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Del 4 Sammenfatning og 
konklusion
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, ’Sammenfatning og konklusion’, udgør del 4 af VVM-rede-

gørelsen for Vesterhav Syd Havmøllepark. For yderligere uddybning af rapport-

opbygning henvises til læsevejledningen i VVM-redegørelsens del 1 ’ Indledning

og baggrund’.

Havmøllepark (Foto: Energinet.dk).
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30 Sammenfatning

I dette kapitel sammenstilles de væsentligste miljøpåvirkninger, som vurderes at

være en følge af anlæg, drift og demontering af Vesterhav Syd Havmøllepark og 

de tilhørende ilandførings- og nettilslutningsanlæg.

Det vurderes, at landanlægget er uløseligt forbundet med hovedprojektet om 

etablering af havmøller ved Vesterhav Syd, og at projektet i sin helhed, på det fo-

religgende grundlag, ikke kan udelukkes at kunne udgøre en væsentlig indvirk-

ning på miljøet. Der udarbejdes på denne baggrund én samlet VVM-redegørelse 

for hele projektet, til trods for forskellige myndighedsansvar på land og på søter-

ritoriet. Derfor indeholder nærværende dokument både de mulige virkninger på 

det marine miljø og på miljøet på land. De eksisterende forhold i og omkring un-

dersøgelsesområdet og vurderinger af mulige påvirkninger, som følge af havmøl-

leparken er beskrevet i detaljer i henholdsvis del 2 og del 3 af denne VVM-

redegørelse og de tilhørende baggrundsrapporter. 

Nedenfor sammenfattes påvirkningerne på de enkelte hovedemner, som i flere 

tilfælde er sammenfaldende mellem det marine miljø og miljøet på land.

30.1 Havmølleprojektet og ”worst case”

Vurderingerne i VVM-redegørelsen for Vesterhav Syd Havmøllepark er baseret på 

at parken skal placeres indenfor et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde. Inden-

for dette område, vil kun et areal på op til 44 km2 blive anvendt til opstilling af 

havmøller. Havmølleparken etableres med en installeret effekt på maksimalt 200 

MW. 

Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via søkabler til land, hvor den via 

nedgravede landkabler og en ny kystnær kabelstation tilsluttes eksisterende stati-

onsanlæg i eltransmissionsnettet. 

Ilandføring af søkablet vil ske fra havmølleparkens nordlige del til kysten syd for 

Klegod og/eller fra havmølleparkens sydlige del til kysten syd for Tyvmose (se Fi-

gur 30-1). Fra ilandføringspunkterne planlægges landkabler etableret indenfor en 

ca. 300 m bred og op til ca. 50 km lang kabelkorridor frem til Station Søndervig, 

Station Lem Kær og Station Stoustrup.

Undersøgelsesområdet på havet dækker henholdsvis området til etablering af 

havmøller og det interne kabelnet samt undersøgelseskorridorerne for ilandfø-

ringskablerne. Undersøgelsesområdet på land omfatter arealer for henholdsvis 

nye kabelanlæg, nyt stationsanlæg samt udbygning ved den eksisterende Station 

Søndervig og ombygning af de eksisterende stationer Lem Kær og Stoustrup.
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Figur 30-1. Undersøgelsesområde for Vesterhav Syd Havmøllepark.1

                                                       

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

rådet omkring Ringkøbing Fjord er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab. Det vurderes i 

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

det på østsiden af Holmsland Klit vejer tungere end et nettab mv. Placering af en ny kabelstation vil derfor være 

ved Station Søndervig, således at reduktionen til ét kabel og transformeringen til 150 kV kan ske her.
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Placeringen af undersøgelsesområdet for havmølleparken er et resultat af Hav-

mølleudvalgets2 screening af de danske farvande for egnede placeringer af kyst-

nære havmølleprojekter. Screeningen fremlægger, at udbygning af kystnære 

havmølleparker med 350 MW frem mod 2020 bør omfatte mulig udbygning ved 

Vesterhav Syd. 

Beslutningen om at etablere 350 MW kystnære havmølleprojekter tager sigte på 

at producere mere kosteffektiv havmøllestrøm ved udbud af flere samtidige pro-

jekter. For at sikre en tilstrækkelig konkurrence mellem de bydende er det beslut-

tet at gennemføre forundersøgelser og VVM-redegørelser for seks mulige place-

ringer af kystnære havmølleprojekter. De mulige kystnære havmølleprojekter er 

placeret ved Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvan-

det og Bornholm. Alle seks områder udbydes i konkurrence i EU-udbud af Ener-

gistyrelsen med henblik på etablering af kystnære havmølleprojekter på maksi-

malt 200 MW i hvert enkelt område. Ved Bornholm dog maksimalt 50 MW.

Mølletype, fundamenttype og opstillingsmønster er derfor ikke kendt på nuvæ-

rende tidspunkt. Først når og hvis, der indgås koncessionsaftale for havmøllepar-

ken (forventet beslutning i 2016), vil projektets udformning blive endeligt fast-

lagt.

En mulighed er at opstille mange mindre havmøller (f.eks. op til 66 stk. 3 MW 

havmøller). Der kan også blive tale om færre og større møller (op til 20 stk. 10 

MW havmøller). Endelig kan der blive tale om møllestørrelser derimellem. Ek-

sempler på dimensioner af havmøller er angivet i Tabel 30-1, idet det bemærkes, 

at mindre afvigelser vil kunne forekomme, afhængigt af endeligt valg af fabrikat.

Tabel 30-1. Turbinekapacitet og forventede dimensioner af havmøller.

Turbinekapacitet Rotordiameter Totalhøjde Navhøjde

3 MW 112 m 137 m 81 m

10 MW 190 m 220 m 125 m

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

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

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

menterne vil være en af følgende typer: 

                                                       

2 Havmølleudvalget er et udvalg nedsat med det formål at finde egnede placeringer for fremtidens udbygning af 

havmølleparker. Udvalget består af Energistyrelsen (formand), Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen, Risø-DTU og 

Energinet.dk.
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 En monopæl består primært af en rørformet stålkonstruktion, som rammes 

ned i havbunden. 

 Et gravitationsfundament er udført i beton og holdes på plads på havbun-

den i kraft af fundamentets vægt.

 Et jacket-fundament er en tre- eller firbenet stålgitterstruktur, der typisk 

anvendes til store havmøller og vanddybder. 

 Et sugebøttefundament består af en omvendt spandlignende struktur, der 

fastgøres til havbunden ved hjælpe af vakuum. 

Møllerne forbindes internt via søkabler som føres til kysten og herfra videre til 

den kystnære kabelstation ved hjælp af nedgravede jord kabler. Alle søkabler vil 

blive nedgravet i havbunden for at beskytte kablet mod fiskeredskaber, slæbte 

ankre osv. 

Afhængigt af havbundsforholdene vil søkablerne blive installeret ved nedspuling 

eller nedgravning i en forgravet rende. Det forventes, at søkablerne vil blive in-

stalleret i en dybde på 1-1,5 m under havbunden uafhængigt af hvilken metode, 

der benyttes. Det kan blive nødvendigt at dække kablerne med sten, hvis hav-

bundsforholdene ikke gør det muligt at nedlægge dem i den ønskede dybde i hav-

bunden. Dette skal dog godkendes af myndighederne, da det kan betyde dybde-

forringelser.

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

Tyvmose. Indenfor ca. 2 km fra ilandføringspunkterne forventes der at skulle 

etableres en ny kabelstation for at samle søkablerne i ét enkelt landkabel.

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

punkterne og Station Stoustrup. Kabelanlægget føres fra en ny kabelstation nær 

ilandføringspunkterne nord om Ringkøbing Fjord og Ringkøbing. Herfra føres 

kablet mod syd, hvor det forløber øst for Lem, Skjern og Tarm.

