11 59 90

Grænseværdi NO2 40 200

For partikler findes der tilsvarende målinger, der viser, at alle grænseværdier er 

overholdt med cirka en faktor to i det åbne land (Ellermann, et al., 2013).

Med udgangspunkt i resultater fra målinger af luftkvaliteten i det åbne land andre 

steder i Danmark samt målestationer ved Keldsnor og Risø, er det vurderet, at 

indholdet af luftforurenende stoffer indenfor undersøgelsesområdet ligger under 

de gældende grænseværdier for luftkvalitet. Luftkvaliteten over havmølleområdet 

ud for kysten vil forventeligt være på niveau med eller under de nævne resultater.

22.6 Befolkning, sundhed og rekreative forhold

I dette kapitel sættes fokus på, at etableringen af store infrastrukturprojekter kan 

betyde, at mennesker og i nogle tilfælde menneskers sundhed og mulighed for re-

kreative udfoldelser påvirkes. 

Beskrivelserne baserer sig på baggrundsrapporten ”Befolkning og sundhed”

(NIRAS, 2015h).

Afsnittet er i høj grad en opsamling på viden genereret i andre afsnit og der vil 

være en tæt forbindelse til afsnit 22.7 om socioøkonomiske forhold, som ligeledes 

omhandler påvirkningerne af befolkningen.

22.6.1 Metode

Der er foretaget en indledende screening af mulige emner, der kan påvirke be-

folkning, sundhed og rekreative forhold. Følgende emner er på denne baggrund 

vurderet at være relevante i forhold til dette konkrete projekt: Befolkningens op-

levelse af landskabet, arealoptag til landanlæg samt støj, emissioner og magnet-

felter fra de tekniske anlæg (NIRAS, 2015h).

Der er desuden indsamlet data om befolkningen via Danmarks Statistik, Ringkø-

bing-Skjern Kommuneplan (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2013a) og VisitDen-

marks rapport: ”Turismens økonomiske betydninger i Ringkøbing Skjern Kom-
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mune” (VisitDenmark, 2014) samt udført litteraturstudie vedrørende naturens 

helbredende effekter.

Vurderingen af befolkningens ændrede oplevelse af landskabet og den deraf po-

tentielle indflydelse på sundhed og rekreative forhold bygger i høj grad på beskri-

velser og vurderinger i afsnit 22.1 og 23.1 ”Landskab og visuelle forhold”. 

Beskrivelser, beregninger og vurderinger af støj, emissioner og klima er foretaget 

i separate afsnit.

22.6.2 Befolkningen nær kysten og landanlæggene

Der er i det følgende foretaget en beskrivelse af området, befolkningen og den ek-

sisterende arealanvendelse af de områder, hvor befolkningen kan blive påvirket, 

og hvor arealanvendelse og interesser kan blive påvirket.

Der er set på den del af befolkningen, der udgøres af beboere, turister og andre, 

som anvender de kystnære områder rekreativt eller færdes indenfor nær- og mel-

lemzonen (se Figur 22-23) samt de folk, der opholder sig i eller færdes i det nære 

område omkring kabelanlægget og stationsanlæggene.

Hvide Sande med 3.046 indbyggere (1. jan. 2014) er den eneste større by, der lig-

ger ved kysten ud for havmølleparken (Danmarks Statistik, 2014a). Byens hoved-

erhverv er fiskeri, men i de sidste 15-20 år er der kommet et stigende fokus på tu-

risme. 

Området langs med kysten er primært præget af store sommerhus- og fritidsom-

råde især omkring Vester Husby, Søndervig og syd for Søndervig og Hvide Sande. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har Danmarks fjerde største overnatningskapacitet 

med cirka 3,2 mio. overnatninger om året, hvoraf cirka 80 % er i sommerhuse. 

Der er ca. 9.400 sommerhusgrunde, og størstedelen er lokaliseret langs kysten. 

Derudover er der flere campingpladser, feriecentre og hoteller langs med kysten. 

(VisitDenmark, 2014).

Udover de overnattende turister er der dagsturisterne og sommerhusejere. Gæ-

sterne kommer primært for at besøge strandene og naturen, og der var i 2014 Blå 

Flag ved Hvide Sande Strand, Nørre Lyngvig Strand, Søndervig Strand, Vedersø 

Klit Strand samt Spidsbjerg Strand (Friluftsrådet, 2014). Lyngvig Fyr og de tre 

vindmøller ved Hvide Sande Nordhavn er desuden velbesøgt af turister og lokale.

Området bag ved kystlandskabet er præget af spredt bebyggelse, søer eller fjorde. 

Ringkøbing er den største by i Ringkøbing-Skjern Kommune med 9.717 indbygge-

re (Danmarks Statistik, 2014a).
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Figur 22-23. Havmølleparkens placering og afgrænsning af hhv. nærzone og mellemzone i forhold til 

landskabelig påvirkning.

22.6.3 Arealoptag til landanlæggene

Arealanvendelsen i undersøgelsesområdet for kabelanlæg og stationsanlæg er be-

skrevet med fokus på beboelser og arealer til fremtidig beboelse, arealer udlagt til 

offentlige og rekreative formål samt erhvervsanvendelser. 

Undersøgelsesområdet ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune og består primært 

af arealer anvendt til landbrugsdrift (NIRAS, 2015g).
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Beboelser 

Undersøgelsesområdet for kabelanlæg og stationsanlæg ligger primært i det åbne 

land med spredt bebyggelse og uden for tæt befolkede områder. Undersøgelses-

området for kablet går tæt forbi Ringkøbing, Lem og Skjern. Ved henholdsvis 

Ringkøbing og Lem skærer undersøgelsesområde to områder udlagt til boligfor-

mål. Områderne er ikke bebygget eller lokalplanlagt. Ved Søndervig går undersø-

gelsesområdet igennem et område udlagt til bolig. En meget lille del af området 

er lokalplanlagt og bebygget.

Ved Fyrrekrat ved Søndervig skærer undersøgelsesområdet et bebygget sommer-

husområde, og ved Kloster skærer undersøgelsesområdet et område udlagt til 

blandet bolig og erhverv, som er bebygget.

Områder til offentlige eller rekreative formål

Undersøgelsesområdet til kabelanlægget går ikke igennem områder udlagt til of-

fentlige formål.

Ved Søndervig passerer undersøgelsesområdet flere områder udlagt til rekreative 

områder. Et område nord for Søndervig Landevej er lokalplanlagt til feriepark. 

Indenfor lokalplanområdet, er der nærmest Søndervig Landevej et område plan-

lagt til parkering og rekreativ anvendelse uden bebyggelse. Et andet område nord 

for Søndervig Landevej er en eksisterende golfbane uden bebyggelse. En mindre 

del er dog byggefelt. Et rekreativt område øst for Holmsland Klitvej og syd for 

Søndervig Landevej er lokalplanlagt til hestecenter og turistaktiviteter. Der er in-

gen byggefelter indenfor undersøgelsesområdet for kabelanlægget (Ringkøbing-

Skjern Kommune, 2013a).

Ved Skjern går undersøgelsesområdet igennem et rekreativt område til aktivitets-

center Damsø. Der er ingen bebyggelse eller lokalplan på området indenfor un-

dersøgelsesområdet for kabelanlægget.

Erhverv 

Undersøgelsesområdet for landanlæggene ligger hovedsagelig på arealer med 

landbrugsdrift, herunder et område med mange læhegn. Desuden er der enkelte 

skovarealer og områder udpeget til erhverv i kommuneplanen.

I landbrugsområdet øst for Velling er der etableret en del læhegn, der går på 

tværs af undersøgelsesområdet. 

Undersøgelsesområdet går igennem skovområdet Dejbjerg Plantage. Derudover 

er der få områder, hvor der er forekomst af skov. Indenfor undersøgelsesområdet, 

er udstrækningen af skovområder begrænset.

Ved Kloster og ved Ringkøbing skærer undersøgelsesområdet to erhvervsområ-

der. Området ved Kloster er bebygget, mens området ved Ringkøbing er ubebyg-

get.
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22.7 Socioøkonomiske forhold

Dette kapitel er baseret på indholdet i baggrundsrapporten om socioøkonomiske 

påvirkninger ved Vesterhav Syd Havmøllepark. (NIRAS, 2015i). 

Ved etablering af Vesterhav Syd Havmøllepark kan der potentielt være miljøaf-

ledte effekter, som vil kunne betyde påvirkning af de socioøkonomiske forhold i 

området. Følgende emner er vurderet relevante at undersøge nærmere i relation 

til miljøforhold på land: Ejendomsværdier, turisme og rekreative værdier samt 

beskæftigelseseffekter. Det bemærkes, at der også vil være socioøkonomiske ef-

fekter ved anlæg og drift af offshore havmølleparken. Dette er behandlet i Del 2 –

Det marine miljø, hvor der også er et afsnit om socioøkonomiske forhold.

22.7.1 Metode

Det er væsentligt at afdække, hvorledes miljøafledte effekter af projektet vil med-

føre udfordringer eller muligheder for befolkningen og beskæftigelsen set i for-

hold til en situation uden projektet (dvs. 0-alternativet) herunder miljøafledte ef-

fekter af projektet, der vil kunne påvirke ejendomspriser, hindre befolkningen i at 

udøve deres erhverv eller adgangen til rekreative arealer mv. i området.

Informationer vedrørende de eksisterende forhold for ejendomspriser, turisme og 

rekreative værdier samt beskæftigelsen er i stor udstrækning baseret på informa-

tioner fra de øvrige baggrundsrapporter til denne VVM-redegørelse. Denne viden 

er endvidere suppleret med data fra forskellige relevante kilder, hvoraf særligt 

Danmarks Statistik er blevet benyttet.

22.7.2 Området langs kysten

I afsnit 22.6 under befolkning, sundhed og rekreative forhold er der en beskrivel-

se af beboere og turismen der har relation til nær og mellemzonen til Vesterhav 

Syd Havmøllepark i forhold til landskabelige påvirkninger.

Ringkøbing-Skjern Kommune havde pr. 1. juli 2014 57.215 indbyggere.

(Danmarks Statistik, 2014a). Ringkøbing-Skjern Kommune oplever generelt en 

stor grad af turisme og værdien af turismeforbruget i kommunen i 2010, var iføl-

ge Center for Regional- og Turismeforsknings beregninger (2012), ca. 14.400

mio. kr. hvilket omregnet svarer til ca. 2600 årsværk.

Ledigheden i Region Midtjylland er per 1. april 2014 den laveste af alle fem dan-

ske regioner med blot 5,7 %, mens ledigheden i hele Danmark er på 6,4 % 

(Danmarks Statistik, 2014b).

Specifikt i Ringkøbing-Skjern Kommune var der per 1. januar 2013, 1099 arbejds-

løse i alderen 15 til 69 år, hvoraf 459 havde en erhvervsuddannelse som deres hø-

jeste fuldførte uddannelse. Såfremt den eksisterende ledighedssituation vedbliver 
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frem mod Vesterhav Syd Havmølleparks anlægsfase, vil der altså være tilgængelig 

arbejdskraft i lokalområdet.

22.8 Jordforurening

Kortlægning af eksisterende jordforureninger og forebyggelse af nye jordforure-

ninger er et vigtigt redskab til at mindske spredning af jordforurening og hindre 

eksponering af mennesker og miljø overfor jordforurening. 

De anvendte termer i forbindelse med jordforurening er beskrevet i Tabel 22-4.

Tabel 22-4. Definitioner vedrørende jordforurening.

Jordforurening

V1 
Lokaliteter kortlægges på vidensniveau 1 (V1), hvis der er kendskab til 

aktiviteter, som kan have forurenet jorden.

V2 

Lokaliteter kortlægges på vidensniveau 2 (V2), hvis man har viden om, 

at der på arealet faktisk er en jordforurening, der kan have en skadelig 

virkning på mennesker og miljø.

Områdeklassificering 

Byzoner er som udgangspunkt områdeklassificeret som et lettere foru-

renet område, jf. jordforureningslovens § 50 a. Områdeklassificering 

sker ud fra viden om, at store områder primært i byerne, generelt er let-

tere forurenet.

Håndtering af forurenet jord skal ske i henhold til jordforureningsloven (LBK nr. 

1427 af 14/12/2009) samt efter bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsen 

(BEK nr. 1479 af 12/12/2007).

Afsnittet er baseret på baggrundsrapporten ”Øvrige miljøforhold” (NIRAS, 

2015f).

22.8.1 Metode

Der er indhentet oplysninger fra Danmarks Miljøportal (2014) om forekomst af 

forurenede grunde (V2-kortlagte arealer) og potentielt forurenede grunde (V1-

kortlagte arealer) i undersøgelsesområdet for landanlæg. 

Fra Danmarks Miljøportal (2014) er der endvidere indhentet oplysninger om are-

aler, som er områdeklassificerede, dvs. byområder hvor overjorden er klassifice-

ret som værende potentielt lettere forurenet. 
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22.8.2 Kortlagte jordforureninger

Forureningskortlagte lokaliteter indenfor undersøgelsesområdet er vist i Figur 

22-24 og Figur 22-25 og beskrevet i Tabel 22-5.

Figur 22-24. V2-kortlagte lokaliteter og områdeklassificerede områder i undersøgelsesområdet

(Danmarks Miljøportal, 2014).
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Figur 22-25. V1-kortlagte lokaliteter i undersøgelsesområdet (Danmarks Miljøportal, 2014).

Der er i alt syv forureningskortlagte lokaliteter, heraf er der konstateret forure-

ning på tre lokaliteter, og der er mistanke om forurening på fire lokaliteter. Loka-

litet 659-30090 og 655-30221 er de eksisterende transformerstationer, hhv. Sta-

tion Søndervig og Station Stoustrup.

Ved Kloster By er der et mindre områdeklassificeret areal indenfor undersøgel-

sesområdet, se Figur 22-24.
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Tabel 22-5. Forureningskortlagte lokaliteter indenfor undersøgelsesområdet (Danmarks Miljøportal, 

2014).

Lokalitets nr. 

Kortlægningssta-

tus 

Adresse/ lokalise-

ring

Oplysninger om aktiviteter og forurening Konflikt

760-00063
V1-kortlagt
Holmsland Klitvej 
203, 6950 Ringkø-
bing. Matr.nr. 202a 
Søgård Hgd., Holms-
land Klit
V1-kortlagt

Tjæreplads
Et område på den østlige del af matriklen nord for bygningerne er 
V1-kortlagt på baggrund af oplysninger om tjæring af fiskegarn i 
perioden fra ca. 1940 til ca. 1990.

Ingen konflikt. 
Lokaliteten 
ligger i udkan-
ten af under-
søgelsesområ-
det og er af 
begrænset ud-
bredelse.

760-00246 
V1-kortlagt
Holmsland Klitvej 
237, 6950 Ringkø-
bing. Matr.nr. 219ao 
og 219a Søgård Hgd., 
Holmsland Klit

Oplagsplads
Matr.nr. 219ao på højre side af vejen er V1-kortlagt pga. oplags-
plads. Oplysninger om ulovligt oplag af slagge, asfalt og jord iblan-
det asfalt på en entreprenør- og vognmandsforretning.
En mindre del af matr. nr. 219a på venstre side af vejen er V1-
kortlagt pga. benzintank med stander fra 1955 til 1977.

Lokaliteten er 
af begrænset 
udbredelse og 
kan som ud-
gangspunkt 
undviges.

659-30090
V1-kortlagt
Nørbyvej 31, 6950 
Ringkøbing. Matr.nr. 
108aq Søgård

Transformatorstation Holmsland 1. 
Der har været transformerstation på ejendommen siden 1973. Der 
findes 2 stk. 60/10 kV-transformere, hver med 5.000 kg olie. Der 
er ikke oliegrube med støbt bund under transformerne. Der er i 
2010 foretaget en undersøgelse uden for hegnet. Konklusionen er, 
at der ikke er forurening, der truer grundvandet. Der er ikke un-
dersøgt indenfor hegnet. Da der kan være forureninger ved instal-
lationerne, opretholdes kortlægningen på V1.

Station Søn-
dervig. Poten-
tiel konflikt 
idet kabelan-
lægget skal fø-
res ind til sta-
tionen og sta-
tionen udvi-
des.

667-30938
V2-kortlagt
Holstebrovej 82, 6950 
Ringkøbing. Matr.nr. 
12b Nørby, Ringkø-
bing Jorder

Gartneri
Ejendommen er pesticidkortlagt i 1999, hvor det er oplyst, at gart-
neriet tidligere bestod af 2,3 hektar friland, men nu kun 0,5 tønder 
land. De første væksthuse kom i 1970. Sprøjtemidler blandes og 
sprøjteudstyr skylles på lokaliteten. 
Der er i 2005 udført en forureningsundersøgelse, hvor der blev på-
vist jordforurening med totalkulbrinter (gasolie) på 940 mg/kg TS 
og grundvandsforurening med totalkulbrinter (gasolie) på 130 
µg/l. Endvidere blev der påvist en grundvandsforurening med pe-
sticidet Lenacil.

Lokaliteten er 
af begrænset 
udbredelse og 
kan som ud-
gangspunkt 
undviges.

669-30292
V2-kortlagt
Ringkøbingvej, 6900 
Skjern.
Matr.nr. 7000b 
Lyager, Dejbjerg

Vejareal
Lokaliteten er kortlagt uden forudgående forureningsundersøgelse. 
Amtet har den 3. maj 2004 givet tilladelse jf. MBL § 19 til at an-
vende støberisand i forbindelse med cykelsti i amtsvejen Skjern-
Røgind (en strækning på ca. 250 m). Der tilføres op til 1.200 m3 
støbesand. Støbesandet har et indhold af total kulbrinter på mel-
lem 200 og 400 mg/kg TS og benzen på op til 2,5 mg/kg TS. End-
videre ligger indholdet af molybdæn på niveau med jordkvalitets-
kriteriet på 5 mg/kg TS. På baggrund heraf er der grundlag for at 
kortlægge arealet for indbygning af støbesandet på V2. 

Ved underbo-
ring af veja-
realer forven-
tes ikke kon-
takt med foru-
reningen.

669-00003
V2-kortlagt
Ånumvej 150, 6900 
Skjern.
Matr.nr. 23 Ånum, 
Skjern Jorder.

Losseplads S.16
Losseplads fra 1962 til 1970. Det oprindeligt registrerede areal er 
5.000 m2. Der er fra 1986 - 1989 udtaget vandprøver. Disse viste 
kun svag forurening med lossepladsperkolat fra depotet. Arealet 
blev besigtiget i 1993, hvor der blev observeret relativt meget byg-
ningsaffald og husholdnings-affald opblandet i markjorden - men 
også asfaltstumper. Grundejer oplyste, at kommunen ved ophør 
afdækkede med 30 cm sand og 30 cm muld. I 2006 er der lavet en 
vurdering i forhold til PAH og tungmetaller.

Lokaliteten er 
af begrænset 
udbredelse og 
kan som ud-
gangspunkt 
undviges.

655-30221
V1-kortlagt
Østermarksvej 3A, 
6880 Tarm.
Matr.nr. 4v Stovstrup 
By, Ådum

Transformatorstation Egvad 3.
Transformerstation med 150/60kv og 60/10 transformere. 37.500 
kg olie i alt. Der er Ingen oliegruber med støbt bund. Det er oplyst, 
at der tidligere er anvendt chlorerede opløsningsmidler i små 
mængder. Sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse er ikke anvendt.

Station 
Stoustrup. Po-
tentiel konflikt 
idet kabelan-
lægget skal fø-
res ind til sta-
tionen.
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22.9 Grundvand og drikkevandsinteresser

Der er væsentlige samfundsmæssige interesser i beskyttelse af grundvandet i 

Danmark, primært fordi det anvendes til drikkevandsforsyning. Hvor det i mange 

andre lande er almindeligt, at der er behov for rensning af vand inden det kan an-

vendes til drikkevand, så kan man i Danmark anvende grundvandet til drikke-

vand efter et minimum af rensning for naturligt forekommende stoffer. Derfor 

lægges der stor vægt på beskyttelse af grundvandet.

Den fremtidige vandforsyning sikres blandt andet gennem udpegning af områder 

med drikkevandsinteresser, se Tabel 22-6.

Tabel 22-6. Begreber vedrørende drikkevandsinteresser.

Drikkevandsinteresser

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD): Områder med særlige drikke-

vandsinteresser har højeste prioritet for drikkevand. Indenfor disse områder samt i indvin-

dingsoplande til almene vandværker gennemføres den afgiftsfinansierede grundvandskortlæg-

ning efter miljømålsloven.

Områder med drikkevandsinteresser (OD): Områder, som ikke er en del af OSD, men 

som kan have betydning for vandindvinding til mindre vandværker og erhverv.

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI): Nitratfølsomme områder er områder, hvor 

grundvandet er særligt følsomt over for nitratforurening. De nitratfølsomme indvindingsområ-

der er udpeget indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og i oplande til 

almene vandværker beliggende uden for OSD, hvor den naturlige beskyttelse er lille.

Indsatsområder: Områder, hvor der er behov for en særlig indsats til at beskytte drikke-

vandsinteresser, for eksempel indsatsområder med hensyn til nitrat (ION).

Afsnittet er baseret på baggrundsrapporten ”Øvrige miljøforhold” (NIRAS, 

2015f).

22.9.1 Metode

Kortlægning af jordbundens og undergrundens sammensætning og vurdering af 

undergrundens evne til at kunne forhindre eller forsinke forureningsudbredelse 

til vigtige grundvandsmagasiner indgår som baggrundsmateriale i de kortlægnin-

ger og vurderinger af grundvands- og drikkevandsinteresser, som dette afsnit er 

baseret på. Denne kortlægning anvendes til at vurdere risiko for nedsivning og 

spredning af forurening til de primære grundvandsmagasiner indenfor undersø-

gelsesområdet for landanlæg. 

Der er indsamlet eksisterende viden om grundvandsforhold, grundvandskortlæg-

ning og udpegning af indsatsområder for grundvandsbeskyttelse, samt oplysnin-

ger om drikkevandsinteresser og drikkevandsindvinding til almene formål inden-

for undersøgelsesområdet for landanlæg og ud til minimum 300 m fra undersø-

gelsesområdet. 



80

22.9.2 Grundvandsmagasiner og drikkevandsinteresser

Figur 22-26 - Figur 22-28 viser kortlægning af grundvandsmagasiner og drikke-

vandsinteresser langs undersøgelsesområdet for kabelanlæg og stationsanlæg. 

Der er en række områder med vigtige drikkevandsinteresser (områder med særli-

ge drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsoplande og nuværende 

indvindingsoplande til almen vandforsyning). 

På strækningen fra Vestkysten til Ringkøbing (Figur 22-26) passeres indsatsom-

råde Holmsland, hvor der er gennemført kortlægning af grundvandsressourcen 

(Miljøcenter Ringkøbing , 2008) og Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet 

indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2013b).

Den statslige kortlægning af grundvandet er således gennemført. I området findes 

vandværkerne Holmsland Vandværk, Kloster Vandværk og Søndervig Vandværk.

Der er udpeget to nitratfølsomme indvindingsoplande, som ligger delvist inden-

for undersøgelsesområdet for etablering af kabelanlæg.
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Figur 22-26. Undersøgelsesområde og grundvandskortlægning, herunder indsatsområde Holmsland.

Området for kabelstation ved Holmsland er  i forbindelse med udarbejdelse af VVM-

redegørelsen udgået som mulig placering af ny kabelstation.

På strækningen fra Ringkøbing til Lem (Figur 22-27) passerer undersøgelsesom-

rådet indvindingsoplandene til Ringkøbing Vandværks to kildepladser, hvor to 

delområder ved Øster No er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder. 

Begge berøres af undersøgelsesområdet.
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Figur 22-27. Grundvandskortlægning på strækningen fra Ringkøbing til Lem.

Længere mod sydøst passerer undersøgelsesområdet Lem Vandværk. Vandvær-

ket har oplyst, at der planlægges etableret to nye indvindingsboringer hhv. place-

ret på vandværkets egen grund og nord for Bjergvej. Undersøgelsesområdet for 

kabelanlægget er beliggende sydvest for disse områder.
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Figur 22-28. Grundvandskortlægning på strækningen fra Dejbjerg til Skjern.

På strækningen fra Lem til Station Stoustrup (Figur 22-28) passerer undersøgel-

sesområdet indvindingsoplandene til Dejbjerg og Stauning vandværker, hvor der 

også er udpeget nitratfølsomme indvindingsoplande, på baggrund af en kortlæg-

ning af grundvandsressourcen i området (By- og landskabsstyrelsen, Miljøcenter 

Ringkøbing, 2010).

Lidt længere mod sydøst passerer undersøgelsesområdet indvindingsoplandene 

til vandværkerne i Skjern hhv. Engtoften Vandværk og Vandværk Øst (se Figur 
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22-28). På baggrund af grundvandskortlægningen er arealer omkring de to kilde-

pladser udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde.

De eksisterende stationsanlæg og områderne for etablering af en ny kabelstation 

fremgår af Figur 22-26 til og med Figur 22-28. Station Søndervig og den vestlig-

ste del af området for placering af en ny kabelstation ligger indenfor indsatsom-

råde Holmsland. Station Lem Kær og Station Stoustrup ligger uden for områder 

med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene formål.

I hovedparten af området, som passeres af undersøgelsesområdet for landanlæg 

er de primære grundvandsmagasiner overlejret af dæklag, som indeholder tykke 

lerlag og derfor i meget begrænset udstrækning påvirkes af aktiviteter på jord-

overfladen herunder forureningsudslip til jorden. 

Undtagelser herfra er området med særlige drikkevandsinteresser på Holmsland 

og de nævnte udpegede nitratfølsomme indvindingsoplande, som passeres af un-

dersøgelsesområdet. I disse områder er der ikke tykke dæklag, som vil kunne re-

ducere transporten af vand og forurenende stoffer ned mod indvindingsmagasi-

nerne. 

Det skal imidlertid bemærkes, at der i de nitratfølsomme indvindingsoplande i 

kraft af forekomst af ilt og nitrat i vandet må forventes at være gode forhold for 

naturlig nedbrydning af en række stofgrupper, som er let nedbrydelige under ae-

robe forhold. Dette gælder f.eks. olieprodukter og vandblandbare opløsningsmid-

ler. Samme forhold gør sig gældende i områder med terrænnære sekundære 

grundvandsmagasiner, som typiske forekommer ovenover de tykke lerlag, som 

dækker de dybtliggende indvindingsmagasiner i hovedparten af undersøgelses-

området.

22.10 Overfladevand

Overfladevandssystemer indenfor undersøgelsesområdet for landanlæg kortlæg-

ges i dette afsnit. Ved ”overfladevand” forstås her vandløb, vådområder og søer. 

Afsnittet er baseret på baggrundsrapporten ”Øvrige miljøforhold” (NIRAS, 

2015f). 

Naturforhold i relation til søer og vandhuller i området er i relevant omfang be-

handlet i afsnit 22.3 vedrørende naturinteresser. 

Miljømålene i vandplanerne samt målsætningen om god økologisk tilstand er af 

relevans for projektet (LBK nr. 932 af 24/09/2009). Bestemmelser indeholdt i 

forslag til vandplaner for hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord 

(Naturstyrelsen, 2014b) er relevante for de vandløb, der krydses af projektområ-

det. 



85

En række vandløb er ikke omfattet af vandplanerne, men her gælder det i følge 

miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24/09/2009), at alt overfladevand og grundvand 

skal opnå god økologisk tilstand.

Okkerpotentielle områder er omfattet af okkerloven (LBK nr. 934 af 

24/09/2009). Dræning og derved grundvandssænkninger må generelt ikke ske i 

okkerpotentielle områder (LBK nr. 934 af 24/09/2009) (BEK nr. 1312 af 

20/11/2006).

22.10.1 Metode

På baggrund af oplysninger fra Danmarks Miljøportal (Danmarks Miljøportal, 

2014) er der foretaget en gennemgang af forekomsten af beskyttede vandløb in-

denfor undersøgelsesområdet.

Problemstillinger for overfladevand ved projektets gennemførelse er velafgræn-

sede i tid og geografisk påvirkning. I nedenstående er tilstanden for de vandløb, 

der ligger indenfor undersøgelsesområdet, beskrevet med baggrund i den nyeste 

viden, hvilket er basisanalysen for 2. generationsvandplanerne (Miljøministeriet, 

2014a). Vandløbenes målsætning er beskrevet med udgangspunkt i den, som er 

fastsat i 1. generationsvandplanerne (Miljøministeriet, 2014b).

Vandløbskvaliteten afhænger meget af de jordbundsforhold, som vandløbene lø-

ber igennem. Det vedrører især risikoen for påvirkning fra okker. Der er derfor 

foretaget en kortlægning af okkerpotentielle områder i undersøgelsesområdet. 

Forekomsten af okkerpotentielle områder er foretaget på baggrund af oplysninger 

fra Danmarks Miljøportal (Danmarks Miljøportal, 2014). 

22.10.2 Kortlægning af overfladevand

Undersøgelsesområdet er inddelt i fire delstrækninger, hvor hver delstrækning 

repræsenterer et vandløbssystem (se Figur 22-29 og Tabel 22-7). Vandløbssyste-

mer navngives typisk efter det vandløb, som er hovedåren i et sammenhængende 

netværk af vandløb. 

Tabel 22-7. Inddeling i delstrækninger for undersøgelsesområdet som fremgår af Figur 22-29.

Delstrækning Vandløbssystem

Delstrækning 1 Brønden

Delstrækning 2 Vonå

Delstrækning 3 Venner Å/Boling Bæk

Delstrækning 4 Skjern Å



86

Figur 22-29. Delstrækninger i undersøgelsesområdet på land for Vesterhav Syd Havmøllepark.
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1. generationsvandplanerne fastsætter et miljømål for vandløbene. Det overord-

nede miljømål er god økologisk tilstand, som svarer til faunaklasse 5-6 (DVFI)5. 

Udvalgte vandløb er målsat til høj økologisk tilstand, hvilket svarer til faunaklasse 

7 (DVFI), mens nogle vandløb blot er målsat til godt økologisk potentiale. Den ak-

tuelle tilstand (tilstedeværelsen af makrofytter, smådyr og fisk) for vandløbene er 

baseret på basisanalysen for 2. generationsvandplanerne.

Vandløb og okkerpotentielle områder indenfor de enkelte delstrækninger fremgår 

af Figur 22-30 til og med Figur 22-33. 

                                                       

5 Faunaklassen bedømmes efter en standardiseret metode (DVFI). Sammensætningen af vandløbssmådyr ud-

trykkes gennem faunaklassen på en skala fra 1 til 7. Faunaklassen er en indeksværdi for vandløbets biologiske 

tilstand (vandløbskvaliteten). Faunaklasse 7 svarer til uforurenede vandløb med en særdeles god biologisk

vandløbskvalitet, mens faunaklasse 1 angiver stærkt forurenede vandløb med en særdeles ringe biologisk 

vandløbskvalitet.
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Figur 22-30. Vandløb og okkerpotentielle områder indenfor delstrækning 1.
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Figur 22-31. Vandløb og okkerpotentielle områder indenfor delstrækning 2.
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Figur 22-32. Vandløb og okkerpotentielle områder indenfor delstrækning 3. 
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Figur 22-33. Vandløb og okkerpotentielle områder indenfor delstrækning 4. 

Omme Å og Skjern Å indgår i undersøgelsesområdet som en del af habitatområde 

nr. 61. Vurdering af påvirkninger af Natura 2000-områder fremgår af kapitel 24.
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22.10.3 Okkerpotentielle områder

Okkerpotentielle områder findes især i områder med hævet havbund, hvor der 

samtidig er et højt indhold af pyrit (et svovl- og jernholdigt mineral), og hvor 

jordbunden er sur. Okkerpotentielle områder er mest hyppige i den vestlige del af 

Jylland. Særligt i områder langs vandløb og i lavbundsarealer findes områder, 

hvor der er særlig stor risiko for udledning af okker. Afvanding og dræning af py-

ritholdige jorder resulterer i iltning af pyrit, hvorved der i første omgang dannes 

ferrojern (opløst jern), som igen iltes til ferrijern, der kan udvaskes og udfældes 

som et brunt og orangegult materiale kaldet okker. 

Okker er ikke giftigt for flora eller fauna i vandløb, men derimod er ferrojern me-

get giftigt, og allerede ved et indhold af opløst jern større end 0,2 mg/l ses en ef-

fekt på smådyrsfaunaen. Vandløb med høje koncentrationer af opløst jern vil ikke 

kunne opfylde en målsætning om god økologisk tilstand (Miljøcenter Ribe og 

Ringkøbing, 2008). Okker vil lægge sig på overflader i vandløbet, hvilket gør det 

svært for makrofaunaen at færdes i vandløbet. Okkeren har desuden en kvælende 

effekt på fiskeæg, og det kan ligeledes lægge sig på fiskenes gæller, hvorved de 

kan have svært ved at udnytte ilten i vandet (Jensen, et al., 2004).

Vandløb indenfor undersøgelsesområdet ligger i okkerklasse I, II eller III. De ok-

kerpotentielle områder fremgår desuden af Figur 22-30 til og med Figur 22-33.

Risikoen for okkerudledning er størst i forbindelse med længerevarende grund-

vandssænkninger, hvilket kan blive aktuelt ved opførelse af nye stationsanlæg. 

Som det fremgår af Figur 22-34 ligger en lille del af undersøgelsesområderne for 

nye stationsanlæg indenfor områder, hvor der er stor risiko for okkerudledning. 
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Figur 22-34. Undersøgelsesområde for stationsanlæg og okkerpotentielle områder. Området for kabelsta-

tion ved Holmsland er  i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen udgået som mu-

lig placering af ny kabelstation.
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23 Vurdering af 

miljøpåvirkninger 

I dette kapitel er der foretaget en vurdering af projektets miljøpåvirkninger. Med 

afsæt i gennemgangen af de eksisterende forhold i kapitel 22 er der for de enkelte 

emner foretaget en vurdering af påvirkningerne i anlægs-, drifts- og demonte-

ringsfasen.

Udformningen af havmølleparken ligger ikke fast på nuværende tidspunkt og der 

kan installeres forskellige møllestørrelser og fundamenttyper, samt benyttes for-

skellige anlægsteknikker til etableringen. 

Etableringen af Vesterhav Syd Havmøllepark med tilhørende landanlæg med til-

slutning til eksisterende elnet vil medføre, at mennesker og miljø kan blive påvir-

ket på forskellige niveauer og under forskellige omstændigheder. 

23.1 Landskab og visuelle forhold

Vesterhav Syd Havmøllepark med tilhørende tekniske anlæg vil påvirke det om-

kringliggende landskab visuelt. Fra havmølleparken og stationsanlæg vil påvirk-

ninger forekomme i anlægs-, drifts- og demonteringsfasen. Påvirkninger fra ka-

belanlæg er generelt mindre betydende og forekommer alene i anlægs- og demon-

teringsfasen.

Etablering af en ny kabelstation på Holmsland eller ved Station Søndervig vil ud-

over en visuel påvirkning ændre landskabet på de arealer, der inddrages til stati-

onsarealer.

Undersøgelsesområdet for anlæg på land gennemskærer særligt sårbare land-

skabstyper og områder af kulturhistorisk interesse, der formidler landskabets hi-

storie. Stations- og kabelanlæg kan derfor potentielt påvirke oplevelsen af land-

skabet og de kulturhistoriske værdier indenfor disse områder. Vurderingen af på-

virkninger fra kabelanlæg og stationsanlæg omfatter undersøgelsesområdet på 

land samt de nærmeste naboer. De potentielle påvirkninger er opsummeret i Ta-

bel 23-1.
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Tabel 23-1. Potentielle påvirkninger på landskab og visuelle forhold.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Landskabelig og visuel påvirkning fra 

havmølleparken
X X X

Landskabelig og visuel påvirkning fra 

ny kabelstation på fjordengene ved 

Ringkøbing Fjord

X X

Landskabelig og visuel påvirkning fra 

ny kabelstation mellem Kloster og 

Søndervig eller ved af Station Sønder-

vig

X X

Landskabelig og visuel påvirkning fra 

kabelanlægget
X (X) X

De gennemførte vurderinger gælder både for 3 MW, 6 MW og 10 MW havmøller-

ne. Vurdering af påvirkningen fra havmøllerne omfatter landskabet indenfor en 

radius på ca. 16 km fra havmølleparken. Det er indenfor dette område, at møller-

ne kan forventes at optræde så tydeligt i landskabet, at de kan påvirke landska-

bets karakter og særlige oplevelsesværdier. 

Visualiseringer af havmølleparken og stationsudvidelsen ved Station Søndervig er 

anvendt som støtte for vurdering af påvirkning på landskabet. Alle fotos er opta-

get med et fast 50 mm objektiv, således at billedet (gengivet i A3 format) så vidt 

muligt svarer til det menneskelige synsfelt. Visualiseringer af havmøllerne er ud-

arbejdet i Windpro, og visualisering af Station Søndervig er udarbejdet i en kom-

bination af Windpro, 3 D-modelleringssoftware (Rhinoceros) samt billedredige-

ring (Photoshop). Der henvises til baggrundsrapporten for nærmere metodebe-

skrivelse (NIRAS, 2015b). 

Udvalgte visualiseringer er gengivet i nærværende afsnit, men billederne er redu-

ceret fra deres oprindelige størrelse (A3), og derfor bør de betragtes i visualise-

ringsrapporten, når den landskabelige påvirkning vurderes. Placering af foto-

standpunkter for visualisering af havmølleparken og for visualisering af Station 

Søndervig ses i Figur 23-1 og Figur 23-3. De forskellige opstillingsmønstre som er 

visualiseret fremgår af Figur 23-2.
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Figur 23-1. Fotostandpunkter for visualisering af havmølleparken.
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Figur 23-2. Opstillingsmønster for 66 stk. 3 MW møller(a), 33 stk. 6 MW møller(b) og 20 stk. 10 MW 

møller(c).
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Figur 23-3. Fotostandpunkter for visualisering af Station Søndervig.
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23.1.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

Vurderingen af den landskabelige påvirkning i anlægsfasen tager udgangspunkt i 

den forstyrrelse, selve anlægsarbejdet vil påføre landskabet visuelt, samt de æn-

dringer, arbejdet kan påføre landskabets bærende karaktertræk. Der er påvirk-

ning fra etablering af anlæg på havet (havmølleparken) og fra anlæg på land (sta-

tionsanlæg og kabelanlæg).

Havmølleparken

I en stor del af anlægsfasen vurderes anlægsarbejdet især at komme til at påvirke 

de kystnære landskaber, hvor der er en visuel relation til kysten eller i øvrigt kort 

afstand til anlægsområdet på havet. Den forstyrrelse, arbejdet medfører, vurderes 

at være høj fra stranden og de høje klitter langs Vestkysten samt fra klitheden og 

fjordengene i nærzonen, mens den fra det øvrige fjordlandskab vurderes at være 

lav.

Påvirkningen fra anlægsfasen vil være midlertidig (omkring 2 år i perioden medio 

2016 – ultimo 2019). Den nationale/regionale landskabsinteresse i store dele af 

undersøgelsesområdet betyder, at den samlede påvirkning af landskabet vurderes 

at være moderat langs hele Vestkysten og i det meste af nærzonen, mens påvirk-

ningen vurderes at være mindre i det meste af mellemzonen. Længst mod nordøst 

i mellemzonen, i et landskab præget af landbrug, vurderes påvirkningen at være 

ubetydelig. Vurderingerne af påvirkninger i anlægsfasen er illustreret på Figur 

23-4.
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Figur 23-4. Den landskabelige påvirkning fra havmølleparken i anlægsfasen. Landskabsområdegræn-

serne består af klitlandskabet længst mod vest og fjordlandskabe længst mod øst, jf. Figur 

22-4.
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Stationsanlæg

Undersøgelsesområderne til placering af nye stationsanlæg ligger i fjordlandska-

bet. Landskabet er værdifuldt på grund af de geologiske strukturer, der formidler 

den dynamiske kystgeologi langs Vestkysten og omkring de vestjyske fjorde. 

