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Del 4 Sammenfatning og 
konklusion 

VVM-redegørelsen for Bornholm 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 Bornholm Havmøllepark. For yderligere uddybning af rapportop-

bygning henvises til læsevejledningen i VVM-redegørelsens del 1 ’ Indledning og 

baggrund’. 

 

Havmøllepark (Foto: Energinet.dk). 
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29 Sammenfatning 

I dette kapitel sammenstilles de væsentligste miljøpåvirkninger, som vurderes at 

være en følge af anlæg, drift og demontering af Bornholm Havmøllepark og det 

tilhørende ilandførings- og nettilslutningsanlæg. 

Det er vurderet, at landanlægget er uløseligt forbundet med hovedprojektet om 

etablering af havmøller ved Bornholm, og at projektet i sin helhed, på det forelig-

gende grundlag, ikke kan udelukkes at kunne udgøre en væsentlig indvirkning på 

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

projektet. Derfor indeholder nærværende dokument både de mulige påvirkninger 

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

undersøgelsesområdet og vurderinger af mulige påvirkninger som følge af hav-

mølleparken 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 vil være sammenfaldende mellem det marine miljø og miljøet på land. 

29.1 Havmølleprojektet og ”worst case” 

Vurderingerne i VVM-redegørelsen for Bornholm Havmøllepark er baseret på, at 

parken skal placeres indenfor et ca. 45 km2 stort undersøgelsesområde. Indenfor 

dette område, vil kun et areal på op til 11 km2 blive anvendt til opstilling af hav-

møller. Havmølleparken etableres med en installeret effekt på maksimalt 50 MW.  

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

nedgravede landkabler tilsluttes Station Rønne Syd til det eksisterende elnet.  

Ilandføring af søkablerne vil ske fra to punkter ved havmølleparkens nordlige del 

til kysten sydøst for Rønne By (se Figur 29-1). Fra ilandføringspunktet planlægges 

landkabler etableret indenfor en ca. 2 km lang og op til ca. 800 m bred kabelkor-

ridor frem til Station Rønne Syd.  

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 og udvidelse af den eksisterende Station Rønne Syd. Placeringen 
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af undersøgelsesområdet for havmølleparken er et resultat af Havmølleudvalgets1 

screening af de danske farvande for egnede placeringer til kystnære havmøllepro-

jekter. Screeningen fremlægger, at udbygning af kystnære havmølleparker med 

350 MW frem mod 2020 bør omfatte mulig udbygning ved Bornholm. 

 

                                                        

 

1 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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 Figur 29-1.  Undersøgelsesområdet for Bornholm Havmøllepark. 

 

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-
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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 16 stk. 3 MW 

møller). Der kan også blive tale om færre og større møller (op til 5 stk. 10 MW 

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

dimensioner af havmøller er angivet i Tabel 29-1, idet det bemærkes, at mindre 

afvigelser vil kunne forekomme, afhængig af endeligt valg af fabrikat. 

Tabel 29-1.  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 

 

Havmøllerne vil blive fastgjort til fundamenter på havbunden. Det endelige valg 

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

under havbundsforhold, vanddybde, bølger, strøm og vind. Det forventes, at fun-

damenterne vil være af en af følgende typer:  

 En monopæl består primært af en rørformet stålkonstruktion, som rammes 

ned i havbunden.  

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

den i kraft af deres 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 

Station Rønne Syd ved hjælp af nedgravede jordkabler. 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-
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bunden. Dette skal dog godkendes af myndighederne, da det kan betyde dybde-

forringelser. 

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.  

29.2 Arealmæssige projekttilpasninger  

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

dette har affødt et behov for at foretage arealmæssige tilpasninger af det område, 

der kan anvendes til opstilling af havmøller. 

På baggrund af de vurderede/mulige konsekvenser for indflyvning til Bornholm 

Lufthavn er det vurderet, at der er behov for en projekttilpasning således at der 

ikke er mulighed for opstilling af havmøller i den del af undersøgelsesområdet, 

der overlapper med indflyvningszonen. Indskrænkningen betyder, at den nord-

østlige del af undersøgelsesområdet udgår som område til opstilling af møller.  

Mod nordvest er desuden markeret, at opstilling af møller ikke er mulig. Det 

skyldes beliggenheden af et kabelanlæg gennem undersøgelsesområdet. Det er 

tidligere i VVM-processen vurderet, at mølleopstilling i den nordvestlige del af 

undersøgelsesområdet ikke ville være relevant, idet der skal holdes en vis re-

spektafstand til kabelanlægget jf. kabelbekendtgørelsen (BEK nr 939 af 

27/11/1992) og derved er det vurderet at være begrænset mulighed for at opstille 

mølleri det nordvestlige område.  

Det skal bemærkes, at der stadig kan føres kabler gennem områderne, hvor op-

stilling af havmøller ikke er mulig. Det endelige område hvor havmøller kan op-

stilles fremgår af Figur 29-2 og er i alt 36 km2. 
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Figur 29-2. Endeligt opstillingsområde for havmøller. 