Worst case

Under udarbejdelse af denne VVM-redegørelse foreligger ikke et afgrænset pro-

jekt, eftersom der først i forbindelse med meddelelse af etableringstilladelse til en 

kommende koncessionshaver vil foreligge et afgrænset anlægsprojekt for såvel 

anlæg på havet som anlæg på land. Worst case-rammen for VVM-redegørelsen 

skal sikre, at det endelige anlægsprojekt vil være omfattet af de vurderinger, der 

er gennemført i forbindelse med VVM-arbejdet, og enten vil have ”tilsvarende” el-

ler ”mindre” miljøpåvirkning end de miljøpåvirkninger, der er vurderet i VVM-

redegørelsen. Se VVM-redegørelsens del 2 og 3 for yderligere projekttekniske be-

skrivelser. 
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30.2 Arealmæssig projekttilpasning 

I forbindelse med VVM-processen er der foretaget en række miljøvurderinger og 

dette har affødt et behov for at foretage en arealmæssig tilpasning af det område, 

der kan anvendes til opstilling af havmøller.

Tilpasningen betyder at den nordøstlige del af undersøgelsesområdet udgår som 

område til opstilling af havmøller. 

Det endelige område hvor havmøller kan opstilles fremgår af Figur 30-2 og er på 

46 km2. Det skal bemærkes, at der stadig kan føres kabler gennem området, hvor 

opstilling af havmøller ikke er mulig.
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Figur 30-2. Endeligt opstillingsområde for havmøller.

30.2.1 Reducerede miljøpåvirkninger som følge af projekttilpasning

Sortænder

Der er konstateret moderat påvirkning af sortand som følge af etableringen og 

drift af havmølleparken. Den moderate påvirkning af sortænderne skyldes pri-

mært at koncentrationen af sortænder overlapper med undersøgelsesområdets 

nordøstlige del, hvor størstedelen af sortænderne er registreret. 
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Påvirkningen af sortænder er reduceret til mindre ved at undlade at opstille hav-

møller i den nordøstlige del af undersøgelsesområdet. Det maksimale antal af 

sortænder, der påvirkes som følge af en reduktion af undersøgelsesområdet sva-

rer til 0,027 % (149 individer) af den biogeografiske population beregnet på data 

fra den dag, hvor der er beregnet flest sortænder i området. Dette er en reduktion 

fra en påvirkning på 0,123 % af den biogeografiske bestand, baseret på data fra 

den samme dag, og svarer til en mindre påvirkning.

Landskab

VVM-undersøgelserne har vist at de landskabelige interesser er særligt udtalte 

nord for Søndervig, hvor klitlandskabet gennem fredning er bevaret uden bebyg-

gelse og andre elementer/anlæg, der visuelt kan forstyrre eller på anden måde 

påvirke en ”ren” natur- og landskabsoplevelse. 

Den landskabelige påvirkning er reduceret ved at undlade havmøller i den nord-

østlige del af havmølleområdet ud for Holmsland Klitby. Det reducerer både på-

virkningen af klitlandskabet mod nord og sikrer det mest sammenhængende 

havmølleområde.

Ved at begrænses områdets udstrækning langs kysten, opnås 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, uden at det dog ændrer på afgrænsningen af områderne med væsentlig

landskabelig påvirkning. Figur 30-3viser visualiseringer af 6 MW møller fra 

stranden i Søndervig for henholdsvis det oprindelige opstillingsområde og det re-

ducerede opstillingsområde.

Råstofindvinding

Ved at begrænse udstrækningen af undersøgelsesområdet i den nordøstlige del vil 

påvirkningen på råstofindvindingsområdet reduceres, da der ikke skal sejles 

udenom havmøllerne.

Kommercielt fiskeri

Ved at begrænse udstrækningen af undersøgelsesområdet i den nordøstlige del vil 

påvirkningen på trawlfiskeriet efter tobis, som foregår i et bælte strækkende sig 

fra området omkring kabelkorridorerne mod nordvest gennem undersøgelsesom-

rådets nordøstlige del og ind i sandindvindingsområdet reduceres. 
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Figur 30-3. Panorama fra stranden ved Søndervig; - venstre del af panorama ses på denne side, højre 

del af panorama ses på modstående side. Øverst vises detoprindelige 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 22af i alt 33 stk. 6 MW havmøller kan ses på vi-

sualiseringerne, de resterende havmøller er placeret til venstre for billederne (NIRAS, 

2015b).
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30.3 Synlighed i landskabet

Kystlandskabet omkring undersøgelsesområdet er beskrevet efter principperne i 

landskabskaraktermetoden. Beskrivelsen omfatter de eksisterende natur- og kul-

turgeografiske forhold samt de enkelte karakterområders rumlige og visuelle for-

hold, sårbarheder og karakterer. Med henblik på at vurdere de visuelle påvirknin-

ger som følge af havmølleparken er beskrivelsen suppleret med visualiseringer af 

havmølleparken fra en række punkter i baglandet, herunder i klart vejr, i gråvejr 

og diset vejr samt i nattemørke. 

Den landskabelige påvirkning fra havmølleparken er vurderet indenfor en nær-

zone på 0 - 6 km og en mellemzone på 6 - 14,5 km fra havmøllerne.

Det er især klitlandskabet ude ved kysten, der vurderes særligt sårbart overfor 

kystnære havmøller, fordi møllerne på grund af landskabets karakter generelt 

vurderes at komme til at præge landskabet visuelt med en stor dominerende ef-

fekt. Men også i fjordlandskabet ved Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Vest Stadil 

Fjord vurderes havmøllerne at komme til at præge oplevelsen af de særligt værdi-

fulde og oplevelsesrige landskaber. Havmølleparken kommer til at strække sig 

over en kyststrækning på 14 km og vil dermed komme til at udfylde en stor del af 

synsfeltet.

Kysten og de høje klitter langs kysten i nær- og mellemzonen samt det øvrige 

landskab i nærzonen vurderes at blive væsentligt påvirket af både 3 MW og 10 

MW havmøllerne (tilsvarende vil gælde for mellemliggende møllestørrelser). I 

mellemzonen vurderes også fjordlandskabet omkring Vest Stadil Fjord og den 

nordvestlige del af Ringkøbing Fjord at blive væsentligt påvirket, mens det øvrige 

fjorddominerede landskab vurderes at blive moderat påvirket. Længst mod nord-

øst i mellemzonen, i et landskab præget af landbrug, vurderes påvirkningen at 

være mindre.

På grund af den lovpligtige lysafmærkning af havmøllerne vil den visuelle påvirk-

ning også være til stede i skumringen, om natten og i dårligt vejr. Der forventes at 

være en visuel påvirkning fra lysene i store dele af de områder, hvor havmøllerne 

vil være synlige. Det vil dog især være i de helt kystnære områder langs Vestky-

sten, 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. 

Visualiseringer er gengivet i nærværende afsnit som eksempel. 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 po-

interes, at det ikke er det fulde antal havmøller, der kan ses på alle visualiseringer. I VVM-

redegørelsens Del 3 samt i en særskilt rapport er vist flere eksempler på visualisering af havmøller-

ne fra andre fotostandpunkter og i klart vejr, diset vejr, skumring og nattemørke.
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Figur 30-4. Udsigt over havet mod sydvest fra stranden ved Nørre Lyngvig. Øverste billede 

uden havmøller og efterfølgende med henholdsvis 3 MW (midterste billede) og 10 

MW havmøller (nederste billede)
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Landanlæggene omfatter en mulig kabelstation, der kan blive placeret på Holms-

land Klit3 eller i området nord for Ringkøbing Fjord mellem Kloster og Søndervig.

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. Påvirkningen af landskabet vurderes at være moderat – væsentlig.

Da der jf. ovenstående ikke skal bygges en ny kabelstation på Holmsland, skal 

den eksisterende Station Søndervig nær Kloster udbygges mod sydøst. Udbygnin-

gen vil blive meget synlig i landskabet; særligt fra Søndervig Landevej, der er ho-

vedfærdselsåre mellem Ringkøbing og Søndervig/Hvide Sande. Påvirkningen af 

landskabet nær stationen vurderes at være moderat.