Landskabet er desuden rig på særlige udsigter og naturoplevelser. Områderne 

ligger også indenfor eller grænser op til særlige kulturmiljøer, der blandt andet 

formidler bosætningshistorien i området. 

Under anlægsfasen kan forstyrrelsen af landskabet virke større end i driftsfasen 

på grund af visuel forstyrrelse fra anlægsaktiviteterne. Anlægsfasen er op til 1½ 

år for en ny kabelstation og op til 1 år for udvidelse af Station Søndervig. Under-

søgelsesområderne ligger i landskaber med nationale beskyttelsesinteresser, og 

den samlede påvirkning fra anlægsfasen vurderes at være moderat i de mest sår-

bare områder langs kysten, mens påvirkningsgraden vurderes at være mindre i 

undersøgelsesområdet nær Station Søndervig, se Figur 23-5.

Anlægsaktiviteten i forbindelse med udvidelsen af de eksisterende stationer i Lem 

Kær og Stoustrup vurderes at medføre en ubetydelig landskabelig påvirkning. 

Forstyrrelsen er kortvarig og sker indenfor de eksisterende anlæg.

Kabelanlæg

Naturområder eller på anden måde sårbare områder, som beskyttede diger, vand-

løb og lignende forventes at blive underboret eller retableret efter gravearbejdet 

(Energinet.dk, 2015a).

Alle klitfredede arealer skal underbores. Klitlandskabet har en karakter, der gene-

relt er meget sårbar over for anlægsarbejde og de bærende karaktertræk i form af 

store klitter og klithede vurderes særligt sårbare over for opgravning og tung tra-

fik. Det forudsættes i denne vurdering, at hele klitlandskabet vest for Holmsland 

Klit vil blive underboret, og at veje og vendepladser vil blive udnyttet i det om-

fang, der er behov for at komme til overfladen undervejs på strækningen. På den 

måde vurderes klitlandskabets karaktertræk ikke at blive påvirket af kabelanlæg-

get.

Landskabets karakter vurderes generelt ikke at blive påvirket af anlægsarbejdet 

for kabellægningen, idet der alene er tale om kortvarige terrænændringer som ef-

terfølgende retableres. I landskaber med særlige landskabsinteresser (national, 

regional eller lokal betydning) vurderes påvirkningsgraden at være mindre, men 

langt de fleste steder vurderes påvirkningen at være ubetydelig.
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Figur 23-5. Den landskabelige påvirkning fra anlæg af nye stationsanlæg og udvidelse af Station Søn-

dervig. Området for kabelstation ved Holmsland er  i forbindelse med udarbejdelse af VVM-

redegørelsen udgået som mulig placering af ny kabelstation.
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23.1.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

Mens havmølleparken og landanlæggene er i drift, vil der være en visuel påvirk-

ning fra havmøllerne og fra stationsanlæg. Kabelanlægget vil ikke udgøre en på-

virkning i driftsfasen, udover at der kan være spor i form af f.eks. fældende læ-

hegn, eller træer gennem skovarealer.

Havmølleparken

Vurderingen af den samlede påvirkningsgrad fra havmølleparken fremgår af Fi-

gur 23-6. Vurderingen er udover den visuelle påvirkning af landskabet bestemt af, 

hvorvidt landskabet er omfattet af særlige landskabsinteresser. 

Havmøllerne kan med deres store højde ses i et stort område. (De vurderede 3

MW, 6 MW og 10 MW møller i denne VVM-redegørelse har en total højde på 

henholdsvis 137 m, 179 m og 220 m).

I hovedparten af undersøgelsesområdet er der både en national, regional og lokal 

beskyttelsesinteresse knyttet til landskabet og oplevelsen af landskabet. Væsent-

ligt for vurderingen er, at havmølleparken har en udstrækning på 14 km langs ky-

sten og derfor mange steder vil fylde hele baggrunden, når de særligt værdifulde 

landskaber opleves.

Som det fremgår af Figur 23-6 vurderes kysten og de høje klitter langs kysten i 

nær- og mellemzonen samt det øvrige landskab i nærzonen at blive væsentligt

påvirket af både 3 MW og 10 MW havmøllerne (tilsvarende vil gælde for mellem-

liggende møllestørrelser). I mellemzonen vurderes også landskabet omkring Vest 

Stadil Fjord og den nordvestlige del af Ringkøbing Fjord at blive væsentligt på-

virket, mens det øvrige fjorddominerede landskab vurderes at blive moderat på-

virket. Længst mod nordøst i mellemzonen, i et landskab præget af landbrug, 

vurderes påvirkningen at være mindre.

Den væsentligste påvirkning fra havmølleparken ligger i Klitlandskabet, men der 

er også en væsentlig påvirkning i Fjordlandskabet, se Figur 22-4 for udpegning af 

de to landskabsområder. Påvirkningen indenfor henholdsvis klitlandskabet og 

fjordlandskabet er detaljeret beskrevet i nedenstående.
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Figur 23-6. Den landskabelige påvirkning fra havmølleparken i driftsfasen. Landskabsområdegrænser-

ne består af klitlandskabet længst mod vest og fjordlandskabe længst mod øst, jf. Figur 22-4.

Klitlandskabet

Hele klitlandskabet ligger indenfor planlovens kystnærhedszone og er i kommu-

neplanen udpeget som særligt værdifuldt landskab. Yderligere er dele af området 

omfattet af landskabsfredninger og kulturmiljøudpegninger. Landskabsværdierne 

har dermed både national/regional og lokal interesse, se afsnit 22.1.2. 
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Figur 23-7. Udsigt over klitheden syd for Vester Husby i den nordligste del af undersøgelsesområdet. 

Her er de enkelte sommerhuse i høj grad tilpasset landskabet (NIRAS, 2015a).

De bærende karaktertræk i klitlandskabet vurderes ikke forenelige med store tek-

niske anlæg, særligt på grund af det småkuperede terræn og klithedens rumlige 

afgrænsning mod kysten, som de høje klitter langs kysten skaber (Figur 23-7). 

Dermed er landskabet præget af en lille skala og overordnet lukket ramme, som 

forholdsmæssigt meget store elementer må forventes at få en meget dominerende 

og visuelt forstyrrende indflydelse på. Påvirkningen vurderes særlig stor indenfor 

nærzonen, hvor landskabet vurderes at få et teknisk præg, fordi havmølleparken

har en stor udbredelse langs kysten. Også fra de høje klitter vil havmøllernes 

kystnære placering betyde, at de vil være meget dominerende i landskabsbilledet. 

Herfra knytter oplevelsen sig til de vide udsigter over havet og på langs af kysten, 

der kan opleves fra dette højtliggende terræn. 

Havmøllerne vurderes at blive synlige langs det meste af kysten, de høje klitter 

langs kysten og den bagvedliggende klithede mellem Vester Husby i nord og 

Holmlands Klit i syd (Figur 23-7). På grund af landskabets store oplevelsesværdi, 

der er knyttet til oplevelsen af det ”rå”, ”vilde” og uforstyrrede kystlandskab, vur-

deres møllernes synlighed at få en stor forstyrrende effekt, uanset om det kun er 

en mindre del af møllerne, der er synlige, eksempelvis fra klitheden, eller hele 

havmølleparken, som den vil være fra kysten og de høje klitter. Det understøttes 

af visualiseringer fra udvalgte punkter langs kysten (NIRAS, 2015b).

Fordi havmølleparken har en stor udstrækning langs kysten, vil alle møller i par-

ken ikke kunne opfattes i samme synsfelt, men møllerne vil fylde udsigten i flere 

retninger. De udvalgte visualiseringer i det følgende, illustrerer udsigterne over 

klitlandskabet ved Søndervig (Figur 23-8, Figur 23-9), hvor møllerne fra samme 

punkt i landskabet vil indgå i udsigterne mod nordvest og sydvest.
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Figur 23-8. Fotostandpunkt 4. Øverst: Udsigt mod vest/nordvest over klitlandskab og kyst ved Sønder-

vig uden havmøller. Nederst: Visualisering med 3 MW havmøller. Havmølleparken strækker 

sig længere mod syd (venstre for billedet) (NIRAS, 2015b).

Udvalgte visualiseringer er gengivet i nærværende afsnit som eksempler. Det skal understreges, at 

billederne her er reduceret væsentligt fra deres oprindelige størrelse (A3), og i denne rapport derfor 

alene er til orientering og ikke kan betragtes som udtryk for retvisende visuel påvirkning. Det skal 

ligeledes pointeres, at det ikke er det fulde antal vindmøller der kan ses på alle visualiseringer. Vi-

sualiseringerne bør betragtes i visualiseringsrapporten (NIRAS, 2015b), når den landskabelige på-

virkning vurderes. 
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Figur 23-9. Fotostandpunkt 4. Øverst: Udsigt fra samme punkt som Figur 23-8, men mod vest/sydvest, 

uden havmøller. Nederst: 3 MW havmøller. Havmølleparken strækker sig længere mod nord 

(højre for billedet) (NIRAS, 2015b).

Fra kysten og de høje klitter er en væsentlig del af landskabsoplevelsen de vide og 

uforstyrrede udsigter. Fra stranden opleves landskabet som et velafgrænset kyst-

rum, der mod øst afgrænses af høje klitter og mod vest åbner sig over Vesterha-

vet. I det følgende illustrerer visualiseringer påvirkningen af en havmøllepark, 

når man står på stranden ved Nørre Lyngvig (Figur 23-10, Figur 23-11). Også her 

vil havmøllerne fylde hele synsfeltet, når man fra samme sted i landskabet kigger 

ud over havet mod nordvest og sydvest.
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Figur 23-10. Fotostandpunkt 7. Udsigt over havet mod sydvest fra strand ved Nørre Lyngvig(indenfor 

nærzonen). Øverste billede uden havmøller og efterfølgende med henholdsvis 3 MW og 10 

MW havmøller (NIRAS, 2015b).
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Figur 23-11. Fotostandpunkt 7. Udsigt over havet mod nordvest fra strand ved Nørre Lyngvig(indenfor 

nærzonen). Øverste billede uden havmøller og efterfølgende med henholdsvis 3 MW og 10 

MW havmøller (NIRAS, 2015b).
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Syd for Hvide Sande kan den buede kystlinje sammen med de høje klitter i nogen 

grad begrænse møllernes synlighed fra kysten, mens de fortsat vurderes synlige 

fra klitterne. Visualiseringerne i det følgende illustrerer havmølleparken, som 

herfra ses i sammenhæng med eksisterende møller på Hvide Sande Havn (Figur 

23-12).

Figur 23-12. Fotostandpunkt 9. Øverst: Udsigt mod nordvest over klitlandskabet syd for Hvide Sande. De 

tre vindmøller ved Hvide Sande Nordhavn er centrale elementer i landskabsbilledet. De 

fremstår som en velafgrænset enhed med det åbne land i baggrunden. Nederst: 10 MW

havmøller. Udsigten er tydeligt præget af flere ”lag” af tekniske anlæg – dels på havnen og 

dels på havet – der giver udsigten et teknisk udtryk (NIRAS, 2015b).

Fra klitheden (bag de høje klitter langs kysten) vurderes havmøllerne at være me-

get synlige indenfor nærzonen. Lige bag ved de høje klitter nærmest kysten, vil 

klitterne have en afskærmende effekt, men lidt længere tilbage i landskabet vil 

møllerne blive meget synlige over klitterne. Omkring Nørre Lyngvig vurderes 

møllernes synlighed at komme til at påvirke oplevelsen af Nørre Lyngvig Fyr, der 

i dag står som et isoleret orienteringspunkt højt i klitlandskabet (se Figur 23-13)
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og med mange møller i baggrunden vil denne effekt og oplevelse blive væsentligt 

svækket, når man står højt oppe i terrænet ved fyret og kigger ud over havet.

Figur 23-13. Nørre Lyngvig Fyr, der står med en uforstyrret baggrund (NIRAS, 2015a).

Særligt indenfor nærzonen kan havmøllerne komme til at opleves som et massivt 

teknisk anlæg, der afgrænser kystrummet mod vest, men de vil også have en væ-

sentlig synlighed fra kysten i mellemzonen (Figur 23-14). Både fra kysten og klit-

terne langs kysten vurderes møllerne at blive så markante i landskabsbilledet, at 

de vil tilføre landskabet en høj grad af forstyrrelse og resultere i en væsentlig på-

virkning i hele nær- og mellemzonen.

Figur 23-14. Kysten syd for Hvide Sande (NIRAS, 2015a).
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Fra mellemzonen vurderes møllerne også i vidt omfang at blive synlige fra klithe-

den, selv om de høje klitter i disse områder vil have en større afgrænsende effekt. 

Her vil det antageligt i langt højere grad blive vingespidserne, der ses rotere over 

klitterne, og synligheden forventes størst fra 10 MW møllerne. De udvalgte visua-

liseringer er eksempler på de visuelle påvirkninger i mellemzonen set fra forskel-

lige standpunkter og der vil være andre punkter, hvor synligheden kan være såvel 

større som mindre. 

Samlet set vurderes påvirkningen af landskabet på klitheden at være væsentlig

nord for Hvide Sande og moderat syd for Hvide Sande, hvor udsigten til havmøl-

leparken allerede i dag i nogen grad er præget af tekniske anlæg omkring Hvide 

Sande Havn. Påvirkningen af klitheden i mellemzonen længst mod nord vurderes 

moderat, fordi der er usikkerhed om, hvorvidt møllerne vil være synlige herfra

(se Figur 23-6).

Fjordlandskabet

Det meste af fjordlandskabet ligger indenfor planlovens kystnærhedszone og er i 

kommuneplanen udpeget som særligt værdifuldt landskab og særligt værdifuldt 

kulturmiljø. Yderligere er Vest Stadil Fjord omfattet af en landskabsfredning. Der 

er derfor både national/regional og lokale interesser indenfor området, se afsnit 

22.1.2.

Der er forskel på, i hvor høj grad de kystnære havmøller vurderes at komme til at 

præge fjordlandskabet visuelt. Møllerne vurderes at blive meget synlige indenfor 

hele undersøgelsesområdet selv over store afstande, hvilket er illustreret med ne-

denstående visualiseringer (NIRAS, 2015b).

Længst mod nordøst har fjordlandskabet en karakter, der i højere grad vurderes 

forenelig med den visuelle påvirkning fra en havmøllepark end det øvrige land-

skab mod vest. Fjordlandskabet mod nordøst er præget af landbrug, og her vur-

deres påvirkningsgraden at være mindre (se Figur 23-6).

I den øvrige del af fjordlandskabet vurderes særligt landskabets oplevelsesværdi, 

herunder udsigterne på tværs af fjordene, sårbare over for havmøllerne, der vil 

komme til at stå som en lang række tekniske anlæg, som rager op over klitterne 

langs Vestkysten. Betydende for vurderingen er, at havmølleparken vil strække 

sig 14 km langs kysten og dermed udfylde en stor del af horisonten, når man ser 

på tværs af fjordene fra nord og øst. Påvirkningen fra havmølleparken vurderes at 

være moderat med undtagelse af landskabet omkring Vest Stadil Fjord (Figur 

23-15) og den nordvestlige del af Ringkøbing Fjord og fjordengene vest for Ring-

købing Fjord, hvor påvirkningen vurderes at være væsentlig (se Figur 23-6).



113

Figur 23-15. Fotostandpunkt 2. Stadil Fjord fra nord mod syd/sydvest ca. 13 km fra havmølleparken. 

Øverst uden havmøller og efterfølgende med henholdsvis 3 MW og 10 MW havmøller. Bille-

derne bør ses i visualiseringsrapporten, da det er meget vanskeligt at se møllerne i denne op-

løsning (NIRAS, 2015b).
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Lysafmærkning af havmølleparken

På grund af den lovpligtige lysafmærkning af møllerne vil den visuelle påvirkning 

også være til stede i skumringen, om natten og i dårligt vejr. Kravet til lysaf-

mærkning er fastlagt af Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen af hensyn til luftfarts-

sikkerhed og skibstrafikken. Belysningen om natten vil uanset møllestørrelse be-

stå af rødt lys monteret på møllernes nacelle. Lyset blinker med et fast interval. 

Om dagen anvendes samme lys som natbelysningen for møller under 150 m (her 

illustreret ved 3 MW møllen, se Figur 23-16). For møller over 150 m (her illustre-

ret ved 10 MW møllen, se Figur 23-16) er der krævet et intensivt hvidt blinkende 

lys, som er væsentligt stærkere end det røde lys som anvendes for møller under 

150 m. Figur 23-16 og Figur 23-17 viser visualiseringer fra stranden ved Sønder-

vig i dårligt vejr og om natten.

Figur 23-16. Fotostandpunkt 3. Øverst: Udsigt fra stranden ved Søndervig (højre side af panoramabille-

de i gråvejr ca. 4,3 km fra nærmeste 3 MW havmøller. Nederst: Udsigt fra stranden ved 

Søndervig (højre side af panoramabillede i gråvejr ca. 4,5 km fra nærmeste 10 MW havmøl-

ler (NIRAS, 2015b).
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Her ses det tydeligt, at den røde belysning på møller under 150 m vil være væ-

sentlig mindre synlige i dårligt vejr end det hvide lys på møller over 150 m. Om 

natten når styrken på lyset er ens vil påvirkningen afhænge af antallet af belyste 

møller, som øges jo flere møller der opstilles, men også afhænger af opstillings-

mønsteret.

Principperne for belysning af de enkelte møller i en havmøllepark er gennemgået 

i baggrundsrapporten for visualiseringer (NIRAS, 2015b). Rapporten har også 

flere visualiseringer af belysning.

Figur 23-17. Fotostandpunkt 3. Øverst: Udsigt fra stranden ved Søndervig (venstre side af panoramabil-

lede om natten ca. 4,3 km fra nærmeste 3 MW havmøller. Nederst: Udsigt fra stranden ved 

Søndervig (venstre side af panoramabillede om natten ca. 4.6 km fra nærmeste 10 MW 

havmøller (NIRAS, 2015b).

Visualiseringen illustrerer den situation, hvor lysene er ”tændt”, men visualise-

ringen kan ikke illustrere selve den blinkende effekt. Det vurderes, at blinkene i 

nogen grad vil forstærke den visuelle effekt. Der forventes at blive en visuel på-

virkning fra lysene i store dele af de områder, hvor møllerne vil være synlige, dvs. 

at også en stor del af ”baglandet” vurderes at blive påvirket visuelt. Det vil dog 

især være i de helt kystnære områder langs Vestkysten, at den visuelle påvirkning 

vurderes at blive væsentlig. Vurderingen er set i forhold til, at disse landskaber og 

udsigten over havet stort set ikke er påvirket af lys i dag.
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Lysafmærkningen betyder, at perioden hvor landskabet bliver påvirket væsentlig, 

moderat og mindre bliver udvidet med tilsvarende påvirkninger til hele døgnet.

Kabelstation på fjordengene ved Ringkøbing Fjord

Undersøgelsesområdet for placering af en ny kabelstation bag klitlandskabet på 

Holmsland Klit ligger i overgangen mellem klitheden og de fjordenge, der stræk-

ker sig mellem Holmsland Klitvej og kysten mod Ringkøbing Fjord, se Figur 

23-18. Landskabet er her meget åbent og i høj grad præget af afgræssede enge. 

Den åbne karakter betyder, at landskabet også er præget af udsigter på tværs af 

engene og fjorden.

Langs Holmsland Klitvej, der forløber nord-syd på grænsen mellem fjordland-

skabet og kiltlandskabet, på vest siden af Ringkøbing Fjord, ligger enkelte små 

gårde. Nogle af dem er gamle strandfogedgårde, der er centrale elementer i ud-

pegningen af det særligt værdifulde kulturmiljø. Tidligere har fjordengene også 

været præget af mange minkfarme, men de er i dag nedlagt og fjernet. Tilbage er 

derfor et landskab, der generelt opleves uden visuel påvirkning fra byggeri eller 

tekniske anlæg. Et stort luftledningsanlæg krydser dog undersøgelsesområdet 

omkring Tyvmose og Baggers Dæmning6.

                                                       

6 Østsiden af Holmsland Klit har gennem mange år været friholdt for tekniske anlæg og ny bebyggelse. Hele 

området omkring Ringkøbing Fjord er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab. Det vurde-

res i VVM-redegørelsen, at området fortsat bør friholdes for tekniske anlæg og at de landskabelige interesser i 

området på østsiden af Holmsland Klit vejer tungere end et nettab mv. Placering af en ny kabelstation vil der-

for være ved Station Søndervig, således at reduktionen til ét kabel og transformeringen til 150 kV kan ske her.
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Figur 23-18. Den landskabelige påvirkning fra nye stationsanlæg i driftsfasen (NIRAS, 2015a).

Figur 23-19 giver et indtryk af, hvordan en kabelstation er opbygget, og hvordan 

den tager sig ud.

Særligt landskabets naturpræg og det visuelle samspil mellem strandengene og 

fjorden betyder, at landskabet her har en karakter, der vurderes at være sårbar 

over for påvirkning fra tekniske anlæg, som på grund af landskabets åbne karak-

ter vurderes at blive synlige over store afstande (Figur 23-20). Den i forvejen me-

get sparsomme bevoksning i hele landskabet nær Vestkysten afspejler svære 
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vækstbetingelser for træer og buske i området, og det er derfor vanskeligt at etab-

lere en bevoksning omkring anlægget, der vil have en tilstrækkelig afskærmende 

effekt.

Figur 23-19. Illustration af en kabelstation (NIRAS, 2015b).

Det forventes dermed, at anlægget delvist vil være synligt på tværs af strandenge-

ne nord og syd for Tyvmose i en afstand af cirka 1,5–2,5 km fra anlægget, men 

vurderes at optræde markant i landskabet indenfor mindst 1 km fra anlægget. 

Synligheden er især bestemt af den sparsomme bebyggelse samt småkrat i områ-

det, der i nogen grad begrænser udsigterne på tværs af landskabet i nordlig og 

sydlig retning.
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Figur 23-20. Udsigt over fjordengene mod øst. Foto: NIRAS.

Samtidig forventes anlægget også meget tydeligt på tværs af Ringkøbing Fjord fra 

kysten mellem Ringkøbing og Søndervig, mest markant dog fra kysten omkring 

Baggers Dæmning og Sandene. Påvirkningen fra et anlæg på strandengene vurde-

res dermed at være væsentlig.

Kabelstation mellem Kloster og Søndervig

Undersøgelsesområdet ligger nord for Søndervig Landevej. Det ligger delvist in-

den for et område udpeget til værdifuldt kulturmiljø (se afsnit 22.1.2). Ved place-

ring af et stationsanlæg, bør der være opmærksomhed omkring udformningen og 

placeringen i forhold til det værdifulde kulturmiljø. I forbindelse med detailplan-

planlægningen bør det dog undersøges, om udpegningen er relevant for det kon-

krete areal, idet arealet ligger nordfor Hovedvej 15 og dermed løsrevet fra den øv-

rige udpegning mellem Ringkøbing Fjord og Hovedvej 15. Grænsedragningen kan 

formodes at være foretaget unøjagtigt med udgangspunkt i Hovedvej 15.

Det vurderes, at den visuelle forstyrrelse fra en kabelstation i undersøgelsesom-

rådet mellem Kloster og Søndervig vil være middel. Til grund for vurderingen lig-

ger, at vækstbetingelserne er så dårlige i området, at der ikke vil kunne etableres 

en bevoksning omkring anlægget med tilstrækkelig afskærmende effekt. Dermed 

vil anlægget komme til at påvirke den visuelle oplevelse af de særligt værdifulde 

landskaber, der ligger lige syd for en ny kabelstation. 

Den vestlige del af undersøgelsesområdet grænser helt op til den eksisterende 

Station Søndervig. Hvis kabelstationen placeres i den vestlige del men dog visuelt 

adskilt fra den eksisterende Station Søndervig, bør det samlede visuelle indtryk 

inddrages i vurderingerne af en mulig placering. Som vist på Figur 23-18 vurderes 

påvirkningen at være moderat.
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Kabelstation ved Station Søndervig

Den eksisterende station Søndervig ligger på en åben mark omgivet af bevoks-

ning. Bevoksningen dækker bygningen, men ikke de udendørs anlæg, der tydeligt 

rager over bevoksningen (se Figur 23-21). Ved dette anlæg er den eksisterende 

mast, der står uden for anlægget, dog det mest markante element i landskabet.

Med den skitserede udbygning med en kabelstation, vil stationen blive udvidet 

mod syd og øst. I landskabet forventes det nye anlæg at komme til at udfylde en 

stor del af billedet til højre for det eksisterende anlæg (se Figur 23-21). På grund 

af den kun delvise afskærmning, som bevoksning over tid vil kunne opnå, vurde-

res anlægget at blive meget synligt i landskabet; særligt fra Søndervig Landevej, 

der er hovedfærdselsåre mellem Ringkøbing og Søndervig/Hvide Sande. Det skal 

dog bemærkes, at placeringen af en kabelstation i forlængelse af Station Sønder-

vig vil ændre udtrykket i nærområdet mindre end hvis kabelstationen blev bygget 

på en bar mark, idet der i dag allerede er et teknisk anlæg og en høj maste samt 

landsbrugsbygninger.

Området ligger i et særligt værdifuldt landskab, der knytter sig dels til fjordene og 

dels til klitlandskabet langs Vestkysten, og lige nord for et særligt værdifuldt kul-

turmiljø, der er knyttet til nordkysten omkring Ringkøbing Fjord og bebyggelsen 

her. En kabelstation ved Station Søndervig påvirker et landskab med natio-

nal/regional og lokale interesser og påvirkningen vurderes derfor at være mode-

rat.
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Figur 23-21. Station Søndervig set fra Søndervig Landevej. Øverst før udvidelse og nederstefter en even-

tuel udvidelse (NIRAS, 2015b).

Station Lem Kær og Station Stoustrup

Stationsudvidelserne ved Lem Kær og Stoustrup vil ske indenfor de eksisterende 

stationsanlæg og vil omfatte tilføjelse af tilsvarende anlægsdele, som de der i dag 
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findes på stationerne. Udvidelserne vurderes ikke at komme til at påvirke land-

skabet anderledes, end de eksisterende anlæg gør i dag. Påvirkningen af landska-

bet nær stationerne vurderes derfor at være ubetydelig.

Kabelanlæg

Efter en kort reetableringsperiode, vil der i langt de fleste landskaber ikke være 

synlige spor af kabelanlægget.

Naturområder eller på anden måde sårbare områder, som klitlandskab, beskytte-

de diger, vandløb og lignende forventes at blive underboret eller retableret efter 

gravearbejdet, så elementerne i driftsfasen ikke vil være præget af kabellægnin-

gen (Energinet.dk, 2015a).

Hvor kabelanlægget passerer gennem skovområder er der risiko for et synligt 

spor gennem skoven, men der er mulighed for at afbøde den visuelle påvirkning 

ved at genplante eller tillade tilvækst med buske og træer uden dybtgående rød-

der.

Samlet set vurderes jordlagte kabler ikke at påvirke landskabet i driftsfasen, da 

kabellægningen ikke vurderes at komme til at ødelægge eller præge landskabets 

bærende karaktertræk eller særlige oplevelsesværdier. Påvirkning fra kabelan-

lægget vurderes at være ubetydelig.

23.1.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen

I demonteringsfasen vurderes landskabet at blive påvirket af forstyrrelse fra ar-

bejdet med nedtagning og demontering af anlæggene på tilsvarende måde som 

arbejdet i anlægsfasen, da arbejdet forventes at have omtrent samme karakter og 

varighed. 

Det anses dog ikke for sandsynligt, at stationsanlæg nedbrydes igen, da de forven-

tes anvendt som stationsanlæg, også efter at havmølleparkens levetid er udløbet. 

23.1.4 Afværgeforanstaltninger

Type af havmøller

En væsentlig parameter for havmøllernes forstyrrende effekt og påvirkning af 

landskabet er antallet af møller. Et meget stort antal små møller (op til 66 stk. 3 

MW møller) vil have en langt mere dominerende og uroskabende effekt i land-

skabet end færre, store møller (op til 20 stk. 10 MW møller). Dels vil et stort antal 

møller give kystlandskabet et meget teknisk udtryk i sig selv, men derudover vil 

små møller også give et mere uroligt bevægelsesbillede, fordi møllevingerne vil 

have en hurtigere rotation på små møller end på store møller.
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Figur 23-22. Fotostandpunkt 3. Standen ved Søndervig. Øverst: 3 MW møller, kun 36 af 66 møller kan ses 

på visualiseringen. Midt: 6 MW møller, kun 18 af 33 møller kan ses på visualiseringen. Ne-

derst: 10 MW møller, kun 11 af 20 møller kan ses på visualiseringen (NIRAS, 2015b)

Ud fra en landskabelig betragtning bør der derfor lægges op til at opstille så højt-

ydende møller som muligt, så antallet af møller bliver så lille som muligt samt at 

disse møller er så lave som muligt, men samtidigt fremstår med harmoniske pro-

portioner. Det er desuden væsentligt for ikke at skabe en større uro i landskabet 

end nødvendigt, at der kun rejses møller af samme højde, udseende og type in-

denfor området, og at disse står i en samlet gruppe. 

I det omfang de konkrete krav til belysning kan tilpasses for et endeligt projekt, 

vil det være en betydelig visuel bedring, hvis antallet af møller, der påkræves be-

lysning kan mindskes, og/eller lysstyrke og -type kan bearbejdes, så synligheden 

inde på land mindskes.
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Udnyttelse af undersøgelsesområdet for havmøller

Omkring Vesterhav Syd Havmøllepark er de landskabelige interesser særligt ud-

talte nord for Søndervig, hvor klitlandskabet gennem fredning er bevaret uden 

bebyggelse og andre elementer/anlæg, der visuelt kan forstyrre eller på anden 

måde påvirke en ”ren” natur- og landskabsoplevelse. 

En væsentlig afværgeforanstaltning i forhold til den landskabelige påvirkning vil 

være at undgå havmøller i den nordøstlige del af havmølleområdet ud for Holms-

land Klitby. Det reducerer både påvirkningen af klitlandskabet mod nord og sik-

rer det mest sammenhængende havmølleområde.

Forslag til reduceret opstillingsmønster er vist på Figur 23-23.

Figur 23-23. Forslag til reduceret opstillingsmønster.

Figur 23-24 viser visualiseringer af 6 MW møller fra stranden i Søndervig for 

henholdsvis det oprindelige opstillingsområde og det reducerede opstillingsom-

råde.
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Figur 23-24. Panorama fra stranden ved Søndervig; - venstre del af panorama ses på denne side, højre 

del af panorama ses på modstående side. Øverst vises det oprindelige opstillingsområde for 

havmøller med 6 MW møller, hvor afstanden til nærmeste mølle er ca. 4,6 km. Nederst vises 

det reducerede opstillingsområde for havmøller med 6 MW møller, hvor afstanden til nær-

meste mølle er ca. 7,2 km. Bemærk at kun 22 af i alt 33 6 MW havmøller kan ses på visuali-

seringerne, de resterende havmøller er placeret til venstre for billederne(NIRAS, 2015b).
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Begrænses områdets udstrækning langs kysten, vil det betyde, at havmøllerne i 

mindre grad vil udfylde horisonten i hele synsfeltet. Påvirkningen af de oplevel-

sesrige landskaber omkring fjordene vurderes dermed i nogen grad at blive redu-

ceret.

Opstillingsmønster

Opstillingsmønsteret har stor betydning for, hvordan en møllegruppe optræder i 

landskabet og præger den visuelle oplevelse af landskabet. For at reducere hav-

møllernes forstyrrende effekt bør havmøllerne opstilles i et let opfatteligt mønster 

og optræde i landskabet som en velafgrænset gruppe.

Havmøllerne bør kun placeres i to eller flere rækker, hvis de derved kan udgøre 

en samlet gruppe med lige mange møller i parallelle rækker.

Møller på én række vil fremstå langt mest geometrisk enkelt i landskabet, da 

denne opstilling ikke vil fremstå med visuelle overlap mellem møllerne set fra 

forskellige steder i landskabet.

Havmøllerne bør desuden placeres så langt fra kysten som muligt, for at mindske 

den visuelle påvirkning fra det kystnære landskab mest muligt. 

Det skal bemærkes, at afværgeforanstaltninger vedrørende opstillingsmønstre ik-

ke er indarbejdet i de opstillingsmønstre som har dannet baggrund for visualise-

ringer og vurderinger af landskabspåvirkningen.

Stationsanlæg

Det er vurderet, at placering af en ny kabelstation på Holmsland Klit vil resultere 

i en væsentlig landskabelig påvirkning. Landskabet er meget åbent og fremstår 

generelt uden visuel påvirkning fra byggeri eller tekniske anlæg. Hvis en ny ka-

belstation i stedet placeres i undersøgelsesområdet nær Kloster By vil det resulte-

re i en moderat landskabelig påvirkning. 

En særlig udfordring i forhold til at indpasse stationsanlæg i landskabet nær 

Vestkysten er, at landskabet er stærkt præget af vestenvind og havgus, der bidra-

ger væsentligt til svære vækstbetingelser for træer og buske. Derfor vurderes det 

ikke muligt at afskærme et stationsanlæg tilstrækkeligt med bevoksning. 

Det er vurderet, at der ikke kan opnås tilstrækkelig landskabelig tilpasning ved at 

arbejde med anlæggenes arkitektoniske udformning, eller udnytte terrænforhold 

til at supplere bevoksningens afskærmende effekt, eller sænke anlægshøjderne 

ved at grave anlægget ned i terræn.

Der er derfor fundet behov for at reducere den landskabelige påvirkning ved at 

placere en ny kabelstation i de dele af undersøgelsesområdet, der vurderes at bli-

ve påvirket mindst. Derfor er det endelige areal for en ny kabelstation reduceret 

til et areal ved den eksisterende Station Søndervig. Arealet fremgår af Figur 

23-25.
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Figur 23-25. Endeligt areal for ny kabelstation og undersøgelsesområde for kabelanlæg på land.

Kabellægning

Der vurderes generelt ikke behov for afværgeforanstaltninger i forhold til kabel-

lægning, da de landskabstræk, der kan blive påvirket af anlægsarbejdet, forventes 

underboret eller reetableret efter gavearbejde (Energinet.dk, 2015a). Det gælder 

beskyttede diger og beskyttede naturområder. Det er i vurderingen antaget, at he-

le klitlandskabet vil blive underboret, og at veje og vendepladser vil blive benyttet 

i det omfang, der er behov for at komme til overfladen undervejs på strækningen. 



129

På den måde vurderes klitlandskabets karaktertræk ikke at blive påvirket af an-

lægsaktiviteten.

23.1.5 Sammenfattende påvirkninger

Den landskabelige påvirkning fra havmølleparken vil forekomme indenfor nær-

og mellemzonen, se Figur 23-6.

Det er især klitlandskabet, der vurderes særligt sårbart over for kystnære havmøl-

ler, fordi møllerne på grund af landskabets karakter generelt vurderes at komme 

til at præge landskabet visuelt med en stor dominerende effekt. Men også i fjord-

landskabet vurderes havmøllerne at komme til at præge oplevelsen af de særligt 

værdifulde og oplevelsesrige landskaber. Havmølleparken kommer til at strække 

sig over en lang kyststrækning og vil dermed komme til at udfylde en stor del af

synsfeltet.

Selv om den vurderede påvirkningsgrad ikke afspejler en forskel mellem 3 MW og 

10 MW havmøller, vil det ud fra et landskabeligt synspunkt være væsentligt, at 

den ønskede energieffekt opnås med så få møller som muligt for at reducere 

havmølleparkens samlede størrelse. Selvom store møller vil være synlige over 

større afstande, vurderes de at tilføre landskabet en mere afdæmpet forstyrrelse 

på grund af et mere roligt bevægelsesmønster i møllevingernes rotation. 

Den landskabelige påvirkning fra stationsanlæg knytter sig især til etablering af 

en ny kabelstation. Øvrige udvidelser vil ske indenfor eksisterende anlæg og vur-

deres ikke at påvirke landskabet.

Det undersøgte område på Holmland Klit er fravalgt for placering af en ny kabel-

station efter en vurdering af den landskabelige påvirkning. Ønsket om at reducere 

nettab og deraf omkostninger til det samlede projekt ved at have en kystnær ka-

belstation har medført, at der i VVM-redegørelsen er undersøgt større områder så

nært ilandføringspunkterne som muligt, hvoraf det ene er placeret på østsiden af 

Holmsland Klit. Østsiden af Holmsland Klit har gennem mange år været friholdt 

for tekniske anlæg og ny bebyggelse. Hele området omkring Ringkøbing Fjord er i 

kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab. 

Det vurderes, at området fortsat bør friholdes for tekniske anlæg og at de land-

skabelige interesser i området på østsiden af Holmsland Klit vejer tungere end 

nettab og de derved øgede omkostninger.

Der har været overvejelser om at placere et kabelanlæg, der indpasses sommer-

husbebyggelsen på den vestlige side af vejen ved Holmsland Klit, men det er vur-

deret til ikke at medføre en markant ændret påvirkning og at det teknisk og øko-

nomisk også vil vanskeliggøre projektet.

En ny kabelstation vil derfor blive placeret ved Station Søndervig, således at re-

duktionen til ét kabel og transformeringen til 150 kV kan ske her. På baggrund af 
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VVM-vurderingerne er arealet til en ny kabelstation afgrænset og den kan således 

placeres i et område ved den eksisterende Station Søndervig, se Figur 23-26.

Figur 23-26. Detailkort for areal til ny kabelstation ved den eksisterende Station Søndervig. 

Arealet ligger i Fjordlandskabet men nær overgangen til Klitlandskabet mod vest. 

Det er begge særligt oplevelsesrige landskaber, der er sårbare over for visuelle på-

virkninger, der vil præge oplevelsen af landskabet. Arealet har ikke i sig selv kyst-

relation, hverken mod syd til Ringkøbing Fjord eller mod vest til Vestkysten, men 
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høje tekniske anlæg i dette området kan visuelt påvirke mere kystnære landska-

ber. 

Landskabet i området er præget af dyrkede marker i et overvejende åbent land-

skab, hvor kun sparsom bevoksning bryder udsigterne på tværs af landskabet. 

Omkring den eksisterende station, Station Søndervig, står afskærmende bevoks-

ning. Bevoksningen dækker bygningen men ikke de udendørs anlæg, der tydeligt 

rager over bevoksningen, se Figur 23-21. Ved dette anlæg er den eksisterende

mast, der står uden for anlægget, dog det mest markante element i landskabet.

Med den skitserede udbygning ved Station Søndervig vil anlægget syne som en 

udvidelse af den eksisterende Station Søndervig mod syd og øst. I landskabet for-

ventes det nye anlæg at komme til at udfylde en stor del af billedet til højre for det 

eksisterende anlæg, se Figur 23-21.

Ved valg af konkret placering af stationsanlægget inden for området, kan den pla-

ceres i terrænet, så den visuelle påvirkning bliver mindst mulig. Desuden er der 

krav om, at der skal etableres afskærmende beplantning eller lignende omkring 

stationsanlægget, eventuelt understøttet af tilpasninger af terrænet. På grund af 

den kun delvise afskærmning, som bevoksning over tid vil kunne opnå, vurderes 

anlægget at blive meget synligt i landskabet; særligt fra Søndervig Landevej, der 

er hovedfærdselsåre mellem Ringkøbing og Søndervig/Hvide Sande. Samlet set 

vurderes anlægget at medføre en moderat påvirkning af landskabet. Vurderingen 

fremgår af Tabel 23-2.

