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Baggrund 

I 2015 udgav Dansk Ornitologisk Forening (DOF) en rapport med titlen ”Sta-

tus og udviklingstendenser for Danmarks Internationalt vigtige fugleområder 

(IBA’er)” (DOF 2015). Rapporten var en del af en større BirdLife-projekt, der 

på globalt plan udpeger og beskriver områder af stor betydning for fuglefo-

rekomster (Important Bird Areas). I den rapport udgør marine arealer en stor 

del af de i Danmarks beskrevne IBA’er. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) anmodede i maj 2016 DCE 

- Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DCE) om at eva-

luere DOFs gennemgang af de dele af IBA-rapporten, der omhandler de arter 

af vandfugle, der relaterer sig til områder væk fra de helt lavvandede arealer, 

samt bidrage med supplerende viden om sådanne vandfuglearters forekom-

ster uden for yngletiden med det formål at kvalificere SVANAs vurdering af 

eventuelle behov for udpegning af supplerende Fuglebeskyttelsesområder i 

Danmark. DCE analysen blev præsenteret i nedenstående rapport: 

Petersen, I.K., Nielsen, R.D. & Clausen, P. Afsluttet (2016, ikke publiceret). Vurde-

ring af IBA'er (Important Bird Areas) i relation til fuglebeskyttelsesområder - med 

særligt henblik på marine arter og områder. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt 

Center for Miljø og Energi, 94 s. – Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for 

Miljø og Energi nr. xxx.  

Miljøstyrelsen (MST) rekvirerede i juni 2019 en opdatering af ovennævnte 

rapport for otte specifikke marine områders vedkommende, nemlig følgende: 

IBA nr. 64 (Flensborg Fjord), IBA nr. 94 (Sejerøbugten og Nekselø), IBA 118 

(Smålandsfarvandet), IBA nr. 119 (Nordvestlige Kattegat), IBA nr. 120 (Rønne 

Banke), IBA nr. 121 (Skagerrak og sydvestlige Norske Rende), IBA nr. 123 

(Østlige Tyske Bugt) og IBA nr. 168 (Lille Middelgrund). MST beder specifikt 

om opdatering af det ornitologiske grundlag for disse områder, for så vidt nye 

data er fremkommet siden sommeren 2016. MST beder desuden om kortma-

teriale, der kan understøtte dens videre overvejelser om eventuelle nye ud-

pegninger af Fuglebeskyttelsesområder i de omfattede områder. DCE analy-

sen blev præsenteret i nedenstående rapport: 

Petersen, I.K., Nielsen, R.D. & Clausen, P. (2019, ikke publiceret). Opdateret vurde-

ring af IBA udpegninger i relation til otte specifikke marine områder. Aarhus Univer-

sitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,78 s. - Teknisk rapport nr. xxx.  

Ingen af rapporterne er offentliggjort, under henvisning til at der er tale om 

en igangværende sag imellem EU kommissionen og Danmark. 

Med udgangspunkt i disse rapporter fremlagde MST i 2019 et udkast til udpeg-

ning af i alt 8 Fuglebeskyttelsesområder i Danmark. Detaljerne af disse udkast 

blev præsenteret for relevante ministerier ved et møde i Miljøministeriets De-

partement den 9. januar 2020. Mødet afstedkom en række spørgsmål til MST. 

Til en del af disse spørgsmål bad MST den 11. februar 2020 DCE vurdere andre 

ministeriers forslag til supplerende data, herunder om disse supplerende data 

foranlediger en ændret biologisk vurdering af de otte IBA-områders vigtighed 

for de marine fuglearter i forhold til de IBA-områder, som EU-Kommissionen 

henviser til. Nærværende notat indeholder en besvarelse af disse. 
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Gennemgang af andre ministeriers forslag 

Nedenfor gennemgås de fremsatte forslag. Disse relaterer sig til specifikke 

IBA-områder. Det skal erindres at DCE i de to ovenstående rapporter udeluk-

kende har haft mandat til at forholde sig til hvorvidt der inden for de be-

skrevne IBA-områder er betydningsfulde fugleforekomster af f.eks. internati-

onal eller national karakter, baseret på kriterier der forelå forud for de aktuelt 

foreslåede kriterier (Miljøstyrelsen 2019) Der er således ikke foretaget en dif-

ferentiering af betydningen af arealerne inden for de enkelte IBA-områder. 