29.2.1 Reducerede miljøpåvirkninger som følge af projekttilpasning 

En mindre del af undersøgelsesområdet for Bornholm Havmøllepark er placeret 

inden for Bornholm Lufthavns indflyvningsplan, hvor der af sikkerhedsmæssige 

årsager ikke må placeres elementer, som gennembryder indflyvningsplanen til 

lufthavnen. Opsætning af havmøller i dette område vil med stor sandsynlighed 

være problematisk og medføre et behov for en omfattende risikovurdering af luft-

fartssikkerheden. Det skyldes, at havmøllerne vil fungere som luftfartshindringer, 
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der forventes at indebære ikke ubetydelige udfordringer i relation til at oprethol-

de luftfartsikkerheden. Dette kan have betydning for lufthavnens kapacitet og for 

lufthavnens indflyvningsplan.  

Det er sat som en forudsætning at en produktionen på 50 MW skal opstilles i et 

område på maks. 11 km2 og det vil derfor fortsat være muligt at opføre en havmøl-

lepark ved Bornholm på 50 MW selvom området for opstilling af møller ind-

skrænkes i forhold til indflyvningsplanen. 

29.3 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 samt i 

gråvejr og diset vejr og endelig i nattemørke.  

Den landskabelige påvirkning fra havmølleparken er vurderet indenfor en nær-

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

havmøllerne.  

Det danske landskab viser mange steder stadig spor efter geologiske processer, 

der rækker flere millioner år tilbage. Geologisk er Bornholm meget interessant, 

og der findes mange geologiske udpegninger af national interesse.  

Klintprofilerne langs kysten har betydning i forbindelse med den geologiske for-

ståelse og formidling af landskabets dannelse for mange millioner år siden. 

Det sydlige Bornholm består af et småbakket, åbent landbrugslandskab med en 

orientering mod kysten. Landskabet rummer desuden særlige landskabelige ople-

velsesværdier langs kysten i form af vide udsigter over havet og langs kysterne 

samt i landskaber, hvor Bornholmske rundkirker indgår i udsigterne. 

Området omkring Almindingen er særligt interessant, fordi landskabet her for-

midler landskabsdannelse i forbindelse med forkastninger i grundfjeld og i dag 

fremstår med en meget tydelig geologisk fortælling. Området er et meget besøgt 

turistmål. Området ligger ca. 10 km fra havmølleparken. Den sydlige del af Al-

mindingen midt inde på Bornholm, omkring øens højeste områder, er fredet.  

Undersøgelsesområdet for den landskabelige påvirkning fra havmøllerne omfat-

ter derfor disse landskaber i en radius på ca. 15 km omkring havmølleparken. 

Vurderingen lægger især vægt på, i hvilken grad de særligt karakteristiske og 

oplevelsesrige landskaber vurderes at blive påvirket af de skitserede kystnære 

havmøller. 
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Det sydlige Bornholm har flere rundkirker, der formidler en særlig kulturhistorie 

i landskabet. Oplevelsen af kirkerne kan være sårbare overfor tekniske anlæg i 

landskabet på en måde, der fjerner fokus fra kirkerne. 

Havmøllerne kan med deres store højde ses i et stort område. I denne VVM-

redegørelse er 3 MW, 6 MW og 10 MW møllerne på visualiseringerne vist med en 

total højde på henholdsvis 137 m, 179 m og 220 m.  

Havmøllerne vil især være synlige langs Bornholms sydkyst (Figur 29-3).  

 

 

 

Figur 29-3.  Øverst: Udsigt fra Arnager på langs med kystlinjen og over havet er i dag helt 

uforstyrret. Øverste billede viser 3 MW, og herefter 6 MW og 10 MW havmøller i 

to rækker. 
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Udvalgte 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.  I VVM-

redegørelsens Del 3 samt i en særskilt rapport er vist flere eksempler på visualiseringer af havmøl-

lerne fra andre fotostandpunkter i klart vejr, diset vejr, skumring og nattemørke. 

 

Klintkysten mellem Rønne og Boderne er karakteristisk for kysten og udgør et 

særligt oplevelsesrigt kystlandskab, der udover de fine udsigter over havet og 

langs kysten også formidler en vigtig geologisk dannelseshistorie. Stranden og 

klinten danner generelt et adskilt landskab i forhold til det bagvedliggende land-

brugslandskab, hvor naturens kræfter, vind og vand er afgørende for dets frem-

træden.  

Kystlandskabet langs Bornholms sydvendte og delvis sydøstvendte kyster vurde-

res at blive væsentligt påvirket af såvel 3 MW, 6 MW som 10 MW havmøllerne. 

Påvirkningen mindskes jo længere inde i landet, man befinder sig, men vil dog 

fortsat kunne præge de udsigter, der især er karakteristisk for landskabet nordøst 

for Rønne og vest for Aakirkeby. Fra udsigtspunkter i Almindingen vil havmøller-

ne være synlige og optræde som en del af de udsigter, der er en attraktion i områ-

det. Den store afstand til havmølleparken betyder dog, at den vurderes at indgå 

som et underordnet element i landskabet og udsigten. Indenfor nærzonen, vil på-

virkningen være moderat til væsentlig, og i mellemzonen vil påvirkningen være 

ubetydelig til væsentlig. 

