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Indledning
Miljøministeriet har i samarbejde med Klima, Energi og Forsynings Ministerietopstillet en række spørgsmål om de miljømæssige konsekvenser ved opstilling af faste anlæg til søs, -herunder havvind. Spørgsmålene ønskes besvaret i et kort notat. Baggrund for opgaven og spørgsmålene fremgår af bilag 1.
Spørgsmålene og de tilhørende svar fra DCE er i notatet opdelt i tre hovedafsnit. Ministeriernes spørgsmål fremgår med kursiv, og DCE besvarelse følger
nedenfor.
De rejste spørgsmål har en væsentlig fokus på bentiske habitater, om end effekter af undervandsstøj og generelle effekter på det marine miljø også ønskes
belyst. I besvarelsen har DCE, efter konsultation med Miljøministeriet ved opgavens modtagelse, set bort fra effekter på havfugle
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Første gruppe spørgsmål:
Der ønskes udarbejdet et kort notat, som gennemgår potentielle konsekvenser af opstilling af faste anlæg med omkringliggende stabilisering. Der skal laves en vurdering
både i forhold til forstyrrelse ved anlægsfasen og den varige påvirkning eks. i form af
tab og ændring i havbundstype. Både direkte påvirkninger og indirekte påvirkning (så
som hydrologiske ændringer, påvirkninger fra støj m.v.) bedes belyst. I forbindelse
med vurderingen bedes der tages højde for de forskellige havbundstyper, som skal beskyttes i henhold til direktivet (se tabel 1).
Ud over fokus på havbunden ønskes en generel vurdering af potentielle konsekvenser
i forhold til beskyttelse af det marine økosystem generelt og øvrige deskriptorer under
havstrategidirektivet så som invasive arter, eutrofiering, undervandsstøj, hydrografi
mv.
Tabel 1 Tabellen viser de overordnede habitattyper som er kortlagt i danske farvande
Infralittoral klippe, sten og biogent rev

Offshore circalittoralt groft sediment

Infralittoralt groft sediment

Offshore circalittoralt blandet sediment

Infralittoralt blandet sediment

Offshore circalittoralt sand

Infralittoralt sand

Offshore circalittoralt mudder

Infralittoralt mudder

Øverste bathyalt sediment

Circalittoral klippe, sten og biogent rev

Littoral klippe, sten og biogent rev

Circalittoralt groft sediment

Littoralt sediment

Circalittoralt blandet sediment
Circalittoralt sand
Circalittoralt mudder

Besvarelse af første gruppe spørgsmål:
Ministeriet har ønsket, at besvarelsen tager udgangspunkt i de forskellige
havbundstyper, der skal beskyttes i henhold til havstrategidirektivet. Opstilling af vindmøllefundamenter forankret i havbunden med tilhørende erosionsbeskyttelse repræsenterer introduktion af et hårdt substrat, der dækker fra
havoverfladen til havbunden over den litorale, infralitorale og evt. cirkalitorale zone.
De finkornede sedimenter i de forskellige dybdezoner (littoral, infralitoral
osv.) er omfattet af de overordnede habitattyper ”groft sediment”, ”sand”,
”mudder” og ”blandet sediment”. For sidstnævnte habitattypes vedkommende i det omfang, der ikke er større stabile hårde substrater tilstede. DCE
har i besvarelsen af notatet set på effekter af vindmølleparker på mere finkornede (grusede, sandede og siltede) sedimentbundtyper under et. Det skyldes,
at effekter af opstilling af vindmøller i store træk er den samme på disse bundtyper.
Besvarelsen er opdelt i henholdsvis midlertidige effekter knyttet til anlægsfasen
og effekter af mere varig karakter. De enkelte påvirkningers direkte og indirekte
effekter og deres rumlige udstrækning er inddraget, hvor det er muligt.
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Forstyrrelser i anlægsfasen:
Nedgravning af kabler (Deskriptor 1 og 6)
Anvendes nedpløjning eller nedgravning af transmissionskabler i havbunden medfører det midlertidige forstyrrelser i sedimentets naturlige lagdeling. Desuden kan sediment midlertidigt resuspenderes under gravearbejdet,
hvilket kan nedsætte lys tilgængeligheden samt, afhængig af strømforhold,
også føre til transport af sediment til nærliggende områder. En del infauna- og epifauna-organismer vil ligeledes blive negativt påvirkede eller helt
gå tabt under kabellægningen på sedimentbunde. Omfanget af dette vil afhænge af rendens bredde og evt. aflægning ved siden af renden. Fuld restitution af faunasamfund opnås først efter kolonisering og opvækst af nye individer. Ved kabellægning igennem områder med hårde bundtyper, som indeholder
mindre
og
større
sten,
kan makroalger i
den fotiske zone og epifauna organismer både over og under den fotiske zone påvirkes. Erfaringer fra naturgenopretningsprojektet Blue Reef ved Læsø Trindel
viste, at der kan gå op til 10 år, inden klimakssamfund har indfundet sig på
udlagte sten (Dahl pers obs). Samme retableringsrate må antages at være gældende på sten påvirket ved kabellægning gennem hårdbundsarealer.

