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Dette vejledende dokument er ikke retligt bindende. Det har alene til formål at oplyse om visse 

aspekter af den relevante EU-lovgivning. Hensigten med dokumentet er at bistå borgere, 

virksomheder og nationale kompetente myndigheder i forbindelse med anvendelsen fugledirektivet 

og habitatdirektivet. Det foregriber ikke Kommissionens fremtidige holdning til spørgsmålene. Det 

er kun EU-Domstolen, der har kompetence til at fortolke EU-lovgivningen autoritativt. Dette 

vejledende dokument erstatter, supplerer eller ændrer ikke bestemmelserne i fugledirektivet og 

habitatdirektivet. Derudover bør det ikke anvendes isoleret, men i sammenhæng med den nævnte 

lovgivning. 
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OM DETTE DOKUMENT 

Baggrunden for dette dokument  

Dette dokument indeholder en ajourføring af Kommissionens vejledning om vindenergi og Natura 2000 fra 

2011 som planlagt i handlingsplanen for naturen, mennesket og økonomien1. En ajourføring af vejledningen 

blev anset for nødvendig, da EU's politik og lovgivning om vedvarende energi og vindenergiteknologi (især til 

havs) har udviklet sig betydeligt, siden vejledningen først blev udgivet. I takt med denne udvikling er viden om 

virkningen af vindenergi på biodiversitet samt god praksis for håndtering af disse virkninger også vokset 

betydeligt. Med udsigt til en yderligere drastisk udvidelse af vindenergi i forbindelse med håndteringen af 

klimaændringerne på den ene side og det voksende pres på biodiversiteten på den anden, er det nødvendigt 

med vejledning, der er baseret på den nyeste viden og god praksis vedrørende forening af de forskellige 

politikmål.  

I direktivet om vedvarende energi2, som blev vedtaget i 2009, fastsættes et bindende mål om, at 20 % af det 

endelige energiforbrug skal komme fra vedvarende kilder inden 2020. I 2018 vedtog Europa-Parlamentet og 

Rådet det reviderede direktiv om vedvarende energi3, hvor der blev fastsat et bindende mål for vedvarende 

energi på EU-plan på mindst 32 % inden 2030 og et krav om, at dette tal skal hæves inden 2023. Vindenergi 

tegner sig for den største andel af produktionen af vedvarende energi i Den Europæiske Union (EU), og dette 

forventes at forblive uændret i de kommende årtier. I 2018 tegnede vindenergi sig med en installeret kapacitet 

på 170 GW onshore og 19 GW offshore, for 18,4 % af EU's elproduktionskapacitet4. Med en elproduktion 

baseret på vedvarende energikilder, der nærmer sig 50 % af den samlede elproduktion i EU inden 2030, kan 

vindenergi (både onshore og offshore) tegne sig for 21 % af den samlede elproduktion5.  

I december 2019 fremlagde Kommissionen meddelelsen "Den europæiske grønne pagt"6. Den bekræfter nok 

engang Kommissionens tilsagn om at tackle de klima- og miljøudfordringer, der er denne generations helt 

store opgave, og er en integreret del af Kommissionens strategi for gennemførelse af FN's mål for bæredygtig 

udvikling 2030. Det er en ny vækststrategi, der sigter mod at omstille EU til et retfærdigt og velstående samfund 

med en moderne, bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 2050 ikke længere 

er nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra 

ressourceanvendelsen. Den grønne pagt indeholder allerede en klar vision for, hvordan klimaneutralitet kan 

opnås inden 2050, og hvordan energisystemet kan dekarboniseres yderligere for at nå klimamålsætningerne 

for 2030 og 2050. Den fremhæver den afgørende rolle, som de vedvarende energikilder, navnlig 

offshorevindenergiproduktionen, spiller i indsatsen for at nå disse målsætninger.  

I den europæiske grønne pagt lægges der også særlig vægt på biodiversitet, som er under stigende pres. 