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 

blive en visuel påvirkning fra lysene i store dele af de områder, hvor møllerne vil 

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

sydvendte kyst, at den visuelle påvirkning vurderes at blive væsentlig. Vurderin-

gen er set i forhold til, at disse landskaber og udsigten over havet stort set ikke er 

påvirket af lys i dag.  

Landanlæggene omfatter en udvidelse af Station Rønne Syd. Udvidelse af Station 

Rønne Syd vil udover en visuel påvirkning ændre landskabet på de arealer, der 

inddrages til stationsareal. Udvidelsen af Station Rønne Syd vil inddrage arealer 

omkring anlægget mod syd og øst. Dette areal er i dag en del af et afgræsset om-

råde omgivet af skovbryn og plantebælter. Anlæggets synlighed vil primært påvir-

ke de nære omgivelser, fordi området omkring anlægget i høj grad afgrænses af 

by, plantage og anden bevoksning. 

Det vurderes, at den landskabelige påvirkning af udvidelsen er mindre. 
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29.4 Påvirkning på 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 havmøllerne, Station Rønne 

Syd og mulig påvirkning af de rekreative interesser. 

Støj vil i anlægsfasen relatere sig til arbejde med ledningsanlæg og stationsanlæg 

på land og nedramning af fundamenter på havet. Anlægsarbejde med ledningsan-

læg og udvidelse af Station Rønne Syd vil være midlertidig og primært foregå i 

dagtimerne (svarende til almindelig byggepladsstøj fra entreprenørmaskiner). 

Det vurderes derfor, at der vil være en mindre påvirkning på befolkningen i an-

lægsperioden fra landanlægget men ingen sundhedsmæssige påvirkninger. 

Ved nedramning af monopælfundamenter til havmøller nærmest kysten kan der 

for de nærmeste beboelser og sommerhuse optræde et støjniveau på op til 52 

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

gen vil tage op til seks timer pr. fundament. Da nedramningen er midlertidig og 

kun samlet set vil foregå i cirka 8 døgn, er det vurderet, at støjpåvirkningen har 

ubetydelig 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 desuden være støj i driftsfasen fra komponenterne på Station Rønne Syd. 

Stationsanlægget vil kunne overholde gældende vejledende støjgrænser ved be-

boelser, og det er vurderet, at støjpåvirkningen har mindre betydning for befolk-

ning og sundhed. 

Det er vurderet, at der ikke vil være nogen sundhedsmæssige påvirkninger for 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. 4.000 personers CO2 udledning. Dette svarer til 

cirka 0,1 % 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 (fritidssejlads, fritids- og lystfiskeri samt 

dykning) vurderes der at være en ubetydelig påvirkning i anlægs- og demonte-

ringsfasen, mens påvirkningen i driftsfasen vurderes som ingen eller potentiel 

positiv. 
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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. 

Kystlandskabet langs Bornholms sydvendte og delvis sydøstvendte kyster vurde-

res at blive væsentligt påvirket af havmøllerne. Påvirkningen mindskes jo længe-

re inde i landet, man befinder sig, men vil dog fortsat kunne præge de udsigter, 

der især er karakteristisk for landskabet nordøst for Rønne og vest for Aakirkeby.  

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 en 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 havmøllerne fra deres bolig/sommerhus, eller når de benytter 

området rekreativt. Det vurderes, at være en moderat påvirkning af dele af be-

folkningens oplevelse af de landskabelige og rekreative værdier. Der vurderes ik-

ke at være en sundhedsmæssig påvirkning som følge af de visuelle effekter.  

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.  

29.5 Påvirkning på erhverv 

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

sen. Påvirkningerne relaterer sig primært til turisme, fiskeri og beskæftigelse ge-

nerelt.  

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

denfor arbejdsbæltet omkring kabeludgravningen. Størstedelen af denne jord 

dækker et område med sommerhusbebyggelse, plantage og fredninger af forskel-

lig art.  

Kabelanlægget vil ikke udgøre en nævneværdig påvirkning i driftsfasen, da al-

mindelig landbrugsdrift kan 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 erstat-

ning, hvis et højspændingsanlæg etableres på en ejendom. Erstatningsspørgsmål 

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

beranlæg på landbrugsjord”, og den overordnede påvirkning på landbrugspro-

duktionen i anlægsfasen vurderes derfor samlet set at være ubetydelig. 

Påvirkningen på 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, 
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hvor møllerne kan opleves på helt nært hold. Det er således vurderet, at Born-

holm Havmøllepark samlet set vil have ingen eller en positiv påvirkning på tu-

rismen i området. 

Trawlfiskeriet vil ikke blive berørt, da undersøgelsesområdet ikke er egnet til 

denne form for fiskeri pga. sten/klipper. Det skal dog bemærkes, at trawlfiskeriet 

i anlægsfasen indirekte vil kunne påvirkes i form af en længere sejltid/større af-

stand til fiskepladserne i tilfælde af, at arbejdsområdet for havmølleparken i an-

lægsfasen blokerer den foretrukne sejlrute.  

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 fiskeri med kroge og garn. Samlet set kan påvirknin-

gen karakteriseres som mindre negativ for lang-line/krogfiskeriets og garnfiske-

riets vedkommende. 

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

ve redskaber (som f.eks. line) i mølleparken og henover kablerne til land. Mølle-

parkens og kabelkorridorernes betydning for dette fiskeri vurderes derfor som 

ubetydelig. 