De to rapporter er sammenstillet uden anvendelse af data fra diverse VVM-

redegørelser. MST beder DCE vurdere om indholdet af de foreslåede supple-

rende data fra VVM-redegørelser foranlediger en ændret biologisk vurdering 

af de otte IBA-områders vigtighed for de marine fuglearter i forhold til de 

IBA-områder, som EU-Kommissionen henviser til.  

Oversigt over de fremsatte forslag 

 

IBA 94 Sejerøbugten 

Transport- og Boligministeriet: Sund og Bælt har peget på følgende observa-

tionspunkter ift DCEs gennemgang af datagrundlaget for sortands tilstede-

værelse i Sejerøbugten uden for fuglebeskyttelsesområde 94: 

 Eksisterende datasæt fra 2015 vedrørende forekomsten af sortænder i dette 

område er ikke medtaget. 

 DCE angiver alene det maksimale antal af sortænder, som blev registreret 

ved optællinger i 2014. Tallet for 2014 angives til lidt over 13.000. Tallet for 

2015 på lidt over 6.000 er derimod ikke medtaget. 

 DCE inddrager ikke de vurderinger af sortandens tilstedeværelse i Sejerø-

bugten som fremgår af en konsekvensvurdering af en havvindmøllepark i 

Sejerøbugten. 

DCE bruger for Sejerøbugten det samme datagrundlag i 2019-rapporten, som 

i 2016-rapporten. Transport og Boligministeriet efterlyser, at DCE begrunder 

hvorfor man ikke har medtaget data om sortand fra 2015 og fra ovennævnte 

konsekvensvurdering i rapporterne fra 2016/2019. 

For uddybning se baggrundsnotat fra Sund og Bælt side 4-6 (bilag 1). 

Der henvises til: 

 DCE rapport fra 2017, side 22-247, jf. bilag 2. 

 Trækfuglebestande i de danske fuglebeskyttelsesområder, 2004 til 2017, 

DCE, 2019, side 243, jf. bilag 3. 

 Sejerø Bugt Offshore Wind Farm - Supplementary Report to inform Ap-

propriate Assessment and Environmental Impact – Common Scoter, DHI, 

November 2015, jf. bilag 4. 

Efter Transport og Boligministeriets opfattelse understøtter data i oven-

nævnte kilder ikke nødvendigheden af en udvidelse af fuglebeskyttelsesom-

råde nr. 94 i den syd- og vestlige del af bugten. 
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IBA 118 Smålandsfarvandet 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Der henvises til data indsamlet til 

VVM-redegørelser for to havvindmølleparker: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/os-tr-007_teknisk_bag-

grundsrapport_fugle_incl_annex_a.pdf (bilag 5) 

https://filkassen.statens-it.dk/u/-jNgp9UzYOjoM2Cj/atr10_birds_approp-

riate_assessment_smalandsfarvandet_maj_2015.pdf?l (bilag 6) 

IBA 119 Nordvestlige Kattegat 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Der synes ikke at være inddraget 

data indsamlet til Anholt Havvindmøllepark: https://ens.dk/si-

tes/ens.dk/files/Vindenergi/birds.pdf (bilag 7) 

IBA 120 Rønne Banke 

Transport- og Boligministeriet: Det er Femern A/S’ opfattelse, at selvom der på 

Rønne Banke, sammenlignet med det danske farvand uden om selve Rønne 

Banke, observeres flere vandfugle, så er Rønne Banke ikke et kerneområde for 

fugle. Der henvises i den forbindelse til baggrundsrapport til Femern Bælt-pro-

jektets VVM-redegørelse (Environmental Impact Assessment (EIA) of Sand Ext-

raction at Rønne Banke (bl.a. side 73) (bilag 8) og til Skov et al. 2011 (bilag 9). 

Sund og Bælt vurderer endvidere, at kerneområderne for rastefugle, herunder 

havlit og lom, jf. ovenstående rapporter ikke ligger på Rønne Banke, og Sund 

og Bælt vurderer derfor ikke, at det er tilstrækkeligt begrundet at udpege hele 

IBA-område 120 ”Rønne Banke” som fuglebeskyttelsesområde. 