Jordlægning af kabler vurderes generelt ikke at påvirke landskabet i anlægs-, 

drifts- eller demonteringsfasen, da jordlægningen ikke vurderes at komme til at 

ødelægge eller præge landskabets bærende karaktertræk eller særlige oplevelses-

værdier. I landskaber med særlige landskabsinteresser af enten national, regional 

eller lokal betydning vurderes påvirkningen af landskabet i anlægs- og demonte-

ringsfasen at være mindre, men langt de fleste steder vurderes den at være ube-

tydelig.
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Tabel 23-2. Samlet vurdering af den landskabelige påvirkning fra havmølleparken, stationsanlæg og 

kabelanlægget.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Landskabelig påvirkning indenfor 

nærzonen fra havmølleparken

Anlæg

Drift

Demontering

Middel

Høj

Middel

Mindre - Moderat

Moderat - Væsent-

lig

Mindre – Moderat

Landskabelig påvirkning indenfor 

mellemzonen fra havmølleparken

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Høj

Lav

Ubetydelig - Mindre

Mindre - Væsentlig

Ubetydelig – Min-

dre

Landskabelig påvirkning fra ny ka-

belstation ved Station Søndervig

Anlæg

Drift

Demontering

Høj

Middel

Ikke relevant

Mindre

Moderat

Ikke relevant

Landskabelig påvirkning fra kabel-

anlægget

Anlæg

Drift

Demontering

Middel

Lav

Middel

Ubetydelig - Mindre

Ubetydelig

Ubetydelig - Mindre

23.2 Arkæologisk kulturarv

I forbindelse med etableringen af kabelanlæg og stationsanlæg vil der foretages 

gravearbejde, der potentielt kan skade arkæologiske fortidsminder.

Indenfor undersøgelsesområdet, er der registreret fredede fortidsminder, f.eks. 

gravhøje og et fredet voldsted. Fredede fortidsminder er beskyttede og skal derfor 

undgås berørt. I forbindelse med anlægsarbejder forventes det, at der i nogle om-

råder vil være mange fortidsminder, både som enkeltfund og på mere sammen-

hængende lokaliteter. For drifts- og demonteringsfasen skal der ikke inddrages 

nye områder, hvorfor der ikke vil være risiko for at kunne påvirke yderligere for-

tidsminder end i anlægsfasen. De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 

23-3.

Tabel 23-3. Potentiel påvirkning af den arkæologiske kulturarv.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Direkte fysisk påvirkning af arkæolo-

gisk kulturarv (jordfund, fredede for-

tidsminder, sten og jorddiger) 

X

23.2.1 Vurdering af påvirkninger

Eventuelle påvirkninger vil primært kunne finde sted i anlægsfasen. For drifts- og 

demonteringsfasen skal der ikke inddrages nye områder, hvorfor der ikke vil være 

risiko for at kunne påvirke yderligere fortidsminder end i anlægsfasen.
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I de fem højrisiko-områder tyder koncentrationen af fortidsminder på stor forhi-

storisk aktivitet i området. Udover de registrerede fortidsminder er der derfor en 

risiko for, at anlægsarbejdet vil føre til fund af jordfaste fortidsminder. Registre-

res fortidsminder eller spor af fortidsminder, skal de respektive museer med an-

svar for området inddrages, før anlægsarbejdet kan genoptages.

Anlægsarbejdet vil også berøre enkelte beskyttede sten- og jorddiger, men disse 

er ikke medtaget i denne analyse. Ifølge museumslovens § 29a må tilstanden af 

sten og jorddiger ikke ændres. Der er dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen 

kan dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde. Ifølge vejledning om beskyttede 

sten- og jorddiger kræver det ikke tilladelse at grave mindre jordkabler eller min-

dre rørledninger ned og udføre mindre arkæologiske undersøgelser i form af son-

derende snit gennem et dige, hvis diget reetableres fuldstændigt bagefter. Vælges 

det at underbore enkelte diger i forbindelse med kabelnedlægningen, vil disse 

forblive uberørte. 

Når det endelige kabeltracé ligger fast, bør der enten påregnes en arkæologisk 

forundersøgelse, eller foretages beskyttelse ved udlægning af køreplader på alle 

de berørte arealer i forbindelse med landkablerne. Derved sikres det, at alle ikke-

registrerede fund og fortidsminder indenfor det fastlagte tracé identificeres eller 

beskyttes, og påvirkningen vil som følge heraf være ubetydelig. Berørte sten- og 

jorddiger kan bevares enten ved underboring eller reetablering i henhold til 

dispensationsreglerne. Det endelige tracé bør så vidt muligt gå udenom gravhøje 

og andre fredede fortidsminder og de dertilhørende beskyttelseszoner, hvorved 

påvirkningen vil være ubetydelig. 

Kørsel med tunge maskiner (tungere end almindelige landbrugsmaskiner) i for-

bindelse med anlægsarbejdet kan også skade fortidsminderne (traktose), og det 

anbefales, at der bruges køreplader, og at jordarbejder i områder, hvor der ved en 

forundersøgelse registreres fortidsminder, indskrænkes til et minimum. Ved brug 

af køreplader vurderes miljøpåvirkningen at være neutral.

Da det kan være vanskeligt at erkende arkæologiske anlæg og fund på forhånd, 

anbefales det, at der, når tracéet for hele det nedgravede kabelanlæg og den ende-

lige placering af stationsanlæggene ligger fast, foretages arkæologisk kontrol. På 

baggrund af denne vil det besluttes, om der yderligere anbefales en arkæologisk 

forundersøgelse forud for anlægsarbejdet. Efter en forundersøgelse vil man kun-

ne vurdere, om eventuelle kulturhistoriske levn kræver en egentlig arkæologisk 

udgravning. Registreres fortidsminder eller spor af fortidsminder, skal de respek-

tive museer med ansvar for området inddrages, før anlægsarbejdet kan genopta-

ges. Ved at inddrage museerne forud for og i nødvendigt omfang under anlægsar-

bejderne vurderes miljøpåvirkningen at være neutral eller ubetydelig.

For drifts- og demonteringsfasen vurderes der ingen eller ubetydelig påvirkning 

for den arkæologiske kulturarv i undersøgelsesområdet, såfremt samme areal 

som ved konstruktion benyttes ved vedligehold og opgravning af kabelanlægget.
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Herved inddrages der ikke nye arealer, der ikke allerede i anlægsfasen er under-

søgt/vurderet.

23.2.2 Sammenfattende påvirkninger

Den udvidede arkivalske kontrol har vist, at der i næsten hele korridoren er regi-

streret fortidsminder. Dog er der områder, hvor intensiteten er væsentligt højere 

end andre områder. Således må man forvente, at der er risiko for at påtræffe væ-

sentlige fortidsminder ved anlægsarbejder i visse områder. Det formodes, at in-

tensiteten vil være størst i højrisiko-områderne. 

I Tabel 23-4 ses en sammenfatning af påvirkningernes væsentlighed i forhold til 
arkæologisk kulturarv.

Tabel 23-4. Sammenfatning af påvirkningens væsentlighed i relation til arkæologisk kulturarv i under-

søgelsesområdet til Vesterhav Syd Havmøllepark. * Forudsætning: Digerne enten underbo-

res eller reetableres. ** Forudsætning: Gravearbejde går udenom fredede fortidsminder.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Sten – og jorddiger

Anlæg 

Drift 

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig*

Ingen

Ingen

Fredede fortidsmin-

der

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig**

Ingen

Ingen

Jordfund

Anlæg

Drift

Demontering

Middel

Lav

Lav

Ubetydelig

Ingen

Ingen

23.3 Naturinteresser

I dette afsnit gennemgås mulige påvirkninger af naturinteresser på land, og der 

bliver redegjort for de væsentligste konfliktområder indenfor undersøgelsesom-

rådet. 

Som beskrevet i kapitel 21 er størrelsen af det endelige havmølleprojekt ikke fast-

lagt på nuværende tidspunkt. Det er dog fastlagt, at området kan rumme en hav-

møllepark på op til 200 MW med de dertil hørende nødvendige anlæg på land, og 

i de tekniske anlægsbeskrivelser (Energinet.dk, 2015a), (Energinet.dk, 2015b) er 

der derfor redegjort for alle de mulige løsninger, som kan komme på tale. 

Undersøgelsesområdet på land er omkring 50 km langt og dækker en strækning 

fra ilandføringspunkterne til Station Stoustrup. De landbaserede dele af anlægget 

omfatter mulighed for etablering af en ny kystnær kabelstation nær ilandførings-

punkterne ved Klegod eller Tyvmose. Derudover skal Station Lem Kær samt Sta-

tion Stoustrup udvides. Disse udvidelser sker indenfor det eksisterende stations-



135

område. For hele kabelanlægget er der udlagt en ca. 300 m bred undersøgelses-

korridor. 

Vurderinger af påvirkninger fra projektet er foretaget for en vilkårlig placering 

indenfor undersøgelsesområdet, således at der er foretaget en vurdering af et 

langt større område, end der reelt vil blive påvirket af projektet. De udførte vur-

deringer af naturinteresser vil i den efterfølgende planlægning af projektet indgå i 

afklaringen af, hvor stations- og kabelanlæg skal placeres.

De relevante påvirkninger af naturinteresser er alene knyttet til anlægs- og de-

monteringsfasen. Påvirkninger sker primært på arealer, som midlertidigt graves 

op i forbindelse med etablering af kabelanlæg eller stationsanlæg. Det vurderes, 

at der ikke er forskel på påvirkninger i anlægs- og demonteringsfasen, hvor ka-

belanlæg skal fjernes. Stationsanlæg forventes ikke at skulle fjernes.

Potentielle påvirkninger på naturinteresser på land i forbindelse med anlæg, drift 

og demontering af Vesterhav Syd Havmøllepark er vurderet i baggrundsrappor-

ten er opsummeret i Tabel 23-5.

Tabel 23-5. Mulige påvirkninger af naturinteresser på land. 

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Fysisk påvirkning af beskyttede na-

turområder
X X X

Fysisk påvirkning af levesteder for 

beskyttede arter
X X X

Barriereeffekt X X X

Forstyrrelser af beskyttede arter X X X

23.3.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

Påvirkninger af Natura 2000-området omkring Skjern Å er beskrevet i kapitel 24. 

De øvrige vurderinger af naturinteresser på land er foretaget med udgangspunkt i 

vurderingsmetoden, der er beskrevet i VVM-redegørelsens del 1, kapitel 8. Vurde-

ringsmetoden er desuden vedlagt som bilag 1 til nærværende VVM-redegørelse. 

Vurderingsmetoden for arealer i undersøgelsesområdet, der aktuelt vurderes som 

§ 3-beskyttede, fremgår af Tabel 23-6.

Set i forhold til vurderingsmetoden er bilag IV-arterne omfattet af international 

beskyttelse, hvilket altid placerer påvirkninger i den højeste kategori i forhold til 

kolonnen ”vigtighed” i vurderingsmetodens kolonne 2. Derfor er der i vurderin-

gerne af påvirkninger af bilag IV-arter anvendt en modificeret udgave af vurde-

ringsmetoden, som fremgår af Tabel 23-7.
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Tabel 23-6. Metode til vurdering af påvirkninger af § 3-beskyttede naturområder. 

Påvirkning Fase

Væsentlig 

påvirkning

Lokaliteter, hvor enten hele lokaliteten eller dele af lokaliteten har en veludviklet naturtype 

(estimeret naturkvalitet høj, god eller moderat), og hvor påvirkningen har så stort omfang 

og/eller langvarig karakter, at der er risiko for irreversible skader i betydeligt omfang. Det 

forventes at vare mere end 5 år, før lokaliteten er regenereret, og dens florasammensætning 

er vendt tilbage til udgangspunktet fra før, indgrebet fandt sted.

Moderat på-

virkning

Lokaliteter, som består af er en mindre veludviklet naturtype (estimeret naturkvalitet ringe 

eller dårlig), som forventes at kunne regenerere efter gennemgravning indenfor en periode 

på 1-5 år.

Mindre på-

virkning*

Anvendes for lokaliteter, hvor det vurderes, at naturtypen kan regenerere indenfor en perio-

de på under ét år (f.eks. ferske kulturenge, som i forvejen omlægges med jævne mellemrum). 

Ubetydelig 

påvirkning

Anvendes for lokaliteter, der fremgår af den vejledende registrering foretaget af relevant 

myndighed, men som aktuelt ikke kan klassificeres som § 3-beskyttet. Denne påvirkning an-

vendes kun, hvis resultatet af besigtigelsen peger på, at arealet med dets aktuelle tilstand ikke 

er § 3-beskyttet. Det kan både være situationer, hvor arealet er fejlregistreret af den ansvarli-

ge myndighed på miljøportalen, eller hvor arealet er forsvundet f.eks. ved oppløjning (der 

skelnes ikke mellem disse situationer).

* Bemærk at der i denne kategori kan forekomme arealer, som er ændret uden dispensation (f.eks. pløjet op 

for få år siden), og som ved besigtigelsen i 2014 fremstår med en tilstand, som er påvirket af 

dette.

Tabel 23-7. Modificeret metode til vurdering af påvirkninger af bilag IV-arter.

Påvirkning Fase

Væsentlig 

påvirkning

Hvis et yngle- og/eller rasteområde for bilag IV-arter gennemgraves og ødelægges af kabel-

anlægget (dvs. høj forstyrrelse), vil påvirkningen være væsentlig, hvis konsekvensen af gen-

nemgravningen har en varighed, der er større end 1 år. Det vil altid være tilfældet, hvis der 

sker udgravning gennem et område, der er eller kan være yngle- og/eller rasteområde for bi-

lag IV-arter.

Moderat på-

virkning

Hvis kabelanlægget placeres i et område nær et ynglested for bilag IV-arter (indenfor under-

søgelsesområdet), hvor dele af bestanden forventes at passere kabeltracéet i bestemte perio-

der, hvor arten er sårbar overfor forstyrrelser. I denne situation er forstyrrelsen ”middel” på 

grund af risikoen for, at dyrene dræbes i udgravningen, hvis denne etableres på et uhen-

sigtsmæssigt tidspunkt. Varigheden af påvirkningen af yngle- og rasteområdet vil i den situa-

tion være midlertidig og påvirkningen dermed moderat. Varigheden af påvirkningen kan dog 

diskuteres, da funktionen af nærliggende yngle- og rasteområder indirekte kan påvirkes over 

længere perioder, hvis store dele af bestanden omkommer ved kabelarbejdet på et nærlig-

gende areal.

Mindre på-

virkning

Eksempelvis hvor der er observeret flagermus på lokaliteten, men hvor projektet vurderes ik-

ke at kunne påvirke flagermusenes yngle- og rasteområder.

Ubetydelig 

påvirkning

I forhold til bilag IV-arter vil denne påvirkningskategori normalt ikke være relevant, da alle 

vurderinger er lavet efter en ”worst case”-betragtning. Det vil sige, at alle vurderinger anta-

ger, at kabelprojektet vil komme de undersøgte lokaliteter så nært som muligt - kun begræn-

set af betingelserne defineret i projektbeskrivelsen (herunder at vandhuller, søer, vandløb, 

fredede områder og Natura 2000-områder undgås eller underbores).
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Påvirkningen af de enkelte lokaliteter fremgår af Figur 23-27 og Figur 23-28. På 

kortene fremgår væsentlige negative påvirkninger som det øverste lag med rød. 

Derunder vises moderate negative påvirkninger med gul. Mindre og ubetydelige

negative påvirkninger vises med grøn som de nederste lag i kortene. 

Påvirkningerne er relativt få og spredte indenfor undersøgelsesområdet. Næsten 

alle påvirkninger er dog væsentlige og består i, at § 3-beskyttede arealer kan blive 

negativt påvirket, hvis kablet graves igennem arealerne. Vurderingerne er dog ba-

seret på en worst case situation, hvor det forudsættes, at alle de undersøgte loka-

liteter indenfor undersøgelsesområdet kan blive påvirket af projektet. Dette er 

naturligvis ikke realistisk, og det endelige projekt vil således påvirke færre lokali-

teter, end det fremgår af gennemgangen af påvirkningerne.

Som det fremgår af Figur 23-27 og Figur 23-28, vil de potentielt største påvirk-

ninger af naturinteresser potentielt forekomme indenfor områderne ved Holms-

land Klit og nord og syd for Skjern Å. 

De fleste påvirkninger af Holmsland Klit (delstrækning 1 og 2) begrænser sig til 

de store klitheder mellem Vesterhavet og Holmsland Klitvej (lokalitet 001 og 

005) samt et større område af lokaliteter med primært eng og strandsump, der 

ligger langs med undersøgelsesområdet øst for Søndervig. Disse lokaliteter er alle 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og vil blive væsentligt påvirket, hvis kab-

let graves ned igennem lokaliteterne. Derudover kan kabellægning gennem de 

vestlige dele af de to store klitheder (lokalitet 001 og 005) medføre en væsentlig

påvirkning i form af ødelæggelse af æglægningssteder for ynglende markfirben, 

der er omfattet af habitatdirektivets artsbeskyttelse.
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Figur 23-27. Oversigt over påvirkninger af naturinteresser indenfor delstrækning 1 til 5. På kortene over-

lapper flere lokaliteter geografisk. Væsentlige negative påvirkninger fremgår som det øver-

ste lag med rødt. Derunder vises moderate negative påvirkninger med orange. Mindre og 

ubetydelige negative påvirkninger vises med gul og grøn som de nederste lag i kortet.
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Figur 23-28. Oversigt over påvirkninger af naturinteresser indenfor delstrækning 5 til 10. På kortene 

overlapper flere lokaliteter geografisk. Væsentlige negative påvirkninger fremgår som det 

øverste lag med rød. Derunder vises moderate negative påvirkninger med gult. Mindre og 

ubetydelige negative påvirkninger vises med grøn som de nederste lag i kortet.

I området både nord og syd for Skjern Å (delstrækning 8 til 10) er der mange lo-

kaliteter, som kan blive påvirket af kabellægningen. Her ligger en lang række § 3-

beskyttede naturområder, som er vurderet til at blive væsentligt påvirket, hvis 

kablet graves igennem disse. Derudover er der jævnt fordelt over hele området 

flere registreringer af ynglelokaliteter for spidssnudet frø, som er omfattet af ha-

bitatdirektivets artsbeskyttelse. Kabellægning i nærheden af ynglelokaliteter for 
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spidssnudet frø vurderes som en moderat påvirkning, da større andele af lokalite-

tens ynglebestand i nogle tilfælde kan falde ned i den åbentstående kabelgrav un-

der vandring fra og især til ynglelokaliteten, og dette kan potentielt have betyd-

ning for områdets økologiske funktion for arten. Påvirkningen er dermed kun in-

direkte knyttet til ynglelokaliteten.

I det følgende beskrives påvirkninger af beskyttede naturområder, bilag IV-arter 

og øvrige naturinteresser, og der gives forslag til afværgende foranstaltninger for 

de påvirkninger, der er vurderet som enten moderate eller væsentlige.

Beskyttede naturområder

På baggrund af kortlægningen af de botaniske værdier i de besigtigede områder 

vurderes der at være 53 lokaliteter indenfor undersøgelsesområdet, som er omfat-

tet af naturbeskyttelseslovens § 3. Heraf vurderes 45 lokaliteter at blive væsent-

ligt påvirket af projektet, tre at blive moderat påvirket, en lokalitet vurderes at 

blive mindre påvirket, mens påvirkningen af de resterende fire lokaliteter vurde-

res at være ubetydelig. 

Afværgeforanstaltninger for de konkrete lokaliteter fremgår af Tabel 23-8 i afsnit 

23.3.4. Afhængig af påvirkningsgraden anbefales en række generelle foranstalt-

ninger, som kan afværge påvirkningen af de § 3-beskyttede arealer. 

Væsentlig negativ påvirkning: For disse områder foreslås som første prioritet, at 

kablet føres udenom lokaliteten. Eftersom undersøgelsesområdet er omkring 300 

m bredt vil det for størstedelen af de undersøgte områder, hvor projektet er vur-

deret at medføre væsentlige påvirkninger, være muligt at føre kablet udenom om-

råderne. Som anden prioritet anbefales underboring. Dette er som udgangspunkt 

de to eneste muligheder. Dog findes lokaliteter, hvor bestemte dele er af ringere 

naturkvalitet. I visse tilfælde anbefales derfor som en tredje mulighed, at kablet 

kan nedgraves gennem den ringeste del af lokaliteten (enten del-arealer med 

estimeret naturtilstand som dårlig (5) eller ringe (4) (se Tabel 22-2), delarealer 

der fremstår som kultureng, eller delarealer der slet ikke vurderes at være § 3-

beskyttede). 

Moderat negativ påvirkning: I Tabel 23-8 er det vurderet for den enkelte lokali-

tet, om afværgeforanstaltninger er nødvendige. For de lokaliteter, hvor afværge-

foranstaltninger vurderes nødvendige, foreslås samme afværgeforanstaltninger 

som beskrevet i forbindelse med væsentlige påvirkninger. 

Mindre eller ubetydelig negativ påvirkning: Der foreslås ingen afværgeforan-

staltninger ved gennemgravning. 

Tilstandsændring af § 3-beskyttede arealer kræver altid dispensation fra den på-

gældende kommune, som i dette tilfælde er Ringkøbing-Skjern Kommune. I nog-

le tilfælde vil dispensation til et indgreb desuden kræve en afklaring af områdets § 

3-status, da registeringen er vejledende. Kommunen har således myndighedsan-
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svaret i forhold til, hvilke situationer der kan dispenseres til gennemgravning el-

ler andre tilstandsændringer af et § 3-beskyttet areal. Desuden skal det bemær-

kes, at naturtilstanden ikke er en statisk størrelse, men kan forbedres/forværres 

alt efter andre påvirkninger. Et §3-beskyttet område kan også vokse sig ind eller 

ud af beskyttelsen. Derfor skal en dispensation til at grave gennem en konkret del 

af et § 3-beskyttet område altid foretages ud fra en konkret vurdering i forbindel-

se med dispensationsansøgningen. Der kan desuden stilles krav til etablering af 

erstatningsnatur med hjemmel i naturbeskyttelsesloven.

I de tilfælde, hvor gennemgravning tillades af kommunen, anbefales generelt føl-

gende hensyn i forhold til beskyttede naturtyper:

 Naturbeskyttede arealer omkring kabelgraven sikres med køreplader under 

anlægsarbejdet.

 Lagene af opgravet jord og tørv lægges tilbage i hullet i samme rækkefølge, 

som de blevet gravet op. Det kan eventuelt være nødvendigt at vande tørv 

med oprindelig vegetation under anlægsarbejdet, indtil lagene lægges tilbage i 

kabelgraven.

 Der bør vurderes om udgravning vil medføre permanente ændringer af den 

lokale hydrologi. Hvis det vurderes at området vil afvandes via sand som læg-

ges i kabelgraven, kan det afhjælpes ved lerforing på tværs af kabelgraven.

 Anlægsarbejde på tværs af et naturbeskyttet område gennemføres, så indgre-

bet bliver så kortvarigt som muligt.

 I forbindelse med planlagte underboringer af alle § 3-beskyttede vandløb an-

befales det desuden, at der bores fra dyrket areal til dyrket areal på hver side 

af vandløbet, så indgreb i udyrkede randzoner undgås eller begrænses mest 

muligt.

Udover de angivne generelle hensyn, vil kommunen typisk stille specifikke krav i 

forbindelse med en konkret dispensation.

Bilag IV-arter

Levesteder og potentielle levesteder for bilag IV-arter er kortlagt i hele undersø-

gelsesområdet. Udbredelsen af disse områder fremgår af gennemgangen af de 

enkelte delstrækninger i afsnit 22.3. I det følgende gennemgås de hensyn, der skal 

gennemføres eller anbefales specifikt i forhold til bestemte arter og grupper af ar-

ter, som potentielt kan påvirkes af projektet. Arter, der ikke forekommer i områ-

det, eller som oplagt ikke påvirkes af projektet (for eksempel arter der i deres livs-

cyklus alene lever i vandløb, hvorfor disse som udgangspunkt ikke blive påvirket, 

da der er planlagt at underbore alle vandløb på strækningen), omtales ikke.
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Markfirben

Som det fremgår af Figur 23-29, er markfirben registreret på to lokaliteter inden-

for undersøgelsesområdet (lokalitet 001 og 005). 

Figur 23-29. Kort over registreringer af bilag IV-arter indenfor delstrækning 1-5. Der er kun registreret 

spidssnudet frø og markfirben indenfor disse delstrækninger.

De steder, hvor arten er fundet, skal der tages hensyn til forekomsten i forbindel-

se med anlægsarbejdet. Alle steder, hvor der er fundet æglægningssteder for 

markfirben i undersøgelsesområdet, skal der foretages underboring. Hvor der er 

registreret markfirben, men ingen æglægningssteder i undersøgelsesområdet, el-
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ler hvor der vurderes at være potentiale for fouragerende markfirben, anbefales 

ingen afværgeforanstaltninger for denne art.

Figur 23-30. Kort over registreringer af bilag IV-arter indenfor delstrækning 1-5. Der er kun registreret 

spidssnudet frø og flagermus indenfor disse delstrækninger. 

Flagermus

Anvendelsen af træer som yngle- og rasteområde for flagermus varierer gennem 

året og fra art til art. De mest sårbare perioder er om sommeren og om vinteren. 

Generelt anbefales det at undgå passage af områder med gammel løvskov, hvor 

der kan forekomme træer med hulheder, der er levesteder for flagermus. Inden-
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for undersøgelsesområdet vurderes der at være fire lokaliteter, som kan indehol-

de levesteder for flagermus. Lokaliteterne fremgår af Figur 23-30. I de tilfælde, 

hvor der er registreret træer og trægrupper i undersøgelsesområdet, bør disse 

træer eller trægrupper undgås ved anlægsarbejdet. I tilfælde af at disse trægrup-

per ikke kan undgås, skal bevoksningerne underbores, eller der skal stilles særlige 

krav til specifikke hensyn i forbindelse med anlægsarbejdet. Disse særlige krav er 

ikke specificeret på forhånd.

Padder 

Spidssnudet frø er den eneste bilag IV-paddeart, der er registreret indenfor un-

dersøgelsesområdet. Arten er registreret indenfor 13 undersøgte lokaliteter, og 

der er desuden en enkelt lokalitet indenfor undersøgelsesområdet, hvor arten ik-

ke er registreret, men hvor lokaliteten vurderes at udgøre et potentielt ynglested 

for spidssnudet frø. Lokaliteterne fremgår af Figur 23-29 og Figur 23-30.

Ynglesteder for padder vil i de fleste tilfælde aldrig blive direkte påvirket af pro-

jektet, da kabelføringen i alle tilfælde undgår eller underborer søer. På den bag-

grund er det vurderet, at påvirkningen af alle ynglesteder for padder er moderat, 

medmindre der er andre naturinteresser i samme område. For alle lokaliteter 

med ynglende bilag IV-padder er der derfor foretaget en vurdering af, om afvær-

geforanstaltninger er nødvendige. Der anbefales ingen afværgeforanstaltninger i 

de konkrete tilfælde, hvor det vurderes, at kabelføringen ikke kan medføre risiko 

for, at større dele af bestanden dræbes i anlægsfasen. Denne vurdering baseres på 

ynglelokalitetens placering i undersøgelsesområdet i forhold til placering af egne-

de levesteder for padder på land. 

Risikoen for at påvirke padder er størst i de perioder, hvor padderne vandrer til 

og fra ynglevandhullerne, dvs. om foråret og om efteråret. Endvidere spredes ny-

forvandlede padder (frøer og tudser) i landskabet om sommeren, hvor der også er 

risiko for, at de trafikdræbes. Paddevandringer foregår hovedsageligt i døgnets 

mørke timer. I de tilfælde, hvor afværgeforanstaltninger ved ynglesteder for be-

skyttede padder er relevant, skal anlægsarbejdet indenfor disse områder enten 

udføres uden for paddernes aktive periode (det vil sige, at arbejdet skal udføres i 

perioden november-februar), eller at der skal iværksættes én af de afværgeforan-

staltninger, som er angivet i Figur 23-31.

Ved implementering af disse forholdsregler, eventuelt i kombination, vurderes 

det, at afværgeforanstaltningerne kan ændre projektets påvirkning på padder fra 

moderat til mindre eller ubetydelig.
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Afværgeforanstaltninger for padder:

Der anvendes ”gravekasse” til kabellægning. Ved gravekasse vil kablet løbende blive tildækket, så der ikke ef-

terlades åbentstående udgravninger om natten. Længden på denne strækning defineres som to gange afstan-

den fra kabeltracéet til lokaliteten plus lokalitetens bredde.

Der opsættes midlertidigt paddehegn på en strækning langs den åbentstående kabelgrav ved lokaliteten efter 

det princip, der fremgår af nedenstående figur. Behovet for og placering af paddehegnet afhænger af årstiden 

for arbejdet, der medfører åbentstående udgravninger. I maj kan der være behov for hegn på begge sider af en 

udgravning. Længden på den strækning, der skal hegnes, defineres som to gange afstanden fra kabeltracéet til 

lokaliteten plus lokalitetens bredde. Midlertidige paddehegn bør laves af fleksibel plastikdug. Det er vigtigt, at 

hegnet lever op til de specifikationer, der er nødvendige for, at padderne ikke kan passere hegnet 

(Vejdirektoratet, 2011). 

Der etableres et nyt ynglested i nærheden af den pågældende ynglelokalitet. Det nye ynglested etableres ved 

nygravning eller forbedring af eksisterende vandhul i nærheden af den pågældende ynglelokalitet. Det nye 

vandhul skal som hovedregel etableres senest ét år, inden kablet nedgraves. Derudover skal det placeres på den 

modsatte side af kabeltracéet i forhold til den pågældende ynglelokalitet og gerne i nærheden af en formodet 

overvintringslokalitet. Desuden skal der sikres en udformning, så det er sandsynligt, at det vil koloniseres af bi-

lag IV-paddearterne. Etablering af et nyt ynglested vil i mange tilfælde kunne øge bestanden, og dermed for-

hindre at øget dødelighed i forbindelse med anlægsarbejdet skader områdets økologiske funktion.

Figur 23-31. Forslag til afværgeforanstaltning for af undgå påvirkning af padder (Amphi Consult, 2015).

Odder

Arten lever i og omkring vandløb, og den er vidt udbredt indenfor og i nærheden 

af undersøgelsesområdet. Arten er meget mobil og anvender større områder langs 

vandløb til fouragering. Forstyrrelsen fra anlægsprojektet er af begrænset varig-

hed og begrænset udstrækning. Projektet medfører ikke direkte indgreb i de 

vandløb, som er artens primære levested, og det er næppe sandsynligt, at en od-

der vil omkomme, hvis den forsøger at passere anlægsområdet. Generelt vurderes 

det derfor, at projektet kun vil medføre påvirkning af mindre omfang af arten, og 

der anbefales ikke generelle afværgeforanstaltninger i forhold til odder. Men når 

det endelige kabeltracé er fastlagt, skal det i detailprojekteringen undersøges, om 

der er ynglehuler for odder i nærheden af de områder, hvor der skal foretages un-

derboringer. I så fald skal der tages særlige hensyn. Dette kan for eksempel om-

fatte, at borestedet flyttes, at der underbores en længere afstand, eller at borear-

bejdet udskydes, indtil ungerne har forladt hulen. 
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Øvrige naturinteresser

Enkelte steder passerer undersøgelsesområdet områder, der huser fåtallige yngle-

fuglearter, hvilket er defineret som arter med en bestand på under 1.000 ynglepar 

i Danmark. Arterne rørdrum, rørhøg, knarand, atlingand, plettet rørvagtel, nat-

ravn, blåhals og sortstrubet bynkefugl er alle relativt regelmæssige ynglefugle på 

lokaliteter, der til dels ligger indenfor undersøgelsesområdet. Anlægsarbejde tæt 

på redesteder for fugle må anses som en høj forstyrrelse. Varigheden af påvirk-

ningen vurderes dog at være kortvarig, da det ikke forventes, at fejlslagne yngle-

forsøg eller bortskræmning af ynglefugle fra deres ynglested i yngleperioden kan 

føre til, at den pågældende art opgiver den aktuelle lokalitet som ynglested i en 

længere årrække. Derved vurderes påvirkningen på disse fugle som moderat, 

uanset om arterne i det aktuelle område er af international (opført på Fuglebe-

skyttelsesdirektivets bilag I) eller national interesse. 

Sandene (delstrækning 2) huser flere fåtallige ynglefuglearter, og det anbefales 

derfor at undgå kabelnedgravning i området Sandene i perioden marts-juli, hvor 

der er yngleaktivitet af de pågældende fuglearter. 

I Dejbjerg Plantage (delstrækning 6) yngler natravn, der er en fåtallig dansk yng-

lefugl. For at mindske påvirkningen af denne art skal kabelnedgravning gennem 

Dejbjerg Plantage undgås i perioden maj-august, hvor der er yngleaktivitet af nat-

ravn. Denne tidsmæssige begrænsning er kun nødvendig i tilfælde af, at kabelfø-

ringen foretages i en afstand på mere end 50 m fra Ringkøbingvej på strækningen 

gennem Dejbjerg Plantage. Dette gælder på begge sider af vejen. I de skovbevok-

sede dele i den sydlige del af delstrækning 10 (øst for Tarm Plantage) formodes 

det også, at der forekommer ynglende natravn. Også her skal kabelnedgravning 

gennem området i perioden maj-august undgås. Med implementering af denne 

afværgeforanstaltning, vil vurderingen af påvirkningsgraden ændre sig til ubety-

delig.

På mange dyrkede arealer indenfor undersøgelsesområdet er der desuden regel-

mæssige forekomster af et større antal rastende og fouragerende svaner, gæs og 

vadefugle, hvoraf flere er opført som trækfugle på Fuglebeskyttelsesdirektivets bi-

lag I. Dette er især tilfældet i de vestligste dele af undersøgelsesområdet. Forstyr-

relsen vurderes at være størst i perioden oktober til april, hvor dyrkede arealer 

især anvendes af ovennævnte fuglegrupper. Forstyrrelsen fra anlægsarbejde i om-

råder med regelmæssigt forekomst af svaner, gæs og vadefugle vurderes dog altid 

at være lav. Dette skyldes delvist, at der på dyrkede arealer i forvejen ofte fore-

kommer andre forstyrrelser, især trafik og støj fra landbrugsmaskiner. Derudover 

er der masser af lignende levesteder for de rastende fugle andre steder uden for 

undersøgelsesområdet, som fuglene vil kunne benytte i stedet for. Alle de relevan-

te arter er meget mobile, og de skifter ofte mellem flere forskellige marker i løbet 

af en enkelt dag. Varigheden af påvirkningen vil være kortvarig, og den samlede 

påvirkning vurderes enten at være mindre eller ubetydelig negativ afhængig af, 
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om der forekommer arter af international interesse (Fuglebeskyttelsesdirektivets 

bilag I) i det aktuelle område.

Figur 23-32. Atlingand kendes fra området omkring Skjern Å(Amphi Consult, 2015).

Enkelte steder passerer undersøgelsesområdet vådområder og søer, hvor der er 

større antal af rastende vandfugle såsom sangsvane og arter af svømmeænder. 

Disse områder vil dog altid blive undgået eller underboret, og anlægsarbejdet vil 

derfor altid foregå på lidt afstand af disse områder, det vil sige typisk på dyrkede 

arealer. Tæt på disse arealer er der i forvejen regelmæssige forekomster af andre 

lignende støjkilder såsom trafik og støj fra landbrugsmaskiner. Ved vådområder-

ne ved Skjern Å vil anlægsarbejdet foregå delvist skjult af digerne, der til en vis 

grad afskærmer fuglene i vådområdet fra forstyrrelser på grund af anlægsarbej-

det. Derfor vurderes forstyrrelsen i alle tilfælde at være lav. Varighedenaf påvirk-

ningen i den situation vil være kortvarig, hvorved påvirkningen bliver enten min-

dre eller ubetydelig, alt afhængig af, om der forekommer arter af international in-

teresse (Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I) i det aktuelle område.

23.3.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

Der forventes ikke betydende påvirkninger af naturinteresser på land, som speci-

fikt knytter sig til driftsfasen. Enkelte påvirkninger i forbindelse med anlægsfasen 

kan være længerevarende og således tidsmæssigt fortsætte ind i driftsfasen, men 

disse påvirkninger skyldes som sådan ikke aktiviteter forbundet med driftsfasen. 

Påvirkninger i driftsfasen vil primært være relateret til udbedring af eventuelle 

skader på kabelanlægget og vil være begrænset i varighed og udstrækning. På det 

konkrete areal vil der derfor være tale om samme påvirkninger som i anlægsfa-

sen. Der er derfor ikke foretaget yderligere arealspecifikke vurderinger af driftsfa-

sen.
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Hvor kabelanlægget placeres gennem skovområder vil opstå en korridor gennem 

skoven, hvor der ikke må vokse træer med dybtgående rødder over kablet. Dette 

kan potentielt fragmentere levesteder for pattedyr, insekter og småfugle, der er 

knyttet til skoven. Der er dog mulighed for at reducere denne påvirkning ved at 

genplante eller tillade tilvækst med buske og træer uden dybtgående rødder. Kor-

ridoren vil desuden medvirke til, at der fremkommer nye skovbryn, hvilket vur-

deres at medføre en positiv effekt på eksempelvis flagermus, der ofte fouragerer 

langs skovbryn. Såfremt korridoren tilplantes med buske og træer uden dybtgå-

ende rødder efter kabellægningen, vurderes påvirkningen samlet set at være ube-

tydelig. 

23.3.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen

Ud fra oplysningerne om anlægsarbejdet i forbindelse med en eventuel senere 

demonteringsfase vurderes påvirkningerne i demonteringsfasen at være identiske 

med påvirkningerne i anlægsfasen. Der er derfor ikke foretaget yderligere areal-

specifikke vurderinger af denne fase.

23.3.4 Afværgeforanstaltninger

I det følgende gennemgås afværgeforanstaltninger i forhold til projektet i dets 

nuværende udformning. Dette betyder, at eksempelvis underboring af vandløb og 

søer ikke beskrives som afværgeforanstaltninger i følgende gennemgang. Det skal 

bemærkes, at flere af de omtalte lokaliteter overlapper geografisk. I de tilfælde 

angives afværgeforanstaltninger, som anbefalet for den lokalitet, hvor der stilles 

de største krav til afværgeforanstaltninger.

I tilfælde af væsentlige negative påvirkninger, skal der gennemføres afværgefor-

anstaltninger, og de nødvendige tiltag er beskrevet i Tabel 23-8. For moderate

negative påvirkninger er der for de enkelte lokaliteter foretaget en konkret vurde-

ring af behovet for afværgeforanstaltninger. Omfanget af afværgeforanstaltninger 

i forbindelse med moderate påvirkninger er angivet i Tabel 23-8 For uddybende 

information om de generelle afværgeforanstaltninger henvises til beskrivelserne i 

afsnit 23.3.1.

Det skal bemærkes, at de angivne forslag til afværgeforanstaltninger kun er rele-

vante i det omfang, at det endelige kabelanlæg vil påvirke naturinteresserne på 

den konkrete lokalitet direkte eller indirekte.

Implementering af alle eller dele af de foreslåede afværgeforanstaltninger vil æn-

dre vurderingen af de påvirkninger, som fremgår af Figur 23-27 og Figur 23-28. 