Samlet set vil driften af mølleparken således kun have en ubetydelig effekt på fi-

skeriet i form af hensyn til havmøllernes tilstedeværelse ved navigering i områ-

det. 

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. 30 årsværk 

fordelt over anlægsperioden, og at der i driftsfasen vil være en beskæftigelse på 10 

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 60 årsværk i anlægsfasen og efterfølgende samlet 20 årsværk i 

hvert driftsår. 

29.6 Påvirkning på overflade- og grundvand 

I forbindelse med nedgravning og optagning af kabelanlægget vil der 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. Dette 

hindres ved at undgå oplag af jord i nærheden af søer og vandhuller i undersøgel-

sesområdet. 
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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. 

29.7 Jordforurening 

Anlægsarbejdet forventes ikke at foregå i områder med forurenet jord. Såfremt 

anlægsarbejderne mod forventning indebærer arbejde i forurenede områder, kan 

negative effekter 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. 

29.8 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. 

29.8.1 International naturbeskyttelse 

Det internationale økologiske netværk af habitatområder og fuglebeskyttelsesom-

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

ningsgrundlag med naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. 

Projektet kan potentielt påvirke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for 

nærtliggende Natura 2000-områder. 

Natura 2000-områder på havet 

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

for Bornholm 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 

Bornholm Havmøllepark, er område nr. 212: Bakkebrædt og Bakkegrund, der lig-

ger mindre end 100 m sydøst for undersøgelsesområdet for havmølleparken. Na-

tura 2000-området udgøres af habitatområde H212. Området har en vanddybde 

på 5–10 m og er udpeget på grund af forekomsten af naturtyperne: sandbanker 

med lavvandet vedvarende dække af havvand og rev.  

Påvirkninger af naturtyperne i anlægsfasen forårsages først og fremmest af sedi-

mentspredning, da der ikke udføres anlægsarbejde i selve habitatområdet i for-

bindelse med etablering af møllefundamenter og søkabler. Det vurderes, at sedi-

mentspredningen fra anlægsarbejdet i det værst tænkelige tilfælde vil være be-

grænset til en meget lille del af Natura 2000-området, og at påvirkningen vil være 

kortvarig. Sedimentationen forventes at være mindre end 3 mm og vil ikke påvir-

ke hverken dyr eller planter i Natura 2000-området væsentligt. Anlæg, drift og 

demontering af havmølleparken vurderes derfor ikke at medføre påvirkninger, 

der kan være årsag til trusler mod sikring eller genopretning af den gunstige be-

varingsstatus for naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 

nr. 212.  

De øvrige habitatområder i nærheden af Bornholm Havmøllepark ligger endnu 

længere fra undersøgelsesområdet, og det vurderes, at der ikke er risiko for på-

virkning af naturtyper på udpegningsgrundlaget for disse habitatområder. Bag-

grunden for denne vurdering er dels afstanden til områderne, samt at projektet 

ikke medfører væsentlige påvirkninger af naturtyper på udpegningsgrundlaget for 

områderne.  

De arter, der optræder på udpegningsgrundlag for nærliggende, marine habitat-

områder, som er relevante i forhold til påvirkninger af anlæg, drift og demonte-

ring af Bornholm Havmøllepark er spættet sæl, gråsæl og marsvin. De nærmeste 

habitatområder, hvor disse arter er en del af udpegningsgrundlaget, ligger mere 

end 45 km fra undersøgelsesområdet. Det vurderes, at projektet ikke vil medføre 

en væsentlig påvirkning af havpattedyr i Natura 2000-områderne.  

Potentielle påvirkninger af fugle på udpegningsgrundlaget for nærliggende fugle-

beskyttelsesområder omfatter forstyrrelser og tab af habitat, kollisionsrisiko og 

barriereeffekter. På baggrund af en gennemgang af fuglebeskyttelsesområder i en 

radius af 150 km fra undersøgelsesområdet for Bornholm Havmøllepark er det 

vurderet hvilke fuglearter, der potentielt yngler i undersøgelsesområdet for hav-

mølleparken, samt hvilke fuglearter, der potentielt kan trække gennem området.  

De relevante ynglefugle vurderes at være lomvie og alk, mens arterne rødstrubet 

lom, sortstrubet lom og lomvie er relevante i forhold til overvintrende fugle. Af 

trækfugle er blisgås, bramgås, mørkbuget knortegås, pibeand, spidsand, hvepse-

våge, rørhøg, fjeldvåge, tårnfalk, trane og spurvehøg vurderet at være relevante. 

Risikoen for påvirkninger som følge af forstyrrelser, habitattab, kollisionsrisiko 

og barriereeffekt er belyst, og sammenfattende vurderes det, at anlæg, drift og 
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demontering af Bornholm Havmøllepark ikke medfører væsentlige påvirkninger 

af ynglende, overvintrende eller trækkende fugle på udpegningsgrundlaget for 

nærtliggende fuglebeskyttelsesområder.  