Afgrænsning: Som alternativ til udpegning af hele IBA-område 120 ”Rønne 

Banke” foreslås en delvis udpegning af området med udgangspunkt i det ek-

sisterende revprægede habitatområde på bankens vestlige del, som i overens-

stemmelse med DCE’s betragtninger kunne udvides mod nordøst og omfatte 

de mere kystnære dele af banken. Derudover kunne udpegningen også om-

fatte en smal bræmme mod sydøst ned mod de tyske fuglebeskyttelsesområ-

der, umiddelbart syd for. På vedlagte kort (bilag 10) er den foreslåede udpeg-

ning markeret med pink.  

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Der er flere rapporter, som viser, at 

de største koncentrationer af havlitter er i den sydlige del af området og såle-

des mere er på tysk territorium (Adler Grund). Der kan bl.a. henvises til føl-

gende rapport fra DHI. 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/pub-

likationer/2018-09-07-effekter-av-omdirigering-av-sjofart-pa-alfagel-och-

tumlare-vid-hoburgs-bank-och-midsjobankarna.html (bilag 11) 

IBA 168 Lille Middelgrund 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: DHI analyse fra 2019 peger på, at de 

største koncentrationer af alkefugle er i den øvre del af MST område (se f.eks. 

side 65 i følgende rapport) og dermed ude for området for havvindmøller:   

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/site_selection_-_investiga-

tion_of_bird_distribution_and_abundance_-_dhi_ens_2019.pdf (bilag 12) 
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Desuden er der nedenstående DCE tællinger fra 2019. Disse tællinger viser, at 

der er relativt få alkefugle i det undersøgte område (mindre end 300 individer 

per tælling, hvilket må være under 1 % den biogeografiske bestand?)  

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/Bird_di-

stributions_autumn_2019.pdf (bilag 13) 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/number_and_distribu-

tion_of_birds_-_dce_report_2019.pdf (Bilag 14) 

Besvarelse af spørgsmål i relation til IBA 94, Sejerø Bugten 

Den efterspurgte præsentation af data for sortandefordeling og antal fra 2015 

er et supplement til vurderingen, og tilføjes derfor her. Det totale antal sort-

ænder, der blev identificeret i orthofotos, det beregnede antal pr. km2 samt 

det estimerede totale antal i undersøgelsesområder er gengivet i Tabel 1. For-

delingen af de identificerede sortænder ved optællingerne den 24. juli, den 8. 

august og den 3. september alle i 2015 er gengivet i Figur 1-3. 

DCE’s vurdering af den biologiske betydning af en eventuel udvidelse af IBA 

nr. 94 tager udgangspunkt i andre kriterier i forhold til udpegning af Fuglebe-

skyttelsesområder end kategorien ” regelmæssigt tilbagevendende forekomster 

i antal af international betydning”, kriterium F3a i et område. Et væsentligt an-

det udpegningskriterium er ”en forekomst der bidrager væsentlig til artens 

overlevelse i kritiske perioder af artens livscyklus, f.eks. i fældningstiden”, kri-

terium F4b (Miljøstyrelsen 2019). DCE forslaget relaterer sig i denne sammen-

hæng specifikt til forekomsten af fældende sortænder, som det fremgår af rap-

porterne. Netop de fældende havdykænder har været behandlet ved et af Mil-

jøstyrelsen iværksat projekt, der beskriver forekomsten af fældende havdykæn-

der (herunder sortand) i Sejerøbugten, samt relationen imellem disse fordelin-

ger og graden af menneskelig forstyrrelse i området (Petersen et al. 2017).  

 

Fordelingen af sortænder ved optællinger i sommeren 2015 kan ses nedenfor 

(Figur 1-3). 

I DCE’s forslag fokuseres der udelukkende på forekomsten af fældende sort-

ænder. De med spørgsmålene fremsendte kort (bilag 4 til spørgsmålene) viser 

”suitability” kort for sortand for hele datasættet, og ikke udelukkende sort-

ændernes fældningsperiode. DCE vurderer derfor, at data fra de to nedenstå-

ende kort over beregnede tætheder og fordelinger af sortand i området i hhv. 

august 2012 og juli 2014 (DHI 2015c), er mere aktuelle i relation til DCE’s vur-

dering, i det disse netop beskriver fordelingen af sortand i området i fuglenes 

fældningsperiode.  