Desuden kan stationsudvidelser blive nødvendige ved Station Lem Kær og Station 

Stoustrup. Udvidelserne vil ske indenfor de eksisterende stationsanlæg og med 

lignende anlægsdele som dem, der er på stationerne i dag. Udvidelserne vurderes 

ikke at komme til at påvirke landskabet anderledes, end de eksisterende anlæg 

gør i dag. Påvirkningen af landskabet nær stationerne vurderes derfor at være 

ubetydelig.

30.4 Påvirkning af befolkning og sundhed

I anlægs- og demonteringsfasen vil de mulige påvirkninger på befolkningen og 

sundheden være af samme karakter og omfang og primært relateret til midlerti-

dige gener fra støj og emissioner. I driftsfasen vil påvirkningerne primært relatere 

sig til visuelle gener (se forrige afsnit) samt støj fra havmølleparken og kabelstati-

oner og mulig påvirkning af de rekreative interesser.

Støjgener for beboere vil i anlægsfasen relatere sig til arbejde med ledningsanlæg 

og kabelstationer på land og nedramning af fundamenter på havet. Anlægsarbej-

de med ledningsanlæg og kabelstationer vil være midlertidigt og primært foregå i 

dagtimerne (svarende til almindelig byggepladsstøj fra entreprenørmaskiner). 

Derfor er påvirkningen af befolkning og sundhed fra støj ved anlægsarbejde på 

land vurderet at være ubetydelig. 

Ved nedramning af monopælfundamenter til havmøller nærmest kysten kan der 

for de nærmeste beboelser og sommerhuse optræde et støjniveau på op til 53

dB(A). Det forventes, at der kan etableres et fundament pr. dag, og at nedramnin-

                                                       

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

rådet omkring Ringkøbing Fjord er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab. Det vurderes i 

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

det på østsiden af Holmsland Klit vejer tungere end et nettab mv. Placering af en ny kabelstation vil derfor være 

ved Station Søndervig, således at reduktionen til ét kabel og transformeringen til 150 kV kan ske her.
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gen vil tage op til seks timer pr. fundament. Da nedramningen er midlertidig og 

kun samlet set vil foregå i maksimalt ca. 400 timer over en 9 måneders periode, 

er det vurderet, at støjpåvirkningen har mindre betydning for befolkning og 

sundhed.

I driftsfasen genererer havmøllerne støj. Støjberegninger viser, at støjbidraget er 

væsentligt under de gældende grænseværdier ved kysten og således er ubetydelig

for befolkning og sundhed.

Der vil derudover være støj i driftsfasen fra komponenterne på stationsanlæg på 

land. Stationsanlæggene vil kunne overholde gældende vejledende støjgrænser,

og det er vurderet, at støjpåvirkningen har mindre betydning for befolkning og 

sundhed.

Det er vurderet, at der ikke vil være nogen sundhedsmæssige påvirkninger af lo-

kalbefolkningen eller andre gener som følge af udledninger af stoffer til luften fra 

entreprenørmaskiner og støv fra anlægsarbejderne.

I driftsfasen vil elproduktionen fra havmølleparken erstatte en tilsvarende pro-

duktion fra kraftværker, der anvender fossilt brændsel. Dette vil give en årlig re-

duktion af CO2, der svarer til ca. 15.000 personers CO2 udledning. Dette svarer til 

cirka 0,3 % af den årlige danske CO2 udledning.

I forhold til magnetfelter kan det planlagte kabelanlæg placeres indenfor under-

søgelsesområdet i en sådan afstand fra boliger, at forsigtighedsprincippet kan 

overholdes.

For de rekreative interesser på havet vurderes der at være en mindre påvirkning 

på mulighederne for fritids- og lystfiskeri i anlægs- og demonteringsfasen, mens 

påvirkningen i driftsfasen for fritidssejlads, fritids- og lystfiskeri samt dykning

vurderes som ingen eller potentielt positiv.

I dele af nær- og mellemzonen (hhv. 0-6 km og 6-14,5 km) vil befolkningen kunne 

opleve en ændret visuel påvirkning, hvilket potentielt kan have betydning for den 

rekreative anvendelse af området og oplevelsen af landskabets rekreative værdier. 

Det gælder især for befolkningen i Hvide Sande by samt i flere mindre landsbyer, 

ved spredte beboelser i det åbne land samt i de store sommerhus- og turistområ-

der, som dominerer kystområdet.

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, der vil blive påvirket - enten ved at 

de kan se havmøllerne fra deres bolig/sommerhus, eller når de benytter området 

rekreativt. Det vurderes, at der er en moderat påvirkning af dele af befolkningens 

oplevelse af de landskabelige og rekreative værdier. Der vurderes ikke at være en 

sundhedsmæssig påvirkning som følge af de visuelle effekter. 
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Etablering af vindmøller, herunder havmøller kan påvirke ejendomspriserne. Der 

er dog ifølge ejendomsmæglere i området samt undersøgelser fra andre steder ik-

ke noget der tyder på, at effekten vil være særlig stor.

30.5 Påvirkning af erhverv

Der er mulige påvirkninger af erhvervet i både anlægs-, drifts- og demonterings-

fasen. Påvirkningerne relaterer sig primært til landbrug og skovbrug, turisme, fi-

skeri og beskæftigelse generelt. 

I anlægsfasen forekommer midlertidige påvirkninger af de arealer, som ligger in-

denfor arbejdsbæltet omkring kabeludgravningen. Langt størstedelen af denne 

jord er landbrugsjord. Der er skovbrug på mindre arealer. I driftsfasen kan al-

mindelig landbrugsdrift fortsætte uhindret, mens friholdelse af opvækst af træer 

med dybdegående rødder omkring deklarationsarealet giver anledning til tab på 

arealer med skovdrift. Der er i elbranchen tradition for, at der ydes erstatning, 

hvis et højspændingsanlæg etableres på en ejendom. Erstatningsspørgsmål er 

gennem mange år blevet behandlet i henhold til Landsaftalen 2014 ”El- og fiber-

anlæg på landbrugsjord”, og den overordnede påvirkning på landbrugsprodukti-

onen i anlægsfasen vurderes derfor samlet set at være ubetydelig.

Påvirkningen af turismen vurderes primært at være knyttet til det visuelle ind-

tryk. Undersøgelser viser, at holdningen til havmøller er meget forskellig på tværs 

af forskellige befolkningsgrupper, og der tegner sig ikke noget klart billede. Erfa-

ringer fra Havmøllepark Horns Rev 1 peger dog på, at havmøller kan have en po-

sitiv påvirkning på turismen. Der arrangeres således flere årlige møllecruises,

hvor havmøllerne kan opleves på helt nært hold. Denne potentielt positive effekt 

fremgår også i udtalelser fra lokale turistforeninger i området. Det er derfor vur-

deret, at Vesterhav Syd Havmøllepark samlet set vil have ingen eller en positiv

påvirkning på turismen i området.

Etablering og drift af havmølleparken kan påvirke fiskeriet i området. Nord for 

Hvide Sande, mellem kysten og undersøgelsesområdet, foregår der et intensivt fi-

skeri med både trawl, hestereje-bomtrawl og garn. I området med kabelkorrido-

rerne fiskes der særligt intensivt.

De primære målarter for fiskeriet i området er fladfisk (tunge, rødspætte) og he-

sterejer – hovedsæsonen for disse fiskerier er 2. kvartal. Der er desuden et bety-

deligt trawlfiskeri efter især tobis i et bælte strækkende sig fra området omkring 

kabelkorridorerne mod nordvest gennem undersøgelsesområdets nordøstlige del 

og ind i sandindvindingsområdet. Hovedsæsonen for dette fiskeri er maj-juni.

I selve undersøgelsesområdet, især i den sydlige og vestlige del, fiskes der med 

trawl og garn, men kun i begrænset omfang med bomtrawl. Området er særligt 

vigtigt for de mindre trawl- og garnfartøjer. Målarterne for fiskeriet er torsk, som 
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overvejende fanges i vinterperioden, og fladfiskearter, som overvejende fiskes i 

foråret (marts-juni). 

Arbejdsområdet for havmølleparken samt de to kabelkorridorer vil være lukket 

område for al færdsel, sejlads og fiskeri i hele eller dele af anlægsperioden, hvilket 

vil have en negativ effekt på fiskeriet.