Efter implementeringen af afværgeforanstaltninger vil langt størstedelen af på-

virkningerne af de enkelte lokaliteter være enten ubetydelige eller mindre. Eneste 

undtagelse er lokaliteterne 014, 035, 097, 101, 109-111, 116 og 117, hvor påvirk-

ningsgraden er vurderet som moderat, men hvor det efterfølgende er vurderet, at 

afværgeforanstaltninger ikke er nødvendige i den konkrete situation. 
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Tabel 23-8. Gennemgang af afværgeforanstaltninger for lokaliteter, der er vurderet væsentligt eller 

moderat påvirket af projektet.

Type
Lokalitets-

nummer

Påvirkning 

(u. afvær-

ge)

Forslag til afværgeforanstaltning
Påvirkning 

(m. afvær-

ge)

Klithe-

de og 

klit

001, 005 Væsentlig

Underboring. Da begge lokaliteter strækker sig 

over mere end 1.000 m i hele undersøgelsesom-

rådets bredde, kan der være udfordringer for-

bundet med at underbore hele lokaliteten i én 

boring. Dette løses ved, at allerede eksisterende 

veje og vendepladser vil blive udnyttet i det om-

fang, at der er behov for at komme til overfladen 

undervejs på strækningen.

Mindre

002-004, 006-

007
Væsentlig Undgå eller underboring. Ubetydelig

Heder

012, 025, 041, 

044, 045A, 

045B, 046-048, 

050, 051, 053-

054, 056, 

760_00_90106

Væsentlig

Undgå eller underboring.

044: Ringkøbing-Skjern Kommune skal vurdere 

områdets § 3-status.

Ubetydelig

Søer

161 Moderat

Midlertidig hegning ved udgravning nærmere 

end 100 m fra lokaliteten i paddernes aktive pe-

riode.

Ubetydelig

085 Moderat

Kun afværgeforanstaltninger, såfremt kabeltracé 

løber syd for lokalitet 092. Afværgeforanstalt-

ninger som beskrevet generelt i afsnittet om 

padder.

Ubetydelig

093 Moderat Undgå eller underboring af lokalitet 150. Mindre

035, 097, 101, 

109-111, 116, 117
Moderat

Afværgeforanstaltninger vurderes ikke nødven-

dige i den konkrete situation.
-

113, 114 Moderat

Kun afværgeforanstaltninger, såfremt kabeltracé 

løber vest for hedearealet, der udgøres af lokali-

tet 044. Afværgeforanstaltninger som beskrevet 

generelt i afsnit 23.3.1 (padder).

Mindre

Strand-

enge

014 Moderat

Afværgeforanstaltninger vurderes ikke nødven-

dige i den konkrete situation. Der kræves dog § 

3-dispensation.

-

015A, 015C, 

016C
Væsentlig Undgå eller underboring. Ubetydelig

Ferske 

enge

016A, 030, 

040, 

760_00_1380, 

760_00_3006

0, 

760_00_3237

Væsentlig Undgå eller underboring. Ubetydelig

Over-

drev

016B Væsentlig Undgå eller underboring. Ubetydelig

28334 Moderat
Undgå eller underboring. Ringkøbing-Skjern 

Kommune skal vurdere områdets § 3-status.
Ubetydelig

Moser

021, 023, Væsentlig Undgå. Ubetydelig

023, 024A, 

031-033, 034A, 

034B, 28340, 

043, 049

Væsentlig

Undgå eller underboring.

034B, 043: Ringkøbing-Skjern Kommune skal 

vurdere områdernes § 3-status.

Ubetydelig
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Type
Lokalitets-

nummer

Påvirkning 

(u. afvær-

ge)

Forslag til afværgeforanstaltning
Påvirkning 

(m. afvær-

ge)

052 Væsentlig

Undgå eller underboring. Der vurderes ikke at 

være behov for specifikke afværgeforanstaltnin-

ger i forhold til forekomsten af spidssnudet frø.

Mindre

055 Moderat Undgå eller underboring. Ubetydelig

Sandene: 014, 

015A, 015C, 

016A og 016C

Moderat Undgå anlægsarbejde i dette område i marts-juli. Ubetydelig

Dejbjerg Plan-

tage
Moderat

Undgå anlægsarbejde i plantagen i maj-august 

såfremt kabelføringen foretages i en afstand på 

mere end 50 m på begge sider af Ringkøbingvej.

Ubetydelig

Diverse
Bevoksning: 

150
Væsentlig

Undgå eller underboring. Ringkøbing-Skjern 

Kommune skal vurdere områdets § 3-status.
Mindre

Dyndmose: 159 Moderat
Undgå eller underboring. Ringkøbing-Skjern 

Kommune skal vurdere områdets § 3-status.
Ubetydelig

Område øst for 

Tarm Plantage:

046-050 og 

053-054

Moderat
Undgå anlægsarbejde i dette område i maj-

august.
Ubetydelig

Lokaliteten 014 (delstrækning 2) er en kulturpåvirket strandeng med indslag af 

isåede plantearter. Påvirkningen af lokaliteten vurderes som moderat. Der vurde-

res dog, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger, da lokaliteten regel-

mæssigt omlægges, og vegetationen dermed allerede forstyrres af den nuværende 

drift. Lokalitet 014 indgår dog sammen med lokaliteterne 015A, 015C, 016A og 

016C i området Sandene, som huser flere fåtallige ynglefuglearter. Etablering af 

kablet gennem dette område i fuglenes yngletid kan medføre en høj forstyrrelse, 

og den samlede påvirkning af området vurderes derfor som moderat. Den fore-

slåede afværgeforanstaltning for området er at undgå kabelnedgravning igennem 

området i perioden marts-juli, hvor der er yngleaktivitet af de pågældende fugle-

arter. Med gennemførelse af denne afværgeforanstaltning, vil vurderingen af på-

virkningsgraden ændre sig til ubetydelig.

I to søer (lokalitet 035 og 097) indenfor delstrækning 9 er der registreret ynglefo-

rekomster af bilag IV-arten spidssnudet frø. Påvirkningen fra kabellægning vur-

deres at være moderat. I de konkrete tilfælde er det dog vurderet, at der ikke er 

behov for afværgeforanstaltninger. Dette begrundes med, at begge lokaliteter lig-

ger i periferien af undersøgelsesområdet, mens de mest oplagte terrestriske habi-

tater (fouragering og overvintring) for arten i begge tilfælde ligger uden for un-

dersøgelsesområdet. På den baggrund vurderes det, at det ikke er sandsynligt, at 

et større antal af vandrende spidssnudede frøer kan blive fanget og dræbt i den 

åbentstående kabelgrav. 

Bilag IV-arten spidssnudet frø er registreret i fire søer (lokalitet 101, 109, 110 og 

111) indenfor delstrækning 9. Påvirkningen af søerne vurderes at være moderat, 

men for alle fire lokaliteter er det blevet vurderet, at der ikke er behov for afvær-
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geforanstaltninger. Dette skyldes, at alle lokaliteter helt eller delvist ligger inden 

for Natura 2000-område nr. 68 ”Skjern Å”. Hele Natura 2000-området underbo-

res, hvilket vurderes tilstrækkeligt i forhold til at undgå, at større antal af 

vandrende spidssnudede frøer vil blive fanget og dræbt i den åbentstående kabel-

grav.

Lokalitet 116 og 117 er to søer, der er beliggende indenfor delstrækning 10. For 

begge lokaliteter vurderes det, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger. 

Dette skyldes, at begge lokaliteter er omkranset af andre lokaliteter, hvor en kor-

rekt implementering af de anbefalede afværgeforanstaltninger vil betyde, at ka-

belføringen enten føres udenom disse, eller at lokaliteterne bliver underboret.

Ovenstående betyder ligeledes, at projektet ikke vil udgøre en hindring for opfyl-

delse af vandplanens målklasser for vandløb og søer, idet disse ikke direkte berø-

res af projektet.

23.3.5 Sammenfattende påvirkninger

I Tabel 23-9 opsummeres projektets samlede påvirkninger af naturinteresser på 

land med implementering af de afværgeforanstaltninger, som er beskrevet i afsnit

23.3.4.

Tabel 23-9. Samlede påvirkninger af naturinteresser på land efter implementering af afværgeforan-

staltninger. 

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning med afværge

§ 3-beskyttede naturområ-

der

Anlæg

Drift

Demontering

Høj

Lav

Høj

Ubetydelig-moderat*

Ubetydelig

Ubetydelig-moderat*

Bilag IV-arter

Anlæg

Drift

Demontering

Høj

Ingen

Høj

Mindre-moderat*

Ubetydelig

Mindre-moderat*

Andre naturinteresser

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Mindre

Ubetydelig

Mindre

* De steder, hvor moderat påvirkning fortsat gælder, er det konkret vurderet, at afværgeforanstaltninger ikke 

er nødvendige.
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23.4 Støj

Støj fra møller i drift reguleres via bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK nr. 

1284 af 15/11/2011) samt den tilhørende vejledning nr. 1 fra 2012 (Miljøstyrelsen, 

2012). Bekendtgørelsen fastsætter støjgrænser og grænser for lavfrekvent støj ved 

vindhastigheder på 6 og 8 m/s ved beboelse og støjfølsom arealanvendelse. 

Vurderingerne af øvrig støj er foretaget med udgangspunkt i de eksisterende reg-

ler og vejledninger fra Miljøstyrelsen omkring beregning og vurdering af ekstern 

støj (Miljøstyrelsen, 1984), (Miljøstyrelsen, 1993), (Miljøstyrelsen, 1997). Vedrø-

rende metoder for vurderingerne henvises der i øvrigt til afsnit 22.4.1.

Anlægsarbejder medfører ofte et støjniveau, der ligger over de vejledende støj-

grænser, der er 35-40 dB(A) i natperioden ved boliger - specielt i områder, hvor 

anlægsarbejder skal udføres tæt på boliger. Da der ofte er en samfundsmæssig in-

teresse i at gennemføre et anlægsprojekt, er det sædvanlig praksis, at miljømyn-

dighederne (kommunerne) ser bort fra de vejledende grænseværdier i dagperio-

den eller fastsætter lempeligere støjgrænser, hvilket sker ud fra en konkret vurde-

ring i hvert tilfælde. Derimod fastholdes de vejledende grænseværdier ofte i nat-

perioden for at sikre, at folk kan få en uforstyrret nattesøvn. Typisk anvendes 70 

dB(A) som støjgrænse i dagperioden og evt. aftenperioden, mens den i natperio-

den er 40 dB(A).

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 23-10.

Tabel 23-10. Potentielle støjpåvirkninger.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Støj fra havmølleparken X X X

Støj fra kabelanlæg på land X X

Støj fra stationsanlæg X X

Støj fra trafik på offentlige veje og ud-

skibning af mølledele
X (X) X

23.4.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

Støjpåvirkningerne i anlægsfasen vil stamme fra:

 Nedramning af pæle til havmøllerne.

 Etablering af kabelanlæg på land.

 Nybygning af kabelstationer og koblingsstation, udbygning af stationsanlæg i 

Idomlund og Herning.
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 Transport på offentlige veje i forbindelse med transport af byggematerialer til 

kabelanlæg og stationsanlæg, ved bortkørsel af evt. overskudsjord i forbindel-

se med udgravning eller transport af havmølledele m.m. til udskibningshavn.

 Aktiviteter på udskibningshavn.

Nedramning af pæle ved havmølleparken

Anlægsarbejderne forventes at foregå over en periode på ca. 2 år, men perioden, 

hvor der foretages nedramning, vil kunne forekomme over en periode på ca. 9 

måneder. Det vil tage ca. 1 døgn at foretage nedramning af et fundament. Dette er 

inkl. forberedelse m.m. Selve nedramningen vil typisk tage ca. 6 timer per mølle 

under forudsætning af gunstige vejrforhold. Dette betyder at den samlede tid, der 

vil være støj fra nedramning vil være mellem 120 og 400 timer afhængig af mølle-

størrelse, fordelt over en periode på ca. 9 måneder. Der er foretaget en beregning 

af støjbidraget ved etablering af den mølle, der ligger tættest på land, dvs. den 

sydøstligste havmølle. Herfra er den korteste afstand til land cirka 4 km ved 3 

MW møller og ca. 5 km. ved 10 MW møller. Anlægsarbejderne vil kunne foregå 

hele døgnet. 

Der er beregnet resulterende støjbelastning ved fire beregningspunkter ved de 

nærmeste sommerhusområder og boligområder langs med kysten. Figur 23-33 og 

Tabel 23-11 viser resultatet af den beregnede støj. 

Tabel 23-11. Beregnet støj fra nedramning af pæle til 3 MW og 10 MW havmøller (NIRAS, 2015d).

Beregningspunkt
Anlægsstøj 3 MW

Lr dB(A)

Anlægsstøj 10 MW

Lr dB(A)

BP 1. Sommerhusområde ved Hovvig 43 52

BP 2. Sommerhusområde ved Søndervig 44 53

BP 3. Sommerhusområde ved Klegod 38 48

BP 4. Boligområde ved Hvide Sande Nord 29 39

Efterhånden som anlægsarbejderne flyttes til andre steder, vil støjpåvirkningen 

ændres i de forskellige beregningspunkter, men der vil ikke optræde støjbidrag 

højere ned 44 dB(A) for 3 MW møller og 53 dB(A) for 10 MW møller, idet afstan-

den til kysten vil være større.

Støjbelastningen er inklusiv et +5 dB genetillæg for indhold af impulser i støjen. 

Hvorvidt der vil være hørbare impulser i støjen, kan kun afgøres ved vurderinger 

på stedet i forbindelse med anlægsarbejderne. 

Lydudbredelsesforholdene på så store afstande, som der her er tale om (flere ki-

lometer) er meget afhængig af vejrforholdene (skydække, vindretning m.m.).
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Figur 23-33. Beregnede støjkonturer fra nedramning af pæle til 10 MWmøller (NIRAS, 2015d).
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Der er forudsat let pålandsvind i de beregnede støjniveauer i Tabel 23-11. I perio-

der med fralandsvind kan støjniveauerne være betydeligt lavere og næppe hørba-

re.

Det vurderes, at den luftbårne støj fra anlæggelse af havmølleparken vil have en 

middel grad af forstyrrelse, men af kort varighed (ca. 120 timer i alt), og dermed 

en samlet mindre påvirkning ved anlæggelse af 10 MW møller. Ved anlæggelse af 

3 MW møller vil der være tale om en ubetydelig påvirkning, anlægsperiodens 

korte varighed taget i betragtning (ca. 400 timer i alt) og det faktum, at de bereg-

nede støjbidrag ligger tæt på eller under støjgrænserne i alle punkter.

Etablering af kabelanlæg på land

Langt størstedelen af kabelstrækningerne forløber over dyrkede arealer, og her er 

det som hovedregel uproblematisk at foretage anlægsarbejderne. De mest støjføl-

somme områder, der passeres, vil være sommerhusområderne ved Vestkysten.

I anlægsfasen vil anlægsarbejderne medføre støj, der vil kunne påvirke de nærlig-

gende beboelser. Der er tale om støj fra diverse entreprenørmaskiner, som pri-

mært arbejder i dagtimerne. Den samlede varighed af anlægsarbejderne for ka-

belanlæggene forventes at være ca. 10 måneder. Støjpåvirkningen indenfor sam-

me geografiske område vil være begrænset til få uger. 

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved ned-

gravning, kan kablet blive etableret ved en såkaldt styret underboring. 

Der er foretaget beregning af støj fra underboring. Der er beregnet et støjbidrag 

på ca. 70 dB(A) i en afstand af ca. 25 m og ca. 40 dB(A) i en afstand af ca. 300 m. 

70 dB(A) og 40 dB(A) er de værdier, der typisk anvendes som grænseværdier for 

hhv. dagperioden og aften-/natperioden for støj fra anlægsarbejder. 

Støjen fra øvrige anlægsarbejder vil forventeligt være noget lavere. Dels er kilde-

styrken af entreprenørmaskiner m.m. lavere end for underboring, og dels foregår 

de typisk over et større areal og er ikke konstante. De beregnede støjbidrag fra en 

underboring ligger således ca. 5-10 dB højere end de forventede støjbidrag fra øv-

rige anlægsarbejder i forbindelse med kabellægningen.

Anlægsarbejderne vil helt overvejende foregå i dagtimerne, men vil principielt og-

så kunne forekomme i aften- eller natperioden, f.eks. typisk før kl 7.

Som tidligere nævnt foregår anlægsarbejderne, primært i det åbne land og ofte 

med stor afstand til beboelser. 

Påvirkningerne fra anlægsarbejderne i anlægsfasen vil være kortvarige og vil kun 

påvirke nærområdet. Samlet set vil dette give anledning til en mindre miljøpå-

virkning.
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Stationsanlæg

Til udvidelse af stationsanlæggene og etablering af en ny kabelstation vil der være 

behov for et antal anlægsmaskiner. Der vil typisk være tale om støj fra et par en-

treprenørmaskiner og en lastbil, der leverer byggematerialer eller henter over-

skudsjord. Anlægsarbejderne forventes at foregå over en periode på 9–18 måne-

der.

Der er foretaget beregning af støjen fra anlægsarbejderne ved de eksisterende sta-

tionsanlæg, der skal udvides (Lem Kær og Stoustrup), samt fra etableringen af en 

ny kabelstation ved Station Søndervig.

På Station Søndervig vil støjen fra anlægsarbejderne ligge på ca. 40 dB(A) ved 

nærmeste nabobeboelser (se Figur 23-34).

Figur 23-34. Støjkonturer fra anlægsarbejder på Station Søndervig. Der er beboelser ved hus numrene 17, 

38 og 54. Bygningerne øst for nummer 54 er landbrugsbygninger, og her gælder støjgræn-

serne ikke (NIRAS, 2015d).

Støjbidraget fra anlægsarbejderne på de øvrige stationsanlæg vil ligge på cirka 

samme niveau som ved Station Søndervig.

Anlægsarbejdet vil således kunne gennemføres indenfor de støjkrav, der forvente-

ligt vil kunne blive stillet til anlægsarbejderne.

Der skal etableres en ny kabelstation, hvor ilandføringskablerne samles til et en-

kelt kabel. Anlægsstøjen vil her ligne støjbilledet fra anlægsarbejdet på de eksiste-
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rende stationer (Figur 23-34), da det er tilsvarende anlægsarbejder, der skal ud-

føres. 

Der kan således forventes et støjniveau på under 70 dB(A) i relativ kort afstand 

fra området (mindre end 25 m). I en afstand af ca. 300 m er støjniveauet mindre 

end 40 dB(A) om natten. Kabelstationen vil blive placeret i afstande på 100 m el-

ler mere til beboelser.

Der vil således fra disse anlægsarbejder ikke være støjpåvirkninger af beboelser, 

som vil overskride 70 dB(A) i dagtimerne. Støj fra anlægsarbejderne ved stations-

anlæggene vil være af kort varighed og vurderes samlet at give anledning til en 

mindre miljøpåvirkning.

Transport på offentlig vej

I forbindelse med etableringen af havmølleparken og de tilhørende anlæg på land 

vil der ske transport af materialer og udstyr på vejnettet.

Ved etableringen af havmølleparken skal møllekomponenter transporteres fra 

produktionssted til udskibningshavn. Der vil være flere daglige transporter i an-

lægsperioden. Produktionsstedet er ikke kendt, og transportvejen kendes derfor 

heller ikke. Da der er tale om sværgodstransporter, er disse underlagt specielle 

ruter, der går via det overordnede vejnet, hvor der i forvejen er en del trafik. Der 

forventes således ikke støj af betydning fra disse transporter.

Der skal en stigning i trafikken på mere end 25 %, for at støjen vil kunne øges 

med 1 dB(A). 1 dB(A) svarer til en ændring, som lige akkurat kan registreres. For-

øgelse af trafikken på vejnettet som følge af anlægsfasen for projektet vurderes at 

ligge væsentligt under 25 %. Samlet set vurderes støjpåvirkningen fra transport 

på offentlige veje i forbindelse med anlægsarbejderne på stationsanlæggene at 

være ubetydelig. 

Aktiviteter på udskibningshavn

På udskibningshavnen vil der være et lager af komponenter (tårne, naceller 

m.m.), og disse skal klargøres til udskibning. Støj fra disse aktiviteter vil være un-

derlagt det kommunale tilsyn, der kan meddele påbud om overholdelse af de vej-

ledende støjgrænser, såfremt der vurderes at være behov for dette. Der vurderes 

dog ikke at være specielt støjende aktiviteter i forbindelse med disse aktiviteter.

Hvilken udskibningshavn, der vil blive anvendt, er ikke besluttet. Men det må 

formodes at blive en havn på den jyske vestkyst. Det er derfor ikke muligt på nu-

værende tidspunkt at redegøre yderligere for dette. Det vurderes dog, at det vil 

være muligt at tilrettelægge disse aktiviteter således, at der ikke opstår støjgener, 

da havne typisk har områder, som er udlagt til støjende aktiviteter.

Samlet set vurderes påvirkningen med støj fra udskibning af havmølledele at væ-

re mindre.
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Vibrationer og lavfrekvent støj

Der kan forekomme vibrationer i forbindelse med anlægsarbejder f.eks. ved jord-

komprimering med store maskiner. De aktiviteter, der i øvrigt skal udføres i for-

bindelse med etablering af kabler og stationsanlæg, vurderes ikke at kunne med-

føre vibrationsgener uden for anlægsområdet.

Generelt er der overalt ret stor afstand mellem anlægsarbejder og beboelsesejen-

domme, som oftest mere end 100 m. Entreprenørmaskiner kan udsende lavfre-

kvent støj og vibrationer, men der opstår erfaringsmæssigt ikke gener med lavfre-

kvent støj fra anlægsarbejder med de aktiviteter, der skal udføres, og med de af-

stande, der vil være til beboelser.

Der forventes således kun en ubetydelig påvirkning med vibrationer og lavfre-

kvent støj i anlægsfasen.

23.4.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

I driftsfasen vil der primært være støj fra havmøllerne og stationsanlæggene. Sel-

ve kablet udsender ikke støj, og der vil kun i meget begrænset omfang kunne op-

træde støj fra trafik i forbindelse med inspektion og overvågning af møller, kabler 

og stationsanlæg.

Støj fra havmøllerne

Der er gennemført beregninger for 2 scenarier:

 Der opstilles 66 stk. 3 MW møller.

 Der opstilles 20 stk. 10 MW møller.

For begge scenarier er der gennemført beregninger for både 6 m/s og 8 m/s, se

Tabel 23-12.
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Tabel 23-12. Resultat af støjberegninger fra havmøllerne i Vesterhav Syd Havmøllepark

(NIRAS, 2015d).

Beregningspunkt

3 MW

Lr dB(A)

6 m/s / 8 m/s

10 MW

Lr dB(A)

6 m/s / 8 m/s

BP 1. Sommerhusområde ved Hovvig 30 / 32 34 / 36

BP 2. Sommerhusområde ved Søndervig 27 / 29 31 / 33

BP 3. Sommerhusområde ved Klegod 29 / 31 33 / 35

BP 4. Boligområde ved Hvide Sande Nord 27 / 28 31 / 33

Støjgrænser: 

Støjfølsom arealanvendelse

15 m fra beboelse i det åbne land

37 / 39 

42 / 44

37 / 39 

42 / 44

De beregnede støjbidrag ligger på et niveau, der er væsentligt under de vejleden-

de vilkår for vindmøllestøj. Det er ved beregningerne forudsat, at der ikke er tyde-

ligt hørbare toner i støjen fra havmøllerne. Dette kan kun endeligt afklares ved 

konkrete målinger på stedet, når møllerne er sat op. På baggrund af blandt andet 

den store afstand og de lave støjbidrag vurderes det dog meget usandsynligt, at 

der skulle forekomme toneindhold i støjen af en sådan karakter, at der skal tilde-

les et 5 dB genetillæg.

Det er vurderet, at de øvrige støjbidrag i forbindelse med driften af havmøllerne 

f.eks. fra vedligehold af møllerne, på grund af den store afstand til land, ikke vil 

medføre betydende støjbidrag og ikke vil være hørbare på land.

Der er desuden foretaget en beregning af det samlede støjniveau fra Vesterhav 

Syd Havmøllepark og 3 eksisterende vindmøller ved Hvide Sande Nordhavn (se

Figur 23-35), hvor bidraget er vist sammen med 10 MW møllerne. Ved bereg-

ningspunkt 4 ved Hvide Sande giver Vesterhav Syd Havmøllepark sammen med 

de 3 møller på land et bidrag til det samlede støjniveau, så punktet ved 10 MW

havmøller vil blive påvirket med 36 og 38 dB(A) for 6 og 8 m/s. Dette ligger sta-

dig under støjkravene i vindmøllebekendtgørelsen. 

Samlet set vurderes den luftbårne støj i forbindelse med driften af havmøllepar-

ken at medføre en ubetydelig påvirkning.
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Figur 23-35. Beregnet støj fra 10 MW havmøller i drift ved en fuld udbygning inkl. støj fra 3 stk. 3 MW

vindmøller ved Hvide Sande Nordhavn (NIRAS, 2015d).
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Lavfrekvent støj fra havmøllerne

Ud over støj i det normale frekvensområde som beregnet ovenfor, kan vindmøller 

også udsende lavfrekvent støj i området 10 Hz – 160 Hz. Da grænseværdierne for 

lavfrekvent støj i vindmøllebekendtgørelsen gælder indendørs i boliger, tager me-

toden hensyn til lyddæmpningen i en typisk facade.

Der er foretaget beregninger ved Beregningspunkt 3 (sommerhusområdet ved 

Klegod), som er det punkt, hvor den lavfrekvente støj vil være størst. I Tabel 

23-13 ses de beregnede støjniveauer for lavfrekvent støj.

Tabel 23-13. Beregnet lavfrekvent støjniveau ved BP 3, Sommerhusområde ved Klegod (NIRAS, 2015d).

Mølletype Antal
Lavfrekvent støjbelastning 

ved 6 m/s LpA,LF

Lavfrekvent støjbelastning 

ved 8 m/s LpA,LF

3 MW 66 mindre end 13 dB(A) mindre end 16 dB(A)

10 MW 20 mindre end 13 dB(A) mindre end 16 dB(A)

Støjgrænse 20 dB(A) 20 dB(A)

Der er ikke foretaget beregninger i specifikke boliger, men støjbidraget er bereg-

net ved nærmeste punkt ved kysten (BP3), og støjgrænsen vil således ikke over-

skrides ved boliger og vil være væsentligt under ovenstående værdier ved boliger 

på land.

Havmølleparken vil ikke give anledning til et støjbidrag, der har betydning for det 

samlede lavfrekvente støjbidrag ved møllerne ved Hvide Sande, idet de vil give et 

bidrag på mindre end 10 dB(A). Dermed bidrager havmølleparken ikke til det 

kumulative støjbidrag for lavfrekvent støj ved BP4. Samlet set vurderes den luft-

bårne lavfrekvente støj i forbindelse med driften af havmølleparken på havet at 

have en ubetydelig miljøpåvirkning. 

Støj fra stationsanlæg

Fra stationsanlæggene kommer der støj fra større anlægskomponenter som trans-

formere og kompenseringsspoler. Støjen stammer fra vibrationer i transforme-

rens og kompenseringsspolens jernkerne, samt eventuelt kølernes blæsere, når 

disse er i drift. I en transformerstation findes foruden transformere også kob-

lingsapparater, overvågningsapparater, køleanlæg, samleskinner, stålkonstrukti-

oner, eventuelt kompenseringsspoler osv.

Herudover kan der i perioder optræde såkaldt koronastøj fra luftledningsanlæg-

gene ved transformatorstationerne.

Koronastøj er ikke konstant, men varierer meget afhængig af de meteorologiske 

forhold. Perioder med kraftig støj fra luftledningsanlæg og lav baggrundsstøj fo-

rekommer kun i begrænsede perioder af året (ved rimfrost eller meget tåget vejr). 
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Ved kraftig regn vil koronastøjen fra anlæggene også være kraftig; men her er 

baggrundsstøjen endnu kraftigere, ligesom de fleste mennesker vil opholde sig 

indendørs. I tørt vejr vil støjen være meget lav og i praksis ikke hørbar. Ved af-

stande på 100 m eller mere udgør koronastøj normalt ikke et betydende støjbi-

drag.

Ved vurdering af støjpåvirkningerne i driftsfasen er der derfor fokuseret på støj 

fra følgende stationsanlæg:

 Ny kabelstation på Holmsland eller ved Station Søndervig, hvor ilandførings-

kablerne forbindes til transformere7.

 Udvidelse af eksisterende stationsanlæg ved Lem Kær og Stoustrup.

På den nye kabelstation etableres en stationsbygning samt en række udendørs 

støjkilder. Der etables et filter, op til to udendørs transformere samt en udendørs 

kompenseringsspole.

Ved afstande på ca. 50 m overholdes en støjgrænse på 40 dB(A), som vil være 

gældende ved beboelser i det åbne land, og ved afstande på ca. 100 m overholdes 

en støjgrænse på 35 dB(A), som vil være gældende ved boliger i byzone, ved 

sommerhuse eller i områder udlagt til rekreative formål. Ved beregningerne er 

der tillagt et genetillæg på 5 dB for indhold af tydeligt hørbare toner.

På baggrund af ovenstående må det således anbefales, at der holdes en respektaf-

stand til støjfølsom arealanvendelse på minimum 100 m. Såfremt dette ikke er 

muligt, skal der gennemføres en nærmere støjvurdering for at afgøre, om anlæg-

get kan placeres uden gene for omgivelserne.

Station Søndervig skal udvides til cirka dobbelt størrelse. Der er udarbejdet et 

støjkort, som viser støjudbredelsen omkring stationen (Figur 23-36). Støjbidraget 

ved de nærmeste beboelser er beregnet til ca. 35 dB(A). Den vejledende støjgræn-

se, der skal overholdes ved de nærmeste nabobeboelser er 40 dB(A) om natten.

De vejledende støjgrænser vil således kunne overholdes efter udvidelsen af an-

lægget.

På Station Lem Kær og på Station Stoustrup skal foretages mindre udvidelser in-

denfor de eksisterende fysiske rammer.

                                                       

7 Østsiden af Holmsland Klit har gennem mange år været friholdt for tekniske anlæg og ny bebyggelse. Hele 

området omkring Ringkøbing Fjord er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab. Det vurde-

res i VVM-redegørelsen, at området fortsat bør friholdes for tekniske anlæg og at de landskabelige interesser i 

området på østsiden af Holmsland Klit vejer tungere end et nettab mv. Placering af en ny kabelstation vil der-

for være ved Station Søndervig, således at reduktionen til ét kabel og transformeringen til 150 kV kan ske her.
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Støjbilledet vil ikke ændres væsentligt i forhold til de eksisterende forhold. Der er 

foretaget beregninger af det samlede støjniveau efter udvidelsen. Støjbidraget ef-

ter udvidelsen være mindre end 35 dB(A) ved nærmeste beboelser. Den vejleden-

de støjgrænse, der skal overholdes ved de nærmeste nabobeboelser, er 40 dB(A) 

om natten.

Der forekommer ikke vibrationer eller lavfrekvent støj af betydning fra stations-

anlæg, og det nye anlæg vil kunne overholde de vejledende støjgrænser. Der vur-

deres derfor samlet set at være tale om en mindre miljøpåvirkning.

Figur 23-36. Fremtidigt støjbidrag fra Station Søndervig (NIRAS, 2015d). 

23.4.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen

Støjpåvirkningerne i demonteringsfasen er meget vanskelige at vurdere på, da det 

præcise omfang af aktiviteterne ikke kendes.

Påvirkningerne ved demontering af havmølleparken vurderes at være på et ni-

veau og omfang, der er mindre end påvirkningerne i anlægsfasen, bl.a. vil der jo

ikke blive gennemført støjende nedramning af monopæle.

Når havmøllerne fjernes, vil kabelanlæg og stationsanlæg eller dele af disse blive 

overflødige, med mindre de på anden måde kan indgå i elnettet. Såfremt dele af 

anlæggene skal fjernes, vil støj- og vibrationspåvirkningerne, der er relateret til 

demonteringsfasen, være sammenlignelige med anlægsfasen.
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Samlet set vurderes der at være tale om en mindre støjpåvirkning i demonte-

ringsfasen.

23.4.4 Sammenfattende påvirkninger

Støj fra nedramning af pæle til havmøllerne vil ved 10 MW møllerne påvirke be-

folkningen langs med kysten. Der vil være en mindre påvirkning i en kortere pe-

riode. Støjen fra havmølleparken i drift vil ved kysten være langt under støjgræn-

serne i vindmøllebekendtgørelsen, og derfor vil der kun være tale om en ubetyde-

lig påvirkning. 

Støj fra stationsanlæggene vil alene kunne påvirke de allernærmeste naboer, og 

de vejledende grænseværdier vurderes at kunne overholdes.

For lavfrekvent støj og vibrationer forventes der i alle faser og for alle dele at være 

ingen eller ubetydelige påvirkninger.

Den samlede vurdering af støjpåvirkningerne som følge af projektet er opsumme-

ret i Tabel 23-14. 

Tabel 23-14. De samlede vurderinger af støjpåvirkninger som følge af projektet.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Havmøllepark (3 MW)

Anlæg

Drift

Demontering

Lav 

Ingen

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

Havmøllepark (10 MW)

Anlæg

Drift

Demontering

Middel

Lav 

Lav

Mindre

Ubetydelig

Ubetydelig

Kabelanlæg og udskibning af mølledele

Anlæg

Drift

Demontering

Lav 

Ingen

Lav

Mindre 

Ingen

Mindre

Stationsanlæg

Anlæg

Drift

Demontering

Lav 

Lav 

Lav

Mindre 

Mindre 

Mindre

Trafik på offentlige veje

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig
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23.5 Emission og klimapåvirkning

Der vil være en indirekte emission fra produktion af de materialer, der skal an-

vendes til etableringen af havmølleparken og de tekniske installationer på land.

Emissionen ved materialeforbrug er den påvirkning, som er ”bundet” i materia-

lerne. Det omfatter energiforbrug ved udvinding og fremstilling af materialerne. 

Til beregning af emissionerne er der anvendt emissionsfaktorer fra Ecoinvent 

(Centre for Life Cycle Inventories, 2014) og fra UKEA Carbon Calculator 

(Environment Agency, 2012). For yderligere information henvises der til bag-

grundsrapporten: ”Vesterhav Syd Havmøllepark. Emissioner” (NIRAS, 2015e).

Udover emissioner fra materialeforbruget vil der være emissioner fra anlægsar-

bejder, drift og vedligehold samt ved demontering af anlæggene. De største emis-

sioner kommer fra anlægsarbejderne på havet og stammer fra de kraner og fartø-

jer, der anvendes. Anlægsarbejderne på land vil ligeledes give anledning til emis-

sioner og omfatter: nedlægning af kabler, bygning af nyt og udvidelse af eksiste-

rende stationsanlæg. I demonteringsfasen vil der ligesom i anlægsfasen være tale 

om emissioner fra diverse skibe, køretøjer osv.

I driftsfasen er der en sparet/reduceret udledning af drivhusgasser idet havmøl-

lerne anvender en vedvarende energikilde til produktion af el. De potentielle på-

virkninger er opsummeret i Tabel 23-15. 

Tabel 23-15. Potentielle påvirkninger fra emissioner.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Påvirkninger af luftkvaliteten lokalt X X

Påvirkningen af klima (Regionale og 

globale forhold)
X

Der er på baggrund af aktiviteterne i anlægs- drifts- og demonteringsfasen foreta-

get en beregning og vurdering af emissionerne. Generelt er antallet af betydende 

cifre i de efterfølgende tabeller ikke et udtryk for nøjagtighed, men at de bagved-

liggende forudsætninger for estimatet er anvendt uden afrunding af resultatet. 

Der er foretaget vurderinger dels i forhold til lokale forhold og dels i forhold til 

klimamæssige problemstillinger.

23.5.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

Emissioner vil i anlægsfasen på havet opstå som følge af transport af materialer 

og øvrige forsyninger, drift af jack-up fartøjer mv. i forbindelse med selve anlægs-

arbejdet samt persontransport med skib til og fra jack-up fartøjer, møller mv. 

På land vil emissioner fra kørsel med lastbiler og entreprenørmaskiner kunne på-

virke luftkvaliteten i nærområdet. Det drejer sig primært om kørsel i forbindelse 
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med kabellægning, større jordarbejder samt kørsel med entreprenørmaskiner i 

forbindelse med in-situ støbning af beton og andre bygge- og anlægsarbejder, 

samt trafik af håndværkere og byggematerialer til og fra byggepladser for stati-

onsanlæg.

Anlægsarbejder og transport af jord og byggematerialer i anlægsfasen vil medføre 

emissioner i form af partikler, NOx og CO2 og andre forurenende stoffer fra skibe, 

køretøjer og entreprenørmaskiner.

Emissionen ved materialeforbrug forekommer ofte langt væk fra anvendelsesste-

det og ofte i udlandet, og stammer dels fra udvinding af råstoffer og fra produkti-

on af f.eks. cement, stål m.m.

Emissioner fra anlægsaktiviteter

I Tabel 23-16 er de beregnede emissioner opgjort for materialer samt for selve an-

lægsarbejderne (entreprenørmaskiner, skibe mm.) (NIRAS, 2015e).

Tabel 23-16. Emissioner fra anlægsarbejder (NIRAS, 2015e).

Emissioner CO 2 tons NOx tons

Materialer: Stationsanlæg og kabler (land) 20.548 39

Materialer: Havmøller, kabler (offshore) 228.030 386

Materialer i alt 248.578 425

Transport, anlægsarbejder (land) 1.153 12

Transport, anlægsarbejder (offshore) 61.850 845

Transport i alt 63.003 857

Nationale emissioner 2011* 44.034.000 125.190

* (Århus Universitet, Institut for Miljøvidenskab, 2013)

Som det fremgår af Tabel 23-16, vil den største del af emissionen stamme fra ma-

terialeforbruget. Fra anlægsarbejderne udgør emissionen offshore langt hoved-

parten af emissionen. I Tabel 23-16 er den årlige danske emission ligeledes angi-

vet for at sætte tallene i en størrelsesmæssig sammenhæng. Den årlige danske 

emission indeholder udelukkende emissioner fra transport og energianlæg mm. 

Der er ikke foretaget nationale opgørelse over emissioner relateret til ressource-

forbrug.

Lokale miljøpåvirkninger

Transport af materialer vil medføre emissioner af kvælstofoxider og partikler, der 

kun i mindre grad vil kunne påvirke luftkvaliteten lokalt langs veje. Da transpor-

ten hovedsageligt forventes at foregå uden for byområder, hvor baggrundskon-

centrationen ligger under grænseværdien (jf. Tabel 22-3), vurderes emissioner fra 

transport at have en ubetydelig effekt på luftforureningen lokalt.
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Anlægsaktiviteten i forbindelse med stationsanlæg vil hovedsageligt finde sted 

uden for tæt bebyggede områder. 

Bygge- og anlægsarbejder kan medføre lokale støvgener, der kan have midlertidig 

indflydelse på den lokale luftkvalitet. Kilder til støvemission kan være håndtering 

af sand og jord, midlertidige oplag samt trafik af tunge køretøjer på ikke befæste-

de veje. Støvemission kan variere fra dag til dag og vil være afhængig af vejfor-

hold, aktiviteter, aktivitetsniveau og jordtypen mv. Der kan forekomme støv i tør-

re perioder, når jorden hvirvles op ved f.eks. transport på byggepladsen og tracéet 

for kabellægning samt i forbindelse med håndtering af jord og eventuelle jordde-

poter. Der kan lokalt være risiko for støvgener af samme karakter og omfang som 

støvgener, der opstår i forbindelse med markarbejde og andre anlægsprojekter. 

