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Miljøministeriet har udsendt ”Forslag til kommuneplan-tillæg nr. 46” vedrørende fire forsøgsmøller ved
Velling Mærsk i offentlig høring.
Som eksperter i gåseøkologi og -forvaltning og forfattere til flere artikler, rapporter og notater om gæs,
svaner, vindmøller og kollisionsrisici har vi bemærket, at den miljøvurdering og VVM-redegørelse og
miljørapport, der ligger til grund for forslaget, ikke er tidssvarende.
Det fremgår af miljøvurderingen fra oktober 2014 (side 255), at etableringen af de fire 200 meter høje
vindmøller ikke udgør en væsentlig påvirkning for fx kortnæbbede gæs, eksemplificeret ved flg. uddrag fra
rapporten:

Det fremgår også (side 261)

at denne vurdering synes baseret på udtræk fra DOFbasen (kilde /51/ i rapporten) i kombination med et
litteraturstudium og to besigtigelser, henholdsvis 17. oktober 2011 og 11. marts 2014.
Endvidere vurderer rapporten (side 263), at kollisionsrisici forbundet med de nye møller er minimale, bl.a.
med henvisning til to litteraturstudier fra 1995 og 2004.
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Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det fremlagte beslutningsgrundlag efter vores vurdering hverken er
tidssvarende endsige fagligt fyldestgørende, og vil fremføre flg. konkrete bemærkninger:
•

Omtalen af Filsø og Vest Stadil Fjord som de vigtigste rastepladser for kortnæbbet gås afspejler ikke
nutidens forhold. Efter naturgenopretning har de to områder mistet deres betydning for
kortnæbbet gås. I dag forekommer de største antal af kortnæbbede gæs om foråret og efteråret i
området øst for Ringkøbing Fjord, hvor op til 40.000-50.000 gæs trækker fra overnatningspladsen
ved Klægbanken ind i baglandet, herunder bl.a. Velling Mærsk. Dette burde bl.a. være identificeret
af PlanEnergi ved ovennævnte udtræk for DOFbasen, idet der forekommer flere observationer af
>10.000 kortnæbbede gæs fra Velling Mærsk. Det samlede antal af gæs i området udgør således i
størrelsesordenen halvdelen af den samlede trækvejsbestand.

•

Ovennævnte litteraturstudier er henholdsvis 19 og 10 år gamle. Dvs. de er udført på et tidspunkt,
hvor vindmøllerne var langt mindre end de planlagte møller ved Velling Mærsk. Det kan ikke
udelukkes, at kollisionsrisici er markant højere ved møller der har en højde på 200 meter, fordi de
potentielt rækker ind i gæssenes trækhøjde. Specielt i dårligt vejr trækker gæssene lavt ind over
området, hvilket øger risikoen for kollision.

•

Der findes metoder for konkrete undersøgelser af trækmønstre- og trækhøjder samt efterfølgende
beregning af kollisionsrisici, som bl.a. er udviklet af DCE i samarbejde med udenlandske fagkolleger
og benyttet fx ved VVM undersøgelser og opfølgende undersøgelser af vindmøllerne ved Østerild
og Klim, henholdsvis vest og øst for Vejlerne. Dette område er i lighed med Velling Mærsk et sted
hvor store flokke af gæs trækker ud fra rastepladsen i Vejlerne til fourageringsområder på
landbrugsarealer i omegnen.
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