Kommissionen har også for nylig vedtaget en meddelelse om EU's biodiversitetsstrategi for 20307, som tilsigter 

at sikre, at biodiversiteten i Europa vil være på vej mod genopretning senest i 2030 til gavn for mennesker, 

klimaet og planeten. Denne strategi omfatter tilsagn og foranstaltninger, der skal gennemføres inden 2030, 

herunder etableringen af et større EU-dækkende netværk af beskyttede områder på land og til havs, som 

bygger på de eksisterende Natura 2000-lokaliteter med streng beskyttelse af områder med meget høj 

biodiversitets- og klimaværdi, en EU-naturgenopretningsplan, et sæt foranstaltninger, der muliggør de 

nødvendige gennemgribende forandringer, samt foranstaltninger til at tackle den globale 

biodiversitetsudfordring. I rapporten fra Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og 

Økosystemydelser (IPBES) om en global vurdering af biodiversitet og økosystemydelser8 tegnes der også et 

alarmerende billede af biodiversitetstilstanden og de forskellige belastninger heraf.  

Klimaændringer anses generelt for at være en vigtig drivkraft for tab af biodiversitet. De stigende globale 

temperaturer medfører forringelse af økosystemer på land og i havet med deraf følgende tab af biodiversitet. 

Vindenergi hjælper med at bevare biodiversiteten ved at reducere drivhusgasemissionerne og sende 

                                                      

1 https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_da.pdf. 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.DAN&toc=OJ:L:2018:328:TOC 
4 Wind energy in Europe in 2018. Trends and statistics (WindEurope, 2019). 
5 Renewable Energy Prospects for the European Union, International Renewable Energy Agency, 2018. 
6 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_da.pdf. 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380. 
8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_da.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=DA
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_da.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
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betydeligt mere energi tilbage til samfundet, end den selv forbruger i løbet af lin livscyklus. Vindenergi bruger 

ikke vand til elproduktion og forårsager ikke forurening af luft, jord eller vand under driften. Vindmølleparker, 

der er dårligt placeret eller dårligt udformede, kan dog udgøre en trussel mod sårbare arter og habitater, 

herunder arter og habitater, der er beskyttet under fugledirektivet og habitatdirektivet.  

Dette dokuments formål og art 

Formålet med dette dokument er at vejlede om, hvordan det bedst sikres, at udviklingen af vindenergi sker i 

overensstemmelse med fugledirektivet og habitatdirektivet.  

Dokumentet omfatter: 

• bestemmelserne om beskyttelse af lokaliteter i habitatdirektivets artikel 6, og vejledningen omfatter 

derfor alle habitater og arter, der opfylder betingelserne for udpegning som Natura 2000-lokaliteter  

• habitater af fællesskabsbetydning opført i bilag I til habitatdirektivet 

• arter af fællesskabsbetydning opført i bilag II 

• vilde fugle opført i bilag I til fugledirektivet 

• regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter, der ikke er opført i bilag I til fugledirektivet  

• bestemmelserne om beskyttelse af arter i habitatdirektivets artikel 12 og 13 og de tilsvarende 

bestemmelser i fugledirektivets artikel 5. Disse gælder for både de strengt beskyttede arter, der er 

omfattet af bilag IV til habitatdirektivet, og for alle vilde fuglearter, der er omfattet af fugledirektivet. 

 

Dette dokument fokuserer på udviklingen af vindenergi i føranlægsfasen og anlægsfasen samt under drift, 

afvikling eller repowering af elproduktionsinfrastruktur. Den tilknyttede transmissionsinfrastruktur er omfattet 

af et andet vejledende dokument fra Kommissionen9.  

Dette sektorspecifikke vejledende dokument indgår i den bredere ramme af vejledende dokumenter, som 

Kommissionen har offentliggjort for at fremme gennemførelsen af fugledirektivet og habitatdirektivet. 

Dokumentet erstatter ikke Kommissionens eksisterende generelle fortolknings- og metodedokumenter 

vedrørende habitatdirektivets artikel 610. Det har i stedet til formål at præcisere specifikke aspekter af disse 

bestemmelser og sætte dem i forhold til udviklingen af navnlig vindmølleparker. Dokumentet bør derfor læses 

sammenholdt med de to direktiver og den relevante vejledning fra Kommissionen11. Vejledningen bygger 

desuden på de bredere principper, der ligger til grund for EU's politik for miljø- og vindenergiudviklingsprojekter 

(f.eks. princippet om anvendelse af energi fra vedvarende energikilder "med lav miljørisiko" i artikel 15, stk. 7, 

i det reviderede direktiv om vedvarende energi). Målet er at give vejledning om rammerne for tilladelser og 

planlægning i henhold til artikel 15-17 i det reviderede direktiv om vedvarende energi. 