Samlede påvirkninger i anlægsfasen

Samlet set vurderes emissionerne i anlægsfasen, alene at medføre lokale mindre

påvirkninger på miljøet. 

De største emissioner kommer fra anlægsarbejderne på havet. De samlede emis-

sioner er relativt lave i forhold til de årlige nationale emissioner og svarer til godt 

2 års ”sparede” emissioner, når havmølleparken er i drift. 

Emissionen fra anlægsarbejderne, herunder udledningen af CO2, er meget lille set 

i forhold til det nationale klimaregnskab, og der vurderes at være tale om en ube-

tydelig påvirkning på klimaet.

23.5.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

I driftsfasen vil der primært være en positiv påvirkning på den samlede emission 

og klimapåvirkning i kraft af produktion af vedvarende energi.

Sparet udledning

Etablering af en 200 MW havmøllepark vil i det første driftsår reducere emissio-

nerne fra kraftværker med de mængder, som er angivet i Tabel 23-17. 

Tabel 23-17. Besparelser i emissioner til luften i det 1. driftsår (2020) ved etablering af en 200 MW hav-

møllepark (NIRAS, 2015e).

Emissioner CO2 tons NOx tons

Reducerede årlige emissioner 159.305 260

Årlige emissioner fra driften af havmølleparken 2.424 25

Reducerede årlige emissioner 156.881 235

Nationale emissioner 2011* 44.034.000 125.190

* (Århus Universitet, Institut for Miljøvidenskab, 2013)
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Emissioner i driftsfasen

Emissionen fra vedligeholdelse af havmøllerne er ubetydelig i forhold til de spa-

rede emissioner, når el produceres på havmøller i stedet for produktion af el ved 

forbrænding af blandt andet fossile brændstoffer på kraftværker. 

I den forventede driftsperiode på 30 år vil emissionen af drivhusgasser fra kraft-

værker, som følge af etableringen af en 200 MW havmøllepark, blive reduceret 

med cirka 4 mio. tons (omregnet til CO2-ækvivalenter). Tilsvarende vil der være 

en reduceret udledning af sure gasser (NOx og SO2) som følge af sparet fossil 

brændsel.

Hvis kabelanlægget rammes af fejl skal det repareres, men herudover er det ikke 

nødvendigt at foretage vedligeholdelse af kabelanlæg. 

Der vil være almindelig vedligeholdelse af stationerne i driftsfasen. Der forventes 

ingen væsentlige emissioner fra disse vedligeholdelsesarbejder.

Stationsanlæggene indeholder SF6 gas. En mindre del af denne vil slippe ud i 

driftsperioden. Samlet set vil der emitteres 480 g SF6 pr. år fra stationsanlæggene. 

SF6-gas er en meget aggressiv drivhusgas, og den er 22.800 gange så kraftig som 

CO2. Dette svarer til ca. 11 tons CO2 pr. år (NIRAS, 2015e). Samlet vil udledningen 

af SF6 dog bidrage i uvæsentlig grad til det samlede danske klimaregnskab, idet 

der udledes ca. 44 mio. tons CO2 pr. år (se Tabel 23-17) og dermed medføre en 

ubetydelig påvirkning af klimaet.

Samlede påvirkninger i driftsfasen

Emissionen fra drift og vedligehold vurderes samlet set at give en ubetydelig på-

virkning af miljøet.

Den reducerede emission af CO2 og sure gasser vil have en begrænset, men posi-

tiv miljømæssig effekt. Reduktionen udgør samlet set omkring 0,3 % af den årlige 

nationale udledning i 2011. Emissionerne i driftsfasen fra vedligehold og drift er 

ubetydelige. Samlet set vil der være en positiv påvirkning på klimaet i driftsfasen.

23.5.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen

Det er vanskeligt at vurdere den samlede påvirkning som følge af emissioner i 

demonteringsfasen. Når havmølleparken skal demonteres, er der stor sandsyn-

lighed for, at kabel- og stationsanlæg på land fortsat vil indgå i eldistributionssy-

stemet, og således blive bibeholdt, indtil det skal udskiftes. Ved demontering af 

kabel- og stationsanlæg skal der anvendes entreprenørmaskiner til nedbrydning

og lastbiler til transport af de nedbrudte materialer til genanvendelse eller bort-

skaffelse. Det må forventes, at transportformer og emissioner herfra vil ændre sig 

en del over de næste cirka 30 år, som er den forventede driftsperiode, hvorfor det 

ikke er muligt på nuværende tidspunkt at foretage en egentlig beregning af emis-

sionerne fra demonteringsfasen. De samlede påvirkninger kan dog antages at væ-
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re mindre eller svarende til påvirkningerne i anlægsfasen uden bidraget fra mate-

rialer, jf. i Tabel 23-17. 

Samlet set vurderes emissionerne i demonteringsfasen alene at medføre lokale 

mindre påvirkninger på miljøet.

Emissionen i demontereringsfasen, herunder udledningen af CO2 er meget lille 

set i det nationale klimaregnskab, og der vurderes i forhold til klimaet og befolk-

ning og sundhed at være tale om en ubetydelig påvirkning. 

Afværgeforanstaltninger der skal iværksættes støvreducerende tiltag, hvis an-

lægsarbejde medfører støvgener for omkringboende. Den diffuse støvemission 

kan reduceres ved gravearbejder, mellemoplag og transport af sand/jord, ved at 

vande eller overdække oplag, overdækning af lastvognenes lad ved transport og 

renholdelse af færdselsveje til/fra arbejdsområderne, hvor der håndteres sand og 

jord.

Desuden kan det overvejes at mindske emissionerne fra transport af materialer 

ved at vælge leverandører (sand, beton, møller m.v.), som har en kort transport-

afstand til undersøgelsesområdet. Der kan stilles krav til leverandørerne om at 

anvende fartøjer, lastbiler og ikke vejgående entreprenørmaskiner, der overhol-

der de nyeste krav til emissionsbegrænsning fra køretøjer.

23.5.4 Klimaregnskab

I den forventede driftsperiode på 30 år vil emissionen fra kraftværker som følge 

af etableringen af en 200 MW havmøllepark, blive reduceret med den mængde 

drivhusgasser, som er angivet i nedenstående Tabel 23-18.



170

Tabel 23-18. Klimaregnskab – 200 MW havmøllepark.

Klimaregnskab over anlæggets levetid 2020-2049
Emission af klimagasser 

(ton CO2-ækvivalenter)

Udledninger:

Anlægsfase, offshore

Anlægsfase, landanlæg

Driftsfase, offshore

Driftsfase, landanlæg inkl. SF6

Demonteringsfase, offshore

Demonteringsfase, landanlæg

289.880

21.701

2.424

330

61.850

1.153

Udledninger i alt: 377.338

Besparede emissioner brutto i perioden 2020-2049* 3.936.489

Besparede emissioner netto i perioden 2020-2049 * 3.559.151

Gennemsnitlig årlig besparelse 118.638

Årlig national emission af klimagasser (2011) ** 44.034.000

Gennemsnitlig årlig besparelse af national emission i forhold 

til 2011

0,3 %

* Der er ikke indregnet besparelser i emissioner ved genanvendelse af materialer i forbindelse med demonterin-

gen.

** (Århus Universitet, Institut for Miljøvidenskab, 2013)

Den årlige besparelse svarer til CO2-udledningen fra ca. 15.000 personer, baseret 

på en udledning på 7,9 t CO2/indbygger i 2012 eller elforbruget for ca. 200.000 

personer (Energistyrelsen, 2014).

23.5.5 Sammenfattende påvirkninger

Samlet set vil projektet give anledning til mindre lokale påvirkninger i anlægs- og 

demonteringsfasen. Det vil kun være de allernærmeste naboer, der vil kunne blive 

berørt og ofte kun i en meget kort periode. I driftsfasen er emissionerne ubetyde-

lige, og der vil ikke være nogen påvirkninger af naboerne. 

Emissionerne er ubetydelige i forhold til klimatiske forhold i alle faser, der vil 

endda være en positiv påvirkning i driftsfasen, som følge af mindre forbrug af 

fossilt brændsel.

Den samlede vurdering af emissioner og klima som følge af projektet er opsum-

meret i Tabel 23-19.
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Tabel 23-19. Samlet vurdering af emissioner og klimatiske forhold.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Påvirkninger af luftkvaliteten lokalt

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Mindre

Ubetydelig

Mindre

Påvirkningen af klima (Regionale og 

globale forhold)

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Positiv

Ubetydelig

23.6 Befolkning, sundhed og rekreative forhold

I anlægs-, drifts- og demonteringsfasen vil der være aktiviteter, som potentielt 

kan påvirke befolkningen, sundheden og de rekreative forhold. De potentielle på-

virkninger er opsummeret i Tabel 23-20.

Tabel 23-20. Potentielle påvirkninger på befolkning, sundhed og rekreative forhold.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Visuel påvirkning X X X

Arealoptag fra anlæg på land (X) X

Støj X X X

Emissioner X X X

Magnetfelter X

Befolkningen, som potentielt påvirkes af projektet, er defineret som de fastboen-

de i området, sommerhusejere samt turister og andre besøgende gæster. Området 

langs med kysten defineres ud fra de områder, hvor landskabet vurderes at blive 

påvirket moderat eller væsentligt af havmølleparken i driftsperioden. Det svarer 

til hele nærzonen og store dele af mellemzonen, som er beskrevet i afsnit 22.1.

De personer, som berøres af etablering og udvidelse af stationsanlæggene er de 

personer, som bør i umiddelbar nærhed af anlæggene, hvor der kan være en støj-

påvirkning eller en visuel påvirkning, mens naboerne til undersøgelsesområdet til 

kabelanlæg kan blive berørt af kabelanlægget i anlægs- og demonteringsfasen.

23.6.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

Oplevelse af landskabet

Påvirkning af befolkningen langs med kysten (nærzonen og mellemzonen) vil i 

anlægsfasen være knyttet til selve anlægsarbejdet og vil især bestå i visuel påvirk-

ning fra arbejdsfartøjer så som kraner. Efterhånden som havmøllerne bliver op-

stillet, vil påvirkningen svare mere og mere til påvirkningen i driftsfasen. Det 

vurderes således, at den visuelle påvirkning vil være mindre end eller svare til på-
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virkningerne i driftsfasen, se afsnit 23.6.2. Det vurderes, at der er risiko for en 

mindre påvirkning af dele af befolkningens oplevelse af de landskabelige og re-

kreative værdier og at der ikke vil være en påvirkning på sundheden.

Den visuelle påvirkning på befolkningen fra landanlæg vil komme fra anlægsar-

bejdet i forbindelse med etableringen/udvidelsen af nye stationsanlæg samt jord-

lægning af kabelanlæg. Kablet vil blive nedgravet i etaper, og det vil derfor kun 

være i en kort periode under selve etableringen af kablet, at der kan forekomme 

en visuel påvirkning af de omkringliggende naboer. Det vurderes derfor, at den 

visuelle påvirkning som følge af kabellægningen er ubetydelig og der vil ikke være 

en påvirkning på sundheden.

Det vurderes, at etableringen af en ny kabelstation ved Station Søndervig, Lem 

Kær og Stoustrup vil have en mindre påvirkning på de nærmeste naboer og ingen

påvirkning på sundheden. Generne vil ikke adskille sig fra andre almindelige an-

lægsarbejder for eksempel ved industribyggeri og lignende. 

Arealoptag

I anlægsfasen vil påvirkningerne på befolkningen primært relatere sig til arealop-

tag til kabellægning samt anlæg og byggeaktiviteter i forbindelse med udvidelse 

eller etablering af stationsanlæg. Lodsejere eller grundejere vil blive begrænset i 

anvendelse af deres jord og befolkningen generelt vil potentielt blive påvirket af 

manglende adgangsforhold.

I forbindelse med etablering af kabelstation ved Station Søndervig vil der ske are-

aloptag, hvor anden arealanvendelse ikke vil være mulig. Det samlede arealbehov 

vil være cirka 10.000 m2 (Energinet.dk, 2015a). 

Der vil være et arealoptag i forbindelse med nedgravning af kabelsystemerne 

samt et arealoptag til materialedepoter og til midlertidige adgangsveje mellem det 

eksisterende vejnet og arbejdsbæltet.

Anlægsarbejderne ved etablering af kablet vil medføre kortvarige og forbigående 

begrænsninger for bevægelse i anlægsområdet samt gener på de enkelte geografi-

ske lokaliteter. Anlægsarbejdet ved etablering af 150 kV-kablerne forventes at ha-

ve en varighed på cirka 10 måneder og mindre end 2 måneder for etablering af 33 

kV-kablerne (Energinet.dk, 2015a). Der vil derfor kun være tale om få ugers gra-

veaktivitet per kilometer kabelstrækning, hvilket vurderes at medføre kortvarige 

gener i nærområdet. 

Der er i elbranchen tradition for at der ydes erstatning, hvis et højspændingsan-

læg etableres på en ejendom. Erstatnings-spørgsmål er gennem mange år blevet 

behandlet i henhold til Landsaftalen ”El- og fiberanlæg på landbrugsjord” (heref-

ter benævnt Landsaftalen) (Dansk Energi, 2013). Landsaftalen bliver genforhand-

let hvert år mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Energinet.dk. Afta-
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len indeholder standardiserede principper og takster for erstatning for elanlæg, 

der anbringes på eller i landbrugsjord.

Det vurderes, at arealoptaget i forbindelse med anlægsfasen alene vil medføre en 

ubetydelig påvirkning af befolkningen og ingen påvirkning på sundheden.

Emissioner

Ved anlægsarbejder sker der udledning af udstødningsgasser og partikler fra kø-

retøjer, ligesom der kan ske en påvirkning med støv fra oplag og jordhåndtering. 

Påvirkningerne vil være lokale, og vil alene kunne påvirke de nærmeste naboer til 

anlægsarbejderne. Vurderingerne for emissioner og klima i anlægsfasen er be-

handlet i afsnit 23.5.

Grænseværdierne for NOx, SO2 og partikler er generelt overholdt i Danmark, også 

i bymæssig bebyggelse. I undersøgelsesområdet vurderes luftkvaliteten at være 

god og ligge langt under grænseværdierne.

Anvendelsen af maskiner og varigheden af anlægsarbejderne adskiller sig ikke 

væsentligt fra andre tilsvarende anlægsarbejder på land. Den overvejende del af 

anlægsarbejderne på havet vil finde sted mere end 4 km fra kysten, og da de an-

vendte fartøjer skal overholde gældende emissionskrav, vurderes aktiviteterne på 

havet ikke at udgøre en egentlig risiko for befolkningens sundhed. 

Det vurderes, at der i anlægsfasen vil være en ubetydelig påvirkning på befolk-

ningen og ingen påvirkning på sundheden.

Støj

I anlægsfasen vil der være støj fra etablering af havmøllerne, kabelanlægget, sta-

tionsanlægget samt havneaktiviteterne på udskibningshavnen til havmølleparken 

og den transport, som vil foregå på offentlige veje. 

I afsnit 23.4 om støj er der foretaget en vurdering af støjpåvirkningerne fra an-

lægsarbejderne.

Oplevelsen af støj som en gene er ikke alene afhængig af støjens styrke, men også 

af en lang række både objektive og subjektive faktorer. Blandt de objektive fakto-

rer kan nævnes støjens karakter og dens variation med tiden, mens de subjektive 

faktorer især har tilknytning til den enkelte persons holdning til støjkilden, mu-

ligheden for kontrol over støjkilden og personens evne til problemhåndtering. 

Forskellige former for støj har ikke samme genevirkning, og der er desuden indi-

viduelle forskelle på hvor meget støj, der skal til, før man føler sig generet, da 

mennesker har forskellig støjfølsomhed eller støjtolerance.

De vejledende grænseværdier, der er for ekstern støj i en anlægsfase, er fastlagt 

ud fra, at befolkningen ikke skal føle sig generet af støj. Erfaringsmæssigt er der 

meget sjældent klager over støj fra aktiviteter eller anlæg, hvor støjgrænserne 

overholdes. Det er derimod velkendt, at for eksempel trafikstøj kan give 
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sundhedsmæssige påvirkninger, men her er der tale om meget høje støjniveauer 

på over 60-70 dB(A) som vægtet gennemsnit over døgnet.

WHO har publiceret to rapporter som beskriver gener og sundhedseffekter ved 

ekstern støj (WHO, 1999), (WHO, 2009).

WHO’s Guidelines for Community Noise fra 1999 angiver, at det udendørs støjni-

veau dag og aften ikke bør overstige 55 dB(A) på årsbasis, hvis man vil forebygge 

væsentlige støjgener. Og i natperioden anbefales det, at det ækvivalente støjni-

veau ikke overstiger LAeq,8t = 45 dB(A) udendørs.

Desuden anbefales det, ligeledes for natperioden, og især hvis støjen ikke er kon-

stant, at det maksimale lydtrykniveau ikke overstiger LpAmax = 60 dB(A) udendørs. 

Anbefalingerne for natperioden har primært til formål at forebygge søvnforstyr-

relser og deraf følgende sundhedsmæssige effekter.

I 2009 har WHO for EU gennemført et studie, der anbefaler, at årsmiddelniveau 

af det samlede udendørs støjniveau om natten (Lnight,outside) ikke bør overstige 40 

dB(A). I en overgangsperiode anbefales det at anvende et årsmiddelniveau på 

Lnight,outside = 55 dB(A). Justeringen i forhold til guidelines fra 1999 skyldes, at der i 

EU blev indført nye fælles støjindikatorer i forbindelse med Direktivet for ekstern 

støj (European Commission, 2002), samt at der var fremkommet ny dokumenta-

tion for støjs helbredseffekter i form af søvnforstyrrelser og afledt øget risiko for 

stress-relaterede hjerte/karsygdomme.

Det er vigtigt at nævne, at alle undersøgelser af mulige sammenhænge mellem 

støj i miljøet og helbredseffekter er baseret på lang tids udsættelse for støjen. Der 

er ved lang tids udsættelse kendte sammenhænge mellem trafikstøj og helbreds-

effekter, men ikke for støj fra midlertidige aktiviteter, f.eks. kortvarende anlægs-

arbejde.

Ved nedramning af havmøllefundamenter kan der for beboelser og sommerhuse 

tættest på kysten optræde et midlet støjniveau på op til 53 dB(A) mens der ram-

mes, såfremt de største møller vælges. Hvis nedramningen foregår i døgndrift, 

kan den give anledning til mindre støjgener i aften- og natperioden, når der ar-

bejdes nærmest kysten. Der forventes ingen gener i dagperioden.

Da rammeaktiviteten gennemføres inden for en meget begrænset periode på højst 

33 døgn, vurderes det, at påvirkningen er ubetydelig i relation til befolkning og 

sundhed. Årsmiddelniveauet af støjen om natten, Lnight, vil være lavere end 40 

dB(A), hvilket er WHO’s anbefalede grænse for sundhedsskadelig støj.

Der vil ved projektet i anlægsfasen være tale om støjbidrag, som i nogle områder 

vil kunne høres, men som generelt overholder de vejledende grænseværdier, 

bortset fra meget kortvarige perioder. Det vurderes derfor, at der vil være en 

mindre påvirkning på befolkningen i anlægsperioden fra havmølleparken og 

landanlægget og ingen sundhedsmæssige påvirkninger.
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23.6.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

Oplevelse af landskabet

Befolkningens oplevelse af landskabet vil mange steder blive påvirket af havmøl-

leparken, fordi de kystnære havmøller visuelt vil præge landskabet. Derudover 

kan der være visuelle påvirkninger fra stationsanlæggene. Det jordlagte kabelan-

læg vil ikke kunne ses i driftsperioden.

Havmøllernes påvirkning af befolkningens visuelle oplevelse af landskabet er i 

driftsperioden afhængig af antallet af havmøller, deres roterende vinger, der ska-

ber uro i landskabet, samt lysafmærkningen af mølleparken, der især opleves i 

skumringen, mørke og ved dårligt vejr. 

Havmølleparken vil være meget synlig fra hele nærzonen samt i mellemzonen fra 

kyst- og fjordområderne mellem Vester Husby og Husby Klit samt hele Holms-

land Klit syd for Hvide Sande. Derudover vil møllerne opleves dominerende i 

mellemzonen fra landskabet omkring Stadil Fjord og den nordvestlige del af 

Ringkøbing Fjord. Havmøllerne vil være synlige helt ind til Ringkøbing, men 

knap så dominerende i denne afstand (yderste del af mellemzonen). Samtidig vil 

der være belysning på havmøllerne, hvilket medfører, at lyset fra havmøllerne vil 

kunne ses hele døgnet.

Det er særligt befolkningen i Hvide Sande by samt i flere mindre landsbyer og ved 

spredte beboelser i nærzonen og dele af mellemzonen, som visuelt vil blive påvir-

ket af havmølleparken. Samlet set er området, der bliver påvirket af havmøllepar-

ken, spredt befolket.

I de store sommerhus- og turistområder, som dominerer kystområdet, vil befolk-

ningen ligeledes opleve en ændret visuel påvirkning, hvilket potentielt kan have 

betydning for den rekreative anvendelse af området og oplevelsen af landskabets

rekreative værdier.

Lokalt vil der være stor forskel på synligheden af havmøllerne. En del vil opleve 

en mindsket herlighedsværdi af deres bolig, sommerhus eller udearealer, mens 

andre ikke vil opleve større ændring af de visuelle kvaliteter. Det vil især være de 

borgere, som benytter kystlandskabet hyppigt, som vil blive påvirket - enten ved 

at de kan se møllerne fra deres bolig/sommerhus, eller når de benytter området 

rekreativt. 

Omkring Vesterhav Syd Havmøllepark er de landskabelige interesser særligt ud-

talte nord for Søndervig, hvor klitlandskabet gennem fredning er bevaret uden 

bebyggelse og andre elementer/anlæg, der visuelt kan forstyrre eller på anden 

måde påvirke en ”ren” natur- og landskabsoplevelse. 

En væsentlig afværgeforanstaltning i forhold til den landskabelige påvirkning vil 

være at undgå havmøller i den nordøstlige del af havmølleområdet ud for Holms-
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land Klitby. Det reducerer både påvirkningen af klitlandskabet mod nord og sik-

rer det mest sammenhængende havmølleområde, se Figur 23-23.

Der vurderes ikke at være en direkte sundhedsmæssig påvirkning som følge af de 

visuelle effekter, men der kan derimod være en indirekte påvirkning, som følge af 

effekten på befolkningens brug af området.

Figur 23-37. Fotostandpunkt 1. Øverst: Udsigt ved Vedersø Klit mod syd/sydvest. Nederst: Med 10 MW

havmølleparken, afstand ca. 14 km (NIRAS, 2015b).

Udvalgte visualiseringer er gengivet i nærværende afsnit til orientering. Det skal understreges, at 

billederne her er reduceret væsentligt fra deres oprindelige størrelse (A3), og i denne rapport derfor 

alene er til orientering og ikke kan betragtes som udtryk for retvisende visuel påvirkning. Det skal 

ligeledes pointeres, at det ikke er det fulde antal vindmøller der kan ses på alle visualiseringer. Vi-

sualiseringerne bør betragtes i visualiseringsrapporten (NIRAS, 2015b), når den landskabelige på-

virkning vurderes. 
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Der er flere undersøgelser, som tyder på, at friluftsliv/ophold i det grønne kan 

have en gavnlig effekt, for den enkelte persons helbred. Det kan dog være svært at 

undersøge, om det alene er opholdet i det grønne rum, der har en effekt eller om 

det er den øgede bevægelse eller friske luft, som ofte følger med. Virkeligheden er 

nok, at det er en kombination af flere faktorer (Bischoff, et al., 2007).

Etablering af havmølleparken vil ikke ændre på tilgængeligheden på de arealer, 

som befolkningen kan anvende til rekreative formål. Men spørgsmålet er, om de 

visuelle effekter fra havmølleparken kan betyde, at befolkningen vil bruge de 

grønne/rekreative områder mindre, end de ellers ville have gjort, og deres livs-

kvalitet derved påvirkes. Dette vil afhænge meget af den enkelte borgers opfattel-

se af en havmøllepark: Opleves havmølleparken som skæmmende, neutral eller 

ligefrem som en forskønnelse af landskabet? Borgere, som er vant til at se på 

vindmøller, har en tendens til at være mere tolerante overfor den visuelle påvirk-

ning fra andre møller end borgere, der ikke er vant til vindmøller (Ladenburg & 

Lutzyer, 2012), ligesom modstandere af vindmøller ofte vil blive mere generet 

end tilhængere. 

Vesterhav Syd Havmøllepark vil være synlig langs med kysten både om dagen og 

om natten, og det vurderes derfor, at der er risiko for en moderat påvirkning af 

dele af befolkningens oplevelse af de landskabelige og rekreative værdier. Hvilke 

beboelser, der bliver påvirket, og hvor meget, afhænger af placeringen af møllerne 

indenfor undersøgelsesområdet. Der vurderes, at være en ubetydelig eller ingen

påvirkning på befolkningens sundhed.

3 MW havmøllerne vil virke mere forstyrrende i landskabet, da der er væsentlig 

flere, men 10 MW havmøllerne vil kunne ses lidt længere ind i landskabet. De af-

værgeforanstaltninger, som er anført i afsnit 23.1.4 vedrørende reduktion af den 

landskabelige påvirkning, vil også kunne mindske påvirkningen af befolkningen.

Stationsanlæg vil kunne ses i lokalområdet, og en ny kabelstation tæt på Vester-

havet eller udvidelse af Station Søndervig vil i høj grad være synlig på grund af 

manglende eller lav afskærmende bevoksning8. Derfor vurderes påvirkningen fra 

stationsanlæggene, at være moderat for de nærmeste naboer og ingen påvirkning 

på sundheden. Det er dog i forbindelse med VVM-undersøgelserne fravalgt at 

etablere kabelstationen tæt ved Vesterhavet på Holmsland.

                                                       

8 Østsiden af Holmsland Klit har gennem mange år været friholdt for tekniske anlæg og ny bebyggelse. Hele 

området omkring Ringkøbing Fjord er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab. Det vurde-

res i VVM-redegørelsen, at området fortsat bør friholdes for tekniske anlæg og at de landskabelige interesser i 

området på østsiden af Holmsland Klit vejer tungere end et nettab mv. Placering af en ny kabelstation vil der-

for være ved Station Søndervig, således at reduktionen til ét kabel og transformeringen til 150 kV kan ske her.
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Arealoptag

I driftsfasen vil potentielle påvirkninger på befolkningen være i form af begræns-

ninger i forbindelse med deklarationsarealet langs kablet samt arealoptag fra sta-

tionsanlæggene.

Mange arealanvendelser kan fortsætte efter nedgravningen af kablet, men der vil 

tinglyset et servitut belagt bælte på op 7 m omkring landkabelet efter kabelstatio-

nerne, hvor der vil være begrænsninger for arealanvendelsen. Her vil eksempelvis 

være forbud mod bebyggelse og beplantning med dybe rødder. 

Nuværende beboelser vil ikke blive inddraget til landanlæggene, men anlæg af 

kabelanlæg i nuværende havearealer eller på områder planlagt til beboelse vil 

kunne forekomme i tilfælde af, at andre interesser nødvendiggør en sådan place-

ring. Ved etablering af det nye højspændingsanlæg anvendes Sundhedsstyrelsens 

forsigtighedsprincip vedrørende magnetfelter.

Ved Søndervig går undersøgelsesområdet igennem flere områder udlagt til rekre-

ative formål samt områder som benyttes til rekreative formål. Områdernes an-

vendelse som p-plads og rekreativ anvendelse uden bebyggelse, vil ikke blive æn-

dret ved placering af et kabel. En mindre del er i lokalplanen udlagt til byggefelt.

Ved placering af et kabelanlæg i dette byggefelt vil der ikke kunne ske bebyggelse 

tæt ved eller ovenpå kablet. Der er på nuværende tidspunkt bebyggelse tæt ved 

Holmsland Klitvej. Placeringen af kabelanlægget vil være afgørende for, om der 

sker en påvirkning af anvendelsen, men byggefelter og bebyggelse ligger i kanten 

af undersøgelsesområdet, og på grund af forsigtighedsprincippet er sandsynlig-

heden for placering af kabelanlægget her lille.

Der er ingen andre af de offentlige eller rekreative formål, som vil blive udsat for 

begrænsninger i befolkningens anvendelse af områderne i driftsfasen, idet der ik-

ke må bygges i områderne. 

Erhvervsinteresser indenfor undersøgelsesområder omfatter primært landbrug. 

Ved etablering af et kabelanlæg vil generne ved landbrugsdriften være begrænset 

til dyrkningsdybden, som ikke giver problemer ved almindelig landbrugsdrift, 

men dog ikke tillader dyrkning af piletræer. 

Der er to mindre arealer med skov indenfor undersøgelsesområdet og en større 

passage igennem Dejbjerg Plantage. På ejendomme med skovdrift kan rydning og 

friholdelse af opvækst af træer med dybe rødder omkring deklarationsarealet give 

anledning til tab. Desuden kan der forekomme påvirkninger af nabobevoksninger 

til det ryddede område. Der er ingen steder, hvor skov dækker hele undersøgel-

sesområdets bredde. Det vil således være muligt at placere kablet så skovområder 

ikke berøres, medmindre andre vigtigere beskyttelseshensyn kræver at skovarea-

lerne anvendes.
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Et område øst for Velling er karakteriseret ved en koncentration af læhegn på 

tværs af undersøgelsesområdet. Efter etablering af et kabelanlæg er træer med 

dybtgående rødder ikke tilladt indenfor deklarationsarealet, men det vil være mu-

ligt at plante træer og buske uden dybe rødder. Det vurderes derfor, at læhegne-

nes funktion vil kunne opretholdes ved genplantning med træer uden dybtgående 

rødder indenfor deklarationsarealet.

Ved Kloster passerer undersøgelsesområdet et udbygget erhvervsområde og ved 

Ringkøbing et planlagt erhvervsområde uden bebyggelse. Der vil ikke kunne pla-

ceres bebyggelse ovenpå kabelanlægget, og udbredelsen af det planlagte er-

hvervsområde ved Ringkøbing vil derfor blive mindre ved placering af et kabelan-

læg her.

På grund af den lave grad af forstyrrelse vurderes det, at den samlede påvirkning 

af befolkningen i forhold til arealoptag er mindre i driftsperioden, og der vil ikke 

være en påvirkning på sundheden.

Emissioner

I driftsfasen vil havmøllernes produktion af el reducere behovet for anvendelse af 

fossilt brændsel og være med til at reducere udledningen af CO2, NOx og partikler 

m.m. Dette vil alt andet lige have en positiv indvirkning på miljøet og befolknin-

gens sundhed. Vurderingerne for emissioner og klima i driftsfasen er behandlet i 

afsnit 23.5.2.

I driftsfasen er udledningerne meget begrænsede og stammer fra service og vedli-

geholdelsesaktiviteter, tilmed sker der en reduktion af udledningen fra fossile 

brændsler. Der vil således være en positiv eller ingen effekt i forhold til befolk-

ningens sundhed.

Støj

I driftsfasen vil der forekomme støj fra havmøllerne og stationsanlæggene. I af-

snit 23.4 vedrørende støj er der foretaget en vurdering af støjpåvirkningerne i 

driftsfasen.

Der har igennem en årrække været fokus på støj fra vindmøller og genevirkning 

på befolkningen. DELTA har for Sundhedsministeriet i 2011 fået foretaget en un-

dersøgelse baseret på et litteraturstudie om mulige sundhedsmæssige påvirknin-

ger af vindmøllestøj i forhold til andre støjtyper (DELTA, 2011). Konklusionen er, 

at vindmøllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra så mange andre støj-

kilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er i den lave ende set i forhold til de 

lydpåvirkninger, vi normalt udsættes for, så det er derfor ikke sandsynligt, at ly-

dens direkte fysiske virkning skulle kunne forårsage helbredseffekter. Hørbar in-

fralyd forekommer ikke fra vindmøller. Lavfrekvent støj kan forekomme, men 

udgør normalt ikke noget problem.
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Graden af en støjgene relateres til en række faktorer, som ikke har med støjens 

karakter at gøre. Ud fra den generelle viden om støjgener, er det klart, at hvis en 

person synes, at møllerne skæmmer naturen og giver skuffede forventninger om 

støjfrie omgivelser (bortset fra naturens lyde), samt forringer både udsigten og 

ejendomsværdien, så vil denne person også reelt opleve en højere støjgene. Dette 

kan forstærkes af frygt for sundhedsrisici (uanset om de er reelle eller ej) på 

grund af forskellige fænomener, som omtales i medierne. I svenske og hollandske 

undersøgelser er der fundet signifikante sammenhænge mellem støjgener og 

stresssymptomer som hovedpine, træthed, irritation, stress og anspændthed. 

Derimod er der ikke fundet signifikante direkte sammenhænge mellem de nævnte 

symptomer og støjniveauet fra vindmøller. Der er ligeledes ikke vist signifikante 

sammenhænge imellem støjniveauet og diabetes, højt blodtryk og hjerte-

karsygdomme samt andre kroniske sygdomme (DELTA, 2011).

Det vurderes, at der vil være en ubetydelig påvirkning af støj fra havmølleparken, 

men en mindre påvirkning af støj fra stationsanlæggene, da støjen i nogle tilfælde 

vil være hørbar. Der vurderes ikke, at være nogle sundhedsmæssige påvirkninger.

Magnetfelter

Omkring landkabler vil der – når havmølleparken er i drift - være et magnetfelt, 

som er størst lige over kablet, og som hurtigt aftager med afstanden til kablet, se 

afsnit 20.7. Ved stationsanlæg vil der ligeledes være magnetfelter ved de forskelli-

ge strømførende komponenter, men også her aftager felterne hurtigt med afstan-

den.

Magnetfelter og sundhedsrisici

I over 30 år er der gennemført forskning, som har givet megen viden om magnet-

felter og sundhedsrisici, men der er fortsat spørgsmål, som forskerne ikke har 

fundet entydige svar på. I denne VVM-redegørelse omtales udelukkende nogle for 

danske forhold helt centrale vurderinger samt de nyeste og mest omfattende in-

ternationale vurderinger af sundhedsrisici ved længerevarende eksponering for 

magnetfelter ved elanlæg. Yderligere oplysninger om magnetfelter kan findes på 

Energinet.dk’s hjemmeside9.

Siden de første undersøgelser i 1970’erne er der gennemført et meget stort antal 

forskningsprojekter i mange lande for at afklare, om der er en årsagssammen-

hæng mellem magnetfelter og sygdom. Fokus for hovedparten af forskningen har 

været kræft, særligt børneleukæmi, men også en lang række andre lidelser er un-

dersøgt. En stor udfordring har fra starten været at få tilstrækkelig kvalitet og 

især volumen i de statistisk baserede undersøgelser af sygdomshyppighed, så den 

                                                       

9 http://energinet.dk/magnetfelter
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statistiske sikkerhed kunne øges. Dels er der i flere tilfælde tale om relativt sjæld-

ne sygdomme, dels er det en relativt lille del af de undersøgte landes befolkning, 

der bor nær ved højspændingsanlæg.

Forskningsresultater fra forskellige lande er gennem tiden blevet sammenfattet 

og vurderet i rapporter fra et stort antal nationale myndigheder og internationale 

organisationer. Heraf er Det internationale institut for kræftforskning (IARC) og 

Verdenssundhedsorganisationen WHO blandt de vigtigste. 

Forsigtighedsprincippet

I Danmark er der også forsket en del i sundhedsrisici og magnetfelteksponering. 

De danske forskningsresultater har både bidraget til den internationale vurdering 

og til en dansk vurdering af sundhedsrisikoen. Sundhedsministeriets Ekspert-

gruppe vedrørende Ikke-Ioniserende Stråling (SEIIS) afgav i 1993 en rapport 

(SEIIS Rapport No. 1) om risiko for kræft hos børn med bopæl eksponeret for 50 

Hz magnetfelter fra højspændingsanlæg (Sundhedsstyrelsen, 1993).

Ekspertgruppen fandt, at hverken de tidligere eller de seneste videnskabelige un-

dersøgelser gav tilstrækkelig dokumentation til at måtte betegne 50 Hz magnet-

felter i boliger tæt ved elektricitetsforsyningens højspændingsanlæg som kræft-

fremkaldende hos børn. Undersøgelserne gav dog heller ikke grundlag for en af-

visning af en sådan antagelse. Ekspertgruppen fandt derfor ikke videnskabeligt 

grundlag for fastsættelse af normer for magnetfelteksponering fra højspændings-

anlæg. 

På baggrund af ekspertgruppens udredninger introducerede Sundhedsstyrelsen i 

1993 et forsigtighedsprincip, der går ud på, at man bør undgå at etablere nye høj-

spændingsanlæg tæt på eksisterende boliger og institutioner for børn – og tilsva-

rende undgå at etablere nye boliger eller institutioner tæt på højspændingsanlæg 

(Sundhedsstyrelsen, 1993). ”Tæt på” er ikke nærmere defineret, og der angives 

ikke minimumsafstande til højspændingsanlæg eller grænseværdier for størrelsen 

af magnetfeltet. Det er der ikke videnskabeligt grundlag for. ”Tæt på” beror på en 

pragmatisk vurdering i de konkrete tilfælde. Dette forsigtighedsprincip har været 

gældende siden. 

Sundhedsstyrelsens vurdering i 2007

På baggrund af WHO’s rapport Environmental Health Criteria fra 2007 og IARC’s 

vurdering fra 2002 (se baggrundsrapporten Befolkning og sundhed (NIRAS, 

2015h)), meddelte Sundhedsstyrelsen, at dette ikke gav anledning til at ændre 

styrelsens hidtidige vurdering fra 1993, som siger, at børn, der udsættes for sær-

ligt høje 50 Hz magnetfelter (mere end 0,4 μT i gennemsnit over tid), muligvis 

har en øget risiko for leukæmi. Sundhedsstyrelsens vurdering fra 2007 er grund-

laget for den nuværende formulering af forsigtighedsprincippet, som lyder:

 Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på 

eksisterende højspændingsanlæg.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1995/nou-1995-20/5/2.html?id=337633
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1995/nou-1995-20/5/2.html?id=337633
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 Nye højspændingsledninger bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og 

børneinstitutioner.

 Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete 

situation ud fra vurdering af den konkrete eksponering.

Elbranchens magnetfeltudvalg har sammen med Kommunernes Landsforening 

(KL) udarbejdet et dokument med titlen ”Vejledning om forvaltning af forsigtig-

hedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling” 

(Elbranchens Magnetfeltsudvalg og Kommunernes Landsforening, 2013). Sund-

hedsstyrelsen har som uafhængig myndighed på området ikke deltaget i arbejdet 

med at udforme vejledningen men har stået til rådighed med råd og vejledning på 

det sundhedsfaglige område. 

Vejledningen tager ikke afsæt i grænseværdier eller minimumsafstande mellem 

boliger og højspændingsanlæg, da der ikke er videnskabeligt belæg for at vælge 

sådanne værdier. I stedet beskriver vejledningen en ”udredningsværdi” og et an-

tal ”udredningsafstande”. En udredningsværdi eller udredningsafstand indikerer, 

hvornår man bør foretage en udredning af magnetfelternes størrelse og derefter 

vurdere mulige tiltag for at mindske magnetfelterne. Den indikerer ikke, at tilta-

gene nødvendigvis skal iværksættes, når en given værdi eller afstand passeres. 

Tiltagene skal evalueres og konsekvenserne vurderes.

(Elbranchens Magnetfeltsudvalg og Kommunernes Landsforening, 2013).

Vurdering af påvirkninger af magnetfelter

Ved etablering af det nye højspændingsanlæg anvendes Sundhedsstyrelsens for-

sigtighedsprincip vedrørende magnetfelter.