Påvirkninger af Natura 2000-områder skal ifølge lovgivningen også vurderes i 

forbindelse med andre projekter. Når der tages højde for effekter fra andre plan-

lagte havmølleparker i området omkring Bornholm Havmøllepark, kan det ikke 

umiddelbart udelukkes, at trækkende traner på udpegningsgrundlaget for nærlig-

gende fuglebeskyttelsesområder kan påvirkes væsentligt. Der er derfor udarbej-

det en nærmere Natura 2000 konsekvensvurdering af traner. Det konkluderes i 

denne konsekvensvurdering, at Bornholm Havmøllepark hverken i sig selv eller i 

kombination med andre projekter vil skade eller påvirke bevaringsmålsætninger-

ne for trækkende traner, der er på udpegningsgrundlaget for nærliggende fugle-

beskyttelsesområder. 

Natura 2000-områder på land 

Projektområdet berører ingen Natura 2000-områder direkte. De nærmeste Natu-

ra 2000-områder ligger mere end tre km fra undersøgelsesområdet.  

Det vurderes, at der ikke er risiko for påvirkning af arter eller naturtyper på ud-

pegningsgrundlaget for de nærtliggende Natura 2000-områder. Baggrunden for 

vurderingen er dels afstandene til de nærmeste 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).  

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 Bornholm 

Havmøllepark, samt viden om projektets forventede påvirkning, er vurderingerne 

afgrænset til at omfatte følgende arter: Marsvin, flagermus, markfirben og pad-

der. 

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 lav.  

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

damenter, hvor der potentielt kan optræde støjniveauer, som kan give permanen-

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

marsvinene væk fra området inden nedramning af monopæle påbegyndes. Desu-

den betyder den lave tæthed af marsvin i og omkring undersøgelsesområdet, at 

kun få marsvin vil blive forstyrret af støjen. Det vurderes på den baggrund, at 
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projektet ikke forstyrrer marsvin i en grad, så det påvirker den økologiske funkti-

onalitet af artens yngle- og rasteområder.  

Flagermus 

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

holm har en for Danmark unik flagermusfauna, og på øen forekommer flere arter, 

der ikke findes i det øvrige Danmark, mens andre arter er almindelige på Born-

holm, men sjældne i det øvrige Danmark.  

Feltundersøgelserne af flagermus indenfor undersøgelsesområdet på land fokuse-

rede på levesteder i tilknytning til træer, da projektet ikke vil påvirke bygninger. 

Der er ikke registreret rasteområder for flagermus indenfor undersøgelsesområ-

det. Dette skal dog tages med det generelle forbehold, at rasteområder i hule træ-

er ofte kun benyttes i en kort periode, hvorefter dyrene flytter til et nyt hult træ. 

Der er dog kun få træer i undersøgelsesområdet, som potentielt er egnede for fla-

germus.  

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

germus, men det er velkendt, at flagermus trækker over Østersøen fra Tyskland 

og Polen til Skandinavien. Det er derfor sandsynligt, at man vil kunne finde træk-

kende flagermus i undersøgelsesområdet for Bornholm Havmøllepark. Det vur-

deres dog ud fra resultatet af de udførte feltundersøgelser i 2014, at flagermuse-

nes træk i området sker meget diffust og er begrænset til få nætter med svag vind. 

Anlæg og drift af havmølleparken vil potentielt kunne påvirke flagermus på træk, 

idet der er risiko for kollision med installationsfartøjer i anlægsfasen og med selve 

havmøllerne i driftsfasen. På baggrund af resultatet fra feltundersøgelserne vur-

deres risikoen for påvirkning af trækkende flagermus at være meget begrænset. 

Vurdering af den økologiske funktionalitet er dog foretaget på et relativt spinkelt 

datagrundlag. På baggrund af de udførte feltundersøgelser ved Bornholm Hav-

møllepark i 2014 vurderes det, at sandsynligheden for, at anlæg, drift og demon-

tering af Bornholm Havmøllepark vil påvirke trækkende flagermus, er meget be-

grænset, og at eventuelle påvirkninger ikke vil have indvirkning på den økologi-

ske funktionalitet af flagermusenes yngle- og rasteområder.  

Markfirben 

Arten er registreret på to lokaliteter indenfor undersøgelsesområdet. Begge loka-

liteter ligger langs kysten, og hele kyststrækningen vurderes at være egnet som le-

vested for markfirben. På begge lokaliteter med markfirben er der i større eller 

mindre omfang observeret områder, som er særligt vigtige æglægningssteder. 

Disse steder skal underbores for at undgå at skade markfirbens yngleområder. På 

tæt bevoksede skræntarealer indenfor eller tæt på de udpegede lokaliteter forven-

tes tætheden af markfirben på grund af tilgroning at være lav. Under forudsæt-

ning af, at de anbefalede foranstaltninger indarbejdes i projektet, vurderes det, at 

den økologiske funktion for markfirbens yngle- og rasteområder ikke påvirkes af 

projektet. 
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Padder  

Ved feltundersøgelserne i 2014 blev der registreret springfrø og løvfrø, som begge 

er beskyttede af habitatdirektivets bilag IV. Springfrø blev registreret i to vand-

huller indenfor undersøgelsesområdet. Løvfrø yngler i et af vandhullerne i under-

søgelsesområdet, og lokaliteten er det eneste ynglested for bestanden af løvfrø 

ved Rønne, der er isoleret fra andre bestande af løvfrø på Bornholm.  