Eutrofiering (Deskriptor 5) og miljøfarlige stoffer (Deskriptor 8)
Havstrategidirektivets deskriptor 5 og deskriptor 8 har overordnede målsætninger om, at den menneskeskabte påvirkning er minimeret. I anlægsfasen af
faststående vindmøllefundamenter og kabler kan resuspension af sediment
foregå, som midlertidigt kan mobilisere de næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, som er bundet i sedimentet. Hvorvidt dette har nogen målbar effekt afhænger dels af puljestørrelserne i sedimentet, men også af områdets naturlige
niveau for fysisk bundstress (bølger og strøm), som også kan mobilisere næringsstoffer og miljøfarlige stoffer ved resuspension.

Undervandsstøj (Deskriptor 11)
Ramning af faststående offshore vindmøllefundamenter giver anledning til
meget høje lydniveauer, der kan have vidtrækkende påvirkninger på marine
organismer og i særlig grad havpattedyr, der er følsomme over for lyd (se fx
Tougaard et al. 2009). Under anlægsfasen stilles der derfor krav om støjreduktion jf. Energistyrelsens vejledning herom (Energistyrelsen 2016). Dette med
det primære formål at sikre, at der ikke påføres permanente høreskader på
havpattedyr. I praksis anvendes der ofte boblegardiner til at dæmpe støjen,
hvor der udsendes luftbobler op i vandsøjlen til at bryde lydbølgerne. Denne
støjdæmpning kan være særdeles effektiv, særligt i tilfælde hvor der opsættes
dobbelt boblegardiner, og kan reducere udbredelsen af støjen væsentligt og
dermed væsentligt reducere omfanget af påvirkningen på havpattedyr. Anselige adfærdsmæssige forstyrrelser vil dog stadig forekomme. Der findes
dog også alternative funderingstyper, der kan benyttes, hvis ramning skal
undgås.
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Varige effekter:
Effekter på biodiversiteten (Deskriptor 1)
Introduktion af hårdt substrat i form af møllefundamenter og sten på bunden
til erosionsbeskyttelse på gruset, sandet eller siltet bund vil øge den overordnede biodiversitet i området. Studier ved Horns rev, citeret i Langhamar (2012), har vist øget biomasse med en faktor 60 i forhold til den oprindelige havbund, blandt andet på grund af en massiv forekomst af blåmuslinger.
Tilsvarende har studier af biota på naturlige og genoprettede lavvandede
stenrev vist, at der var 20-30 gange højere biomasse på stenene end på de omkringliggende småstenede-groft grusede havbunde (Dahl et al., 2005 og Stenberg et al., 2015). De introducerede biologiske samfund på hård bund er midlertidig ofte væsentligt forskellige fra de oprindelige samfund, der er tilknyttet de forskellige typer af sedimentbunde. Er de oprindelige sedimentsamfund mål for naturbeskyttelsen, kan man ikke argumentere for, at øget biodiversitet og øget biomasse, som følge af introduktion af menneskeskabte hårdbundshabitater, er et gunstigt tiltag.
Det er også vist, at revstrukturer, og for den sags skyld møllefundamenter, har
en øget mængde fisk omkring strukturerne, fx torskearter som sej (Pollachius
virens) og lyssej (Pollachius pollachius) (Wilson and Elliott, 2009). For nogle fiskearters vedkommende diskuteres det, om større forekomster skyldes en øget tiltrækning til strukturerne, eller om der reelt er tale om en øget tilvækst i antal grundet øget fødetilgængelighed. En øget mængde af mobile predatorer knyttet til den enkelte vindmølle kan for nogle arters vedkommende have
en effekt på biodiversiteten ud i den omgivne oprindelige bund (oprindelige
habitattype). Akustisk mærkning af torsk viser, at de vandrer ud og ind af revstrukturer (Dahl et al., 2009), og tilsvarende vil hummer og krabbearter have
mulighed for at finde føde uden for de huler, de gerne opholder sig i.