Ved stationsanlæg forekommer der magnetfelter ved de forskellige strømførende 

komponenter, men magnetfelterne vil hurtigt aftage med afstanden. Stationerne 

omgives af et hegn eller en bygning, hvor offentligheden ikke har adgang. Uden 

for hegnet eller bygningen er magnetfelterne normalt ubetydelige. 

Samlet set vurderes magnetfelterne at have en ubetydelig påvirkning på befolk-

ning og sundhed i driftsfasen.

23.6.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen

Påvirkningerne på befolkning og sundhed i demonteringsfasen vurderes at være 

tilsvarende eller mindre end anlægsfasen.

Havmølleparken fjernes, men det anses ikke for sandsynligt, at stationsanlæg 

nedbrydes, da de forventes anvendt som stationsanlæg, også efter havmøllepar-

kens levetid er udløbet. Kabler vil blive gravet op i det omfang de ikke vil kunne 

indgå i eldistributionssystemet.
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Arealoptag vil ske i forbindelse med kabelopgravning og vil kun have en kortvarig 

påvirkning på befolkningen i de nærliggende områder. Der vil ikke være magnet-

felter. Magnetfelter er kun til stede i driftsfasen, når der går en strøm i anlægget. 

Støjen i demonteringsfasen kendes ikke, men vil forventeligt være mindre end el-

ler lig med støjen i anlægsfasen, specielt vil støj fra nedramning ikke være til ste-

de. Emissioner vil have cirka sammen omfang som i driftsfasen.

23.6.4 Sammenfattende påvirkninger

I Tabel 23-21 er de samlede vurderinger af påvirkningerne på befolkningen, her-

under rekreative forhold opsummeret. Befolkningens sundhed vurderes generelt 

ikke at blive påvirket.

Tabel 23-21. Vurderinger af de samlede påvirkninger på befolkningen og rekreative forhold i forhold til 

oplevelsen af landskabet, arealoptag, emissioner, støj og magnetfelter. Der er ingen påvirk-

ninger af sundhed.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Visuel oplevelse af anlæg på havet

Anlæg

Drift

Demontering

Middel

Høj

Middel

Mindre

Moderat 

Mindre

Visuel oplevelse af kabelanlæg på land

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Ingen

Lav

Ubetydelig

Ingen

Ubetydelig

Visuel oplevelse af ny stationsanlæg på 

land og kabelstation ved Station Sønder-

vig

Anlæg

Drift

Demontering

Middel

Middel

Ikke vurderet

Mindre

Moderat 

Ikke vurderet

Arealoptag fra anlæg på land

Anlæg

Drift

Demontering

Middel

Lav

Middel

Ubetydelig

Mindre

Ubetydelig

Emissioner

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Positiv

Lav

Ubetydelig

Positiv

Ubetydelig

Støj – fra anlæg på havet

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Mindre

Ubetydelig

Mindre

Støj – fra anlæg på land

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Mindre

Mindre

Mindre

Magnetfelter

Anlæg

Drift

Demontering

Ingen

Lav

Ingen

Ingen

Ubetydelig

Ingen

Det kan sammenfattende konkluderes, at befolkningen kun vil blive mindre eller 

ubetydelig påvirket fra Vesterhav Syd Havmøllepark i forhold til arealoptag, 

magnetfelter, emissioner og støj. Undtaget er befolkningens oplevelse af landska-

bet, hvor det vurderes, at flere vil føle, at de bliver påvirket af havmølleparken, da 
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denne kan ændre oplevelsen af landskabet og de rekreative værdier i området og 

derigennem befolkningens livskvalitet. Der vurderes dog, at være en ubetydelig

eller ingen påvirkning på befolkningens sundhed. Denne vurdering er baseret på, 

at undersøgelser viser, at befolkningens brug af de rekreative områder har en 

gavnlig effekt på sundheden, men at der samtidig ikke er kendte undersøgelser, 

som påviser, at et ændret landskabsbillede vil ændre på den rekreative værdi i et 

sådant omfang, at den kan give sundhedsmæssige effekter. 

I anlægsfasen kan der være mindre områder, som midlertidigt lukkes for offent-

lighedens adgang, og i driftsfasen kan der være en mindre glæde ved at benytte de 

områder rekreativt, som bliver visuelt påvirket af havmøllerne, men generelt bli-

ver befolkningens muligheder for rekreative udfoldelser ikke begrænset. Det vur-

deres derfor, at de rekreative forhold bliver påvirket ubetydeligt eller slet ikke. 

Befolkningens påvirkning i forhold til oplevelsen af landskabet bliver reduceret, 

såfremt afværgeforanstaltningerne beskrevet under de landskabelige forhold (af-

snit 23.1.4) anvendes.

23.7 Socioøkonomiske forhold

Der kan opstå påvirkning af de socioøkonomiske forhold som følge af Vesterhav 

Syd Havmøllepark afledte miljøeffekter i såvel projektets anlægs-, drifts- samt 

demonteringsfase. Ved socioøkonomiske påvirkninger forstås først og fremmest 

samfundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige påvirkninger. Det vil sige grund-

laget for et områdes sociale struktur og erhvervsliv, herunder påvirkningen på 

indtægtsgrundlaget for tredjemand som følge af de forventede miljøpåvirkninger.

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 23-22.

Tabel 23-22. Potentielle socioøkonomiske påvirkninger.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Ejendomsværdier (X) X

Turisme og rekreative værdier – Hav-

baserede anlæg
(X) X

Turisme og rekreative værdier – Land-

baserede anlæg
(X) X

Beskæftigelseseffekter X X (X)

Socioøkonomiske effekter fra påvirkninger af det marine område (for eksempel

råstofindvinding, sejlads og fiskeri) er behandlet i VVM-redegørelsens Del 2: Det 

marine miljø.

Analysen af de socioøkonomiske effekter er i stor udstrækning baseret på de mil-

jøkonsekvenser, der i forvejen er identificeret under andre emner i VVM-

redegørelsen. Endvidere er relevante emner, som er fremkommet under forof-
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fentlighedsfasen, og som kan tænkes at have en socioøkonomisk betydning, ind-

draget i analysen. Derudover er der også inddraget forhold, som er beskrevet i 

forbindelse med socioøkonomiske analyser i tidligere VVM-redegørelser af dan-

ske havmølleparker. 

De identificerede påvirkninger er dernæst i størst muligt omfang forsøgt kvantifi-

ceret og eventuelt værdisat. I de tilfælde, hvor dette ikke har været muligt, er på-

virkningen blevet beskrevet kvalitativt. Både de kvantitative og de kvalitative vur-

deringer er baseret på den viden, som er indhentet i forbindelse med vurderinger 

af de enkelte miljøpåvirkninger, ligesom litteraturstudier af akademiske artikler 

og andet relevant materiale har bidraget med yderligere indsigt. Kvantificeringen 

af de potentielle beskæftigelseseffekter er i vid udstrækning baseret på rapporten 

”Erhvervspotentialer i Region Sjælland ved en Havmøllepark på Kriegers Flak”

(NIRAS, 2013), som baseres på tilgængelig data fra Anholt Havmøllepark.

I det omfang, hvor det har været muligt, er der endvidere suppleret med inter-

views af relevante videnspersoner. Kommentarer indsamlet gennem interviews

med tredjeparter (så som ejendomsmæglere og andre videnspersoner) er dog ba-

seret på eksisterende offentligt tilgængeligt materiale, herunder det eksisterende 

visualiseringsmateriale. Der tages derfor forbehold for, at disse kommentarer er 

baseret på et begrænset vidensgrundlag, hvorfor der er en vis grad af usikkerhed 

forbundet med disse udtalelser.

23.7.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

Ejendomsværdier

I anlægsfasen vil de socioøkonomiske påvirkninger på ejendomsværdier stamme 

fra de følgende to kilder:

 Visuelle påvirkninger fra anlægsarbejdet på land og vand fra arbejdsfartøjer, 

kraner, gravemaskiner, m.m.

 Støj fra anlægsarbejdet.

Påvirkningen fra disse kilder forventes dog at være meget lokal og kortvarig, 

hvorfor der ikke forventes at være nogen påvirkning på ejendomsværdierne i det 

berørte område som følge af anlægsarbejdet.

Turisme og rekreative værdier

I anlægsfasen vil de socioøkonomiske påvirkninger på turismen og de rekreative 

værdier stamme fra følgende tre kilder:

 Visuelle påvirkninger fra anlægsarbejdet på land og vand fra arbejdsfartøjer, 

kraner, gravemaskiner, m.m.

 Støj fra anlægsarbejdet.
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 Arealoptag grundet afspærringer og restriktioner indenfor undersøgelsesom-

rådet.

De visuelle påvirkninger vil særligt skyldes tilstedeværelsen af arbejdsfartøjer og 

kraner under anlæggelsen af de havbaserede anlæg. Påvirkningen fra disse for-

ventes dog både at være mindre og mere kortvarig end den visuelle påvirkning 

under driftsfasen, hvorfor der ikke forventes nogen socioøkonomisk effekt.

Støj fra anlægsarbejdet vil forekomme fra både de havbaserede som de landbase-

rede anlæg. Støj fra anlæg til vands vil stamme fra nedramning af fundamenter, 

mens støjen fra de landbaserede anlæg vil stamme fra nedgravning af kabler samt 

udvidelse og udbygning af eksisterende kabelstationer og etablering af en ny ka-

belstation, og det forventes, at denne støj vil give en ubetydelig socioøkonomisk 

påvirkning (NIRAS, 2015d).

Der forventes ikke at opstå en påvirkning på turismen og de rekreative værdier 

grundet arealoptaget ved nedgravning af kabler. Arealoptaget vil omfatte et cirka

25 m bredt arbejdsbælte omkring nedgravningen på den 50 km lange strækning.

Da nedgravningen sammenlagt kun vil være af 12 måneders varighed, vil der kun 

være tale om få ugers gravearbejde per kilometer gravearbejde (Energinet.dk, 

2015a).

Beskæftigelseseffekter

Under anlægsfasen er det særligt montagen af møllerne samt etableringen af fun-

damenter, møller og kabler, som forventes at kunne bidrage til den lokale beskæf-

tigelse (NIRAS, 2013). Det egentlige omfang af den potentielle beskæftigelse, er 

afhængig af flere faktorer, men hvis det antages, at man proportionelt vil kunne 

overføre beskæftigelseseffekterne fra Anholt Havmøllepark pr. MW til Vesterhav 

Syd Havmøllepark, vil det kunne forventes, at der over hele anlægsfasens ud-

strækning skabes omtrent 100 mandår i direkte beskæftigelse.

Hvis det herudover antages, at denne direkte beskæftigelseseffekt suppleres af en 

indirekte beskæftigelseseffekt af tilsvarende størrelse (NIRAS, 2013), kan Vester-

hav Syd Havmøllepark potentielt bidrage med omkring 100 årsværk igen fordelt 

over hele anlægsfasens udstrækning. Derved har havmølleparken en positiv på-

virkning på beskæftigelsen i området.

23.7.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

Ejendomsværdier

I driftsfasen er det særligt de visuelle påvirkninger fra havmølleparken, som po-

tentielt kan have en indflydelse på ejendomsværdierne. Den visuelle påvirkning 

vil tilfalde beboere langs kysten og cirka 5 km ind i landet i væsentligt til moderat

omfang (NIRAS, 2015a). 
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Nybolig Ringkøbing peger på, at der forventes en meget begrænset påvirkning fra 

havmølleparken på ejendomspriserne (Nybolig Ringkøbing, 2014). At der sand-

synligvis kun vil forekomme en begrænset påvirkning understøttes af EDC i Ny-

sted, som oplyser, at der ikke er bemærket nogen påvirkning i området siden an-

læggelsen af Nysted Havmøllepark i 2003 (EDC Nykøbing F, 2014). 

Det vurderes derfor samlet, at påvirkningen på ejendomspriser i området vil være 

ubetydelig.

Der kan være enkelte tilfælde hvor der vil ske ændring i ejendomsværdien, men

det vurderes, at det ikke har en påvirkning på ejendomsværdier generelt i områ-

det.

I den forbindelse skal Værditabsordningen for god ordens skyld nævnes. Værdi-

tabsordningen er VE-ordning vedtaget ved lov om fremme af vedvarende energi 

(VE-loven), hvor naboerne har mulighed for at få erstatning for et eventuelt vær-

ditab af deres bolig, grundet støjgener, skyggekast eller visuel påvirkning. Det er 

vindmølleopstilleren som skal orientere om ordningen og betale et eventuelt vær-

ditab. Det er Energinet.dk som administrerer ordningen, men det er taksations-

myndigheden10, som træffer afgørelse om tildeling af værditab. Der kan læses me-

re end værditabsordningen på Energinet.dk’s hjemmeside11

Turisme og rekreative værdier

Under driftsfasen vil projektets påvirkninger stamme fra to kilder:

 Visuelle påvirkninger fra havmølleparken samt visuelle påvirkninger fra ka-

belstation.

 Arealoptag grundet restriktioner på brugen af arealet omkring de nedgravede 

kabler.

Grundet klimaet lang den jyske vestkyst, vil det være svært at etablere skærmen-

de bevoksning omkring en ny kabelstation, hvorfor den visuelle påvirkning fra 

disse vurderes som værende moderat for de nærmeste naboer. Nedgravningen af 

kabler vil omvendt betyde, at der ikke vil forekomme nogen visuel påvirkning fra 

disse. Der forventes desuden ikke at forekomme nogen betydende påvirkning på 

hverken beboelser, offentlige eller rekreative formål som et resultat af det areal-

optag, som det servitut belagte bælte omkring de nedgravede kabler vil medføre. 

                                                       

10 Taksationsmyndigheden består af seks formænd (jurister, der alle opfylder betingelserne for at kunne ud-

nævnes som dommer) samt en række sagkyndige i vurdering af værdien af fast ejendom (statsautoriserede 

ejendomsmæglere).

11 http://www.energinet.dk/vaerditab
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Overordnet set vil de landbaserede anlæg altså have en ubetydelig påvirkning i 

driftsfasen, og det er i stedet selve havmølleparken, som forventes at medføre den 

største påvirkning.

Påvirkningen på turismen og de rekreative værdier vil i driftsperioden hverken 

skyldes støj eller brugsrestriktioner omkring havmøllerne, men vil i stedet afsted-

komme fra det visuelle indtryk. Som det fremgår af en undersøgelse af Ladenburg 

og Lutzyer (Ladenburg & Lutzyer, 2012), er holdningen til havmøller meget for-

skellig på tværs af forskellige segmenter. For eksempel observeres det, at en 

gruppe på omkring 20 % af respondenterne i undersøgelsen ser positivt på opfø-

relsen af havmøller, mens en stor gruppe ser negativt på anlæggelsen af disse. Det 

vil særligt være de ældre som ser negativt på havmølleparken, mens det er om-

vendt med de yngre.

Erfaringer fra Horns Rev 1 peger dog på, at havmøller kan have en positiv påvirk-

ning på turismen. Der arrangeres således flere årlige møllecruises (DFDS 

Seaways, 2014), hvor møllerne kan opleves på helt nært hold, ligesom Museet for 

Varde og Omegn har oprettet det såkaldte Horn Rev Wind Farm Visitors Centre i 

Blåvand Fyr (Museet for Varde By og Omegn, 2014). Denne potentielt positive ef-

fekt fremgår også i høringssvaret fra Holmsland Klit Turistforening, ligesom at 

også turistdirektør hos Ringkøbing Fjord Turisme, nævner dette potentiale i et in-

terview til Ringkøbing-Skjern Dagblad (Osmundsen, 2014). 

Det er således vurderingen, at Vesterhav Syd Havmøllepark samlet set vil have 

ingen eller en positiv påvirkning på turismen og de rekreative værdier i området 

under havmølleparkens driftsfase.

Beskæftigelseseffekter

Under driftsfasen er det særligt valget af servicehavn, som vil påvirke havmølle-

parkens potentielle indflydelse på den lokale beskæftigelse. Der er præcedens fra 

tidligere havmølleparker for at vælge en af de mest nærtliggende havne som ser-

vicehavn (NIRAS, 2013), og der er derfor større sikkerhed omkring, at disse jobs 

vil have en positiv effekt på den lokale beskæftigelse, end det er tilfældet for an-

lægsfasen.

Hvis man igen antager, at beskæftigelseseffekterne fra Anholt Havmøllepark vil 

kunne overføres proportionelt til Vesterhav Syd Havmøllepark, kan havmøllepar-

ken potentielt bidrage med ca. 35 årsværk hvert år af projektets driftsfase i direk-

te beskæftigelse. Herudover er der et tilsvarende potentiale for afledt beskæftigel-

se (NIRAS, 2013), så havmølleparken kan potentielt bidrage med 70 årsværk om 

året i hvert år af driftsfasens varighed og derved have en positiv effekt på beskæf-

tigelsen i området.
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23.7.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen

Der forventes ikke at forekomme nogen socioøkonomisk påvirkning på hverken 

ejendomsværdier eller turismen og de rekreative værdier i området under de-

monteringsfasen. Den potentielle påvirkning på beskæftigelsen er uvis på nuvæ-

rende tidspunkt, men forventes som minimum at være neutral og potentielt posi-

tiv. Beskæftigelseseffekten afhænger dog af demonteringsmetoden såvel som valg 

af udførende virksomhed.

23.7.4 Sammenfatning af påvirkninger

I Tabel 23-23 fremstår en opsummeret vurdering af de socioøkonomiske påvirk-

ninger på ejendomsværdier, turisme og rekreative værdier samt beskæftigelsen. 

Tabel 23-23. Vurderinger af de samlede socioøkonomiske påvirkninger på ejendomspriser, turisme og 

rekreative værdier samt beskæftigelsen.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Ejendomsværdier

Anlæg

Drift

Demontering

Ingen 

Lav

Ingen

Ingen

Ubetydelig 

Ingen

Turisme og rekreative værdier 

– Havbaserede anlæg

Anlæg

Drift

Demontering

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen 

Ingen/potentielt positiv

Ingen

Turisme og rekreative værdier 

– Landbaserede anlæg

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

Beskæftigelseseffekter

Anlæg

Drift

Demontering

Ingen

Ingen

Ingen

Positiv

Positiv

Ikke vurderet/ potentielt positiv

Det kan altså overordnet konkluderes, at de socioøkonomiske påvirkninger af 

miljøforholdene på land primært er af en ubetydelig eller ikke eksisterende ka-

rakter. Dette gør sig gældende for områdets ejendomsværdier samt påvirkningen 

fra de landbaserede anlæg på turismen og de rekreative værdier i området.

Der er endvidere et potentiale for, at selve havmøllerne kan have en positiv socio-

økonomisk effekt på turismen i området under projektets driftsfase, ligesom at 

det også er sandsynligt, at projektet vil have en positiv indflydelse på beskæftigel-

sen i området under såvel anlægs- som driftsfase og måske tilmed også i demon-

teringsfasen.
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23.8 Jordforurening

Etablering af landanlæggene indebærer jordarbejde ved etablering af kabelanlæg, 

nye stationsanlæg eller udvidelser af eksisterende stationsanlæg. Generelt inde-

bærer projektet ikke store jordflytninger, idet jord langs kabelanlægget tilbagefyl-

des, når kabelanlægget er etableret. Dog vil etableringen af en ny kabelstation og 

udvidelse af eksisterende stationsanlæg kunne generere overskudsjord, som skal 

håndteres. De miljømæssige problemstillinger kan resumeres til:

 Anlægsarbejde i forurenet jord, som potentielt kan medføre risiko for spred-

ning af jordforurening og øget eksponering over for mennesker og miljø.

 Anlægsarbejde der kan medføre risiko for uheld for eksempel oliespild fra 

entreprenørmaskiner og dermed for lokale forureninger af jord.

 Spild fra drift af stationsanlægget, hvor olie anvendes som isolations- og kø-

lemiddel i kondenseringsspoler og transformatorer.

 Udvaskning af ler og silt til vandløb fra midlertidige oplag af jord nær vandløb 

i anlægsfasen er beskrevet i afsnit 23.10.2.

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 23-24.

Tabel 23-24. Potentielle påvirkninger fra jordforurening.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Risiko for spredning af jordforurening 

eller øget eksponering for miljø og 

mennesker

X X

Risiko for at generere ny jordforure-

ning
X X X

23.8.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

De potentielle miljøpåvirkninger i forhold til jordforurening i anlægsfasen vil dels 

kunne bestå i risiko for kontakt med eksisterende jordforurening og dels i risiko 

for etablering af ny jordforurening.

Risiko for arbejde i forurenet jord

På trods af at arealudbredelsen af de kortlagte lokaliteter og områdeklassificerin-

gen ved Kloster er begrænset, kan det ikke afvises, at etablering af landanlæggene 

vil kræve arbejde i forurenet jord. For eksempel skal kabelanlægget kunne tilslut-

tes i Station Søndervig og Station Stoustrup, som er V1-kortlagt, og der skal etab-

leres nyanlæg på stationerne, som også omfatter et vist jordarbejde. Der vil såle-

des være risiko for at der skal foretages arbejde i forurenet jord på disse stations-

anlæg. Desuden vil kabelanlægget skulle krydse veje og jernbaneanlæg, og selvom 



191

dette vil ske ved underboringer, kan kontakt med forurenet jord ikke på forhånd 

afvises. 

Hvis anlægsarbejdet mod forventning skulle indebære jordarbejde i områder med 

forurenet jord, vil negative effekter kunne undgås ved at følge reglerne for hånd-

tering af forurenet jord, som resumeres herunder. 

Der skal i dialog med myndighederne udarbejdes en jordhåndteringsplan for om-

rådeklassificerede arealer, offentlige vejarealer og forureningskortlagte arealer. 

Planen skal ligge til grund for en hensigtsmæssig koordinering af jordhåndterin-

gen, herunder optimering af nyttiggørelsen af afgravet jord, kontrolforanstaltnin-

ger og dokumentation. Jordhåndteringsplanen er tillige nødvendig som grundlag 

for fornødne ansøgninger til jordhåndtering.

Opgravning og flytning af forurenet jord skal anmeldes til kommunen i henhold 

til jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1479 af 12/12/2007). Forureningskort-

lagte ejendomme, arealer indenfor kommunernes områdeklassificering samt of-

fentlige vejarealer er omfattet af anmeldepligt ved flytning af jord. Jord, der op-

graves i områdeklassificerede områder, fra offentlige vejarealer eller fra forure-

ningskortlagte arealer, skal klassificeres med henblik på at dokumentere forure-

ningsgraden.

Mellemoplag og genanvendelse af forurenet jord kræver en tilladelse fra kommu-

nen i henhold til miljøbeskyttelseslovens (LBK nr. 879 af 26/06/2010) § 19 eller i 

særlige tilfælde § 33. Jord, der alene er forurenet med visse metaller, samt foru-

renet bygge- og anlægsaffald kan genanvendes i henhold til regler om byggeaffald 

m.m. (BEK nr. 1662 af 21/12/2010). Genanvendelse skal anmeldes til Ringkø-

bing-Skjern Kommune. 

Når ovenstående regelsæt følges vil der alene være risiko for en ubetydelig miljø-

påvirkning fra anlægsarbejde i forurenet jord.

Risiko for forurening fra spild og uheld 

Ved gennemførelsen af anlægsprojektet er der risiko for, at der kan forekomme 

spildhændelser med olieprodukter fra entreprenørmaskiner for eksempel i for-

bindelse med sprængte hydraulikslanger eller tankning fra entreprenørtanke. 

Under anlægsarbejderne etableres midlertidige oplagspladser. I tilknytning til op-

lagspladserne kan der være oplag af brændstof og evt. andre olieprodukter. Det er 

vigtigt, at specielt oplagring af brændstof til entreprenørmaskiner og håndtering 

af mobile entreprenørtanke foregår med omtanke, og at der udvises forsigtig-

hed/omhu ved tankning. 

Risiko for forurening af jord og eventuelt grundvand kan reduceres ved:
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 At etablere midlertidige arbejdspladsarealer i områder, som ikke er sårbare 

for forurening fra spild og uheld. Specielt bør oplagspladser placeres uden for 

nitratfølsomme vandindvindingsoplande (beskrives i afsnit 23.9.1).

 At etablere brændstofdepoter på centrale steder, som er udformet så evt. spild 

bliver opsamlet. 

 At så vidt muligt, at undgå at flytte rundt på mobile entreprenørtanke.

 At sikre regelmæssig vedligeholdelse af entreprenørmaskiner med henblik på 

at forebygge brud på hydraulikslanger og vedvarende oliedryp.

 At udarbejde en beredskabsplan, som iværksættes i forbindelse med spild.

Ved at følge ovennævnte foranstaltninger vurderes det, at større jordforureninger 

kan undgås, men der vil være risiko for, at der opstår mindre lokalt afgrænsede 

jordforureninger, som kan oprenses. Der vurderes alene at være risiko for en ube-

tydelig miljøpåvirkning.

23.8.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

På den nye kabelstation nær kysten og ved udbygning af de eksisterende stationer 

(Station Søndervig, Station Lem Kær og Station Stoustrup) skal der etableres 

transformere og/eller kompenseringsspoler (Energinet.dk, 2015a).

En transformer og en kompenseringsspole er indbygget i en ståltank, der er fyldt 

med olie til elektrisk isolation og køling (cirka 100 m3 olie). Da tanken er oliefyldt, 

placeres den på et fundament med et reservoir, der kan rumme hele oliemæng-

den. Ved udendørs placering, hvor anlægget er eksponeret for regnvand, afledes 

dette via en olieudskiller til afløbssystemet. Ved eventuel lækage lukker udskille-

ren, al olien tilbageholdes i reservoiret, og der afgives samtidig alarm til et døgn-

bemandet kontrolrum hos elselskabet. Der er således ingen væsentlig risiko for 

udledning til miljøet.

Der er ingen jordforureningsproblematik i driftsfasen fra selve kabelanlægget. 

Kablerne består af forskellige metaller, som er indkapslet i polyætylen. Der er så-

ledes ikke risiko for afgivelse af forureningskomponenter til jorden via korrosion 

eller afsmitning. Ved anlægsarbejde til udbedring af brud på kabelanlægget vil 

der potentielt være tale om samme miljøpåvirkninger som for anlægsfasen.

Samlet set vurderes risikoen for jordforurening i driftsfasen at være meget be-

grænset, og miljøpåvirkningen vurderes derfor at være ubetydelig.

23.8.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen

Det anses ikke for sandsynligt, at stationsanlæg nedbrydes efter havmølleparkens 

levetid. Det forventes, at de fortsat anvendes som stationsanlæg. De potentielle 
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miljøpåvirkninger i demonteringsfasen af kabelanlægget svarer til miljøpåvirk-

ninger i anlægsfasen.

23.8.4 Sammenfattende påvirkninger

I Tabel 23-25 er de samlede vurderinger i forhold til jordforurening opsummeret. 

Anlægsarbejde skal planlægges og udføres således, at risiko for uheld og spild 

samt konsekvenserne heraf imødegås. Dette sikres ved at etablere en beredskabs-

plan, som beskrevet i ovenstående afsnit.

Når lovkrav med underliggende bekendtgørelser for håndtering af forurenet jord 

følges, vurderes der ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger.

Projektet kan gennemføres uden at generere væsentlige nye jordforureninger, og 

uden at spredning af eksisterende jordforureninger øges.

Tabel 23-25. Vurdering af påvirkning fra jordforurening.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Risiko for spredning af jordforurening el-

ler øget eksponering for miljø og menne-

sker

Anlæg

Drift

Demontering

Lav 

Lav 

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig 

Ubetydelig

Risiko for at generere ny jordforurening

Anlæg

Drift

Demontering

Lav 

Lav

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

23.9 Grundvand og drikkevandsinteresser

De miljømæssige problemstillinger i forhold til grundvand og drikkevandsinte-

resser kan resumeres til:

 Anlægsarbejde der kan medføre risiko for uheld for eksempel oliespild fra 

entreprenørmaskiner og dermed for lokale forureninger af jord og eventuel 

terrænnært grundvand.

 Påvirkning af den terrænnære grundvandsstand ved midlertidige grund-

vandssænkninger, når jordkabler skal nedlægges, og stationsanlæg etableres 

på strækninger med højt grundvandsspejl.

 Konflikt mellem kabelanlæg og drikkevandsboringer.

 Forurening af grundvand som følge af spild af olie i forbindelse med drift af 

stationsanlæg, hvor olie anvendes som isolations- og kølemiddel i kondense-

ringsspoler og transformatorer.

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 23-26.
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Tabel 23-26. Potentielle påvirkninger af grundvand og drikkevandsinteresser.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Risiko for at generere grundvandsforu-

rening
X (X) (X)

Påvirkning af grundvandsressourcen 

fra grundvandssænkning
X

Konflikt mellem kabelanlæg og ind-

vindingsboringer
X

23.9.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

I afsnit 0 er forholdsregler for at undgå spild og afværge følger af spild til jordmil-

jøet beskrevet. Det vurderes på baggrund heraf, at der alene vil være risiko for 

mindre lokalt afgrænsede jordforureninger, som kan oprenses. Når disse for-

holdsregler følges, vurderes eventuelt spild af miljøfremmede stoffer som for ek-

sempel brændstof at være af et så begrænset omfang, at det ikke vil kunne forure-

ne grundvandet, men nå at blive afværget, inden forureningen nedsiver til de 

vandførende jordlag. 

Uanset ovenstående vurdering bør det bemærkes i beredskabsplanen for forebyg-

gelse af forurening fra spild og uheld (se afsnit 23.8.1), at undersøgelsesområdet 

passerer en række nitratfølsomme indvindingsoplande. De nitratfølsomme ind-

vindingsområder består af områder, hvor grundvandet er særligt følsomt over for 

nitrat. Indenfor disse områder bør der være speciel opmærksomhed ved anlægs-

arbejdet, og oplagspladser bør ikke placeres i disse områder. Specielt indsatsom-

råde Holmsland (Figur 22-26) vurderes som meget følsomt. 

Ved etablering af kabelanlæg sænkes grundvandet midlertidigt på strækninger 

med højt grundvandsspejl. Grundvandssænkningen foregår enten ved nedlæg-

ning af plastdræn tilsluttet pumper, eller ved etablering af sugespidsanlæg i ka-

belgraven (se Figur 23-38). Det oppumpede vand ledes ud over det åbne terræn 

til passiv nedsivning. Der er tale om meget lokale grundvandssænkninger af me-

get begrænset varighed, op til 10 dage. Ved stationsanlæg kan der blive tale om 

grundvandssænkning af en lidt længere varighed i forbindelse med udgravning til 

samletank for olieopsamling, men den totale mængde vand vil under alle om-

stændigheder være begrænset.

Den oppumpede vandmængde vurderes at være ubetydelig i forhold til grund-

vandsressourcen og vurderes kun at ville påvirke grundvandsstanden helt lokalt 

ved kabelgraven. I hele undersøgelsesområdet foregår drikkevandsindvinding til 

almene formål fra dybereliggende grundvandsmagasiner. De kortvarige grund-

vandssænkninger vurderes derfor heller ikke at kunne påvirke de almene drikke-

vandsindvindinger i området.
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Den oppumpede vandmængde vurderes at være ubetydelig i forhold til grund-

vandsressourcen og vurderes kun at ville påvirke grundvandsstanden helt lokalt 

ved kabelgraven. I hele undersøgelsesområdet foregår drikkevandsindvinding til 

almene formål fra dybereliggende grundvandsmagasiner. De kortvarige grund-

vandssænkninger vurderes derfor heller ikke at kunne påvirke de almene drikke-

vandsindvindinger i området.

Som beskrevet tidligere kan det ikke afvises, at der skal arbejdes i forurenet jord, 

idet der er enkelte kortlagte forureninger indenfor undersøgelsesområdet, Derfor 

kan der blive behov for forureningsundersøgelser, når den endelige placering af 

landanlæggene er fastlagt. Samtidig skal det vurderes, om der er behov for en 

midlertidig grundvandssænkning på eller nær forurenede lokaliteter. Hvis der er 

behov for grundvandssænkning skal forureningsindholdet i grundvandet under-

søges og rapporteres til den kommunale myndighed. Myndigheden vil derefter 

stille krav til afledning af det oppumpede grundvand, således at det omgivende 

miljø ikke belastes.

Figur 23-38. Eksempel på et sugespidsanlæg (Energinet.dk, 2015a).

I henhold til miljøbeskyttelseslovens (LBK nr. 879 af 26/06/2010) § 21 b skal der 

rundt om alle almene indvindingsboringer være en 25 meters beskyttelseszone, 

hvor der ikke må anvendes pesticider, ske dyrkning og gødskning til erhvervs-

mæssige eller offentlige formål. Der er ingen indvindingsboringer til almen vand-

forsyning indenfor undersøgelsesområdet, men ved Søndervig Vandværk nær 

Kloster og ved Lem Vandværk er der boringer nær undersøgelsesområdet, hvor 
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beskyttelseszonen uden om indvindingsboringerne skal respekteres ved endelig 

placering af kabelanlægget.

Da kabeltracéet ikke er fastlagt endnu, vides det ikke, om der vil være konflikt 

med private drikkevandsindvindinger indenfor projektområdet. Såfremt en privat 

vandindvinding kommer til at ligge indenfor arbejdsbæltet omkring kabelgraven, 

kan indvindingen blive påvirket, enten permanent ved direkte konflikt eller kort-

varigt ved grundvandssænkning. 

Samlet set vurderes der alene at være risiko for en ubetydelig miljøpåvirkning af 

grundvand og drikkevandsinteresser.

23.9.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

På den nye kabelstation nær kysten og ved udbygning af de eksisterende stationer 

(Station Søndervig, Station Lem Kær og Station Stoustrup) skal der etableres 

transformere og/eller kompenseringsspoler (Energinet.dk, 2015a).

Transformere og kompenseringsspoler er indbygget i en ståltank, der er fyldt med 

olie til elektrisk isolation og køling (ca. 100 m3). Anlægget er placeret over jorden. 

Da tanken er oliefyldt, placeres den på et tæt fundament, som indeholder et re-

servoir, der kan rumme hele oliemængden. Der er således en sikring mod udslip i 

tilfælde af læk på ståltanken, hvor oliemængden bliver opsamlet i reservoiret.

Ved udendørs placering, hvor anlægget er eksponeret for regnvand, afledes dette 

via en olieudskiller til afløbssystemet. Ved eventuel lækage lukker udskilleren, al 

olien tilbageholdes i reservoiret, og der afgives samtidig alarm til et døgnbeman-

det kontrolrum hos eltransmissionsselskabet. Der er således ingen risiko for ud-

ledning til miljøet.

Det reserverede område til stationsanlæg ved Station Søndervig ligger inden for 

et område med særlige drikkevandsinteresser og et indvindingsopland. Drikke-

vandsindvindingen til almene formål sker i området fra et dybtliggende grund-

vandsmagasin. I dæklagene over grundvandsmagasinet indgår lag af smelte-

vandsler med samlede tykkelser over 40 m hvilket ligeledes minimerer risikoen 

for forurening af grundvandsressourcerne. Station Søndervig er placeret ca. 40 m 

fra nærmeste indvindingsboring til Søndervig Vandværk. Det vurderes mest 

sandsynligt, at grundvandets strømning lokalt ved stationen er rettet mod Ve-

sterhavet/Ringkøbing Fjord, men som følge af den korte afstand kan strømningen 

også være rettet mod vandværksboringerne.

Arealreservationen til kabelstationen i OSD har et areal på 2,6 ha, svarende til 

26.150 m2. Ifølge Energinet.dk forventes kun ca. 0,7 ha svarene til 7.000 m2  be-

fæstet ved etablering af kabelstationen. 
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Området ligger nord for Hovedopholdslinjen i et område, hvor der findes mere 

end 40 meter ler over det øverste grundvandsmagasin. Nettonedbøren er for-

holdsvis stor i området, og det er i grundvandkortlægningen beskrevet, at grund-

vandsdannelsen til det primære magasin er i alt 1,75 mio. m3/år. Da udstræknin-

gen af magasinet (hvilket svarer til udstrækningen af OSD) er ca. 9,7 km2 fås en 

gennemsnitlig grundvandsdannelse af størrelsen 180 mm/år. 

Der er foretaget et estimat af hvor meget anlæggets etablering vil reducere grund-

vandsdannelsen: 200 mm grundvandsdannelse pr. år på 7.000 m2 svarer til 1.260

m3/år. OSD Søndervig har som nævnt en årlig grundvandsdannelse på ca. 1,75

mio. m3/år. (1.260/1.750.000)*100% = 0,07%. Selvom der ikke er taget hensyn til 

øvrig befæstelse i OSD i estimatet, er den reducerede grundvandsdannelse, som 

etablering af kabelstationen vil medføre, så lille, at den ikke vurderes at have be-

tydning i forhold til sikring af tilstrækkelig grundvandsdannelse. Ligeledes vurde-

res den ikke at have nogen indflydelse på grundvandsspejlets beliggenhed.

Med de nævnte foranstaltninger til hindring af forureningsudslip vurderes driften 

af landanlæggene ikke at ville påvirke grundvandet eller drikkevandsinteresser, 

og miljøpåvirkningen vurderes derfor at være ubetydelig.

23.9.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen

Det anses ikke for sandsynligt, at stationsanlæg nedbrydes efter havmølleparkens 

levetid. Det forventes, at de fortsat anvendes som stationsanlæg. De potentielle 

miljøpåvirkninger i demonteringsfasen svarer til miljøpåvirkninger i anlægsfasen 

af kabelanlægget, dog vil risiko for direkte konflikt med private indvindingsborin-

ger ikke forekomme.

23.9.4 Sammenfattende påvirkninger

I Tabel 23-27 er de samlede vurderinger af påvirkninger af grundvand og drikke-

vandsinteresser opsummeret.

Tabel 23-27. Vurderinger af påvirkninger af grundvand og drikkevandsinteresser.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Risiko for at generere grundvandsforu-

rening

Anlæg

Drift

Demontering

Lav 

Lav

Lav

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

Påvirkning af grundvandsressourcen fra 

grundvandssænkning

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Ingen 

Lav

Ubetydelig

Ingen

Ubetydelig

Konflikt mellem kabelanlæg og indvin-

dingsboringer

Anlæg

Drift

Demontering

Lav 

Ingen

Ingen

Ubetydelig

Ingen

Ingen
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Projektet kan gennemføres uden at medføre en risiko for primære grundvands-

magasiner og drikkevandsinteresser i området.

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til grund-

vand og drikkevandsinteresser. Såfremt det endelige kabeltracé kommer i direkte 

konflikt med en privat drikkevandsindvinding, kan det være aktuelt at etablere en 

erstatningsboring.

23.10 Overfladevand

Etablering af landanlæggene indebærer anlægsarbejde i dybder op til cirka 2 m 

under terræn ved kabelanlæg og op til cirka 5 m under terræn ved stationsanlæg. 

Ved påvirkning forstås en eventuel effekt på den økologiske og vandkemiske til-

stand, som kan have indflydelse på den generelle vandkvalitet set i forhold til 

målsætningen for de berørte vandområder. De potentielle påvirkninger er op-

summeret i Tabel 23-28. 

Tabel 23-28. Potentielle påvirkninger på overfladevand.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Tilledning af sedimentspild fra jordop-

lag
X (X)

Påvirkning fra underboringer X

Okkerpåvirkning X

Tilledning af forurenede stoffer fra 

spild
X

Elektromagnetisme – indflydelse på fi-

skenes orienteringssans
X

23.10.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

I vurderingen er det forudsat, at der ved anlæg af kabeltracéet ikke sker omlæg-

ning af vandløb, og at passage af vandløb vil ske med underboring. Herved und-

gås gennemgravning af vandløbet og midlertidige vandløbsomlægninger. Der for-

ventes således ikke nogen direkte påvirkning af vandløbsfauna, vandløbsvegetati-

on eller vandkemiske forhold ved underboring. 