I dette dokument henvises der til mange eksempler på god praksis i casestudier (se tillæg A for en oversigt). 

De illustrerer eksempler på effektive og intelligente tilgange, som er benyttet i den virkelige verden til at 

imødegå indvirkninger, ved vurderingen og godkendelsen af forslag til udviklingsprojekter. På grund af den 

meget lokalitetsspecifikke karakter af samspillet mellem vindenergiprojekter og EU-beskyttede habitater og 

arter er disse eksempler på god praksis ikke præskriptive, men er i stedet tænkt som en ramme for eller 

inspiration til udvikling af løsninger i det enkelte anlæg. 

Dette dokument er ikke en retsakt. Det fastsætter ikke nye regler, men giver vejledning i, hvordan de 

eksisterende regler skal anvendes. Kun Den Europæiske Unions Domstol er kompetent til at fortolke EU-

lovgivningen endegyldigt.  

Det vejledende dokument er primært henvendt til bygherrer, konsulenter og kompetente myndigheder. Det vil 

også være af interesse for ikkestatslige organisationer (NGO'er) og andre interessenter, som arbejder i 

                                                      

9 "Energitransmissionsinfrastruktur og EU's naturlovgivning" (Europa-Kommissionen, 2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
11 Herunder vejledning om habitatdirektivets artikel 6, metodologisk vejviser om habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4, 
(som findes på https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm), og vejledning om 
beskyttelse af arter (som findes på 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Dokumentets struktur 

Dokumentet indeholder ni kapitler: 

• Kapitel 1: En over EU's politiske kontekst med hensyn til vedvarende energi, herunder en oversigt over den 

nuværende situation for vindenergi i EU og den forventede udvikling. 

• Kapitel 2: En oversigt over de retlige bestemmelser i fugledirektivet og habitatdirektivet, som er relevante 

for vindenergianlæg, herunder et særligt fokus på tilladelsesproceduren i habitatdirektivets artikel 6 for alle 

planer eller projekter, som kan påvirke Natura 2000-lokaliteter væsentligt, og på kravene vedrørende EU-

beskyttede habitater og arter i det bredere landskab. 

• Kapitel 3: Generel vejledning til bygherrer, operatører samt planlægnings- og godkendelsesmyndigheder 

på området for vindenergi om centrale elementer og tilhørende god praksis. Centrale elementer omfatter 

fastlæggelsen af betydningen af de sandsynlige virkninger, afgrænsning, fastsættelse af et 

referencegrundlag, håndtering af usikkerhed, kumulative virkninger og høringer af interessenter.  

• Kapitel 4: Omhandler betydningen af strategisk planlægning og beskriver forskellige støttemetoder som 

f.eks. risikokortlægning af vilde dyr og planter og anvendelse af lokaliteter til flere formål. 

• Kapitel 5: Er relevant for mål for bæredygtig udvikling nr. 15 ("Livet på land") og indeholder detaljerede 

beskrivelser af de typiske indvirkningsgrupper af vindenergianlæg på land, herunder hvordan de 

sandsynlige virkninger for vigtige receptorgrupper såsom fugle, flagermus og landhabitater kan vurderes. 

Giver en oversigt over tilgange baseret på god praksis og casestudier vedrørende gennemførelsen af 

foranstaltninger for at undgå eller mindske væsentlige virkninger.   

• Kapitel 6: Er relevant for mål for bæredygtig udvikling nr. 14 ("Livet i havet") og indeholder detaljerede 

beskrivelser af de typiske indvirkningsgrupper af vindenergianlæg til havs, herunder hvordan de 

sandsynlige virkninger for vigtige receptorgrupper såsom havfugle, havpattedyr og marine habitater kan 

vurderes. Giver en oversigt over tilgange baseret på god praksis og casestudier vedrørende 

gennemførelsen af foranstaltninger for at undgå eller mindske væsentlige virkninger. 

• Kapitel 7: God praksis med hensyn til overvågning og adaptiv forvaltning. 