Elektromagnetiske felter (Deskriptor 1)
Effekten af kabel- genererede elektromagnetiske felter på de organismer, der lever i havet, afhænger af kablets type og strømstyrke, men også af
hvor dybt i sedimentet kablerne er begravet (Taormina et al. 2018 og referencer deri). Da mange dyr (hajer, rokker, fisk) bruger jordens elektromagnetiske felter til at orientere sig, har der været en del studier af, hvordan kablernes
elektromagnetiske felter påvirkninger disse organismer. Resultaterne viste
meget varierende effekter på fisk (Gill et al. 2014), mens europæisk ål ser ud
til at have en nedsat svømmehastighed tæt ved kablernes elektromagnetiske
felter (Westerberg og Lagenfelt 2014). Det er desuden blevet påvist, at hajer, rokker og hummere har en ændret adfærd, når de udsættes for elektromagnetiske felter (Hutchison et al. 2020; O'Connell et al. 2014), mens påvirkninger på hvirvelløsedyr er meget variabel (Taormina et al. 2018). På grund af
de noget varierede og modstridende resultater, som findes i litteraturen, er
det p.t. ikke muligt at konkludere på de samlede effekter af elektromagnetiske felter på både organisme- og populationsniveau.

Risiko for introduktion af ikke-hjemmehørende arter (Deskriptor 2)
I et geologisk perspektiv er Nordsøen et meget ungt havområde, hvor indvandring af arter enten fra nord eller gennem den engelske kanal først fandt
sted efter sidste istid (Wolff, 2005). Østersøen er et tilsvarende ungt hav, hvor
vandudvekslingen desuden er betydelig begrænset via de danske stræder.
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Mangel på egnede levesteder i den sydlige Nordsø har begrænset indvandringen for flere hårdbundsarter, som fysiologisk godt kunne trives i de nye områder (Kerckhof, 2011).
Langt størstedelen af den danske havbund består at finkornet materiale aflejret af smeltevand under istiden og evt. flyttet og genaflejret som følge af årtusinders erosive processer under forskellige havstandsniveauer. Det er i moræneaflejringer, man kan finde stenrev, men kun såfremt isen har aflejret sten,
og de er blottet på havoverfladen. Andre havbundstyper som ler, sand og
grus kan også forekomme. Moræneaflejringer kan både optræde i de overordnede habitattyper “sten” og “blandede sedimenter”, som er vist på naturtype
kortet (jævnfør figur 1).
I områder, hvor hårdbundshabitater ikke forekommer, eller hvor de
er sjældne, kan konstruktion af kunstige rev, som vindmøller og deres erosionsbeskyttelse, medføre en uhensigtsmæssig introduktion af ikke-hjemmehørende arter. Introduktionen kan både ske til vindmølleområderne, men
også til andre farvande ved at de nye revstrukturer fungerer som såkaldte “trædesten” for spredning over ellers naturlige barrierer.
Mange marine arter formerer sig med sporer, æg og larver, som gydes og
spredes med havstrømme i et given tidsrum. Strømningsmønstre og afstand
mellem egnede levesteder er derfor en meget vigtig parameter for succesfuld
kolonisering af nye individer. Figur 1 viser residuale strømningsmønstre i
Nordsøen baseret på udslip af radioaktive stoffer fra to punktkilder. Tidevandsstrømme, vind og trykbestemte forhold gør strømningsforholdene væsentlig mere variable på en mindre tidsskala.