Ynglesteder for padder vil i de fleste tilfælde aldrig blive direkte påvirket af pro-

jektet, da kablet enten 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, medmindre der er andre naturinteres-

ser i samme område. For alle lokaliteter med ynglende bilag IV-padder er der der-

for foretaget en vurdering af, om afværgeforanstaltninger er nødvendige. Risiko-

en for at påvirke padder er størst i de perioder, hvor padderne vandrer til og fra 

ynglevandhullerne, dvs. om foråret og om efteråret. I de tilfælde, hvor afværge-

foranstaltninger ved ynglesteder for beskyttede padder er relevant, anbefales det 

enten, at anlægsarbejdet indenfor disse områder udføres udenfor paddernes akti-

ve periode, eller at der iværksættes én af følgende afværgeforanstaltninger: an-

vendelse af gravekasse, opsætning af midlertidigt paddehegn eller etablering af et 

nyt ynglested i nærheden af den ynglelokalitet, der bliver påvirket af projektet. I 

forbindelse med det vandhul, som er ynglelokalitet for den sjældne løvfrø, skal 

der iværksættes yderligere afværgeforanstaltninger for at undgå påvirkninger af 

arten. Under forudsætning af, at de anbefalede foranstaltninger indarbejdes i 

projektet, vurderes det, at den økologiske funktion af yngle- og rasteområder for 

bilag IV-beskyttede padder ikke påvirkes af projektet. 

29.8.2 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 forventes den primære påvirk-

ning at være knyttet til tilstedeværelsen af fundamenter og erosionsbeskyttelse 

(introduktion af nyt substrat) samt søkablerne (elektromagnetiske felter).  

I anlægsfasen vil der være en mulig påvirkning af havbunden som følge af etable-

ringen af havmøllefundamenter og søkabler. Dette kan resultere i spild og op-

hvirvling af bundmateriale (sediment). Det vurderes dog, at sedimentpåvirknin-

gen og den deraf følgende påvirkning af eksempelvis lysforholdene ved havbun-

den som følge af forhøjede sedimentkoncentrationer i anlægsfasen vil medføre en 

mindre påvirkning af havbundsmorfologi og sedimentforhold i området. 

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-
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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. 

Havbunden i undersøgelsesområdet for Bornholm Havmøllepark består af sand, 

sten og blandet substrat, og havbundens dyreliv er derfor præget af arter, der spe-

cielt er knyttet til dette miljø. Dyrelivet er domineret af havbørsteorm, krebsdyr 

og bløddyr. Vegetationen i mølleområdet er meget sparsom og kun udbredt, hvor 

der er blandet bund.  

Der vil forekomme ubetydelige påvirkninger af havbundsforholdene, og da der 

kun beslaglægges en meget lille del af havbunden til møllefundamenter, og på-

virkningen som følge af sedimentspild er meget begrænset, vurderes påvirknin-

gen af havbundens plante- og dyreliv være ubetydelig-mindre. 

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 gør, at 

påvirkningen på fisk vurderes som ubetydelig. 

I forbindelse med anlægsarbejderne vil nedramning af møllefundamenter kunne 

medføre en kortvarig støjpåvirkning af fiskesamfundet. Med det projekterede an-

tal møllefundamenter vil den samlede periode med nedramningsstøj være meget 

begrænset, svarende til mindre end 100 timer i den første del af anlægsperioden. 

Dette forhold sammenholdt med fiskenes gode muligheder for at forlade anlægs-

området gør, at støjen fra nedramning vurderes at påvirke fisk i mindre grad. 

Fundamenterne og erosionsbeskyttelsen vil fungere som et såkaldt kunstigt rev. 

Effekten på fisk og fiskesamfund, som følge af disse kunstige rev, vil potentielt 

være positiv, men vurderes at være lav, da der i forvejen forekommer hårdbunds-

arealer i området, og erosionsbeskyttelsen og møllefundamenterne vil ikke ændre 

udstrækningen af denne habitatform væsentligt. Den samlede vurdering er såle-

des, at påvirkningen af fisk vil være ubetydelig.  

Omkring de interne kabler mellem møller og ilandsføringskablerne vil der dannes 

et elektromagnetisk felt. Feltets intensitet svækkes hurtigt med stigende afstand 

fra kablet, og der vurderes at være en ubetydelig påvirkning af fiskenes evne til at 

orientere sig. 

Havpattedyr  

Nedramning af monopælfundamenter til havmøllerne genererer særdeles kraftige 

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

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

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

ve påvirket. I forhold til det værst tænkelige scenarie, der er brugt til at beskrive 
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støjens udbredelse i VVM-redegørelsen, vil det desuden være nødvendigt at redu-

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

permanente høreskader. Med disse afværgeforanstaltninger vurderes der samlet 

at være tale om en mindre miljøpåvirkning. 

Fugle 

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

trængning fra området, ændringer og tab af levesteder, kollisionsrisiko samt bar-

riereeffekt. 

Rastende fugle 

De rastende fugle i undersøgelsesområdet for Bornholm Havmøllepark er talt op 

fra fly. Blandt de observerede arter er havlit, lommer og alkefugle.  