Det forventes, at det i driftsfasen vil være tilladt at fiske med garn og andre passi-

ve redskaber i både havmølleparken og henover ilandføringskablerne, hvorfor der 

ikke forventes et økonomisk tab for denne fiskeriform. Fiskeri med bundslæben-

de redskaber forventes ikke at blive tilladt hverken i havmølleparken eller hen-

over ilandføringskablerne på grund af risiko for skade på søkablerne mellem 

havmøllerne eller på ilandføringskablerne.

Samlet set vurderes påvirkningen af fiskeriet at være mindre – moderat af-

hængigt af hvilket fiskeudstyr, der anvendes.

Fiskerilovens §§ 76-80 fastlægger bestemmelser for, hvorledes man skal forholde

sig i tilfælde af indgreb, der kan påvirke fiskeriet, herunder forhold omkring er-

statning.

Generelt vil projektet, herunder anlægsarbejder og efterfølgende drift af havmøl-

leparken have en positiv effekt på beskæftigelsen i området. Det forventes såle-

des, at der i anlægsfasen samlet set vil være en beskæftigelse på ca. 100 årsværk 

fordelt over anlægsperioden, og at der i driftsfasen vil være en beskæftigelse på 

ca. 35 årsværk om året i direkte beskæftigelse. Erfaringer viser, at et årsværk 

samtidig giver et årsværk i indirekte beskæftigelse, så den samlede beskæftigelse i 

området vil øges med i alt ca. 200 årsværk i anlægsfasen og efterfølgende samlet 

ca. 70 årsværk i hvert driftsår.

30.6 Påvirkning af overflade- og grundvand

Undersøgelsesområdet krydser en række vandløb, hvoraf nogle få passerer lav-

bundsarealer med risiko for okkerudledning. Risikoen for okkerudledning er 

størst i forbindelse med længerevarende grundvandssænkninger, hvilket kan bli-

ve aktuelt ved opførelse af nye stationsanlæg.

Vandløb og søer bliver ikke fysisk påvirkede af anlægsarbejderne, da kabelførin-

gen sker med styret underboring og som hovedregel lægges kabelanlægget uden-

om søer. Risikoen for udslip af boremudder til vandløb og søer, der underbores, 

er meget lav og påvirkningen vurderes at være ubetydelig.

I forbindelse med nedgravning og optagning af kabelanlægget være behov for 

midlertidig oplag af jord. I forbindelse med kraftige regnskyl kan der være en ri-

siko for, at der skylles jord ned i omkringliggende søer og vandhuller. Dette hin-

dres ved at undgå oplag af jord i nærheden af søer og vandhuller i undersøgelses-

området.
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I områder med høj grundvandsstand kan der være behov for midlertidigt at forta-

ge lokale dræninger eller oppumpe vand fra kabelgraven, der ledes ud over nær-

liggende arealer, så det kan nedsive. Den oppumpede vandmængde vurderes at 

være ubetydelig i forhold til grundvandsressourcen og vil ikke kunne påvirke de 

almene drikkevandsindvindinger i området.

Samlet set vurderes der at være tale om en ubetydelig påvirkning af overflade- og 

grundvand.

30.7 Jordforurening

Der er kun få lokaliteter, hvor der er risiko for, at der skal graves i forurenet jord.

Negative effekter ved arbejde i forurenet jord kan undgås ved at følge reglerne for 

håndtering af forurenet jord.

Ved gennemførelsen af anlægsarbejde er der risiko for, at der kan forekomme 

spild med olieprodukter fra entreprenørmaskiner. Risiko for forurening af jord og 

eventuelt grundvand kan reduceres ved omhyggelig planlægning af anlægsarbej-

det og udarbejdelse af en beredskabsplan, som iværksættes i forbindelse med 

spild. Herefter vurderes det, at større jordforureninger kan undgås, og at der ale-

ne vil kunne opstå mindre lokalt afgrænsede jordforureninger, som kan oprenses. 

Samlet set vurderes der at være tale om en ubetydelig påvirkning.

30.8 Påvirkning af dyre- og planteliv

Nedenfor gennemgås de mest relevante påvirkninger af dyre- og plantelivet som 

følge af projektet. Indledningsvist gennemgås påvirkninger Natura 2000-

områder og bilag IV-arter på land og til havs. Herefter beskrives øvrige påvirk-

ninger af dyre- og planteliv.

30.8.1 International naturbeskyttelse

Det internationale økologiske netværk af habitatområder og fuglebeskyttelsesom-

råder betegnes generelt Natura 2000. For hvert Natura 2000-område findes et 

udpegningsgrundlag med naturtyper og arter, som området er udpeget for at be-

skytte. Projektet kan potentielt påvirke naturtyper og arter på udpegningsgrund-

laget for nærtliggende Natura 2000-områder.

Natura 2000-områder på havet

Der findes en række Natura 2000-områder i nærheden af undersøgelsesområdet 

for Vesterhav Syd Havmøllepark.

Potentielle påvirkninger af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for habi-

tatområderne kan primært forekomme som følge af sedimentspild og forstyrrel-

ser fra anlægsarbejdet.
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Det marine Natura 2000-område, som ligger nærmest undersøgelsesområdet for 

Vesterhav Syd Havmøllepark, er område nr. 220: Sandbanker ud for Thorsminde. 

Natura 2000-området udgøres af habitatområde H254, som ligger cirka 12 km 

nord for Vesterhav Syd Havmøllepark. Området er udpeget for at beskytte natur-

typen: Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand.

Samlet vurderes det, at Vesterhav Syd Havmøllepark ikke vil medføre nogen trus-

sel mod sikring eller genopretning af den gunstige bevaringsstatus for naturtyper 

på udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder. 

De arter, der optræder på udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder, som er 

relevante i forhold til påvirkninger af anlæg, drift og demontering af Vesterhav 

Syd Havmøllepark er spættet sæl, gråsæl og marsvin. De nærmeste habitatområ-

der, hvor arterne er en del af udpegningsgrundlaget, er habitatområde nr. 78: Va-

dehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde og habitatområde nr. 255: 

Sydlige Nordsø. Med anvendelsen af afværgeforanstaltninger, som angivet i kapi-

tel 17 (VVM-redegørelsen, del 2), vurderes det, at projektet ikke vil medføre væ-

sentlige påvirkninger af hverken sæler eller marsvin.

Potentielle påvirkninger af fugle omfatter forstyrrelser og tab af habitat, kollisi-

onsrisiko og barriereeffekter. På baggrund af en gennemgang af fuglebeskyttel-

sesområder i en radius af 150 km fra undersøgelsesområdet for Vesterhav Syd 

Havmøllepark er det vurderet hvilke fuglearter, der potentielt yngler i undersø-

gelsesområdet for havmølleparken, samt hvilke fuglearter, der potentielt kan 

trække gennem området. 

De relevante ynglefugle vurderes, at være splitterne, fjordterne og havterne. Risi-

koen for påvirkninger som følge af forstyrrelser, habitattab, kollisionsrisiko og 

barriereeffekt er belyst, og sammenfattende vurderes det, at der ikke er risiko for 

væsentlige påvirkninger af ynglefugle på udpegningsgrundlaget for nærtliggende 

fuglebeskyttelsesområder. 

Følgende arter af trækfugle kan potentielt blive påvirket af Vesterhav Syd Hav-

møllepark: kortnæbbet gås, grågås, bramgås, mørkbuget knortegås, lysbuget 

knortegås, pibeand, krikand og spidsand. Sammenfattende vurderes det, at der 

ikke er risiko for væsentlige påvirkninger af trækfugle, som optræder på udpeg-

ningsgrundlaget for nærliggende fuglebeskyttelsesområder. 