Figur 1. Residualstrømme rundt om i Storbritannien, i kanalen og i Nordsøen estimeret på
baggrund af koncentration og distribution af radionuklider udledt fra Sellafield i Storbritanien og Cap de La Hague i Frankrig (Wolff, 2005).
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Betragter man fordelingen af de overordnede habitattyper i figur 2, kan man
se, at sandsynligheden for at finde hård bund er meget begrænset i den sydlige del af Nordsøen og også i den sydlige del af den danske del af Nordsøen.
I de indre danske farvande er naturligt forekomne stenrev betydelig hyppigere. Mellem Møn og Bornholm og øst for Bornholm mangler bundtypen, der
kan give ophav til rev, ligeledes i større områder.
I områder uden naturlig forekommende rev udgør havne, vrag, olieinstalationer og på det seneste vindmøller sandsynligvis langt hovedparten af den
hårde bund.
Ifølge de Mesel et al. (2015) er offshore hårdt substrat dannet af møllefundamenter neden for tidevandzonen et nyt levested i det sydlige Nordsøen uden
naturligt modstykke. Her fandt man på studier i to belgiske vindmølleparker
en relativ hurtig indvandring af 10 ikke hjemmehørende arter på de undersøgte fundamenter.
I andre områder, hvor naturlige revforekomster forekommer hyppige i
samme dybdeintervaller som mulige møllefundamenter, er sandsynligheden
for utilsigtede introduktion af ikke-hjemmehørende arter som følge af “trædestens effekter“ formodentlig ikke tilstede.

Øget kulstof og næringsstof tilførsel til bunden (Deskriptor 5)
Et nyligt hollandsk studie i Nordsøen påviste, at havvindmølleparker kan forøge sedimentationen og derved øge sedimentets organisk indhold og omsætning (De Borger et al. 2021). Dette skyldes blandt andet, at vindmøllefundamenter forøger opholdstiden af vandet, men også at muslinger, der vokser på
fundamentet, kan øge sedimentationen gennem produktion af fækalier (Maar
et al. 2009). En øget tilførsel af organisk stof til bunden i et område vil kunne
afspejles i større bentiske biomasser. Den modsatte effekt med fald i bentiske
biomasser i forbindelse med reducerede næringssalttilførsler er vist for indre
danske farvande i Riemann et al. (2016). De Borgers et al.´s (2021) studie i
Nordsøen påviste desuden, at sådanne ændringer potentielt kan reducere sedimentets iltindholdsamt størrelsen af næringsstofpuljerne, men hvorvidt
dette er en generel tendens er uklart

Tab af havbund og ændring af habitattyper (Deskriptor 6)
I henhold til Havstrategidirektivets deskripter 6 (D6) er der en overordnet målsætning om, at havbundens integritet er på et niveau, der sikrer, at strukturen
og funktionerne i økosystemer beskyttes, og at især bentiske økosystemer ikke
påvirkes negativt (Direktiv 2008/56/EU). I følge Kommissionens afgørelse for
D6 kriterierne (EU) 2017/848) skal det rumlige omfang og fordeling af fysisk
tab (D6C1) og forstyrrelse (D6C2) for hver af de i MSFD definerede naturtyper
vurderes inden for hver økoregion eller et delområde herunder.
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Figur 2. Kort over havbundstyper i henhold til Havstrategidirektivet i danske og tilstødende farvande samt eksisterende, planlagte og mulige (hvide) havvindmølle parker. Hård bund kan
forekomme for overordnede habitat naturtyper angivet med rød, sort eller mørkebrune farve (sten og blandede sedimenter).(EUSeaMap 2021, Energistyrelsen 2021, Søfartsstyrelsen, 2021).
Kortlægning i Nordsøen er foretaget med store mellemrum, som er interpoleret på kortet. Der blev foretaget en mere detaljeret kortlægning i 2020, som ikke er medtaget i kortet.
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ICES arbejdsgruppen WKBEDLOSS (ICES 2019) skelner mellem tre typer fysisk tab: forseglet fysisk tab, uforseglet fysisk tab og tab af biogene levesteder. Forseglet tab opstår generelt, hvor strukturer eller substrater er blevet introduceret, som i sig selv ændrer det fysiske levested. Uforseglet tab skyldes
ændringer i fysisk habitat som følge af en menneskelig aktivitet og fra de indirekte virkninger af placering af menneskeskabte strukturer. Biogene levesteder er levesteder, hvor dyr eller planter danner et hårdt substrat, som udgør levested for andre organismer. Biogene levesteder kan lettere påvirkes eller forstyrres af menneskelige aktiviteter end fysiske levesteder og udviser
ofte meget langsomme restitutionsresponser.
I relation til etablering af vindmøllerfundamenter og tilhørende kabellægninger betragtes både “fodaftrykket” på havbunden af selve møllefundamentet,
det evt. tilknyttet erosionsbeskyttende lag rundt om fundamentet og et
evt. stendække over udlagte kabler som et forseglet tab. Hvis et møllefundament placeres, hvor der fx er hestemuslingebanker, haplops eller andre habitatformende organismer, kan tab af biogene levesteder også finde sted.
Forseglet tab af havbund vil, som omtalt i biodiversitets afsnittet, føre til tab
af de oprindelige biologiske samfund.