• Kapitel 8: Referencer 

• Kapitel 9: Tillæg 
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1 VINDENERGI I EUROPA 

1.1 Introduktion 

Den Europæiske Union (EU) har fastsat ambitiøse mål for dekarbonisering af medlemsstaternes økonomier 

gennem en række foranstaltninger, herunder fortsat udvikling af vedvarende energikilder. I direktiv 2009/28/EF 

om vedvarende energi12 fastlægges den overordnede politik for produktion og fremme af energi fra vedvarende 

energikilder. Det kræver, at 20 % af EU's energiproduktion kommer fra vedvarende energikilder inden 2020. 

Med vedtagelsen af pakken om ren energi for alle europæere13 i 2018 og 2019 forpligtede EU sig til at hente 

mindst 32 % af det endelige bruttoenergiforbrug fra vedvarende energikilder inden 2030 og fastsatte 

bestemmelser om en mulig opjustering af denne andel. For 2020 har EU's medlemsstater forpligtet sig til at 

nå specifikke nationale mål for vedvarende energi, som de har vedtaget i deres nationale handlingsplaner for 

vedvarende energi, og som støttes af en række relaterede politikker og retsakter. Ifølge data fra Eurostat er 

EU som helhed er godt på vej til at nå 2020-målet på 20 %, hvor andelen af vedvarende energi i 

medlemsstaterne varierer betydeligt fra over 30 % i Finland, Sverige og Letland til under 5 % i Malta, 

Luxemburg og Nederlandene14. 

Selv om der er gjort betydelige fremskridt med hensyn til udviklingen af vedvarende energi i hele Europa, og 

den landbaserede produktion af vedvarende energi er relativt veletableret, er der betydelig vækst inden for 

flere og flere havbaserede energiteknologier, som nu er fokuspunkter for nye politiske og retlige rammer. For 

at sikre, at de udvikles bæredygtigt i Europa, har EU vedtaget direktiv 2014/89/EU om rammerne for maritim 

fysisk planlægning15, som har til formål at skabe en fælles ramme, der kan medvirke til at mindske konflikterne 

mellem sektorer, skabe synergier, tilskynde til investeringer og grænseoverskridende samarbejde og bevare 

miljøet. Direktivets mål er i overensstemmelse med de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i 

havstrategirammedirektivet (2008/56/EF)16 og vandrammedirektivet (2000/60/EF)17.  

I 2018 havde EU installeret kapacitet til at producere 160 GW vindenergi onshore og 19 GW vindenergi 

offshore. Dette svarede til 14 % af EU's efterspørgsel efter elektricitet og er stadig den næststørste 

kraftproduktionskapacitet (Boks 1-1).  

Boks 1-1: Samlet kraftproduktionskapacitet i EU 2008-2018 

 

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en. 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics. 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014L0089. 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056. 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32000L0060. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Kilde: WindEurope, 2019 

1.2 EU's politiske ramme for fremme af vedvarende energikilder 

EU's politik for vedvarende energi går tilbage til 1997, da Kommissionens hvidbog "Energi for fremtiden: 

vedvarende energikilder"18 blev vedtaget. Den anbefalede, at vedvarende energikilders andel af 

bruttoenergiforbruget blev fordoblet til 12 % inden 2010, og lagde fundamentet for vedtagelsen af direktiv 

2001/77/EF om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder19. EU vedtog derefter direktiv 

2003/87/EF20, som oprettede EU's ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og havde til formål 

at fremme dekarbonisering og indirekte at fremme vedvarende energikilder. 

I december 2008 forpligtede EU's stats- og regeringschefer sig til at fastsætte sig til at fastsætte et mål for 

2020 som en del af en klima- og energipakke. I denne forbindelse enedes medlemsstaterne om at reducere 

drivhusgasemissionerne med mindst 20 % inden 2020 (i forhold til 1990-niveauet) og at øge anvendelsen af 

vedvarende energikilder til 20 % af Europas endelige bruttoenergiforbrug inden 2020. 

For at opfylde dette tilsagn om vedvarende energi vedtog EU direktiv 2009/28/EF21 om fremme af anvendelsen 

af energi fra vedvarende energikilder (direktivet om vedvarende energi). I direktivet om vedvarende energi 

fastsættes der bindende nationale mål for hver medlemsstat for at sikre, at EU som helhed opfylder sit mål om 

20 % energi fra vedvarende energikilder. I henhold til direktivet skal hver medlemsstat udarbejde en klar 

handlingsplan for, hvordan den vil nå sine mål for vedvarende energi. I de nationale handlingsplaner for 

vedvarende energi, som medlemsstaterne har vedtaget22, fastsættes ambitionsniveauet på tværs af kraft-, 

varme- og transportsektorerne, den planlagte kombination af teknologier og de politiske foranstaltninger, der 

er nødvendige for at nå målene.  