Underboring har sædvanligvis ikke nogen fysisk påvirkning på vandløb. Der vil 

dog altid være en lille risiko for såkaldte ”blow-outs”, hvor boremudder skydes op 

gennem sprækker eller gennem selve jordlaget mellem boringen og vandløbsbun-

den. Boremudder består af en blanding af bentonit og vand.

Herved kan vandløbet blive påvirket med det finkornede materiale, som bore-

mudder hovedsageligt består af. I forbindelse med underboring af vandløb skal 

der foretages en forundersøgelse af jordbundsforholdene ved udtagelse af enkelte 
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jordbundsprøver. Disse forundersøgelser medvirker til en sikker gennemførelse 

af underboringen, og de kan desuden mindske risikoen for, at boremudder skyder 

op i det terræn boringen føres under. 

Ved underboring af vandløb skal det desuden sikres, at underboringerne holder 

minimum 1 meters afstand til den regulativmæssige fastsatte bundkote for vand-

løbet. Ved iværksættelse af disse tiltag vurderes det, at risikoen for påvirkning af 

vandløb som følge af blow-outs er minimal. Skulle der alligevel ske udledning af 

boremudder vil påvirkningen være sammenlignelig med påvirkningen af meget 

finkornet materiale. Finkornet materiale kan udgøre en risiko, hvis det suspende-

res i vandløb, da det potentielt kan gøre skade på flora og fauna. 

Det vurderes dog, at der vil være tale om en mindre mængde materiale, som kan 

sammenlignes med eller være mindre end materialetransporten i tilknytning til 

eksempelvis en ekstraordinær afstrømning som følge af kraftig nedbør. Påvirk-

ningen vil være kortvarig og vil være begrænset til et mindre område af vandlø-

bet. Samlet vurderes det, at der er tale om en ubetydelig påvirkning af vandløbe-

nes tilstand. 

I anlægsfasen vil der i forbindelse med nedgravning og optagning af kabelanlæg-

get være behov for midlertidig oplag af jord. I forbindelse med kraftige regnskyl 

kan der være en risiko for, at der skylles jord ned i omkringliggende søer og 

vandhuller, hvilket kan påvirke materiale- og sandtransporten i området. For at 

undgå eller begrænse risikoen for udledning af jordpartikler og spild fra anlægs-

arbejder til nærliggende overfladerecipienter, bør der ikke ske oplag af jord i 

nærheden af søer og vandhuller i undersøgelsesområdet. Indenfor visse områder 

kan det desuden være nødvendigt at etablere render eller bassiner til opsamling 

af overfladevand fra arbejdsarealer. Med etablering af disse foranstaltninger vur-

deres det, at en eventuel påvirkning af søerne og vandhullerne som følge af over-

fladeafstrømning vil kunne sammenlignes med materialetransporten i tilknytning 

til eksempelvis en ekstraordinær afstrømning som følge af kraftig nedbør. Det 

vurderes derfor, at påvirkningen af overfladevand som følge af overfladeafstrøm-

ning vil være ubetydelig.

Landanlægget vil ikke medføre permanente dræninger, og det forudsættes, at ka-

bellægningen ikke medfører en permanent ændring af drænforholdene i undersø-

gelsesområdet. Kabelgravene forventes altovervejende at kunne etableres uden 

behov for midlertidige grundvandssænkninger. Det skyldes, at udgravning under 

terræn er beskeden og kortvarig (varighed omkring en uge ved kabellægning). I

forbindelse med anlægsarbejder på stationsanlægget og ved muffesamlinger kan 

det dog komme på tale med lidt længerevarende grundvandssænkninger. På 

grund af det begrænsede omfang er det dog ikke sandsynligt, at grundvands-

sænkningen vil medføre en nævneværdig påvirkning af beskyttede søer og vand-

huller, der ligger indenfor undersøgelsesområdet. 
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I forbindelse med midlertidig grundvandssænkning, skal der foretages bort-

pumpning af grundvand over tilstødende arealer, således at det udledes til ned-

sivning over nærliggende arealer efter aftale med lodsejeren og Ringkøbing-

Skjern Kommune. 

I forbindelse med grundvandssænkning indenfor områder, der er klassificeret 

som okkerpotentielle områder, er der risiko for udledning af jernholdige forbin-

delser til nærliggende overfladevandssystemer. Det vurderes dog, at en sænkning 

af grundvandsstanden ned til under bunden af ledningsgraven, 1,5 - 2 m under 

terræn i en periode på to døgn (og op til ti døgn for muffesamlinger), er så lille en 

vandstandsændring over så kort en periode, at det i eventuelle nærliggende blød-

bundsaflejringer som udgangspunkt ikke forventes at medføre udvaskning af ok-

ker. Potentielle påvirkninger i form af udtørring eller andre okkerproblemer for-

ventes alene at kunne forekomme ved længerevarende grundvandssænkninger. 

Projektområdet ligger dog indenfor et område, hvor der er stor risiko for udled-

ning af okker, og hvorvidt der er behov for afværgeforanstaltninger, skal afklares 

med Ringkøbing-Skjern Kommune, inden anlægsarbejderne igangsættes. Eksem-

pelvis kan eventuelle forekomster af jernholdigt grundvand ledes ud på jorden el-

ler opsamles i midlertidige okkerudfældningsbassiner. Det skal desuden sikres, at 

det oppumpede vand nedsiver og ikke løber direkte til beskyttede vandløb, søer 

eller vådområder. Med iværksættelse af disse afværgeforanstaltninger vurderes 

det, at risikoen for påvirkninger som følge af okker er minimal. Skulle der allige-

vel ske en okkerpåvirkning i forbindelse med anlægsarbejdet vurderes det, at der 

på grund af anlægsmetoden og den korte anlægsfase vil være tale om en mindre

påvirkning af overfladevand. 

Under anlægsarbejdet kan der ske utilsigtet spild fra maskiner, som kan medføre 

udledning af forurenende stoffer til nærliggende overfladerecipienter. Som be-

skrevet i afsnit 0 vedrørende jordforurening vil anlægsarbejdet blive planlagt og 

udført således, at risiko for uheld og spild samt konsekvenserne heraf imødegås. 

Herved vurderes der alene at være risiko for en ubetydelig miljøpåvirkning.

Der forventes alene risiko for ubetydelige eller mindre påvirkninger af overflade-

vandssystemer i en kortvarig periode i anlægsfasen. Risikoen for påvirkning kan 

minimeres eller begrænses ved iværksættelse af simple afværgeforanstaltninger 

under anlægsarbejdet. 

23.10.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen

Der kan i sjældne tilfælde forekomme reparationsarbejder på kabelanlægget i 

driftsfasen. Dette kan medføre tilsvarende påvirkninger som i anlægsfasen, men i 

meget mindre omfang. Det vurderes derfor, at den samlede påvirkning på over-

fladevand i driftsfasen er ubetydelig. 

Kabelforbindelsen består på størstedelen af strækningen på land af et 150 kV-

vekselstrømsanlæg. Der er fremsat teorier om, at magnetfelter fra højspændings-
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kabler muligvis kan påvirke vandløbsfaunaens muligheder for at finde vej. Teori-

erne er imidlertid ikke endeligt påvist eller afvist. I en sammenfatning af en lang 

række undersøgelser, der er udført for at undersøge elektromagnetiske felters på-

virkning i forbindelse med havmølleparker, konkluderes det, at der ikke kan påvi-

ses nogen signifikante effekter på fisk. I forbindelse med havmølleparker anbefa-

les det dog, at kabler nedgraves i 1 meters dybde for at minimere risikoen for på-

virkning af elektrosensitive fisk (IUCN, 2010). Underboringerne placeres i en af-

stand af minimum 1 m under vandløbets bundkote, og det vurderes derfor, at ri-

sikoen for påvirkning af fisk eller øvrig vandløbsfauna pga. elektromagnetiske fel-

ter er ubetydelig. 

23.10.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen

Det anses ikke for sandsynligt, at stationsanlæg nedbrydes efter havmølleparkens 

levetid. Det forventes, at de fortsat anvendes som stationsanlæg. De potentielle 

miljøpåvirkninger i demonteringsfasen af kabelanlægget svarer til miljøpåvirk-

ninger i anlægsfasen. Afværgeforanstaltninger

For at undgå eller begrænse risikoen for udledning af jordpartikler og spild fra 

anlægsarbejder til nærliggende overfladevandsystemer, skal der ikke ske oplag af 

jord i nærheden af søer og vandhuller. 

Oppumpet vand må ikke ledes direkte til søer eller vandhuller, men skal udledes 

til nedsivning over nærliggende arealer efter aftale med lodsejeren og Ringkø-

bing-Skjern Kommune. I særlige tilfælde kan det desuden være nødvendigt at 

etablere render eller bassiner til opsamling af overfladevand fra arbejdsarealer.

23.10.4 Sammenfattende påvirkninger

I nedenstående tabel (Tabel 23-29) er de samlede vurderinger af påvirkninger af 

overfladevand opsummeret. 
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Tabel 23-29. Samlede vurderinger af påvirkninger af overfladevand.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Sedimentspild fra jordoplag

Anlæg

Drift

Demontering

Lav 

Ingen

Lav

Ubetydelig

Ingen

Ubetydelig

Påvirkning fra underboringer

Anlæg Lav Ubetydelig 

Drift Ingen Ingen

Demontering Lav Ubetydelig 

Okkerpåvirkning 

Anlæg Middel Mindre

Drift Ingen Ingen 

Demontering Middel Mindre

Spild af forurenede stoffer

Anlæg

Drift

Demontering

Lav 

Ingen

Lav

Ubetydelig

Ingen

Ubetydelig

Elektromagnetisme – indflydelse på fi-

skenes orienteringssans

Anlæg

Drift

Demontering

Ingen

Lav

Ingen

Ingen

Ubetydelig

Ingen

Der vil primært være risiko for påvirkning af overfladevand i anlægs- og demon-

teringsfasen. Ved gennemførelse af de foreslåede afværgeforanstaltninger vurde-

res der at være tale om ubetydelige-mindre påvirkninger. Dette betyder ligeledes, 

at projektet ikke vil udgøre en hindring for opfyldelse af vandplanens målklasser 

for vandløb og søer.

23.11 Råstoffer, materialer og affald

Materialeforbruget og anvendelse af råstoffer i forbindelse med Vesterhav Syd 

Havmøllepark er næsten udelukkende koncentreret til anlægsfasen og vil primært 

stramme fra:

 Etablering af fundamenter til havmøller.

 Etablering af havmøller.

 Etablering af kabler såvel på havet som på land.
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 Etablering af en ny kabelstation nær ilandføringspunkterne ved Klegod eller 

Tyvmose eller ved Station Søndervig12.

 Udvidelse af Station Lem Kær og Station Stoustrup.

Affald fremkommer primært i anlægs- og demonteringsfasen.

I afsnit 20.8 er der udarbejdet en oversigt over det samlede forbrug af råstoffer og 

materialer samt affald. Vurderingerne i dette afsnit er udarbejdet på baggrund af 

disse oplysninger.

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 23-30.

Tabel 23-30. Potentielle påvirkninger fra forbrug af materialer, råstoffer og generering af affald.

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering

Materiale- og råstofforbrug X (X)

Genanvendelse og bortskaffelse af affald (X) (X) X

23.11.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen

Materiale og råstofforbrug

I kablerne anvendes metaller i form af bly, kobber og aluminium. Metallerne fin-

des ikke som råstoffer i Danmark, men må importeres. Produktionen af metaller 

er ganske energikrævende, og metaller er ikke fornybare ressourcer, hvorfor det 

anbefales, at der anvendes genbrugsmetaller i det omfang, det er muligt. 

Produktion af stål er miljøbelastende, og der vil derfor være en miljøgevinst ved 

at anvende genbrugsstål. Det samlede forbrug af stål til havmøllerne vurderes ik-

ke at udgøre et ressourcemæssigt problem.

Beton fremstilles af sand, grus, kalk og vand, som brydes i danske råstofgrave. 

Sand, grus m.m. indvindes fra såvel søterritoriet som på land. Den samlede dan-

ske råstofindvinding af sand, grus og sten var i 2013 på cirka 20 mio. tons 

(Danmarks Statistik, 2014c), og indvindingen af kridt og kalk var cirka 2,5 mio. 

m3. Det maksimale betonforbrug forventes at udgøre maksimalt 132.000 tons for 

gravitations-fundamenter, der svarer til 1,3 % af den samlede årlige betonproduk-

                                                       

12 Østsiden af Holmsland Klit har gennem mange år været friholdt for tekniske anlæg og ny bebyggelse. Hele 

området omkring Ringkøbing Fjord er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab. Det vurde-

res i VVM-redegørelsen, at området fortsat bør friholdes for tekniske anlæg og at de landskabelige interesser i 

området på østsiden af Holmsland Klit vejer tungere end et nettab mv. Placering af en ny kabelstation vil der-

for være ved Station Søndervig, således at reduktionen til ét kabel og transformeringen til 150 kV kan ske her.
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tion i Danmark, som i 2004 var på 10 mio. ton årligt (Betonindustriens Fællesråd, 

2006). Det vurderes, at det samlede forbrug af beton, sand, sten og grus ikke ud-

gør et ressourcemæssigt problem.

Det forventes, at det samlede forbrug af granit til erosionsbeskyttelse vil være op 

til cirka 60.000 m3 skærver, hvilket svarer til cirka 40 % af den samlede mængde 

granit (146.000 m3) udvundet på Bornholm i 2013 (Danmarks Statistik, 2014c). 

Forbruget af granit vurderes dog ikke at udgøre et ressourcemæssigt problem på 

et mere regionalt (nordisk) plan, og det forventes, at granit vil blive leveret fra 

Norge.

I anlægsfasen for anlæg til vands og på land vurderes forbruget af materialer og 

råstoffer samlet set at medføre en mindre påvirkning af miljøet set i relation til 

det nationale forbrug af materialer.

Affald

Erfaringer fra anlægsarbejde i andre havmølleparker viser, at der i anlægsfasen 

forventes blandt andet affald fra kabelskrot både på land og til vands. Affaldet vil 

bestå af aluminiumkabel, kobberkabel og øvrigt kabelskrot (NIRAS, 2010). Der 

vil dog være tale om meget små mængder i forhold til det samlede forbrug på cir-

ka 6.300 tons kabler. Kabelskrot vil kunne genanvendes.

Samlet set er der tale om relativt små mængder, set i forhold til det samlede an-

lægsprojekt. Affaldet vil kunne bortskaffes i henhold til den gældende kommuna-

le ordning. Det vurderes derfor at medføre en mindre miljøpåvirkning.

Bortskaffelse af affald vurderes at medføre en mindre påvirkning på grund af de 

relativt små mængder og forventet bortskaffelse til genbrug.

23.11.2 Vurdering af påvirkningerne i driftsfasen

Ved konstruktionen af havmøllerne vil det blive fastlagt hvilke elementer, der skal 

efterses, og hvor ofte. Materiale og råstofforbrug i driftsfasen af anlæg på havet 

forventes at være begrænset. Der vil være service og vedligehold på havmøllepar-

ken i hele dens levetid. Service og vedligehold omfatter blandt andet periodiske 

eftersyn herunder udskiftning af filtre, olieskift, smøring m.m.

I driftsfasen kan der komme affald fra service og vedligehold, for eksempel fra 

olieskift (oliefiltre, spildolie m.m.). Der vil være tale om få tons pr. år (NIRAS, 

2010). Herudover vil der fremkomme affald ved udskiftning af reservedele m.m.

Der sker ingen aktiviteter på kabelstrækninger i driftsfasen, med mindre kablet 

rammes af en fejl. Herudover vil der være almindelige serviceeftersyn og vedlige-

holdelsesarbejder på stationsanlæg, såsom olieskift, smøring mm. Mængden af 

materiale- og råstofforbrug til stationer i driftsfasen vurderes at være begrænset.
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Samlet vurderes det, at der i driftsfasen er et begrænset forbrug af råstoffer og 

materialer, og at der derfor vil være tale om en ubetydelig påvirkning. Også den 

miljømæssige påvirkning ved genanvendelse og bortskaffelse af affald vurderes at 

være ubetydelig.

23.11.3 Vurdering af påvirkningerne i demonteringsfasen

Det forventes, at havmølleparkens levetid er op til 30 år. Det forventes, at der to 

år før den planlagte demontering vil blive udarbejdet en plan for hvordan demon-

teringen skal forløbe. Planen vil følge bedste praksis og lovgivning på det givne 

tidspunkt. Det forventede omfang af demonteringen er beskrevet i VVM-

redegørelsens Del 2. 

Ved nedtagning af havmølleparken og fjernelse af søkablerne skal omtrent de 

samme mængder materialer bortskaffes, som er anvendt ved etableringen. Fun-

damenterne på havmøllerne nedbrydes helt eller delvist afhængig af demonte-

ringsplanen. I dag bliver glasfibermateriale enten afbrændt eller deponeret, men 

undersøgelser viser, at der er mulighed for genanvendelse til isolerende formål 

(Miljøministeriet, 2012). 

På baggrund heraf forventes langt hovedparken af materialet at kunne genanven-

des når havmølleparken er udtjent. Det forventes, at affaldet vil blive bortskaffet 

som følger: Stål, jern, kobber og andre metaldele skrottes og genanvendes, fiber-

glas bortskaffes i henhold til gældende lovgivning, beton fra fundamenter ned-

knuses og genanvendes (i det omgang, det besluttes at fjerne fundamentet), andre 

metaller og giftige komponenter genanvendes eller bortskaffes i overensstemmel-

se med gældende lovgivning. 

Den forventede levetid for landkabelsystemer er omkring 40 år, og kabelsystemer 

skrottes, når isoleringen er nedbrudt. I forbindelse med demontering af kabler 

opgraves disse og afskæres i passende længder, så de kan blive transporteret fra 

arbejdsområdet til genbrug.

Det anses ikke for sandsynligt, at stationsanlæg nedbrydes efter havmølleparkens 

levetid. Såfremt de fjernes, vil beton fra fundamenter samt jern og metal fra an-

læggene genbruges. Isolatorglas genbruges hvis muligt eller deponeres. Arealerne 

reetableres efterfølgende, så det falder naturligt sammen med det omgivende ter-

ræn.

Størstedelen af affaldet vil blive genanvendt. Derfor vurderes den miljømæssige 

påvirkning at være mindre i demonteringsfasen.

Det eneste materialeforbrug, der forventes til demonteringsfasen af anlægget på 

land, er en mindre mængde bentonit til fyld i de rør, som er anvendt til underbo-

ringer. Derudover vurderes materiale- og råstofforbruget for både anlægget på 

land og på havet at være begrænset og primært bestå af el og brændstof. Derfor 

vurderes det, at der ingen miljømæssig påvirkning vil være.
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23.11.4 Sammenfattende påvirkninger

Samlet set vil projektet give anledning til mindre påvirkninger som følge af mate-

riale og råstofforbrug samt genanvendelse og bortskaffelse af affald i anlægsfasen.

Under driftsfasen er påvirkningen ubetydelig på grund af de små mængder af 

materialer og affald. 

Under demonteringsfasen anvendes der ikke materialer, så der er ingen påvirk-

ning herfra. Affaldets påvirkning på miljøet vurderes at være mindre, da største-

delen af affaldet forventes at blive genbrugt.

I Tabel 23-31 ses de samlede vurderinger af påvirkninger af råstoffer, materialer 

og affald.

Tabel 23-31. Samlede vurderinger af påvirkninger af råstoffer, materialer og affald.

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning

Materiale- og råstofforbrug

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Ingen

Mindre

Ubetydelig

Ingen

Genanvendelse og bortskaffelse af af-

fald

Anlæg

Drift

Demontering

Lav

Lav

Lav

Mindre

Ubetydelig

Mindre
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24 International 

naturbeskyttelse

I dette kapitel beskrives og vurderes påvirkninger af naturtyper og arter, der er 

omfattet af internationale naturbeskyttelsesbestemmelser. Beskrivelserne omfat-

ter udelukkende international naturbeskyttelse i relation til landanlæggene. I del 

2 behandles international naturbeskyttelse i forhold til havmølleparken og iland-

føringskablerne.

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 (Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 1992) har til 

formål at beskytte arter og naturtyper, 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 habitatområder.

 EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv (Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 

1979) har til formål at beskytte levesteder 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 fuglebeskyt-

telsesdirektivet, er beskyttede. Disse områder kaldes fuglebeskyttelsesområ-

der. 

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, nemlig i disse arters yngle- og rasteområder. 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 
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naturbeskyttelsesområder og fastsætte regler for administrationen af disse områ-

der. 

24.1 Metode

Beskrivelserne og vurderingerne af områder, arter og naturtyper, der er omfattet 

af internationale naturbeskyttelsesbestemmelser er baseret på relevant eksiste-

rende viden, herunder data fra Danmarks Miljøportal samt relevant faglitteratur 

om beskyttede arter og naturområder. I forhold til bilag IV-arter er der som en 

del af projektet foretaget feltundersøgelser af forekomsten af arter indenfor un-

dersøgelsesområdet på land. Metoden for feltundersøgelserne er kortfattet be-

skrevet i afsnit 22.3.1 og mere detaljeret i baggrundsrapporten om naturforhold 

på land (Amphi Consult, 2015). Projektets påvirkninger af bilag IV-arter er be-

skrevet i afsnit 23.3.1. Derfor er der i nærværende kapitel udelukkende foretaget 

en opsummering af de beskrivelser og vurderinger af påvirkninger af bilag IV-

arter, der er foretaget i afsnit 23.3.1.

I henhold til habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, om et 

projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 

2000-område. Den indledende vurdering af mulige påvirkninger betegnes som en 

foreløbig vurdering eller en væsentlighedsvurdering (Naturstyrelsen, 2011b). Hvis 

det på baggrund af den foreløbige vurdering ikke kan afvises, at en plan eller et 

projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt, skal der udarbejdes en fuld konsekvensvurde-

ring under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Hvis 

konsekvensvurderingen ikke kan godtgøre, at projektet kan gennemføres uden at 

skade Natura 2000-området, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller 

godkendelse af det ansøgte. 

I forhold til bilag IV-arter skal det i henhold til habitatbekendtgørelsen sikres, at 

arternes yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges som følge af et 

projekt. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller øde-

lægge yngle- og rasteområder for disse arter. Forudsætningen er, at den økologi-

ske funktionalitet af et yngle– eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på 

mindst samme niveau som hidtil (se tekstboks).
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Økologisk funktionalitet af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter

Yngle- og rasteområder kan bestå af flere lokaliteter, der tjener som levesteder for den samme bestand. Nogle 

arter er organiseret i delbestande, som står i forbindelse med hinanden gennem udvandring og indvandring, 

og som benytter et netværk af levesteder over tid og rum (eksempelvis padder og flagermus). Netværket kan 

ses som et samlet yngle- eller rasteområde for samlingen af delbestande som står i forbindelse med hinanden. 

De enkelte lokaliteter har hver især betydning for bestanden. Nogle vil ofte have mere betydning end andre. 

En skade på et levested et sted i netværket kan muligvis afværges ved at fremme kvaliteten eller udstræknin-

gen af levestederne andetsteds i netværket. Det kan eksempelvis accepteres at nedlægge et vandhul, hvis der 

indenfor bestandens netværk etableres en eller flere nye vandhuller eller andre naturtyper, som samlet set 

sikrer, at den økologiske funktionalitet af den lokale bestands yngle- og rasteområde opretholdes på samme 

niveau som før nedlæggelsen af vandhullet. Andre arter lever ikke i sådanne delbestande (f.eks. markfirben), 

og en negativ påvirkning af et væsentligt yngle- eller rasteområde kan således medføre, at den økologiske 

funktionalitet ikke kan opretholdes, hvis der ikke er andre egnede lokaliteter i nærområdet.

24.2 Eksisterende forhold

24.2.1 Natura 2000-områder

På strækningen fra Station Lem Kær til Station Stoustrup passerer undersøgel-

sesområdet på land Natura 2000-område nr. 68, Skjern Å. Derudover findes der 

en række andre Natura 2000 områder i nærheden af undersøgelsesområdet, som 

det fremgår af Figur 24-1. De områder, der ligger nærmest undersøgelsesområdet 

på land, er Natura 2000-opmråde nr. 69 (Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-

men), Natura 2000-område nr. 67 (Borris Hede) og Natura 2000-område nr. 66 

(Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord). De nærmest liggende Natura 2000-områder 

(66) og (69) ligger på det sted, hvor de er tættest på undersøgelsesområdet, i en 

afstand på cirka 1,2 km.

Natura 2000-område nr. 68 har et areal på 2580 ha. Skjern Å ligger i en cirka 8 

km bred ådal, som blev dannet efter sidste istid af smeltevand fra den østlige is-

bræ. Åen er Danmarks vandrigeste vandløb og afvander 11 % af Jylland. Den ud-

springer nord for Vejle og løber mod vest og udmunder med delta i Ringkøbing 

Fjord. Langs åen findes arealer med overdrevs-, hede- og rigkærsvegetation. 

Skjern Å er et område af stor betydning på grund af forekomsten af den nationalt 

sjældne og globalt truede planteart vandranke, og Skjern Å-laksen, der er den sid-

ste rest af den population der stammer fra istiden, samt forekomsten af odder og 

grøn kølleguldsmed (Naturstyrelsen, 2014a) (Naturstyrelsen, 2011a). Natura 

2000-område nr. 68 består af Habitatområde H61, Skjern Å. Udpegningsgrund-

laget for Natura 2000-området fremgår af Tabel 24-1. Udpegningsgrundlaget om-

fatter 14 naturtyper og 8 arter.
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Figur 24-1. Undersøgelsesområdet på land og nærliggende Natura 2000-områder.
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Tabel 24-1. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 68: Skjern Å.

Kode Art/Naturtype

1037 Grøn kølleguldsmed 

1095 Havlampret 

1096 Bæklampret

1099 Flodlampret 

1106 Laks 

1318 Damflagermus 

1355 Odder 

1831 Vandranke

3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

3160 Brunvandede søer og vandhuller

3260 Vandløb med vandplanter

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7230 Rigkær

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Udpegningsgrundlaget for de øvrige, nærliggende Natura 2000-områder fremgår 

af Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk. 

24.2.2 Bilag IV-arter

På baggrund af resultatet fra feltundersøgelserne i 2014, den eksisterende viden 

om bilag IV-arter indenfor og i nærheden af undersøgelsesområdet på land samt 

viden om projektets forventede påvirkning er vurderingerne afgrænset til at om-

fatte følgende arter: 

 Flagermus: Alle danske arter af flagermus er opført på bilag IV. Ifølge Dansk 

Pattedyratlas (Baagøe & Jensen, 2007) er følgende arter registreret i de kva-

drater, der berøres af undersøgelseskorridoren: damflagermus, vandflager-

mus, troldflagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus og sydflagermus. 

http://www.naturstyrelsen.dk/
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Feltundersøgelserne har fokuseret på levesteder i tilknytning til træer, da pro-

jektet ikke vil påvirke bygninger. Indenfor undersøgelsesområdet er der otte 

bevoksninger, som kan indeholde levesteder for flagermus. 

 Markfirben: Ifølge Habitathåndbogen (Søgaard & Asferg, 2007) er markfir-

ben registreret i næsten alle de kvadrater, der berøres af undersøgelseskorri-

doren. Arten kan derfor potentielt forekomme i relevante habitater inden for 

hele undersøgelseskorridoren, men især på steder, hvor denne løber tæt på 

Vesterhavet. Ud af de 21 lokaliteter, hvor der er søgt efter markfirben i for-

bindelse med feltundersøgelserne i 2014, er de eneste lokaliteter, hvor der er 

registreret forekomst af arten markfirben, således også indenfor de to lokali-

teter, der ligger ved kysten (lokalitet 001 og 005) (Figur 24-2).

 Padder: Ved feltundersøgelserne er der specifikt søgt efter spidssnudet frø, 

løgfrø og strandtudse, da disse arter er kendt i området. Der er dog udeluk-

kende registreret spidssnudet frø indenfor de undersøgte lokaliteter. Ud af de 

80 lokaliteter, hvor der er søgt efter padder, er spidssnudet frø registreret in-

denfor 13 undersøgte lokaliteter. Der er desuden en enkelt lokalitet indenfor 

undersøgelsesområdet, hvor arten ikke er registreret, men hvor lokaliteten 

vurderes at udgøre et potentielt ynglested for spidssnudet frø. Forekomster af 

de øvrige arter er grundigt undersøgt i 2014, og undersøgelserne er udført på 

lokaliteter, der på forhånd er vurderet egnede for disse arter. Ingen af de øvri-

ge bilag IV-padder er registreret indenfor undersøgelsesområdet på land.

 Odder: Arten er både omfattet af habitatdirektivets bilag II og IV, og som det 

fremgår af Tabel 24-1 er odder således på udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-område nr. 68. Ifølge Dansk Pattedyratlas er bilag IV-arten odder regi-

streret i alle de kvadrater, der berøres af undersøgelsesområdet (Baagøe & 

Jensen, 2007). I DOF-basen er der en del observationer af odder fra forskelli-

ge steder ved Skjern Enge (delstrækning 9), samt enkelte observationer om-

kring Vonåen (delstrækning 3) ved Ringkøbing (Dansk Ornitologisk Forening, 

2014). Odder blev desuden observeret på lokalitet 158 indenfor delstrækning 

6 i forbindelse med feltundersøgelserne i 2014 (Amphi Consult, 2015). 

For nærmere beskrivelser af forekomster af disse arter henvises til afsnit 23.3.1

vedrørende naturinteresser på land.
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Figur 24-2. Markfirben er registreret indenfor to lokaliteter (Amphi Consult, 2015).

24.3 Vurdering af påvirkninger

24.3.1 Natura 2000-områder

Undersøgelsesområdet for kabelanlægget passerer Natura 2000-område nr. 68, 

Skjern Å Figur 24-3). I det følgende er der foretaget en vurdering af potentielle 

påvirkninger af Natura 2000-området som følge af etablering, drift og demonte-

ring af kabelanlægget.

De øvrige, nærmest liggende Natura 2000-områder (66) og (69) ligger på det 

sted, hvor de er tættest på undersøgelsesområdet, i en afstand på cirka 1,2 km. 

Det vurderes, at der ikke er risiko for påvirkning af arter eller naturtyper på ud-

pegningsgrundlaget for de disse Natura 2000-områder. Baggrunden for denne 

vurdering er dels afstanden til de nærmest liggende Natura 2000-områder, samt 

at projektet ikke medfører fysiske påvirkninger, barriereeffekter eller forstyrrelser 

fra støj og færdsel, som kan betyde en væsentlig påvirkning af arter eller naturty-

per på udpegningsgrundlaget for disse Natura 2000-områder. Vurderingen om-

fatter alle faser af projektet (anlæg, drift og demontering).

Natura 2000-området passeres ved hjælp af en underboring. Der er således ingen 

fysiske indgreb i Natura 2000-området. For at undgå at påvirke Natura 2000-

området skal det i forbindelse med underboringen sikres, at eventuelt oversky-

dende bentonit fra borearbejdet opsamles, pumpes op og genbruges. Desuden 

skal der være opmærksomhed på, at underboringen ikke medfører risiko for dræ-



214

ning og vandafledning, der kan medføre indirekte effekter på de naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 

Som beskrevet i afsnit 23.10 vedrørende overfladevand, så er der ved underborin-

ger ikke nogen fysisk påvirkning på vandløb. Der vil være en lille risiko for såkald-

te ”blow-outs”, hvor boremudder skydes op gennem sprækker eller gennem selve 

jordlaget mellem boringen og vandløbsbunden. Påvirkningen af vandløb ved et 

blow outs er i afsnit 23.10 vurderet at være ubetydelig. 

Ved underboring af § 3-beskyttede vandløb skal der indledningsvist gennemføres 

en forundersøgelse af jordbundsforholdene ved udtagelse af jordbundsprøver. 

Med disse forundersøgelser bestemmes styrken af jordlagene, og derved mind-

skes risikoen for, at jordlagene gennembrydes, og boremudder skyder op i det 

terræn, som boringen føres under. Ved underboring af vandløb skal det som be-

skrevet i afsnit 20.4.6 sikres, at underboringerne holder minimum 1 meters af-

stand til den regulativmæssige fastsatte bundkote for vandløbet.

Hvis jordbundsforholdene indikerer, at der er risiko for blow outs ved underbo-

ring af Natura 2000 område nr. 68 Skjern Å, skal der bores dybere end 1 m under 

bundkoten i vandløbet for yderligere at minimere risikoen for udledning af bore-

mudder. 

Figur 24-3. Afgrænsning af H61, Skjern Å, i forhold til undersøgelsesområdet for kabelanlægget.

Der er fremsat teorier om, at magnetfelter kan påvirke faunaens muligheder for 

at finde vej. Dette er specielt relevant i forhold til trækkende (anadrome) fisk i 
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vandløb, såsom laks og lampretter, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-område nr. 68. Der foreligger dog ingen videnskabelige beviser for, at elek-

tromagnetiske felter skulle kunne påvirke fiskenes vandring og adfærd, og da 

kablet bliver underboret i en afstand af minimum 1 m under vandløbets bundkote 

vurderes det, at magnetfeltet i vandløbet vil være så begrænset, at der ikke er risi-

ko for påvirkning af fiskene på udpegningsgrundlaget.

I forhold til arterne damflagermus og grøn kølleguldsmed (også på udpegnings-

grundlaget) vurderes underboringen at være uden betydning, da der i forbindelse 

med passagen af Natura 2000-området ikke foretages indgreb, der kan påvirke 

levesteder for disse arter.

Det kan ikke afvises, at odder kan blive udsat for en midlertidig forstyrrelse i for-

bindelse med anlægsarbejderne, især hvis arten har ynglested i nærheden af det 

sted, hvor underboringen skal foretages fra. Men eftersom arbejdet foregår i eta-

per, og i behørig afstand til åbrinken, så der vil altid være adgang til uforstyrrede 

strækninger, hvor dyrene kan fortrække til. Dertil kommer, at odder primært er 

aktiv i perioden fra skumring til solopgang dvs. på tidspunkter, hvor der normalt 

ikke foregår anlægsarbejde. Det vurderes derfor, at påvirkningen af odder ikke vil 

være væsentlig.

Sammenfattende vurderes det i henhold til habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 408 

af 01/05/2007) og vejledningen til denne (Naturstyrelsen, 2011b), at der ikke er 

risiko for at projektet på land vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 

2000-område nr. 86, Skjern Å eller andre nærliggende Natura 2000-områder, og 

at der derfor i forhold til projektet på land ikke er grundlag for at udarbejde en 

fuld Natura 2000-konsekvensvurdering.

24.3.2 Bilag IV-arter

Vurderingen af projektets påvirkning på bilag IV-arter er foretaget i afsnit 23.3.1. 

I afsnittet er der for de enkelte bilag IV-arter desuden angivet en række afværge-

foranstaltninger, som ved gennemførelse vil begrænse projektets påvirkninger af 

de beskyttede arter. Under forudsætning af at de anbefalede foranstaltninger ind-

arbejdes i projektet, vurderes det, at den økologiske funktion for bilag IV-arternes 

yngle- og rasteområder ikke påvirkes af projektet.

24.3.3 Sammenfattende påvirkninger

Sammenfattende vurderes det i henhold til habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 408 

af 01/05/2007) og vejledningen til denne (Naturstyrelsen, 2011b), at der ikke er 

risiko for at projektet på land vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 

2000-område nr. 86, Skjern Å eller andre nærliggende Natura 2000-områder, og 

at der derfor i forhold til projektet på land ikke er grundlag for at udarbejde en 

fuld Natura 2000-konsekvensvurdering.
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I forhold til bilag IV-arter vurderes det, at den økologiske funktion for bilag IV-

arternes yngle- og rasteområder ikke påvirkes af projektet. Vurderingen omfatter 

alle faser af projektet (anlæg, drift og demontering).
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25 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 vurdere kumulative effekter er at få en helhedsvurdering af mil-

jøpåvirkningen af det aktuelle projekt i forhold til områdets miljømæssige bære-

evne. Vurdering af kumulative effekter foretages i samspil med andre eksisteren-

de anlæg, og fremtidig arealanvendelse og aktiviteter som følge af givne tilladelser 

eller vedtagne planer. 

Eksempler på kumulative effekter kunne være øgede visuelle landskabspåvirk-

ninger, støj, forstyrrelser, barriereeffekter, m.m.

De gennemførte miljøvurderinger i kapitel 23 omfatter den samlede virkning 

(kumulation) på omgivelserne fra havmølleparken i samspil med andre eksiste-

rende eller fremtidige projekter eller anlæg med lignende effekter på omgivelser-

ne.

I de efterfølgende afsnit er kumulative effekter vurderet emnevis. Der er ligeledes 

præsenteret en samlet oversigt over planlagte projekter, hvor kumulative påvirk-

ninger har været overvejet, men vurderet at være uden betydning, se afsnit 25.12.

25.1 Landskab og visuelle forhold

De kumulative effekter i forhold til de landskabelige interesser knytter sig især til 

den forstyrrende effekt, mange tekniske anlæg kan have på oplevelsen af land-

skabet. Rummer landskabet mange tekniske anlæg kan landskabet desuden blive 

så præget af disse anlæg, at det bliver et ”teknisk landskab”, hvor de tekniske an-

læg dominerer landskabets karakter og undertrykker øvrige landskabelige karak-

tertræk.

For at undgå denne akkumulerede effekt ved opsætning af kystnære havmøller, 

bør der ikke være andre store tekniske anlæg inden for havmøllernes nærzone, 

herunder især vindmøller, master eller lignende. Den vejledende nærzone er 

(Skov- og Naturstyrelsen, 2007):

 3 MW (totalhøjde 137 m): 4 kilometer omkring møllerne.

 10 MW (totalhøjde 220 m): 6 kilometer omkring møllerne.

I Hvide Sande står tre vindmøller på havnen, der udgør de eksisterende vindmøl-

ler nærmest havmølleområdet. Udnyttes området til 3 MW møller, vil de eksiste-

rende vindmøller på land stå uden for nærzonen. Det store antal havmøller vur-
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deres i samspil med vindmøllerne på land at bidrage væsentligt til forstyrrelsen af 

landskabet og vil tilføre landskabet væsentlig ny visuel uro. Udnyttes området til 

10 MW møller, vil de eksisterende vindmøller på land stå i overgangen mellem 

nærzone og mellemzone. Relationen mellem havmøllerne og anlæggene på land 

vil bidrage til ny forstyrrelse af landskabet. Dog vil det langt færre antal møller på 

havet resultere i en mindre kumulativ effekt i samspillet med de eksisterende an-

læg på land.

Nord for Hvide Sande forløber et højspændingstracé i overgangen mellem klithe-

den og fjordlandskabet. Anlægget forstyrrer i nogen grad landskabet i dag, men 

denne forstyrrelse vurderes at blive forstærket af, at et stort antal møller vil blive 

synlige over klitterne i baggrunden. 

Uden for nærzonen vurderes der ikke at være kumulative effekter i relation til 

havmøllerne.

Ved etablering af en ny kabelstation i undersøgelsesområdet nord for Søndervig 

Landevej tæt på den eksisterende station Søndervig kan de to anlæg tilsammen 

forstærke den forstyrrende effekt i landskabet.

25.2 Arkæologisk kulturarv

Der er ikke kendskab til andre anlægsarbejder i området, der vil kunne medføre 

kumulative effekter.