Natura 2000-områder på land

På strækningen fra Station Lem Kær til Station Stoustrup krydser undersøgelses-

området Natura 2000-område nr. 68: Skjern Å. De Natura 2000-områder, der i 

øvrigt ligger nærmest undersøgelsesområdet for kabel- og stationsanlæg, er Natu-

ra 2000-område nr. 69: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, Natura 2000-

område nr. 67: Borris Hede og Natura 2000-område nr. 66: Stadil Fjord og Vest 

Stadil Fjord. 
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Natura 2000-område nr. 68: Skjern Å har et samlet areal på 2.580 ha. Langs 

Skjern Å findes arealer med overdrevs-, hede- og rigkærsvegetation, og åen er af 

stor betydning på grund af forekomsten af den nationalt sjældne og globalt truede 

planteart vandranke og Skjern Å-laksen, der er den sidste rest af den population, 

der stammer fra istiden, samt forekomsten af odder og grøn kølleguldsmed. Ud-

pegningsgrundlaget omfatter 14 naturtyper og otte arter.

Natura 2000-området nr. 68: Skjern Å passeres ved hjælp af en underboring. Der 

sker således ingen fysiske indgreb i Natura 2000-området. Sammenfattende vur-

deres det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-

område nr. 68, Skjern Å.

De øvrige ovennævnte Natura 2000-områder (nr. 66, 67 og 69) ligger i en afstand 

af minimum 1,2 km fra undersøgelsesområdet. Det vurderes, at der ikke er risiko 

for påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlagene for de disse 

Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter

På baggrund af resultatet fra feltundersøgelserne i 2014, den eksisterende viden 

om bilag IV-arter indenfor og i nærheden af undersøgelsesområdet for Vesterhav 

Syd Havmøllepark samt viden om projektets forventede påvirkning, er vurderin-

gerne afgrænset til at omfatte følgende arter: Marsvin, flagermus, markfirben, 

padder og odder.

Marsvin:

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

danske farvande. De flytællinger, der blev udført i forbindelse med projektet, viste 

en tæthed af marsvin i undersøgelsesområdet, som må betegnes som moderat i 

forhold til andre områder i Nordsøen, og at områdets betydning for marsvin må 

betragtes som mindre til gennemsnitligt. 

Marsvin vil kunne blive påvirket i forbindelse med nedramning af monopælefun-

damenter, hvor der potentielt kan optræde støjniveauer, der kan give permanente 

eller varige høreskader hos marsvin. Dette kan dog afværges ved at skræmme 

marsvinene væk fra området inden nedramning af monopæle påbegyndes og ved 

at reducere støjen fra nedramning af monopæle for at sikre, at ingen marsvin får 

permanente høreskader (i forhold til det værst tænkelige scenarie, der er brugt til 

at beskrive støjens udbredelse). Desuden betyder den lave til gennemsnitlige tæt-

hed af marsvin i og omkring undersøgelsesområdet, at kun få marsvin vil blive 

forstyrret af støjen. Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke forstyrrer 

marsvin i en grad, så det påvirker arten eller populationen.

Flagermus

Alle danske arter af flagermus er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Flager-

mus findes mere talrigt tæt på kystlinjen, særligt i de områder hvor der foregår 
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træk. Den jyske vestkyst er dog generelt karakteriseret af lave tætheder af flager-

mus. 

Feltundersøgelserne af flagermus indenfor undersøgelsesområdet på land har fo-

kuseret på levesteder i tilknytning til træer, da projektet ikke vil påvirke bygnin-

ger. Indenfor undersøgelsesområdet, er der fire bevoksninger, som kan indeholde 

levesteder for flagermus. Træer og trægrupper, hvor der er registeret flagermus, 

bør ikke berøres af anlægsarbejdet. Såfremt dette ikke er muligt bør der underbo-

res eller identificeres specifikke hensyn til flagermus ved anlægsarbejdets gen-

nemførelse.

Området for selve havmølleparken anses ikke som et fourageringsområde for fla-

germus, men det er velkendt, at flagermus trækker over Nordsøen, også fra Dan-

mark, og det vil være sandsynligt, at man vil kunne finde trækkende flagermus i 

undersøgelsesområdet for Vesterhav Syd Havmøllepark. Anlæg og drift af hav-

mølleparken vil potentielt kunne påvirke flagermus på træk, idet der er risiko for 

kollision med installationsfartøjer i anlægsfasen og med selve havmøllerne i 

driftsfasen. Sandsynligheden herfor vurderes at være begrænset, og da der samti-

dig kun forventes at trække få individer i undersøgelsesområdet for Vesterhav 

Syd Havmøllepark, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke den økologiske 

funktionalitet af flagermusenes yngle- og rasteområder.

Markfirben

Arten er registreret på to lokaliteter indenfor undersøgelsesområdet. De steder, 

hvor arten er fundet, skal der tages hensyn til forekomsten i forbindelse med an-

lægsarbejdet. Alle steder, hvor der er fundet æglægningssteder for markfirben i 

undersøgelsesområdet, anbefales underboring. Der anbefales ingen afværgefor-

anstaltninger de steder i undersøgelsesområdet, hvor der kun er registreret mark-

firben, men ingen æglægningssteder, eller hvor der vurderes at være potentiale 

for fouragerende markfirben.

Padder 

Spidssnudet frø er den eneste bilag IV-paddeart, der er registreret indenfor un-

dersøgelsesområdet. Ynglesteder for padder vil i de fleste tilfælde aldrig blive di-

rekte påvirket af projektet, da kabellægningen i alle tilfælde lægges uden om søer 

eller hvis dette ikke er muligt gennemføres ved underboring. På den baggrund er 

det vurderet, at påvirkningen af alle ynglesteder for padder er moderat, medmin-

dre der er andre naturinteresser i samme område. For alle lokaliteter med yng-

lende bilag IV-padder er der derfor foretaget en vurdering af, om afværgeforan-

staltninger er nødvendige. Risikoen for at påvirke padder er størst i de perioder, 

hvor padderne vandrer til og fra ynglevandhullerne, dvs. om foråret og om efter-

året. Paddevandringer foregår hovedsageligt i døgnets mørke timer. I de tilfælde, 

hvor afværgeforanstaltninger ved ynglesteder for beskyttede padder er relevant, 

anbefales det enten, at anlægsarbejdet indenfor disse områder udføres udenfor 

paddernes aktive periode, eller at der iværksættes én af følgende afværgeforan-

staltninger: anvendelse af gravekasse, opsætning af midlertidigt paddehegn eller 
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etablering af et nyt ynglested i nærheden af den ynglelokalitet, der bliver påvirket 

af projektet.

Odder

Arten lever i og omkring vandløb, og den er vidt udbredt indenfor og i nærheden 

af undersøgelsesområdet. Forstyrrelsen fra anlægsprojektet er af begrænset va-

righed 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 en mindre påvirkning af arten, og der an-

befales ikke generelle afværgeforanstaltninger i forhold til odder.

Under forudsætning af, at de anbefalede foranstaltninger indarbejdes i projektet, 

vurderes det, at den økologiske funktion for bilag IV-arternes yngle- og rasteom-

råder ikke påvirkes af projektet.

30.8.2 Det marine miljø

Havbund, havbundens dyre- og planteliv

I anlægsfasen vil der forekomme fysisk forstyrrelse af havbunden, herunder su-

spension og spredning af sediment. I driftsfasen ventes den primære påvirkning 

at være knyttet til tilstedeværelsen af fundamenter og erosionsbeskyttelse (intro-

duktion af nyt substrat) samt søkablerne (elektromagnetiske felter). Der fore-

kommer betydelige naturlige variationer i sedimentkoncentrationerne i vandet 

langs Vestkysten som følge af, at bundsedimenter hvirvles op i forbindelse med 

store bølger samt forårsaget af fint partikulært materiale, som stammer fra de 

nordtyske floder, og som fra tid til anden føres op langs Vestkysten med kyst-

strømmen. Det vurderes derfor, at påvirkningen af eksempelvis lysforholdene ved 

havbunden, som følge af forhøjede sedimentkoncentrationer i anlægsfasen, er af 

samme størrelsesorden eller mindre end de naturlige variationer.