En havmøllepark kan medføre negative påvirkninger af rastende fugle ved, at fug-

lenes levesteder ændres eller mistes, og ved at fuglene forstyrres eller fortrænges 

fra området. Når havmøllerne er rejst, og havmølleparken er i drift, vurderes på-

virkningen af havlit som følge af fortrængningseffekten at være moderat. Påvirk-

ningen af lom og lomvie/alk som følge af fortrængningseffekten vurderes at være 

mindre. For de øvrige arter af rastende fugle vurderes påvirkningen at være ube-

tydelig.  

Ved at vælge en anden placering af havmøllerne indenfor undersøgelsesområdet, 

end det område, som er benyttet i worst-case vurderingen, kan påvirkningen af 

fugle i driftsfasen minimeres.  

Trækkende fugle 

De mest betydende trækfugle i undersøgelsesområdet tilhører grupperne ande-

fugle, rovfugle, traner og havfugle.  

Afhængigt af artens følsomhed og fuglenes trækruter kan barriereeffekt og kolli-

sionsrisiko medføre negative påvirkninger af fugle. De arter i området, som er 

vurderet mest sårbare i forhold til havmøllernes barrieeffekt og risikoen for kolli-

sion er: blisgås, bramgås og mørkbuget knortegås, pibeand, spidsand, hvepsevå-

ge, rørhøg, spurvehøg, fjeldvåge, tårnfalk, rødstrubet lom, sortstrubet lom, eder-

fugl, sortand, dværgmåge og trane.  

Samlet vurderes 12 fuglearter at blive mindre påvirket af kollisionsrisikoen og 

barriereeffekten, som opstår i forbindelse med etableringen af Bornholm Hav-

møllepark. 

Flagermus 

Forekomsten og beskrivelsen af flagermus i undersøgelsesområdet er baseret på 

en gennemgang af litteraturen kombineret med projektspecifikke flagermusun-

dersøgelser på kysten og til havs. 
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Det vurderes, at flagermusenes træk i området sker meget diffust og er begrænset 

til få nætter med lave vindhastigheder. På baggrund af den eksisterende viden 

vurderes graden af påvirkning til at være mindre. Der skal foretages en forårsun-

dersøgelse af trækkende flagermus for at undersøge, om større mængder af fla-

germus passerer området.  

29.8.3 Naturinteresser på land 

Udgangspunktet for beskrivelsen og vurderingerne af naturinteresser på land er 

feltundersøgelser, der blev gennemført i maj-juli 2014. Der er i alt foretaget 18 

besigtigelser, og der er blandt andet registreret markfirben, løvfrø og springfrø, 

som alle er omfattet af international naturbeskyttelse. Undersøgelsesområdet 

omfatter ingen § 3-beskyttede arealer, med undtagelse af enkelte søer og vand-

huller, men fordi disse i henhold til forudsætningerne for projektet vil blive und-

gået ved fastlæggelse af det endelige kabeltracé eller blive underboret, vil de ikke 

blive påvirket direkte som en følge af projektet. Der er derfor ikke gennemført bo-

taniske besigtigelser indenfor undersøgelsesområdet. 

Påvirkningerne af naturinteresser på land er relativt få og spredte indenfor un-

dersøgelsesområdet. Det er dog vurderet, at der både kan forekomme væsentlige 

og moderate påvirkninger. Vurderingerne er baseret på en worst case situation, 

hvor det forudsættes, at alle de undersøgte lokaliteter indenfor undersøgelsesom-

rådet kan blive påvirket af projektet. Dette er naturligvis ikke realistisk, og det 

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

gangen af påvirkningerne.  

For størstedelen af de undersøgte lokaliteter vil det være at foretrække, at kablet 

føres udenom lokaliteten. Hvis det ikke er muligt, anbefales underboring. Herud-

over vil der være behov for andre artsspecifikke afværgeforanstaltninger. Eksem-

pelvis skal udgravninger nær søen, der er levested for en lokal bestand af løvfrø, 

holdes tørre om foråret.  

29.9 Påvirkning på kulturarv 

Der er arkæologiske interesser på såvel land som på havet.  

Den arkivalske kontrol har vist, at der er registreret oldtidslevn i undersøgelses-

området på land. Således må man forvente, at der er risiko for at træffe på for-

skellige oldtidslevn ved anlægsarbejder. For at mindske risikoen for at påvirke 

oldtidslevn, kan tracéet placeres udenom de kendte områder med fund af oldtids-

levn. 

På havet er der ikke identificeret potentiale for tilstedeværelse af stenalderbo-

pladser i undersøgelsesområdet. Der er identificeret enkelte objekter af arkæolo-

gisk betydning sandsynligvis vrag eller vragdele. 
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Hvis det endelige anlæg berører nogle objekter eller områder, af potentiel arkæo-

logisk betydning, eller senere tilkomne områder/lokaliteter, kan 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. 

29.10 Påvirkning på øvrige interesser 

29.10.1 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 

afhængig af hvilke objekter, der skal observeres (for eksempel flyobservation). 

De nærmeste stationære civile (Naviairs navigationsanlæg ved Bornholm Luft-

havn og DMI’s vejrradar ved Rytterknægten) og militære (ved Rytterknægten) ra-

daranlæg kan alle påvirkes af havmølleparken. Der vil være tale om mindre - mo-

derate påvirkninger. 