25.3 Naturinteresser

I forbindelse med Vesterhav Syd Havmøllepark er berørte myndigheder indled-

ningsvist blevet hørt om igangsatte eller planlagte projekter, der potentielt kan 

medføre en kumulativ effekt. Der er ikke identificeret kommende eller planlagte 

anlægsprojekter i området, som kan give anledning til kumulative effekter på be-

skyttede naturområder eller levesteder for beskyttede arter. Det kan ikke afvises, 

at der kan være samtidighed med enkelte, mindre projekter (såsom andre led-

ningsanlæg) over kortere strækninger, men sandsynligheden for det vurderes at 

være meget begrænset.

Anlægsarbejdet ved et kabelprojekt er af meget begrænset omfang i det enkelte 

geografiske område. Med implementering af de anbefalede afværgeforanstaltnin-

ger vil påvirkningerne af naturinteresser fra kabellægningen være meget begræn-

sede. På det grundlag er kumulative effekter i forhold til naturinteresser på land 

ikke analyseret nærmere.
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25.4 Støj

På Station Lem Kær vil der ske en udvidelse af stationen med en ekstra transfor-

mer og udvidelse af samleskinnen grundet øget tilslutning af vindmøller på land 

(2014-15). Denne udvidelse er forudsat at være etableret, når projektet gennem-

føres og er således indeholdt i støjberegningerne for eksisterende anlæg.

Støj fra de tre store vindmøller ved Hvide Sande, der er placeret tæt ved kysten er 

medtaget i støjberegningerne. Der er dog ikke fundet kumulative effekter af stø-

jen på grund af afstanden mellem de tre møller og havmølleparken.

I området findes der herudover enkelte vindmøller, der alle er placeret 1.000 m 

eller mere fra kysten (Vindinfo.dk, 2014). Disse møller vil ikke give noget bety-

dende støjbidrag ved kysten, hvor støjpåvirkningen fra de nye møller vil være 

størst. Herudover er der i øvrigt ikke lokaliseret støjende anlæg af betydning, der 

kan give en kumulativ effekt.

25.5 Emissioner og klimapåvirkning

Havmølleparken vil medvirke til en reduktion af udledningen af sure gasser og 

drivhusgasser. Alle andre projekter, der enten forøger udledningen af disse stoffer 

eller reducerer udledningen af disse stoffer vil være med til at give en kumulativ 

effekt. Projektet som sådan vil give en positiv effekt og dermed ingen kumulativ 

negativ effekt i forhold til andre projekter.

25.6 Befolkning, sundhed og rekreative forhold

Emnet befolkning og sundhed samler påvirkninger af en række forskellige miljø-

påvirkninger, herunder visuelle forhold, arealoptag, magnetfelter, emissioner og 

støj. Dette kan potentielt give en kumulativ effekt. Der er dog ikke fundet, at nog-

le af påvirkningerne virker kumulative i forhold til emnet.

Der er ikke kendskab til andre projekter i området, som kan have påvirkning på 

forhold vedrørende befolkning, sundhed og rekreative interesser. 

25.7 Socioøkonomiske forhold

Effekten på socioøkonomiske forhold som følge af afledte miljøkonsekvenser, er 

vurderet at være mindre eller ubetydelige. I forhold til beskæftigelsesmæssige ef-

fekter er der tale om positive effekter

Der er herudover ikke fundet projekter, der kan give anledning til kumulative 

forhold.
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25.8 Jordforurening

Der er kun fundet ubetydelige påvirkninger i forhold til jordforurening.

Der er ikke kendskab til andre projekter i området, som kan have påvirkning på 

forhold vedrørende jordforurening. Såfremt der forekommer andre, samtidige 

projekter, vurderes påvirkningerne fra etablering og drift af kablerne at være så 

begrænsede, at der ikke vil være risiko for kumulative effekter.

25.9 Grundvand og drikkevandsinteresser

Der er kun fundet ubetydelige påvirkninger i forhold til påvirkninger af grund-

vand.

Der er ikke kendskab til andre projekter i området, som kan have påvirkning på 

forhold vedrørende grundvand og drikkevandsinteresser. Såfremt der forekom-

mer andre, samtidige projekter, vurderes påvirkningerne fra etablering og drift af 

kablerne at være så begrænsede, at der ikke vil være risiko for kumulative effek-

ter.

25.10 Overfladevand

Der er kun fundet mindre eller ubetydelige påvirkninger i forhold til påvirkninger 

af overfladevand. Der er ikke kendskab til andre projekter i området, som kan ha-

ve påvirkning på forhold vedrørende overfladevand. Såfremt der forekommer an-

dre, samtidige projekter, vurderes påvirkningerne fra etablering og drift af kab-

lerne at være så begrænsede, at der ikke vil være risiko for kumulative effekter.

25.11 Råstoffer, materialer og affald

Der forventes ingen kumulative effekter for så vidt angår forbruget af materialer 

og råstoffer, idet der ikke er identificeret relevante projekter, der kan give anled-

ning til kumulative effekter, og effekterne knyttet til anlægs-, drifts og demonte-

ringsfasen vurderes at være ubetydelige - mindre. 

Der er ikke kendskab til andre projekter i området, som kan have påvirkning på 

forhold vedrørende råstoffer, materialer og affald. Såfremt der forekommer an-

dre, samtidige projekter, vurderes påvirkningerne fra etablering og drift af an-

læggene at være så begrænsede, at der ikke vil være risiko for kumulative effekter

25.12 Afgrænsning af relevante fremtidige anlæg

I forbindelse med Vesterhav Syd Havmøllepark er der indledningsvist foretaget 

en gennemgang af kommende projekter, for at vurdere om der kunne være kumu-

lative effekter. 
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Berørte myndigheder er blevet hørt om igangsatte eller planlagte projekter, der 

potentiel kan medføre en kumulativ effekt. Projekterne er listet i Tabel 25-1 med 

en vurdering af, om der vurderes at være en kumulativ effekt. 

Der er herudover ikke kendskab til planlagte projekter, der i forhold til påvirk-

ninger på land kan give anledning til kumulative effekter.
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Tabel 25-1. Oversigt over projekter der potentielt kan resultere i en kumulativ effekt i forhold til Vester-

hav Syd Havmøllepark.

Projekt/aktivitet Bemærkning Vurdering om kumulative 

effekter

Søndervig Feriepark

Vedtaget Lokalplan 200.

Nærmest Søndervig Landevej er der plan-

lagt parkering og rekreativ anvendelse 

uden bebyggelse. Dette ligger inden for 

undersøgelseskorridoren. En mindre del 

er dog byggefelt. Kommunens råd om pla-

cering af tracé syd for landevejen kan evt. 

imødekommes i detailprojekteringen, dog 

vil anvendelse som parkeringsplads ikke 

være en hindring for at komme igennem 

med kablet.

Er beskrevet i afsnit 23.6.2. In-

gen kumulativ effekt.

Oplevelsescenter "Porten 

til Vesterhavet"

Centret er placeret vest for landevej 181, 

udenfor undersøgelsesområdet til landan-

lægget.

Ingen kumulativ effekt.

Søndervig bymidte

Ny lokalplan under forberedel-

se.

Bymidten er placeret vest for landevej 181, 

udenfor undersøgelsesområdet til landan-

lægget.

Ingen kumulativ effekt.

Søndervig Golfbane 

(Holmslands Klitgolf) 

Kommunen ønsker kablet pla-

ceret syd for landevejen.

Ingen arealkonflikt. Ved Søndervig golf-

bane kan kablet evt. lægges syd for vejen 

som anbefalet af kommunen. Eller golfba-

nen retableres efter gennemgrav-

ning/underboring.

Er beskrevet i afsnit 23.6.2. In-

gen kumulativ effekt.

Adventure Golfbane Golfbanen er placeret Søtangevej 1 langt 

fra undersøgelsesområdet.

Ingen kumulativ effekt.

Søndervig Heste, Holms-

lands Klitvej 144 

Mulig fremtidig udvidelse iht. 

gældende lokalplan 361.

Lokalplan udlægger byggefelter til heste-

aktiviteter. Byggefelterne kan respekteres 

uden problemer, kabelanlægget vurderes 

at kunne etableres på udearealerne uden 

konflikter med anvendelsen som ridecen-

ter. 

Er beskrevet i afsnit 23.6.2. In-

gen kumulativ effekt.

Elmaster på Bagges Dæm-

ning

Skal evt. nedtages i fremtiden.

Ingen arealkonflikt. Ligger uden for un-

dersøgelsesområdet

Ingen kumulativ effekt.

Omfartsvej ved Skjern og 

Tarm

Ringkøbing-Skjern kommune 

har i retningslinjerne fastlagt, 

at der skal reserveres areal til 

vejene

Vejene indgår i rute 28 og 11, som er stats-

veje med Vejdirektoratet som myndighed. 

Strækningerne er ikke optaget på Vejdi-

rektoratets oversigt over vejprojekter un-

der undersøgelse, som er den første fase af 

et statsvejprojekt, før projektet indgår i 

prioriteringen og bliver til et anlægspro-

jekt. Det forventes således ikke at projek-

tet vil skulle realiseres inden for en over-

skuelig fremtid i forhold til dette projekt 

Ingen kumulativ effekt.
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26 Afværge-

foranstaltninger

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.

I forbindelse med planlægningen af undersøgelsesområderne for kabelanlæg og 

stationsanlæg er en del negative miljøpåvirkninger undgået på forhånd ved en til-

retning af undersøgelsesområderne efter 1. offentlighedsfase. Herved er dels om-

råder med vigtige interesser og arealbindinger udgået af undersøgelsesområdet 

og dels er placeringen og bredden af de endelige undersøgelsesområder tilpasset, 

så der i størst muligt omfang kan tages hensyn til eksempelvis naturområder, bo-

liger og andre arealbindinger, når den endelige placering af kabelanlægget be-

stemmes. 

Afhængig af sårbarheden og de negative påvirkningers væsentlighed kan afværge-

foranstaltningerne have form af krav, der stilles som vilkår, hvor fravigelse kræ-

ver dispensation fra gældende lovgivning, 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 23 er der redegjort for behov for afværge-

foranstaltninger. Der er foreslået afværgeforanstaltninger i de tilfælde, hvor der 

er vurderet at være en moderat eller væsentlig miljøpåvirkning, eller vurderet ri-

siko for en sådan påvirkning, såfremt der ikke gennemføres afværgeforanstalt-

ninger. 

I dette afsnit er der foretaget en samlet gennemgang af disse afværgeforanstalt-

ninger.

26.1 Landskab og visuelle forhold

26.1.1 Havmøllepark

Landskabet indenfor nær- og mellemzonen bliver i store dele af området påvirket 

fra moderat til væsentligt. Derfor skal følgende afværgeforanstaltninger imple-

menteres:

 Havmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster og optræde i 

landskabet som en velafgrænset gruppe.
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 Det må kun rejses møller af samme højde, udseende og type indenfor områ-

det.

De krævede afværgeforanstaltninger vil reducere miljøpåvirkningerne indenfor 

de enkelte områder hvor der er vurderet moderate eller væsentlige miljøpåvirk-

ninger, men det ikke i et omfang så kategorien ”moderat” eller ”væsentlig” æn-

dres.

Det anbefales desuden, at følgende afværgeforanstaltninger overvejes:

 Opstilling af møller i den nordøstlige del af havmølleområdet ud for Holms-

land Klitby bør undgås, da de landskabelige interesser er særligt udtalt nord 

for Søndervig og da det vil sikre det mest sammenhængende havmølleområ-

de, se Figur 26-1.

 Ud fra en landskabelig betragtning bør der lægges op til at opstille så højt-

ydende møller som muligt, så antallet af møller bliver så lille som muligt samt 

at disse møller er så lave som muligt, men samtidigt fremstår med harmoni-

ske proportioner.

 Havmøllerne bør desuden placeres så langt fra kysten som muligt, for at 

mindske den visuelle påvirkning fra det kystnære landskab mest muligt. 

 I det omfang de konkrete krav til belysning kan tilpasses et endeligt projekt, 

vil det være en betydelig visuel bedring, hvis antallet af møller, der kræves 

lysafmærket kan mindskes, og/eller lysstyrke og – type kan bearbejdes, så 

synligheden inde på land mindskes.
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Figur 26-1 Forslag til reduceret område for opstilling af havmøller. I det områder der udgår kan der 

etableres søkabler.

26.1.2 Stationsanlæg

Det er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger, at der etableres af-

skærmende beplantning omkring den nye kabelstation.

De dårlige vækstbetingelser for træer og buske i området gør det svært at anlægge 

en tilstrækkelig afskærmende beplantning. Derfor anbefales det at nedennævnte 

yderligere afværgeforanstaltninger overvejes. Der bør lægges vægt på anlæggets
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arkitektoniske udformning, og terrænet bør udnyttes mest muligt for at supplere 

bevoksningens begrænsede afskærmende effekt. Såfremt terrænet ikke i sig selv 

kan bidrage til afskærmning, bør muligheden for at grave anlægget ned i terræn 

undersøges. Denne mulighed vil dog være afhængig af bl.a. grundvandsstand 

samt risiko for oversvømmelser i forbindelse med nedbør. 

26.1.3 Kabellægning

Der vurderes generelt ikke behov for afværgeforanstaltninger i forhold til kabel-

lægning, da de landskabstræk, der kan blive påvirket af anlægsarbejdet, vil blive

underboret eller reetableret efter gavearbejde (Energinet.dk, 2015a). Det er såle-

des en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger. Det gælder beskyttede 

diger og særlige naturområder. Det er i vurderingen forudsat, at hele klitlandska-

bet vil blive underboret, og at veje og vendepladser vil blive benyttet i det omfang, 

der er behov for at komme til overfladen undervejs på strækningen. På den måde 

vurderes klitlandskabets karaktertræk ikke at blive påvirket af anlægsaktiviteten.

26.2 Arkæologisk kulturarv

Fortidsminder kan blive beskadiget ved kørsel med tunge maskiner (tungere end 

almindelige landbrugsmaskiner) i forbindelse med anlægsarbejdet. Derfor skal

der altid anvendes køreplader, når der køres med tunge maskiner i terrænet. Det 

er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger.

Det anbefales desuden, at jordarbejde indskrænkes til et minimum i områder, 

hvor der ved en forundersøgelse registreres fortidsminder..

26.3 Naturinteresser

Det er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger , at underboring af 

vandløb og søer anvendes for at undgå en moderat eller væsentlig negativ miljø-

påvirkning. Som udgangspunkt føres kabelanlægget udenom søer, men hvis det i 

enkelte tilfælde ikke er muligt, skal de underbores. 

Der skal gennemføres en række afværgeforanstaltninger, og de nødvendige tiltag 

er beskrevet i Tabel 23-8 i afsnit 23.3.4. I Tabel 23-8 er det desuden angivet, om 

der er behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med moderate negative 

påvirkninger, og i så fald er de nødvendige tiltag beskrevet. Efter implementerin-

gen af afværgeforanstaltninger vil langt størstedelen af påvirkningerne af de en-

kelte lokaliteter være enten ubetydelige eller mindre. For ni lokaliteter er påvirk-

ningsgraden vurderet som moderat, men her er der efterfølgende foretaget nær-

mere vurderinger af, at afværgeforanstaltninger ikke er nødvendige i de konkrete 

situationer.
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Det skal bemærkes, at flere af de omtalte lokaliteter overlapper geografisk. I de 

tilfælde angives afværgeforanstaltninger som anbefalet for den lokalitet, hvor der 

stilles de største krav til afværgeforanstaltninger.

For en stor del af de undersøgte lokaliteter er første prioritet, at kablet føres 

udenom lokaliteten. Som anden prioritet skal lokaliteten underbores. Der er des-

uden enkelte lokaliteter, hvor bestemte dele er af ringere naturkvalitet. I visse til-

fælde vil det derfor være en tredje mulighed, at kablet nedgraves gennem den rin-

geste del af lokaliteten. Uanset at områderne har en ringe naturkvalitet kræver 

tilstandsændring af § 3-beskyttede arealer altid dispensation fra de pågældende 

kommuner, og anlægsarbejder i § 3-beskyttede naturområder skal altid ske så 

skånsomt som muligt. Kommunen har myndighedsansvaret i forhold til, hvilke 

situationer der kan dispenseres til gennemgravning eller andre tilstandsændrin-

ger af et § 3-beskyttet areal. 

I de tilfælde hvor gennemgravning tillades af kommunen, anbefales generelt føl-

gende hensyn i forhold til § 3-beskyttede naturtyper:

 Naturbeskyttede arealer omkring kabelgraven bør sikres med køreplader un-

der anlægsarbejdet.

 Lagene af opgravet jord og tørv bør lægges tilbage i hullet i samme rækkeføl-

ge, som de blevet gravet op. Det kan eventuelt være nødvendigt at vande tørv 

med oprindelig vegetation under anlægsarbejdet, indtil lagene lægges tilbage i 

kabelgraven.

 Der bør vurderes, om udgravning vil medføre permanente ændringer af den 

lokale hydrologi. Hvis det vurderes, at området vil afvandes via sand som 

lægges i kabelgraven, kan det afhjælpes ved lerforing på tværs af kabelgraven.

 Anlægsarbejde på tværs af et naturbeskyttet område bør gennemføres, så ind-

grebet bliver så kortvarigt som muligt.

I nogle tilfælde vil dispensation til et indgreb desuden kræve en afklaring af om-

rådets § 3-status. Kommunen har således myndighedsansvaret i forhold til i situ-

ationer, der kan dispenseres til gennemgravning eller andre tilstandsændringer af 

et § 3-beskyttet areal.

I forbindelse med planlagte underboringer af alle § 3-beskyttede vandløb anbefa-

les det desuden, at der bores fra dyrket areal til dyrket areal på hver side af vand-

løbet, så indgreb i udyrkede randzoner undgås eller begrænses mest muligt. 

26.3.1 Arts- eller lokalitetsspecifikke afværgeforanstaltninger

Følgende arts- eller lokalitetsspecifikke afværgeforanstaltninger skal implemente-

res. Dette er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger:
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 Træer og trægrupper i de fire lokaliteter, hvor der er registeret flagermus, bør 

ikke berøres af anlægsarbejdet. Såfremt dette ikke er muligt skal der underbo-

res eller identificeres specifikke hensyn til flagermus ved anlægsarbejdets 

gennemførelse. Disse særlige krav er ikke specificeret på forhånd.

 Ved én lokalitet (sø) skal der ske midlertidig opsætning af paddehegn ved ud-

gravning nærmere end 100 m fra lokaliteten i paddernes aktive periode.

 Ved Dejbjerg Plantage skal anlægsarbejde af hensyn til ynglende natravn 

undgås i maj-august såfremt kabelføringen foretages i en afstand på mere end 

50 m på begge sider af Ringkøbingvej. Det samme er gældende i de skovbe-

voksede områder øst for Tarm Plantage. Når det endelige kabeltracé er fast-

lagt, skal det i detailprojekteringen undersøges, om der er ynglehuler for od-

der i nærheden af de områder, hvor der skal foretages underboringer. I så fald

skal der tages særlige hensyn. Dette kan for eksempel omfatte, at borestedet 

flyttes, at der underbores en længere afstand, eller at borearbejdet udskydes, 

indtil ungerne har forladt hulen. 

 Hvis jordbundsforholdene indikerer, at der er risiko for blow outs ved under-

boring af Natura 2000 område nr. 68 Skjern Å, skal der bores dybere end 1 m 

under bundkoten i vandløbet. 

Desuden anbefales det, at anlægsarbejder undgås i fuglenes yngleperiode (marts-

juli) i området Sandene nord for Ringkøbing Fjord 

For uddybende information om de generelle afværgeforanstaltninger henvises til 

beskrivelserne i afsnit 23.3.1.

26.4 Støj

Der kan forekomme kortvarige perioder om natten hvor støj fra nedramning kan 

overstige 40 dB(A) i kystnære områder. Nedramning vil foregå over en periode på 

ca. 9 måneder, og hver nedramning vil tage ca. 6 timer pr. monopæl. Den samlede 

tid, hvor der er støj fra nedramningen vil være på mellem 120 og 400 timer i alt. 

Det vurderes på denne baggrund ikke behov for afværgeforanstaltninger i forbin-

delse med nedramning. Den korte rammetid taget i betragtning sammen med 

meget betydelige omkostninger ved at anlægsarbejdet skulle pålægges restriktio-

ner for natarbejde understøtter denne vurdering.

Der vurderes ikke behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med støj. Det 

er generelt forudsat, at anlægsarbejderne på land primært foregår i dagtimerne, 

og at det i nødvendigt omfang er muligt at opnå dispensation fra de vejledende 

støjgrænser ved anlægsarbejder i dagperioden.
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26.5 Emissioner og klimapåvirkning

Det er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger, at der skal iværk-

sættes støvreducerende tiltag, hvis anlægsarbejde medfører støvgener for om-

kringboende. Den diffuse støvemission kan reduceres ved gravearbejder, mellem-

oplag og transport af sand/jord, ved at vande eller overdække oplag, overdækning 

af lastvognenes lad ved transport og renholdelse af færdselsveje til/fra arbejds-

områderne, hvor der håndteres sand og jord

Der vurderes generelt ikke behov for afværgeforanstaltninger for emissioner og 

klimapåvirkning, men såfremt transportarbejdet kan reduceres vil der let kunne 

opnås reduktioner i emissionsmængder. Det kan gøres ved at vælge leverandører 

(af sand, beton, møller m.v.), som har en kort transportafstand til undersøgelses-

området samt ved at stille krav til leverandører om at anvende fartøjer, lastbiler 

og ikke vejgående entreprenørmaskiner, der overholder de nyeste krav til emissi-

onsbegrænsning fra køretøjer. Derfor anbefales det, at der er opmærksomhed på 

dette punkt.

26.6 Befolkning, sundhed og rekreative forhold

Med baggrund i forskningen anbefaler Sundhedsstyrelsen et forsigtighedsprincip, 

som går ud på at undgå linjeføring af fremtidige højspændingsanlæg tæt på boli-

ger og omvendt. Dette princip vil blive anvendt ved placeringen af kabelanlæg og 

stationsanlæg. Det er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger.

De afværgeforanstaltninger, der herudover skal implementeres af landskabshen-

syn som beskrevet i afsnit 26.1 vil også reducere den påvirkning på befolkningen, 

men det vil ikke ændre på vurderingen af påvirkningen er moderat i området.. 

Herudover er der ikke behov for afværgeforanstaltninger.

26.7 Socioøkonomiske forhold

Der er ikke fundet nogle moderate eller væsentlige påvirkninger, og derfor er der 

ikke behov for afværgeforanstaltninger i forhold til socioøkonomi.

26.8 Jordforurening

Det er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger, at risiko for uheld 

og spild samt konsekvenserne heraf skal imødegås ved at iværksætte følgende til-

tag:

 At udarbejde en beredskabsplan, som iværksættes i forbindelse med spild, så

en oprensning straks udføres.
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 At etablere midlertidige arbejdspladsarealer i områder, som ikke er sårbare 

for forurening fra spild og uheld. Specielt bør oplagspladser placeres uden for 

nitratfølsomme vandindvindingsoplande.

 At etablere brændstofdepoter på centrale steder, som er udformet så evt. spild 

bliver opsamlet. 

 Så vidt muligt at undgå at flytte rundt på mobile entreprenørtanke.

 At sikre regelmæssig vedligeholdelse af entreprenørmaskiner med henblik på 

at forebygge brud på hydraulikslanger og vedvarende oliedryp.

Når lovkrav med underliggende bekendtgørelser for håndtering af forurenet jord 

følges, vurderes der ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger.

26.9 Grundvand og drikkevandsinteresser

Sikkerhedsforanstaltningerne nævnt i afsnit 26.8 tjener også til at undgå væsent-

lige forureninger som ville kunne true vigtige grundvandsmagasiner og drikke-

vandsinteresser. 

26.10 Overfladevand

Det er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger at nedennævnte af-

værgeforanstaltninger implementeres.

For at undgå eller begrænse risikoen for udledning af jordpartikler og spild fra 

anlægsarbejder til nærliggende overfladevandsystemer, må der ikke ske oplag af 

jord i nærheden af søer og vandhuller. 

Oppumpet vand må ikke ledes direkte til søer eller vandhuller, men skal udledes 

til nedsivning over nærliggende arealer efter aftale med lodsejeren og Ringkø-

bing-Skjern Kommune. I særlige tilfælde kan det desuden være nødvendigt at 

etablere render eller bassiner til opsamling af overfladevand fra arbejdsarealer. 

26.11 Råstoffer, materialer og affald

Der er ikke konstateret behov for afværgeforanstaltninger.
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27 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 Syd Havmøl-

lepark er der identificeret en række områder, hvor denne viden er ufuldstændig.

Den manglende viden har dog ikke medført, at der er væsentlig usikkerhed i de 

vurderinger, der er foretaget om projektets påvirkning af omgivelserne.

I Tabel 27-1 er der udarbejdet en oversigt over de væsentligste punkter i forhold 

til manglende viden.

Tabel 27-1. Oversigt over viden og grundlag og eventuelt manglende viden.

Emne Bemærkning

Landskab og visuel-

le forhold

Det endelige mølleprojekt; endelig antal havmøller, møllestørrelser og place-

ring/udbredelse indenfor det udlagte rammeområde er ikke kendt på dette projektsta-

die. Der er beskrevet de visuelle påvirkninger fra en tænkt 10 MW havmølle. Mølletypen 

er endnu ikke færdigudviklet, men det er forudsat, at havmøller med de beskrevne di-

mensioner kan være udviklet til den tid, hvor det vil være aktuelt at opstille vindmøller-

ne. For den visuelle påvirkning har det stort set ingen betydning, om der sidder en 3 

MW- eller 10 MW generator på vindmøllen. Der vil være størrelsesforskel på nacellerne, 

men det afgørende for den visuelle påvirkning er tårnhøjden og vindmøllevingernes 

længde

Der kan opstå andre opstillingsmuligheder i den videre planlægningsproces, som afviger 

noget fra det her viste; og det kan også få betydelig indflydelse på mølleparkens samlede 

visuelle indtryk. Undersøgelsen her tager udgangspunkt i worst case scenarier, hvad an-

går projektets omfang (maksimalt udbygget med 200 MW) samt mølle-størrelser (op til 

10 MW, 220 m høje møller). På den baggrund kan det antages, under forudsætning af at 

møllerne opstilles i et regulært grid, at mulige alternative opstillinger ikke vil medføre 

væsentlige øgede visuelle påvirkninger.

Den lysafmærkning, der er beskrevet og illustreret på natvisualiseringerne, baserer sig 

på gældende vejledninger for lysafmærkning for fly- og sejladssikkerhed. En endelig ud-

formning af lysafmærkningen af havmøllerne vil blive meldt ud af Luftfarts- og Søfarts-

styrelsen, når det endelige projekt foreligger.

Arkæologisk kultur-

arv

Afsnittet er baseret på eksisterende viden om kendte fundsteder for fortidsminder og 

identificerede arkæologiske kerneområder. Der er ikke foretaget en fysisk undersøgelse 

af området for eventuelle fortidsminder. Da det kan være vanskeligt at erkende arkæolo-

giske anlæg og fortidsminder på forhånd, anbefales det, at når tracéet for hele det ned-

gravede kabelanlæg og den endelige placering af stationsanlæggene ligger fast, foretages 

arkæologisk kontrol. 

På baggrund af denne vil det besluttes, om der yderligere anbefales en arkæologisk for-

undersøgelse forud for anlægsarbejdet. Efter en forundersøgelse vil man kunne vurdere, 

om eventuelle kulturhistoriske levn kræver en egentlig arkæologisk udgravning. Regi-

streres fortidsminder eller spor af fortidsminder, mens anlægsarbejdet pågår, skal de re-

spektive museer med ansvar for området inddrages, før anlægsarbejdet kan genoptages.
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Emne Bemærkning

Naturforhold

Ved vurdering af projektets påvirkninger af naturinteresser på land er der gennemført 

grundige undersøgelser af de eksisterende forhold i perioden april-juli 2014. Der er end-

videre inddraget tilgængelige oplysninger fra andre datakilder som f.eks. Miljøportalen 

og Naturstyrelsens nyeste § 3-registrering. Indsamlingen af viden har fokuseret på de 

naturinteresser, der potentielt kan påvirkes af projektet. Der er således ikke udført en 

generel kortlægning af alle naturinteresser inden for undersøgelsesområdet, men der er 

udarbejdet en fokuseret kortlægning som baggrund for beskrivelser og vurderinger af 

naturforhold i nærværende VVM-redegørelse. 

Det må bemærkes, at udbredelse og aktuel forekomst af arter samt vegetationstypers 

artsindhold og struktur altid er dynamisk. Kortlægningen er således et øjebliksbillede, og 

forekomster af natur og beskyttede arter må forventes at ændre sig over tid. Trods grun-

dige undersøgelser kan det aldrig garanteres, at forekomst af væsentlige arter eller na-

turtyper ikke er overset.

Sammenfattende vurderes det, at de indsamlede data er tilstrækkelige til at vurderes 

projektets påvirkning af naturinteresser på land. Tilsvarende er oplysningerne tilstræk-

kelige til at vurdere behovet for afværgeforanstaltninger.

Støj

For eksisterende stationsanlæg er der anvendt erfaringstal for det eksisterende støjbi-

drag. For nye støjkilder er der anvendt kildestyrker, der vil blive stillet som støjkrav i 

forbindelse med indkøb af nye komponenter. 

Kildestyrker for 10 MW havmøller er baseret på få data baseret på 8 MW møller, og er 

derfor behæftet med nogen usikkerhed. Der er derfor tillagt en sikkerhedsmargin på 2 

dB for at sikre, at vurderingerne er robuste.

Støj fra anlægsarbejder (nedramning) af 10 MW møller er på tilsvarende vis behæftet 

med nogen usikkerhed, da der ikke foreligger data for nedramning af sådanne møller.

Emissioner og kli-

maforhold

For emissioner og klima er vurderinger baseret på eksisterende viden om tilsvarende 

havmølleparker. Sammenfattende vurderes det, at de indsamlede data, er tilstrækkelige 

til at vurderes projektets påvirkninger.

Befolkning og 

sundhed

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 

tilstrækkelige til at vurderes projektets påvirkninger.

Der vurderes ikke at være forhold eller manglende viden, der kan have betydning for de 

konklusioner, der er gjort i afsnittet.

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 

tilstrækkelige til at vurderes projektets påvirkninger.

Jordforurening

Afsnittet er baseret på eksisterende viden om forureningskortlagte lokaliteter og områ-

deklassificerede arealer. De tilgængelige oplysninger om eksisterende jordforurening 

vurderes at være tilstrækkelige til vurdering af den potentielle risiko for spredning af 

jordforurening eller øget eksponering for miljø og mennesker. Når placeringen af kabel-

anlægget, den nye kabelstation og udvidelser af eksisterende stationer er fastlagt præcist, 

kan der være behov for at undersøge enkelte jordforureninger for at sikre, at ekspone-

ring for og spredning af forurening undgås. Det vil specielt være tilfældet ved udvidelser 

af de eksisterende stationsanlæg, hvor der er risiko for anlægsarbejde i forurenet jord.

Grundvand og drik-

kevand

Afsnittet er baseret på eksisterende viden om kortlægninger af grundvandsressourcen og 

drikkevandsinteresser. Der er ikke udført kortlægning af eksisterende private vandind-

vindinger. Eventuelle konflikter med private enkeltindvindinger kan først kortlægges når 

kabeltracéet er endeligt fastlagt.

Som beskrevet i afsnit 4.6.1 kan det ikke afvises, at der skal arbejdes i forurenet jord, idet 

der er enkelte kortlagte forureninger indenfor undersøgelsesområdet, Derfor kan der 

blive behov for forureningsundersøgelser, når den endelige placering af landanlæggene 

er fastlagt, jf. afsnit 4.12. Samtidig skal det vurderes, om der er behov for en midlertidig 

grundvandssænkning på eller nær forurenede lokaliteter. Hvis der er behov for grund-

vandssænkning, skal forureningsindholdet i grundvandet undersøges og rapporteres til 

den kommunale myndighed. Myndigheden vil derefter stille krav til afledning af det op-

pumpede grundvand, således at det omgivende miljø ikke belastes.

Overfladevand

Afsnittet er baseret på eksisterende viden om vandløbenes tilstand, herunder vandpla-

nerne samt kortlægning af okkerpotentielle områder. Der vurderes ikke at være forhold 

eller manglende viden, der kan have betydning for de konklusioner, der er gjort i afsnit-

tet.
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Emne Bemærkning

Råstoffer, materia-

ler og affald

Afsnittet er baseret på bl.a. specifikationer for det tekniske anlæg, en række oplysninger 

fra andre afsnit suppleret med erfaringer fra tilsvarende projekter. Sammenfattende 

vurderes det, at de indsamlede data, er tilstrækkelige til at vurderes projektets påvirk-

ninger og det vurderes ikke at være forhold eller manglende viden, der kan have betyd-

ning for de konklusioner, der er gjort i afsnittet.
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28 Overvågning

VVM-redegørelsen for projektet udarbejdes som en kombineret VVM- og miljø-

rapport efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Dette indebærer, 

at der skal udarbejdes et særskilt afsnit om overvågning. 

Overvågning bør fokusere på implementering og effekt af afværgeforanstaltninger 

i forhold til de påvirkningsgrader, som vurderes moderate eller væsentlige. I for-

bindelse med godkendelsen af anlæggene vil der blive fremsat vilkår om, hvilke 

krav der vil gælde for anlægsarbejderne og anlæg, samt hvilke grænseværdier for 

støjpåvirkning, udledning af overfladevand og drænvand mv. der vil være gæl-

dende i anlægsfasen og gennem anlæggenes levetid.

Der kan stilles krav om, at der skal ske en løbende overvågning og dokumentation 

for, at disse vilkår overholdes.

Fastsættelse af vilkår sker ud fra en konkret vurdering, som Naturstyrelsen og 

Energistyrelsen foretager på baggrund af oplysninger bl.a. i nærværende VVM-

redegørelse.

28.1 Landskab og visuelle forhold

I forhold til visuel påvirkning af omgivelserne, arbejdes der ikke med overvåg-

ning. 

28.2 Arkæologisk kulturarv

Der vurderes ikke at være behov for overvågning af arkæologiske forhold. Der er 

inden anlægsarbejdet påbegyndes taget hånd om dette emne.

28.3 Naturinteresser

28.3.1 Overvågning af naturforhold under anlæg 

Under anlægsarbejdet skal overvågningen fokusere på, hvordan afværgeforan-

staltninger implementeres i forhold til det konkrete kabeltracé, når det er fastlagt. 

Fokuspunkter kan under hensyntagen til gennemgang af dispensationer og vilkår 

fra myndighederne være som følger: 

 At overvåge/kvalitetssikre den præcise geografiske fastlæggelse af alle plan-

lagte underboringer i forhold til forekomst af beskyttede og følsomme arealer. 
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 At overvåge/kvalitetssikre den præcise geografiske fastlæggelse af alle perma-

nente afværgeforanstaltninger samt overvåge/kvalitetssikre udførelsen af dis-

se afværgeforanstaltninger ved kontrolbesøg i felten. 

 At overvåge/kvalitetssikre den præcise geografiske fastlæggelse af alle midler-

tidige afværgeforanstaltninger (f.eks. midlertidige paddehegn) samt overvå-

ge/ kvalitetssikre udførelsen af disse afværgeforanstaltninger ved kontrolbe-

søg i felten. 

28.3.2 Overvågning af naturforhold efter anlæg 

De lokaliteter, hvor der uden implementering af afværgeforanstaltninger vurderes 

at være risiko for moderat eller væsentlig negativ påvirkning, bør indgå i over-

vågning efter anlæg. Overvågningen skal dog begrænses, så der kun fokuseres på 

de lokaliteter, der ligger i eller indenfor arbejdsbæltet for kabelanlægget. Alle søer 

i undersøgelsesområdet, der udgør ynglesteder for bilag IV-arter, bør dog inddra-

ges i overvågningen. 

Overvågningen af projektets påvirkning, inkl. effekten af implementerede afvær-

geforanstaltninger, kan udføres ved at gentage dele af de undersøgelser, som er 

udført i forbindelse med VVM-arbejdet, som er beskrevet i denne rapport. Over-

vågningen kan for eksempel udføres første gang 1 år efter afsluttet anlægsfase, og 

igen efter en periode på cirka 5 år efter anlægsfasen. 

Der rettes kun overvågning mod lokaliteter, der specifikt er undersøgt for bestem-

te biologiske forhold i forbindelse med VVM-arbejdet. Lokaliteter, hvor vurderin-

gerne er baseret på eksisterende data fra andre kilder eller vurderinger af lokalite-

tens potentiale, prioriteres ikke i en efterfølgende overvågning. Ud fra ovenståen-

de bør overvågning fokusere på besigtigelser af: 

 Botaniske forhold: Undersøgelse af vegetationen i de lokaliteter, hvor der er 

foretaget gravearbejder, for at belyse, hvordan vegetationen udvikler sig, og 

hvor hurtigt arter genindvandrer, og naturtyper genskabes. 

 Bilag IV-arter: Padder undersøges i nærliggende ynglevandhuller for at belyse 

i hvilket omfang, at afværgeforanstaltningerne har haft den planlagte effekt. 

Markfirben undersøges på nærliggende lokaliteter, hvor der ikke er foretaget 

underboring, for at belyse i hvilket omfang, anlægget har påvirket tilstedevæ-

relsen. Flagermus undersøges på nærliggende lokaliteter, for at belyse i hvil-

ket omfang, anlægget har påvirket tilstedeværelsen. 

28.4 Støj

De havmøller, der opstilles vil være typegodkendt med detaljerede oplysninger 

om deres støjkildestyrke. Det er derfor muligt på forhånd at kontrollere om de 
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opfylder forudsætningerne om støj fra den samlede havmøllepark. Der er ikke 

behov for en løbende overvågning af støjen fra havmøllerne.

Støj fra nye tekniske installationer på land kan kontrolleres ved støjmålinger, der 

verificerer, at grænseværdierne er overholdt ved støjfølsomme naboer i omgivel-

serne. 

Det er kommunen, der fører tilsyn med ekstern støj, og de vil f.eks. i forbindelse 

med klager kunne meddele påbud til ejer af et stationsanlæg om at det dokumen-

teres at gældende støjkrav er overholdt. Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn 

med støj fra vindmøller på havet (havmøller).

28.5 Emissioner og klimapåvirkning

Da der overordnet er en positiv klimapåvirkning som følge af projektet, er over-

vågning for så vidt angår klimatiske forhold ikke nødvendigt. 

Det vurderes, at overvågning af emissioner og luftkvalitet ikke er nødvendigt. 

Emissioner fra skibe, fartøjer, maskinel osv. er i øvrigt reguleret af internationale 

retningslinjer. 

28.6 Befolkning og sundhed

I forhold til befolkning og sundhed er det primært støj, hvor der kan eventuelt 

kan være behov for overvågning. Dette vil typiske ske i forbindelse med en even-

tuel klage over støjgener, som nævnt ovenfor.

28.7 Socioøkonomiske forhold

I forhold til socioøkonomi arbejdes der ikke med overvågning. 

28.8 Jordforurening

Der vurderes ikke at være behov for overvågning i forhold til jordforurening.

28.9 Grundvand og drikkevandsinteresser

Der er ikke behov for at etablere overvågning af grundvand og drikkevandsinte-

resser, da der ikke vil være nogen påvirkning.

28.10 Overfladevand

Der er ikke behov for at etablere overvågning af overfladevand, da der ikke vil væ-

re nogen påvirkning.
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28.11 Materialer, råstoffer og affald

Der er ikke behov for at etablere overvågning af materiale- og råstofforbrug eller 

affaldsproduktion i projektets etablerings- og driftsfase. 
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