Ved etablering af møllefundamenterne og erosionsbeskyttelsen erstattes den na-

turligt forekommende havbund med et introduceret hårdbundssubstrat i form af 

beton, stensætninger og stål. Alle faste strukturelle elementer, der placeres på 

havbunden, vil ødelægge havbundens flora og fauna nedenunder. Møllefunda-

menter og erosionsbeskyttelse optager oprindelig havbund, som tabes perma-

nent. Fundamenterne og erosionsbeskyttelsen vil fungere som såkaldt kunstige

rev, hvor arter, som ikke lever i tilknytning til den bløde bund, kan etablere sig på 

de hårde strukturer.

Den største del af området består af sandbund. Havbundens dyreliv er derfor

domineret af arter, der specielt er knyttet til dette miljø. Dyrelivet er domineret af 

havbørsteorme og muslinger. Der er ikke fundet bevoksninger af blåmuslinger el-

ler østers. Der er heller ikke fundet planter på havbunden i undersøgelsesområ-

det.
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Der vil ikke forekomme ændringer i havbundsforholdene, og da der kun beslag-

lægges en meget lille del af havbunden til møllefundamenter (ca. 0,2 % af under-

søgelsesområdet), vil der ikke være nogen påvirkning af havbundens dyreliv. Der 

vil samlet set være tale om en mindre påvirkning.

Fisk 

I anlægsfasen vil der forekomme fysisk forstyrrelse af havbunden, herunder su-

spension og spredning af sediment, som beskrevet ovenfor. Påvirkningens kort-

varige karakter og den relativt lille koncentrationsforøgelse og udbredelse sam-

menholdt med områdets dynamiske karakter gør, at påvirkningen af fisk vurderes 

som ubetydelig.

I forbindelse med anlægsarbejderne vil nedramning af monopælefundamenter 

kunne give en kortvarig støjpåvirkning af fiskesamfundet. Det forventes, at der 

kan etableres et fundament pr. dag, og at nedramningen vil tage op til seks timer

pr. fundament. Med det projekterede antal møllefundamenter vil den samlede 

periode med nedramningsstøj være meget begrænset, svarende til mindre end 

400 timer i den første del af anlægsperioden. Dette forhold sammenholdt med fi-

skenes gode muligheder for at forlade anlægsområdet gør, at støjen fra nedram-

ning vurderes at påvirke fisk i mindre grad.

Omkring de interne kabler mellem havmøllerne og omkring ilandsføringskabler-

ne vil der dannes et elektromagnetisk felt. Feltets intensitet svækkes hurtigt med 

stigende afstand fra kablet og der vurderes ikke at være nogen påvirkning af fi-

skenes evne til at orientere sig.

De kunstige rev, som opstår på havmøllernes fundamenter og erosionsbeskyttel-

sen, forventes hurtigt at tiltrække fiskearter eksempelvis arter af læbefisk, tang-

spræl, torsk, som udnytter de gode skjulesteder og fourageringsområder. Effekten 

på fisk og fiskesamfund som følge af de kunstige rev vurderes at være lav, da der i 

forvejen forekommer hårdbundsarealer i området, der i udstrækning overstiger 

det introducerede areal betydeligt.

Der vil samlet set være tale om en mindre påvirkning.

Havpattedyr 

Nedramning af monopælfundamenter til havmøller genererer særdeles kraftige 

lyde, der er i stand til at give såvel midlertidige som permanente høreskader på 

havpattedyr, der opholder sig i umiddelbar nærhed af støjkilden. Desuden kan 

støjen forårsage adfærdsmæssige ændringer. Det er specielt marsvin, der kan bli-

ve påvirket. Det er derfor nødvendigt at bortskræmme havpattedyrene fra områ-

det, inden nedramningen starter. I forhold til det værst tænkelige scenarie, der er 

brugt til at beskrive støjens udbredelse, vil det desuden være nødvendigt at  redu-

cere støjen fra nedramning af monopæle at sikre, at ingen marsvin får permanen-

te høreskader med de  forudsætninger der er sat op for det værst tænkelige scena-

rie.. Hos sæler vil færre dyr og en mindre andel af populationen end hos marsvin 
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risikere at blive udsat for høreskader. Desuden er sæler i højere grad end marsvin 

i stand til at undgå en støjpåvirkning ved simpelthen at stikke hovedet op over 

vandet. 

Vurderingerne er baseret på guidelines udmeldt i forbindelse med etableringstil-

ladelse for Horns Rev 3 Havmøllepark, hvor der benyttes en bortskræmningsaf-

stand på 2 km. Der er af Energistyrelsen og Energinet.dk igangsat undersøgelser, 

der skal tilvejebringe mere viden om effekten af anvendelsen af pinger og 

sælskræmmere på marsvin og sæler. Resultaterne af disse undersøgelser vil indgå 

i en nærmere fastlæggelse af bortskræmningsafstand i forbindelse med meddelel-

se af etableringstilladelse til de kystnære havmølleparker.

Det vurderes, at nedramning af monopæle kan have en moderat påvirkning på 

marsvin. Det vurderes dog også, at denne påvirkning kan reduceres til en ubety-

delig eller mindre påvirkning, hvis der iværksættes afværgeforanstaltninger.

Fugle

De primære påvirkninger af fugle forekommer i driftsfasen og er knyttet til for-

trængning fra området, ændringer og tab af levesteder, kollisionsrisikoen og bar-

riereeffekt.

Rastende fugle

Lommer og sortænder vurderes at blive moderat påvirket som følge af ændringer 

og tab af levesteder samt forstyrrelse/fortrængning i driftsfasen og lommerne til-

lige mindre påvirket i både anlægsfasen og demonteringsfasen. 

Fløjlsænder og alkefugle vurderes at blive mindre påvirket som følge af ændrin-

ger og tab levesteder samt forstyrrelse/fortrængning i driftsfasen 

I alle øvrige tilfælde vurderes påvirkningerne at være ubetydelige for de øvrige ar-

ter.

Trækkende fugle

Kortnæbbet gås, grågås, bramgås, lysbuget knortegås, pibeand, krikand, spid-

sand, ederfugl, sortand, hættemåge, sildemåge og svartbag vurderes at blive min-

dre påvirket som følge af kollisionsrisikoen, som opstår med etableringen af Ve-

sterhav Syd Havmøllepark. Påvirkningen som følge af kollision vurderes at være 

ubetydelig for alle øvrige undersøgte arter.

Alle undersøgte arter (22 stk.) vurderes at blive mindre påvirket som følge af bar-

riereeffekten, som forlænger trækruterne og dermed fuglenes energiforbrug.

30.8.3 Naturinteresser på land

Udgangspunktet for beskrivelsen og vurderingerne af naturinteresser på land er 

feltundersøgelser, der blev gennemført i april-juli 2014. Der er i alt foretaget 214 

besigtigelser. I grundlaget for feltbesigtigelserne indgår besigtigelser af otte ferske 
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enge, fire strandenge, 19 moser, tre overdrevsområder, 16 heder samt syv klitare-

aler. Der er foretaget undersøgelser af flagermus i 22 bevoksninger. Forekomsten 

af padder er undersøgt indenfor 80 lokaliteter, hvoraf langt størstedelen udgøres 

af søer og vandhuller. Derudover er der søgt efter markfirben indenfor 21 lokalite-

ter. 

De potentielt største påvirkninger af naturinteresser på land forekommer inden-

for områderne ved Holmsland Klit og nord og syd for Skjern Å. Derudover er på-

virkningerne relativt få og spredte indenfor undersøgelsesområdet. Størstedelen 

af alle påvirkninger er vurderet at være væsentlige og består i, at arealer med bo-

tanisk interesse kan blive negativt påvirket, hvis kablet graves igennem dem. 

Vurderingerne er dog baseret på en worst case-situation, hvor det forudsættes, at 

alle de undersøgte lokaliteter indenfor undersøgelsesområdet kan blive påvirket 

af projektet. Dette er naturligvis ikke realistisk, da de fleste områder kan undgås 

ved den nærmere fastlæggelse af den konkrete linjeføring i kabelkorridoren. Det 

endelige projekt vil således påvirke færre lokaliteter, end det fremgår af gennem-

gangen af påvirkningerne.