Hydrografiske effekter (Deskriptor 7)
Vindmølleparker kan direkte påvirke de hydrografiske forhold både i selve
parken og i det omgivne område (van Berkel et al. 2020). De mest konkrete
påvirkninger er, at vandets opholdstid inde i selve parken øges i forhold til
det omgivende vand pga. mindre gennemstrømning, men vindmøllerne kan
også reducere den gennemsnitlige bølgehøjde og vindhastighed inde i parken (van Berkel et al. 2020). Nogle studier har også påvist, hvordan fundamenterne kan øge opblandingen i vandsøjlen (Grashorn and Stanev 2016).
Hvorvidt hydrografiske ændringer påvirker fx vandets klarhed er endnu
ikke klarlagt, da nogle studier viser højere, mens andre lavere niveauer inde i
selve vindmølleparken (Van der Molen et al. 2014; Grashorn and Stanev
2016; Rivier et al. 2016).
Det har været diskuteret i litteraturen, hvorvidt vindmølleparker “blokerer”
for vandgennemstrømningen, så dele af vandet strømmer udenom i stedet for
igennem selve parken (Floeter et al. 2017). Men udstrækning og mekanismerne for disse fænomener mangler stadig at blive undersøgt i detaljer.
Hydrografiske effekter må antages af afhænge af afstand mellem møllefundamenter, fundamenternes udformning og mængden af møller.
Ved anlæggelse af Storebælts- og Øresundsbroerne var der bekymring om afledte effekter på vandudskiftningen mellem Kattegat og Østersøen, og det
førte til kompensationsafgravninger i hvert fald i Storebælt. Det bør derfor
undersøges, om den fortsatte udbygning af vindmølleparker og kunstige
øer også kan medføre kumulative storskala effekter på hydrografien.

Undervandsstøj i driftfasen (Deskriptor 11)
Støj fra vindmøller i driftfasen er relativt lav i forhold til den støj, der udsendes under anlægsfasen. I driftfasen er støjen begrænset til lave frekvenser (under 1 kHz) af lav intensitet og er betydeligt lavere end skibsstøj (Madsen et al.
2006, Tougaard et al. 2020). Det er imidlertid en stadig stigende kilde til
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støj med den fortsatte udbygning af vindmøllekapaciteten til havs, hvilket
har givet anledning til bekymring over vindmølleparkernes kumulative bidrag til lydbilledet. Tougaard et al. (2020) viste, at det kumulative støjniveau
kan forhøjes op til et par kilometer fra en vindmøllepark i områder, hvor den
naturlige baggrundsstøj er relativ lav. I modsætning hertil er støjen fra driftfasen væsentlig lavere i områder, hvor der er et relativt højt konstant støjbidrag fra skibsfart eller er meget udsat for vind. Bidraget fra vindmøller i driftfasen kan således forventes at være betydelig i områder med lav naturlig baggrundsstøj og lav skibstrafik, potentielt stort nok til at give anledning til bekymring om negative effekter på arter af fisk og havpattedyr med god lavfrekvent hørelse. I forhold til de danske farvande vil denne bekymring primært
gøre sig gældende i områder af Kattegat og Østersøen væk fra de store sejlruter, hvor den naturlige baggrundsstøj er relativt lav.
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Andet gruppe spørgsmål:
Der ønskes samtidig en vurdering af den geografiske udstrækning af de potentielle
konsekvenser, dvs. i hvor stort et område forventes økosystemet at blive påvirket. På
den baggrund ønskes om muligt en vurdering af, hvor stort et beskyttet område skal
være for at være tilstrækkeligt robust til, at der kan etableres faste anlæg til eksempelvis havvind i mindre zoner af det beskyttede område, uden at det kompromitterer formålet med udpegningen.