29.10.2 Flytrafik 

En mindre del af undersøgelsesområdet for Bornholm Havmøllepark er placeret 

inden for Bornholm Lufthavns indflyvningsplan, hvor der af sikkerhedsmæssige 

årsager ikke må placeres elementer, som gennembryder indflyvningsplanen til 

lufthavnen. Opsætning af havmøller i dette område vil med stor sandsynlighed 

være problematisk og medføre et behov for en omfattende risikovurdering af luft-

fartssikkerheden. Det skyldes, at havmøllerne vil fungere som luftfartshindringer, 

der forventes at indebære ikke ubetydelige udfordringer i relation til at oprethol-

de luftfartsikkerheden. Dette kan have betydning for lufthavnens kapacitet og 

indflyvningsplanen. Derfor vil der ikke blive opstillet møller i dette område.  

Havmølleparken ligger i et område, hvor der især om sommeren sker en del flyv-

ninger med mindre civile fly. Disse fly må kun flyve ved god sigtbarhed, hvor pilo-

ten kan se objekterne. Såfremt vejret skifter under flyvningen, og sigtbarheden 

bliver dårligere, øges risikoen for kollision. 
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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 minimale. Der vil således være tale om en ubetydelig på-

virkning. 

29.10.3 Sejladsforhold 

I farvandet omkring Bornholm findes nogle af de vigtigste sejlruter gennem 

Østersøen, som benyttes både af større handelsfartøjer samt passagerfærger.  

Tilstedeværelsen af en havmøllepark vil kræve, at noget skibstrafik omlægges til 

andre ruter for at undgå, at skibene skal passere gennem havmølleparken.  

Der er udført beregninger af risikoen for påsejling af havmøller og risikoen for 

kollision mellem drivende skibe og havmøller. Hovedparten af kollisionerne vil 

være for skibstyper som containerskibe og tørlastskibe, som er de mest alminde-

lige skibe i området, i særdeleshed langs ruterne tættest på havmølleparken. Risi-

koen for kollision er lav, og etablering af havmølleparken vurderes således at give 

en mindre påvirkning i forhold til sejladsforhold. 

29.11 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, men også fremtidig arealanvendelse og aktiviteter som følge af 

givne tilladelser eller vedtagne planer.  

De kumulative effekter til vands er vurderet i relation til følgende projekter: 

Nordstream gasledning, råstofindvinding, Geotermiprojekt samt havmøllepar-

kerne Kriegers Flak Havmøllepark, Baltic 2 Havmøllepark, Wikinger Havmølle-

park, Arkona-Becken Südøst, Adlergrund, Arcadis ost 2, Adlergrund 500 og 

Windanker.  

Der er ikke fundet projekter på land, der potentielt kan give kumulative effekter.  

Det er vurderet, at der kan opstå kumulative effekter for fugle. For rastende fugle 

vil der for havlit være mindre kumulative påvirkninger i anlægs- og demonte-

ringsfasen i forbindelse med tab af habitat, forandring af habitat og forstyrrelse. I 

driftsfasen er denne påvirkning moderat. For lom, alk og lomvie er der fundet 

mindre påvirkninger i anlægs- drift og demonteringsfasen for alle tre arter for 

både tab af habitat, forandring og forstyrrelse.  

For trækfugle vil der være en kumulativ effekt for Krigers Flak Havmøllepark. 

Her er der er risiko for kollision mellem traner og havmøller. Påvirkningen vur-

deres som moderat i driftsfasen.  
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Socioøkonomiske forhold samler effekten af alle miljøpåvirkningers socioøkono-

miske forhold, og er som sådan en kumulativ effekt.  

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

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

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

I det kystnære landskab vest for Aakirkeby står to vindmøllegrupper på hen-

holdsvis tre og fem vindmøller. Møllerne står uden for nærzonen både for 3 MW 

og 10 MW møllerne og vil således have en fornuftigt indbyrdes relation.  

Det vurderes, at de kystnære havmøller generelt ikke vil have en væsentlig indfly-

delse på den kumulative effekt i mellemzonen. Det forhold, at havmøllerne på 

denne afstand vurderes at optræde i landskabet, som en velafgrænset gruppe be-

tyder, at deres merpåvirkning af landskabet ikke vurderes væsentlig. 
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30 Konklusion 

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

tering af Bornholm Havmøllepark med tilhørende landanlæg. 

På baggrund af de konstaterede påvirkninger for indflyvning til Bornholm Luft-

havn 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 29-2 og er 36 km2. Øvrige påvirkninger er i høj grad re-

lateret til aktiviteterne i anlægsfasen. Påvirkningerne er hovedsageligt midlertidi-

ge og vurderes som værende ubetydelige eller 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 i VVM-redegørelsen, vil det desuden være 

nødvendigt at reducere støjen fra nedramning af monopæle for derved at sikre, at 

ingen marsvin får permanente 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 befolkningens oplevelse af de landskabelige 

og rekreative værdier nær havmølleparken. Der er i varierende omfang mulighe-

der for at afbøde de moderate påvirkninger, jf. afsnit 29. 

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. 



 

 

 

 

 