Tabel 1. Antal og tætheder af ederfugle og sortænder inden for de analyserede orthofoto 

arealer og for hver af de sekst optællinger i Sejerøbugten, samt beregning af totale antal i 

undersøgelsesområdet for de to arter (fra Petersen et al. 2017). 
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Figur 1. Fordelingen af 1.042 

sortænder, registreret ved optæl-

lingen af Sejerøbugten den 24. 

juli 2015. De analyserede billede-

områder er indikeret, ligesom om-

rådets dybdeforhold er vist (fra 

Petersen et al. 2017). 

 

Figur 2. Fordelingen af 1.350 

sortænder, registreret ved optæl-

lingen af Sejerøbugten den 10. 

august 2015. De analyserede bil-

ledområder er indikeret, ligesom 

områdets dybdeforhold er vist (fra 

Petersen et al. 2017). 

 

Figur 3. Fordelingen af 1.670 

sortænder, registreret ved optæl-

lingen af Sejerøbugten den 20. 

august 2015. De analyserede bil-

ledområder er indikeret, ligesom 

områdets dybdeforhold er vist (fra 

Petersen et al. 2017). 
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Nedenstående kort viser forekomster af sortand i fuglenes fældningsperiode 

i farvandet imellem Røsnæs og Sejerø, også uden for grænserne af det eksiste-

rende Fuglebeskyttelsesområde (Figur 4).  

 

Miljøstyrelsen iværksatte et projekt med undersøgelser af relationen imellem 

tætheden af fældende havdykænder og graden af menneskelig forstyrrelse 

(Petersen et al. 2017) med henblik på overvejelser om særlig beskyttelse af så-

danne områder ved tidsbegrænset færdselskontrol i fældningsperioden. Rap-

porten indeholder en beskrivelse af den geografiske udstrækning af de områ-

der der er vigtige for fældende sortænder i undersøgelsesområdet, relateret 

til graden af menneskelig forstyrrelse og udbredelsen af områder med fugle-

nes foretrukne vanddybde (Figur 5). 

Inddragelse af data fra den foreslåede VVM-redegørelse og yderligere data 

fra DCE’s rapport ændrer ikke ved DCE’s vurdering af, at der i området 

regelmæssigt forekommer fældende sortænder i antal af betydning. DCE har 

ikke adgang til den af Miljøstyrelsen forslåede grænsedragning, og denne 

grænsedragning indgik ikke i ovenstående vurdering. 

 

 
 

Figur 4. Den modellerede fordeling af sortænder ved to optællinger fra fly i Sejerøbugten i august 2012 og juli 2014. (Fra DHI 

2015c). 
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Besvarelse af spørgsmål i relation til IBA 118, Smålands- 
farvandet 

DCE har gennemgået de to VVM-relaterede baggrundsrapporter for hhv. 

Omø Syd havvindmølleparken (ORBICON 2016) og Smålandsfarvandet Off-

shore Wind Farm (DHI 2015 a & b).  

VVM-rapporterne fra begge vindmølleprojekter beskriver forekomst af mere 

end 50.000 ederfugle ved 12 af i alt 16 optællinger, og over 250.000 ederfugle 

ved en optælling i marts 2014 (DHI 2015 a & b, Figur 6). Fordelingen af eder-

fugle i oktober og november 2013 og marts og april 2014 er gengivet i Figur 7. 

 

Figur 5. Det geografiske sam-

menfald imellem områder med 

høje tætheder af sortand i den 

primære fældningsperiode, lav 

sejladsintensitet og det foretrukne 

dybdeinterval for sortand i under-

søgelsesområdet (fra Petersen et 

al. 2017). 

 

Figur 6. Det modellerede antal 

ederfugle i undersøgelsesområ-

det, gennemført på grundlag af 

16 datasæt imellem 1999 og 

2014 (fra DHI 2015 a). 
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Figur 7. De modellerede tætheder (antal/km2) af ederfugle ved optællinger fra fly i Smålandsfarvandet i oktober og november 

2013 samt marts og april 2014 (efter DHI 2015a). 
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DHI-rapporten (2015a) beskriver desuden forekomster af international betyd-

ning af både lommer, gråstrubet lappedykker, sortand og fløjlsand.  

Ifølge disse data forekom der i undersøgelsesområdet lommer i antal på mere 

end 3.000 individer (Figur 8). Langt den hyppigste lom-art i Nordsøen er rød-

strubet lom (Dierschke 2002). Lommerne i nordlige Kattegat stammer fra 

samme flyway, og det vurderes at arten forekom i antal af international be-

tydning ved den pågældende optælling. Lommernes fordeling i undersøgel-

sesområdet fremgår af Figur 9. 