For at minimere eller forhindre påvirkninger af naturinteresser på land er der be-

skrevet afværgeforanstaltninger for lokaliteter, der vurderes at blive væsentligt

påvirket af projektet. Dette vedrører i alt 46 lokaliteter indenfor undersøgelses-

området, dog er flere af disse lokaliteter overlappende i geografisk udstrækning. 

Alle 46 lokaliteter er af botanisk interesse, hvor den eneste angivne afværgeforan-

staltning er helt at undgå eller underbore lokaliteten, så der ikke foretages kabel-

nedgravning. Enkelte af disse lokaliteter rummer desuden andre naturinteresser

såsom forekomst af bilag IV-arter, f.eks. flagermus, markfirben eller spidssnudet

frø. I disse konkrete tilfælde er det vurderet, at der ikke er behov for yderligere 

afværgeforanstaltninger end at undgå eller underbore lokaliteterne. 

For 20 lokaliteter er det vurderet, at de kan blive moderat påvirket af projektet. 

Her er det i hvert enkelt tilfælde vurderet nøje, om afværgeforanstaltninger er 

nødvendige. Af disse 20 lokaliteter er der foreslået afværgeforanstaltninger for 12. 

Disse foranstaltninger omfatter blandt andet, at den givne lokalitet underbores 

eller undgås, at der er tidsmæssige restriktioner på etablering af kablet gennem 

lokaliteten, eller at det sikres, at vandrende spidssnudede frøer (bilag IV-art) ikke 

omkommer i den åbentstående kabelgrav i et omfang, der kan påvirke yngle- og 

rasteområdernes økologiske funktionalitet for den beskyttede art. Sidstnævnte 

afværgeforanstaltning for spidssnudet frø kan omfatte, at der på en bestemt 

strækning enten graves om vinteren, graves med gravekasse, eller at der opsættes 

midlertidigt paddehegn langs udgravningen. Flere af disse afværgeforanstaltnin-

ger vil dog ikke være nødvendige, såfremt kabelføringen undgår specifikke områ-

der. 

Ved implementering af de foreslåede afværgeforanstaltninger vurderes det, at på-

virkningen bliver mindre eller ubetydelig for alle lokaliteter i undersøgelsesom-

rådet. Lokaliteter, der vurderes at blive moderat påvirket, kan dog fortsat fore-
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komme de steder, hvor der ikke er et konkret behov for afværgeforanstaltninger. 

Sammenfattende er det vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige

påvirkninger af naturinteresser på land.

30.9 Påvirkning af kulturarv

Der er arkæologiske interesser på såvel land som på havet. 

Indenfor undersøgelsesområdet på land er der registreret talrige beskyttede 

gravhøje, som selve kabelføringen skal placeres udenom. Udover de registrerede 

fortidsminder er der en risiko for, at arbejdet vil føre til fund af jordfaste fortids-

minder. Ud fra det generelle fundbillede og eksisterende grundviden om land-

skabsudnyttelsen i Vestjylland antages det, at der er særlig risiko for, at jordar-

bejdet kan berøre lokaliteter fra yngre stenalder, bronzealder og den tidligste del 

af jernalderen.

På havet er der identificeret potentiale for tilstedeværelse af stenalderbopladser i

den nordlige og østlige del af undersøgelsesområdet. Herudover er der identifice-

ret enkelte objekter af arkæologisk betydning, som sandsynligvis er vrag eller 

vragdele.

Hvis det endelige anlæg berører nogle objekter eller områder af potentiel arkæo-

logisk betydning, eller senere tilkomne områder/lokaliteter skal disse besigtiges 

eller undersøges nærmere forud for anlægsarbejdet for at fastslå det faktiske kul-

turhistoriske potentiale, og der kan iværksættes afværgeforanstaltninger. Et ma-

rinarkæologisk forundersøgelsesprogram udføres jf. Museumsloven og skal på 

forhånd godkendes af Kulturstyrelsen.

Der forventes ikke påvirkninger på fortidsminder i driftsfasen, da der ingen på-

virkning vil være på sedimenttransportmønstrene i området.  

Derved sikres at den arkæologiske kulturarv ikke skades, og der vil derfor være 

tale om en ubetydelig påvirkning.

30.10 Påvirkning af øvrige interesser

30.10.1 Radar og radiokæder

Der eksisterer ingen radiokæder, der vil kunne blive påvirket af havmølleparken.

Tilstedeværelsen af havmølleparken vil derimod kunne forstyrre signaler fra ra-

darer, der anvendes til forskellige formål. Radarsignaler har en vis rækkevidde 

afhængigt af hvilke objekter, der skal observeres (for eksempel fly eller skibe).

De nærmeste stationære civile (DMI vejrradar på Rømø og Esbjerg Lufthavn) og 

militære radaranlæg (Thyborøn og Oksbøl) ligger så langt fra havmølleparken
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(mere end 50 km), at der ingen påvirkninger vil være på dem fra havmølleparken.

Der vil således være tale om en ubetydelig påvirkning.

30.10.2 Flytrafik

Vesterhav Syd Havmøllepark er placeret udenfor indflyvningsplanen til nærmeste 

lufthavn og mere end 4 km fra nærmeste flyveplads. Dertil er der ingen kendte ci-

vile flyvninger over havmølleparken, og sandsynligheden for civile flyvninger i 

mindre luftfartøjer over havmølleparken er minimal. 

Flyvevåbnet anser generelt Nordsøen som øvelsesområde til flyvning i høj fart. 

Havmøller, der er faste objekter, og som står samlet i et mindre område, vil 

umiddelbart ikke påvirke øvelsesflyvningerne.

I forbindelse med eftersøgnings- og redningstjeneste kan der forekomme flyvning 

med redningshelikopter i lav højde, og hvis det er nødvendigt, må de flyve ind 

mellem havmøllerne, men antallet af flyvninger indenfor havmølleparkens områ-

de må antages at være minimalt. Der vil således være tale om en ubetydelig på-

virkning.

30.10.3 Sejladsforhold

Skibstrafikken tæt på Vesterhav Syd Havmøllepark udgøres af skibe, der ankom-

mer og forlader Hvide Sande Havn. Dette er primært fartøjer af mindre størrelse 

som f.eks. fiskefartøjer. Lystsejlere vil også være koncentreret omkring Hvide 

Sande Havn, men ikke i særlig høj grad indenfor havmølleparkens område. 

Ellers foregår skibstrafikken hovedsageligt af nord-sydgående ruter ca. 20 sømil 

fra undersøgelsesområdet.

Der er udført analyser og beregninger af risikoen for påsejling af havmøller og ri-

sikoen for kollision mellem drivende skibe og havmøller. Det største bidrag 

kommer fra trafik i forbindelse med råstofindvinding, som foregår tæt på havmøl-

leparken. Risikoen for kollision vurderes at være lav. 

Derudover er ændringen af risikoen for skibskollisioner og grundstødning vurde-

ret ud fra viden om de nuværende forhold og vurderet at være marginal, og etab-

lering af havmølleparken vurderes således at give en mindre påvirkning i forhold 

til sejladsforhold.

30.11 Påvirkninger der kan forstærkes af andre projekter

Formålet med at inddrage kumulative effekter er at få en helhedsvurdering af 

miljøpåvirkningen af det aktuelle projekt set i forhold til områdets miljømæssige 

bæreevne. Vurdering af kumulative effekter skal ses både i samspil med andre ek-

sisterende anlæg og i samspil med fremtidig arealanvendelse og aktiviteter som 

følge af givne tilladelser eller vedtagne planer. 
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De kumulative effekter er vurderet i relation til følgende projekter: Vesterhav 

Nord Havmøllepark, Havmøllepark Horns Rev 1, Havmøllepark Horns Rev 2, 

Havmøllepark Horns Rev 3, Nissum Bredning Havmøllepark og sandindvin-

dingsaktiviteter i området. 

Det er vurderet, at der kan opstå kumulative effekter for marine pattedyr, fugle og 

for det kommercielle fiskeri.