Besvarelse af andet gruppe spørgsmål:
Ændrede habitater fra sandbund til hårdbund, samt afledte ændring i form af
øget sedimentation af kulstof og ændret fødenet i en zone rundt om de enkelte
møllefundamenter, formodes at have en relativt begrænset rumlig effekt.
Nogle mere vidtrækkende effekter kan være de kumulative effekter af meget
store vindmølleparker. Nogle modelstudier har påpeget, at placeringen af
vindmøllefundamenter i havet kan øge vandsøjlens opblanding og mindske
lagdelingen, hvilket i nogle tilfælde kan påvirke strømforholdene flere kilometer væk fra selve havvindmølleparken (Rennau et al. 2012). Andre studier
har derimod vist, at parkerne kun vil have en målbar effekt på de hydrografiske forhold, hvis de har en stor længde (op til 100 km) og indeholder mange
møller (> 1.000 møller) (Carpenter et al. 2016). Det er også blevet vist, at hvis
havvindmøllerne dækker et stort areal, kan de reducere vindhastigheden med
mellem 5 og 25% indenfor en 5 km radius af selve parken (Siedersleben 2019).
Studier viser endvidere, at vindmøllefundamenter er hjemsted for ikke hjemmehørende arter (jævnfør oven for). Da afstand er en meget vigtig parameter
for succesfuld spredning og kolonisering af marine arter, som hyppigt har et
planktonisk larvestadium, kan det derfor ikke udelukkes, at etablering af
vindmøller med nye hårde substrater vil kunne fungere som trædesten for
indvandringen af arter, som ellers har haft en naturlige barriere. Modelstudier
med forskellige spredningsscenarier for udvalgte marine organismer kan
være en vej til en bedre vurdering af risikoen ved udbygningen af de danske
vindmølleparker både specifikt inden for naturbeskyttede områder, mellem
naturbeskyttede områder og mere generelt.
AU er ikke bekendt med egentlige studier, der konkret belyser sammenhæng
mellem størrelse og robusthed af beskyttede sediment naturtyper. Etablering
af faste anlæg inden for det udpegede område vil medføre en fragmentering
af naturtypen med tilførsel af hård substrat, men om det påvirker robustheden af området som helhed over for naturlige og antropogene påvirkninger,
kan AU ikke give et klart svar på.
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Tredje gruppe spørgsmål:
Om muligt ønskes endvidere en vurdering af perspektiverne for sameksistens fremadrettet – hvad der skal til for at forbedre muligheden for sameksistens mellem etablering
af faste anlæg og naturbeskyttelse, hvor formålet er at beskytte økosystemet, herunder
havbunden, herunder hvad større afstand mellem møller, biodiversitetsfremmende tiltag og teknologiudvikling ift. fundamenter (fx flydende fundamenter) kan betyde for
sameksistensperspektivet.