 

 

Ved tre optællinger af fugle fra skib i dele af undersøgelsesområdet i august 

og september 2014 blev der registreret høje antal af gråstrubet lappedykker. 

De estimerede totale antal oversteg i alle tilfælde 1.000 individer, og i de to 

første optællinger oversteg de også 1.500 individer (Figur 10). Fordelingen af 

de estimerede antal fremgår af Figur 11. 

 

Figur 8. Det modellerede antal 

rødstrubet lom/sortstrubet lom i 

undersøgelsesområdet, gennem-

ført på grundlag af 16 datasæt 

imellem 1999 og 2014 (fra DHI 

2015 a). 

 

Figur 9. De modellerede tæthe-

der (antal/km2) af rødstrubet 

lom/sortstrubet lom ved optællin-

ger fra fly i Smålandsfarvandet i 

marts og april 2014 (efter DHI 

2015a). 
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Figur 10. Det modellerede antal 

gråstrubet lappedykker i undersø-

gelsesområdet, gennemført på 

grundlag af optællinger fra skib i 

august og september 2014 (fra 

DHI 2015 a). 

 

 

Figur 11. De modellerede tæthe-

der (antal/km2) af gråstrubet lap-

pedykker ved tre optællinger fra 

skib i Smålandsfarvandet i august 

og september 2014 samt marts 

og april 2014 (efter DHI 2015a). 

 



 

14 

Det estimerede totale antal sortænder i undersøgelsesområdet viste at der ved 

tre optællinger var mere end 30.000 individer i området, og ved en optælling i 

april 2014 blev der estimeret omkring 170.000 sortænder (Figur 12). Det inter-

nationale 1 % kriterium udgør 12.000 individer. Fordelingen af sortænder ved 

fire optællinger, gennemført i relation til VVM-redegørelsen, er vist i Figur 13. 

 

Figur 12. Det modellerede antal 

sortænder i undersøgelsesområ-

det, gennemført på grundlag af 

16 datasæt imellem 1999 og 

2014 (fra DHI 2015 a). 

 

Figur 13. De modellerede tæthe-

der (antal/km2) af sortand ved 

optællinger fra fly i Smålandsfar-

vandet i oktober og november 

2013 samt marts og april 2014 

(efter DHI 2015a). 

 



 

15 

Antallet af fløjlsænder blev estimeret for undersøgelsesområdet på grundlag 

af 16 optællinger fra 1999 til 2014. Ved 3 af disse optællinger blev der estimeret 

antal af international betydning i undersøgelsesområdet (Figur 14). Det fast-

satte 1 % kriterium for fløjlsand er 4.500 individer.  

Fordelingen af fløjlsænder ved fire optællinger, gennemført i relation til 

VVM-redegørelsen, er vist i Figur 15. 

 

Optællinger gennemført i relation til Omø Syd havvindmølleparken (ORBI-

CON 2016) viste ligeledes meget store antal ederfugle i området, med forekom-

ster på over 70.000 ederfugle i et område, der i geografisk udstrækning er min-

dre end området for IBA nr. 118. Ved optællingen den 30. oktober 2014 blev der 

registreret over 220.000 ederfugle i området, hvilket var det højeste antal regi-

streret ved de fem optællinger (ORBICON 2016, Tabel 2). Den geografiske for-

deling af ederfuglene ved fire af optællingerne er gengivet i Figur 16. 

Figur 14. Det modellerede antal 

fløjlsand i undersøgelsesområ-

det, gennemført på grundlag af 

16 datasæt imellem 1999 og 

2014 (fra DHI 2015 a) 
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.  

Figur 15. De modellerede tæthe-

der (antal/km2) af fløjlsand ved 

optællinger fra fly i Smålandsfar-

vandet i oktober og november 

2013 samt marts og april 2014 

(efter DHI 2015a). 

 

Tabel 2. De modellerede antal og tætheder af ederfugle ved 5 optællinger af  

fugle i undersøgelsesområdet fra 2014 og 2015 (fra ORBICON 2016). 
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Endvidere viser resultaterne fra optællingen den 21. november 2014 at der i 

området forekommer sortand og fløjlsand i antal af international betydning 

(Tabel 3 & 4).  

Data fra de ovennævnte VVM-relaterede rapporter vurderes at underbygge 

og styrke DCE’s vurderinger.  