I forbindelse med kumulative påvirkninger af marine pattedyr er der tre aktivite-

ter, som anses for potentielt at kunne medføre kumulative effekter: sandindvin-

ding fra nærliggende områder, klapning af opgravet sediment, og at Vesterhav 

Syd Havmøllepark opføres samtidigt med Vesterhav Nord Havmøllepark eller 

Havmøllepark Horns Rev 3. 

Det vurderes, at der ikke vil være nogen væsentlige kumulative effekter ved rå-

stofindvindingen, klapning og Vesterhav Syd Havmøllepark. Hvis Vesterhav Syd 

Havmøllepark opføres samtidigt med Vesterhav Nord Havmøllepark eller Hav-

møllepark Horns Rev 3, og parkerne anlægges med monopælfundamenter, kan 

det ikke på forhånd udelukkes, at der vil være væsentlige kumulative effekter på 

grund af støjpåvirkning. 

Energistyrelsen vil i forbindelse med udbudsprocessen foretage en særskilt vur-

dering af de konkrete projekter, om der er risiko for væsentlige kumulative på-

virkninger, og om der er behov for yderligere støjreduktion, hvis havmølleparker-

ne opføres samtidig.

For fugle vil der for lom, sortand, lysbuget knortegås og sildemåge være moderate

kumulative påvirkninger i driftsfasen i forbindelse med tab af habitat, forandring 

af habitat og forstyrrelse eller kollision. Der forventes mindre påvirkninger for en 

række fugle med hensyn til fortrængning og ændringer i habitat eller kollision i 

driftsperioden.

Kumulative effekter i forbindelse med kommercielt fiskeri vil primært være knyt-

tet til fiskeriet efter især tobis. Etableringen af havmølleparken vil i det omfang,

den nordøstlige del af undersøgelsesområdet anvendes, stærkt forringe mulighe-

den for at gennemføre trawlfiskeri i sandindvindingsområdet, eftersom det i så 

fald ikke vil være muligt at gennemføre et optimalt fiskeri med lange trawltræk. 

Den nuværende begrænsede, negative effekt af råstofindvindingen vil således 

kunne forstærkes betydeligt ved etablering af havmølleparken.

Beskrivelse af socioøkonomiske effekter af miljøpåvirkninger tager sigte på at 

vurdere indvirkning på social struktur og det lokale erhvervsliv, herunder ind-

tægtsgrundlag for tredjemand. Der er vurderet op til moderat påvirkning for det 

kommercielle fiskeri ved Vesterhav Syd Havmøllepark. Det kan ikke afvises, at 

der vil være en vis kumulativ effekt fra påvirkninger af det kommercielle fiskeri 

ved Vesterhav Nord Havmøllepark og havmølleparkerne Horns Rev 1-3. 
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Øvrige kumulative effekter (f.eks. sejladsforhold, støj og visuelle forhold) er vur-

deret at være begrænsede.

Der vil være en øget visuel og landskabelige påvirkning de steder, hvor havmøl-

lerne og andre tekniske anlæg opleves samlet. Virkningen vil være størst, hvis der 

er mindre end 4-6 km mellem havmøllerne og de øvrige tekniske anlæg. 

I Hvide Sande står tre vindmøller på havnen. Fra de områder hvor havmøllerne 

og disse vindmøller kan ses samlet, vil det opleves som en øget forstyrrelse af 

landskabet.

Figur 30-5. Visualisering af 20 stk. 10 MW havmøller sammen med de tre eksisterende møller 

ved Hvide Sande.

Nord for Hvide Sande forløber et luftledningsanlæg 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 havmøller vil 

blive synlige over klitterne i baggrunden.

Støj fra de tre vindmøller ved Hvide Sande, der er placeret tæt ved kysten, er 

medtaget i støjberegningerne for havmølleparken. Der er dog ikke fundet kumu-

lative effekter af støjen på grund af afstanden mellem de tre vindmøller og hav-

mølleparken. Heller ikke andre vindmøller på land vil give anledning til kumula-

tive effekter.

En række andre kommende projekter i området er vurderet for eventuelle kumu-

lative effekter, men der vurderes dog ikke at være kumulative effekter fra nogle af 

disse.

30.12 Overvågningsprogram for anlæg

I forbindelse med godkendelsen af anlæggene kan der stilles krav om, at skal ske 

en løbende overvågning og dokumentation for, at stillede vilkår overholdes. Fast-
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sættelse af vilkår sker ud fra en konkret vurdering, som Naturstyrelsen og Energi-

styrelsen foretager på baggrund af oplysninger i bl.a. denne VVM-redegørelse. 

I miljørapporten, der skal udarbejdes i forbindelse med kommuneplantillægget 

for landanlæggene, skal der i overensstemmelse med loven om vurdering af pla-

ner og programmer indgå forslag til et overvågningsprogram. Miljørapporten er 

integreret i denne VVM-redegørelse. 

Lignende lovkrav gælder ikke for VVM-redegørelser for anlæg på havet. Dog kan 

myndighederne i forbindelse med udstedelse af tilladelse til etablering af havmøl-

leparken stilles krav om gennemførelse af et overvågningsprogram. 
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31 Konklusion

Der er gennemført en vurdering af miljøpåvirkninger ved anlæg, drift og demon-

tering af Vesterhav Syd Havmøllepark med tilhørende landanlæg.

På baggrund af de vurderede påvirkninger af sortænder og landskabelige forhold 

m.m. er det vurderet, at der er behov for en projekttilpasning således at området 

for opstilling af havmøller indskrænkes. Det endelige område hvor havmøller kan 

opstilles fremgår af Figur 30-2 og er på 46 km2. 

Øvrige påvirkninger er i høj grad relateret til aktiviteterne i anlægsfasen. Påvirk-

ningerne er hovedsageligt midlertidige og vurderes som værende ubetydelige el-

ler af mindre karakter.

Ved anlægsarbejderne på havet vil nedramning af monopælefundamenter i hav-

bunden ved valg af denne type fundament dog kunne give en væsentlig støjpå-

virkning af specielt marsvin i form af såvel permanente som midlertidige høre-

skader. Derfor vil det være nødvendigt at bortskræmme dyrene i forbindelse med 

opstart af anlægsarbejderne. I forhold til det værst tænkelige scenarie, der er 

brugt til at beskrive støjens udbredelse, vil det desuden være nødvendigt at redu-

cere støjen fra nedramning af monopæle for at sikre, at ingen marsvin får perma-

nente høreskader.

Ved kabellægning på land skal der tages hensyn til særligt sårbare naturområder 

og beskyttede arter for at undgå en væsentlig (eller moderat) påvirkning. Dette 

opnås ved at lægge kablerne udenom sårbare arealer udpeget i kabelkorridoren 

eller at passere områderne ved at underbore eller ved at udføre artsspecifikke af-

værgeforanstaltninger. 

Det er vurderet, at der vil forekomme væsentlig visuel påvirkning fra havmøllerne 

langs kysten og også flere steder i baglandet i parkens levetid. Der bør overvejes 

løsninger, der kan reducere denne påvirkning, bl.a. ved at tilpasse opstillings-

mønstret og ved at opstille større, men færre havmøller i stedet for mange hav-

møller med mindre ydelse.

Der er vurderet moderat påvirkning af enkelte havfugle i driftsfasen. Desuden er 

der vurderet moderat påvirkning af det kommercielle fiskeri og af befolkningens 

oplevelse af de landskabelige og rekreative værdier nær havmølleparken. Der er i 

varierende omfang muligheder for at afbøde de moderate påvirkninger, jf. afsnit 

30.

Den kystnære kabelstation skal placeres ved Station Søndervig. Udbygningen vil

blive meget synlig i landskabet; særligt fra Søndervig Landevej, der er hovedfærd-
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selsåre mellem Ringkøbing og Søndervig/Hvide Sande. Påvirkningen af landska-

bet nær stationen vurderes at være moderat.

For de øvrige miljø- og naturforhold er det vurderet, at der vil være tale om min-

dre eller ubetydelige påvirkninger.

Ved at gennemføre projektet sikres det, at der på sigt vil ske en reduktion i udled-

ningen af CO2, hvorved projektet vil bidrage til at opfylde den energipolitiske 

målsætning og forbedring af klimaet.
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