Besvarelse af tredje gruppe spørgsmål:
En grundig modellering af storskala hydrografiske effekter og risikoen for
utilsigtet introduktion af ikke-hjemmehørende arter til nye områder via vindmølle- fundamenter vil kunne indgå i en fremtidig vurdering af mulighed for
sameksistens.
Møllefundamenter vil, ulig andet, altid kunne betragtes som et biodiversitetsfremmende tiltag, men, som anført oven for, ikke nødvendigvis til gavn for
den eksisterende natur.
DCE er ikke bekendt med den teknologiske udvikling, herunder udformning,
arealer og forankring, af flydende vindmøller. Det kan ikke udelukkes, at forankring af flydende vindmøller har lignende effekter som faste installationer,
men størrelsen af de enkelte effekter kan være forskellig.
Større afstand mellem møller og mindre fundament areal vil selvfølgelig minimere reveffekter, hvor disse vurderes uhensigtsmæssige, eller minimere
sandsynligheden for uhensigtsmæssig spredning af ikke hjemmehørende arter.
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Bilag 1
Vurdering af miljømæssige konsekvenser for det marine økosystem med særlig fokus påhavbunden ved installation af faste anlæg som eks. havvind
Baggrund for opgaven:
Som led i havstrategidirektivet skal der sikres god miljøtilstand for havbundens overordnede naturtyper (broad habitattypes, BHT). På den baggrund
har regeringen besluttet at udpege beskyttede havstrategiområder i Nordsøen
og Østersøen omkring Bornholm. Gennem beskyttelse af disse områder skal
det sikres, at Danmark samlet set (inkl. Natura 2000 områderne) opnår et sammenhængende og repræsentativt netværk af beskyttede områder. For at beskytte havbunden tilstrækkeligt og for at sikre et velforvaltet netværk af beskyttede områder, har Miljøministeriet vurderet, at der i områderne ikke må
være aktiviteter, som medfører tab og forstyrrelse af havbunden. Dette vil
også bidrage til, at Danmark efterlever kommende tærskelværdier for, hvor
stort tab og fysisk forstyrrelse hver havbundstype må udsættes for.
Til brug for den videre proces med udpegning af beskyttede områder ønskes
en gennemgang af, hvilke konsekvenser opstilling af faste anlæg så som vindenergi potentielt medfører for hele økosystemet, men dog med et særligt fokus på havbunden, idet det er det, som tilsigtes beskyttet med udpegningen
af de nyeområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm1.
Opgavens indhold
Der ønskes udarbejdet et kort notat, som gennemgår potentielle konsekvenser
af opstilling af faste anlægmed omkringliggende stabilisering. Der skal laves
en vurdering både i forhold til forstyrrelse ved anlægsfasen og den varige påvirkning eksempelvis i form af tab og ændring i havbundstype. Både direkte
påvirkninger og indirekte påvirkning (så som hydrologiske ændringer, påvirkninger fra støj m.v.) bedes belyst. I forbindelse med vurderingen bedes
der tages højde for de forskellige havbundstyper, som skal beskyttes i henhold til direktivet (se tabel 1).
Ud over fokus på havbunden ønskes en generel vurdering af potentielle konsekvenser i forhold til beskyttelse af det marine økosystem generelt og øvrige
deskriptorer under havstrategidirektivet så sominvasive arter, eutrofiering,
undervandsstøj, hydrografi mv.

Link til høringsmateriale: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/b32e2dea-6dd1-4184-973f-f8f23b1d86a/Milj%C3%B8rapport%20for%20beskyttede%20havstrategiomr%C3%A5der%20i%20Nords%C3%B8en%2
0og%20%C3%98sters%C3%B8en%20omkring%20Bornholm.pdf
1
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Tabel 1: Tabellen viser de overordnede habitattyper som er kortlagt i danske farvande.
Overordnede habitattype
Infralittoral klippe, sten og biogent rev

Offshore circalittoralt groft sediment

Infralittoralt groft sediment

Offshore circalittoralt blandet sediment

Infralittoralt blandet sediment

Offshore circalittoralt sand

Infralittoralt sand

Offshore circalittoralt mudder

Infralittoralt mudder

Øverste bathyalt sediment

Circalittoral klippe, sten og biogent rev

Littoral klippe, sten og biogent rev

Circalittoralt groft sediment

Littoralt sediment

Circalittoralt blandet sediment
Circalittoralt sand
Circalittoralt mudder

Der ønskes samtidig en vurdering af den geografiske udstrækning af de potentielle konsekvenser, dvs. ihvor stort et område forventes økosystemet at
blive påvirket. På den baggrund ønskes om muligt en vurdering af, hvor stort
et beskyttet område skal være for at være tilstrækkeligt robust til, at der kan
etableres faste anlæg til eksempelvis havvind i mindre zoner af det beskyttede
område, uden at det kompromitterer formålet med udpegningen.
Om muligt ønskes endvidere en vurdering af perspektiverne for sameksistens
fremadrettet – hvad der skaltil for at forbedre muligheden for sameksistens
mellem etablering af faste anlæg og naturbeskyttelse, hvorformålet er at beskytte økosystemet, herunder havbunden, herunder hvad større afstand mellem møller, biodiversitetsfremmende tiltag og teknologiudvikling ift. fundamenter (fx flydende fundamenter) kan betyde for sameksistensperspektivet.
Formål og succeskriterier
Projektet skal resultere i et kortfattet overordnet notat, som gennemgår potentielle konsekvenser af installation af faste anlæg som eksempelvis havvind
for beskyttede områder, hvor hensigten er at beskyttehele økosystemet med
et særligt fokus på havbunden. Notatet kan opbygges af en gennemgang med
referencer af de enkelte konsekvenser, som anlægget potentielt medfører.
Tidsplan
Opgave

Deadline

Udkast til notat

Udgangen af 25. oktober 2021

Kommentering af notat

27. oktober 2021

Endeligt notat

29. oktober 2021
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