 

  

  

 

 

Figur 16. Den geografiske fordeling af de observerede ederfugle i undersøgelsesområdet ved 5 optællinger af fugle i 2014 og 

2015 (fra ORBICON 2016). 
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Tabel 3. De modellerede antal og tætheder af sortand ved 5 optællinger af  

fugle i undersøgelsesområdet fra 2014 og 2015 (fra ORBICON 2016). 

 

 

Besvarelse af spørgsmål i relation til IBA 119, Nordvestlige  
Kattegat 

Området for undersøgelser af rastende fugleforekomster omkring Anholt 

Havvindmøllepark dækkede den sydlige og østlige del af IBA 119 (DHI 2009). 

De anvendte data var en sammenstilling af allerede eksisterende data, stillet 

til rådighed fra AU’s NOVANA program og optællinger foretaget specifikt i 

relation til VVM-redegørelse for Anholdt Havvindmøllepark. En del af de an-

vendte data er således anvendt i de data der ligger til grund for DCE’s rap-

porter om IBA-områderne fra 2016 og 2019 (Petersen et al. in prep. A & B).  

Det er DCE’s vurdering, at data i DHI rapporten fra 2009 understøtter de vur-

deringer der er angivet i DCE’s rapporter. DHI-rapporten angiver antallet af 

observerede fugle pr. art eller artsgruppe, og der beregnes modellerede tæt-

heder til brug i konsekvensvurderingen. De anvendte værdier er angivet som 

gennemsnitlige tætheder over flere datasæt, og rapporten angiver ikke mo-

dellerede antal for det samlede undersøgelsesområde pr. optælling.  

Data fra 5 optællinger af fugle fra fly i DHI’s VVM baggrundsrapport til An-

holt Havvindmøllepark (DHI 2009) viste, at der var forekomster af lommer 

Tabel 4. De modellerede antal og tætheder af fløjlsand ved 5 optællinger af  

fugle i undersøgelsesområdet fra 2014 og 2015 (fra ORBICON 2016). 
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uden for grænserne af de eksisterende (Figur 17). Materialet støtter vurderin-

gen af, at det samlede IBA-område rummer lommer (primært rødstrubet lom) 

i antal af international betydning. 

 

Besvarelse af spørgsmål i relation til IBA 120, Rønne Banke 

De i Skov et al. (2011) anvendte data til modellering af havlits antal og forde-

ling er, for så vidt angår det danske område, stillet til rådighed fra AU, og er 

således de samme data som indgår i vurderingerne i DCE’s rapporter til Mil-

jøstyrelsen (Petersen et al. in prep. A & B). Data fra Tyskland viser, at der er 

større koncentrationer af havlitter i den tyske del af området (Figur 18). 

 

 

Figur 17. Fordelingen af obser-

verede lommer (65 rødstrubede 

lommer, 11 sortstrubede lommer, 

4 islommer, 1 hvidnæbbet lom og 

193 ikke artsbestemte lommer) i 

undersøgelsesområdet for Anholt 

Havvindmøllepark VVM fra fem 

optællinger fra fly i perioden ja-

nuar til maj 2009 (fra DHI 2009). 
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I forbindelse med VVM-redegørelsen til Bornholm Havvindmøllepark blev 

der optalt havlitter på dele af Rønne Banke (Energistyrelsen 2015, NIRAS 

2015). Optællingerne blev gennemført fra november 2013 til maj 2015. Der 

blev estimeret imellem 111 og 9,327 havlitter i undersøgelsesområdet, der 

dække store dele, men ikke hele, Rønne Banke (Tabel 5). 

Figur 18. Den gennemsnitlige 

tæthed af havlit i Pommernbug-

ten, beregnet på grundlag af data 

fra 2007 til 2009 (fra FEMA 2013 

/Skov et al. 2011). 

 

Tabel 5. Det beregnede antal havlitter for 6 optællinger af havlitter i et undersøgelsesområde der dækker den nordøstlige del af 

Rønne Banke i perioden november 2013 til maj 2014 (fra Energistyrelsen 2015, NIRAS 2015). 
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En beregning af den relative tæthed af havlitter, baseret på det samlede data-

sæt for de 6 optællinger, viste at de største tætheder var i den sydvestlige del 

af området, imellem 23 og 30 km fra Bornholms kyst, og at der var forekom-

ster af havlit langs hele Rønne Banke (Figur 19). 

 

Det skal understreges, at der i DCE’s vurderinger i de to ovennævnte rappor-

ter alene er vurderet om der inden for IBA nr. 120 forefindes antal af havlitter 

af vigtighed, herunder om der er antal af international eller national betyd-

ning. Det har ikke været DCE’s mandat at klassificere området inden for IBA 

nr. 120 for derved at foreslå alternative afgræsninger. En gennemgang af de 

rapporter der henvises til ændrer således ikke de vurderinger der er foretaget 

i de to DCE rapporter.  

Figur 19. Fordeling og relativ tæt-

hed af havlitter fra 6 optællinger 

af fugle på den nordøstlige del af 

Rønne Banke i perioden fra no-

vember 2013 til maj 2014 (fra 

Energistyrelsen 2015, NIRAS 

2015).    
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Besvarelse af spørgsmål i relation til IBA 168, Lille Middelgrund 

I spørgsmålet til IBA-område nr. 168 henvises der til, at der ikke er betyd-

ningsfulde forekomster af alkefugle i det område, jfr. DHI (2019), hvor fore-

komsten af alk for hhv. vinteren og efteråret er angivet (Figur 20). 

 

Data bag indholdet af Figur 19 fra DHI (2019), er kun for arten alk, og er derfor 

ikke dækkende for artsgruppen ”alkefugle”. Artsgruppen alkefugle består i 

dette område af arterne alk og lomvie. De to arter er vanskelige at identificere 

til art ved optællinger fra fly, og størstedelen af observationerne registreres der-

for til gruppen ”ikke artsbestemt alk/lomvie”. Under optællingerne af vand-

fugle i Kattegat i 2018 og 2019 (Petersen & Sterup 2019 a &b) blev der observeret 

i alt 3.546 alkefugle. Af disse var 94 % uidentificerede alkefugle, 3 % alke og 3 

% lomvier. På den baggrund finder DCE at data i den figur, der henvises til, 

ikke ændrer vurderingerne i rapporterne fra 2016 og 2019 (Tabel 6). 

Ved DCE’s udarbejdelse af rapporter til Energistyrelsen over optællinger i Kat-

tegat i 2019 blev der alene henvist til antallet og fordelingen af de observerede 

antal. Det var specifikt understreget i kontrakten på arbejdet, at rapporterne 

ikke skulle omfatte modellering af totale antal. Det kumulerede antal alkefugle 

(alke, lomvier og uidentificerede alkefugle) var imellem 1.131 og 66 observerede 

individer pr. optælling (Tabel 6). For at kunne vurdere om disse tal udgør en 

forekomst af international eller national betydning, skal der beregnes totale an-

tal, hvilket endnu ikke er gjort. Fra tidligere optællinger er erfaringen at de ob-

serverede antal skal ganges med ca. en faktor 18. Under antagelse af at den 

samme faktor kan anvendes ved disse data var der i undersøgelsesområdet 

mere end 15.000 alkefugle ved optællingerne i januar, marts og april 2019, og i 

januar 2019 mere end 20.000 alkefugle. Ratioen imellem arterne alk og lomvie 

er ikke kendt. Om sommeren forekommer der langt overvejende lomvie, mens 

det skønnes at vinterforekomsterne er domineret af alk. 

 

 

Figur 20. Modellerede tætheder 

af alk i Kattegat i efterår og vinter. 

Modellen er baseret på både hi-

storiske og nyere data fra en 

række optællinger, inkluderende 

data fra DCE og omfattende både 

data indsamlet fra fly og fra skib 

(fra DHI 2019). 
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DCE vurderer på den baggrund fortsat, at området syd for Anholt og omkring 

Hesselø kan rumme forekomster af alk i antal af international betydning, samt 

at området regelmæssigt rummer forekomster på mere end 20.000 alkefugle. 

 

Tabel 6. Antallet af observerede individer af alk, lomvie og ubestemte alke/lomvier i Katte-

gat ved 7 optællinger fra december 2018 til november 2019 (fra Petersen & Sterup 2019 a 

&b). 

Dato 

17/12 

2018 

10/01 

2019 

01/03 

2019 

01/04 

2019 

17/04 

2019 

09/09 

2019 

06/09 

2019 

Alk, Lomvie,  

ubestemte alkefugle 
308 1.131 931 855 66 256 110 
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