Med udgangspunkt i ambitionsniveauet i 2020 og Kommissionens forslag som led i pakken om ren energi 

fastlagde EU i 2018 rammerne for klima- og energistrategien 203023. De centrale mål på EU-niveau for 2030 

omfatter:  

 en reduktion på mindst 40 % af drivhusgasemissionerne sammenlignet med 1990-niveauet  

 en andel af vedvarende energi på mindst 32 % med en bestemmelse om en bindende opjustering på 

EU-plan inden 2023, og  

 et overordnet mål om at forbedre energieffektiviteten på EU-plan til mindst 32,5 %, en forøgelse af 

målet om 20 % inden 2020.  

Tilsagnene vedrørende vedvarende energi inden 2030 opfyldes gennem det reviderede direktiv (EU) 

2018/2001 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, som blev vedtaget i december 

2018 (RED II)24. Medlemsstaterne skal i fællesskab sikre, at andelen af energi fra vedvarende kilder i EU's 

endelige bruttoenergiforbrug i 2030 udgør mindst 32 %, ved at bidrage til EU-målet. De enkelte 

medlemsstaters bidrag til målet på EU-plan er fastsat i integrerede nationale energi- og klimaplaner, som 

indeholder den politiske tilgang og den foreslåede teknologisammensætning for hver medlemsstat i perioden 

frem til 2030. I boks 1-2 illustreres en prognose for EU's samlede kraftproduktionskapacitet frem til 2050 for 

de forskellige scenarier omhandlet i Kommissionens 2050-strategi på lang sigt25 for reduktion af EU's 

drivhusgasemissioner. Den viser, at vind- og solenergi, uanset hvilke scenarier der vælges, er de eneste kilder, 

hvor kapaciteten vil blive forøget, mens de øvrige kilder vil stabilisere sig eller få mindre kapacitet. Denne 

langsigtede strategi forudser, at næsten 85 % af elektriciteten i EU vil blive produceret fra vedvarende 

ressourcer inden 2050 efter dekarboniseringsscenarierne (73 % som udgangspunkt, hvor vind alene tegner 

sig for 26 % i 2030 og op til 56 % i 2050 (Europa-Kommissionen, 2018b)). Vindenergi på land forventes at 

udgøre næsten tre fjerdedele af den samlede vindenergikapacitet i 2030 og to tredjedele i 2050. Nogle 

                                                      

18 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_da.pdf. 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32001L0077. 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087. 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex%3A32009L0028. 
22 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020. 
23 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en. 
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001. 
25 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en. 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_da.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
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interessenter har foreslået, at op til 32 % af elproduktionen fra solceller og vindenergi kan komme fra 

husholdninger, kollektive enheder, små og mellemstore virksomheder samt offentlige enheder inden 205026.  

For at opfylde kravene om en klimaneutral energisektor inden 2050 skal udbygningen af vindenergisektoren 

ske væsentligt hurtigere. Ifølge Kommissionens langsigtede strategi skal kapaciteten for vind øges fra 2018-

niveauet på 180 GW til 351 GW inden 2030, dvs. en fordobling af kapaciteten. Det forventes, at 263 GW vil 

blive opført på land og 88 GW til havs27, hvilket er næsten det femdobbelte af 2018-kapaciteten. Afhængigt af 

scenariet for 2050 vil vindkapaciteten stige til mellem 700 GW under scenariet "energieffektivitet" og til 1 200 

GW under scenariet "power 2X (P2X)". Når dette omsættes til den plads, der kræves til disse anlæg, fås nogle 

imponerende resultater. Under det maksimale scenario (1,5TECH), som antager en samlet kapacitet på op til 

450 GW offshore (en tredjedel) forventer WindEurope, at 85 % af kapaciteten inden 2050 vil blive opført i de 

nordlige have (Atlanterhavet ud for Frankrig, Irland og Det Forenede Kongerige, Nordsøen, Det Irske Hav og 

Østersøen) som følge af de gode vindressourcer, nærheden til efterspørgslen og forsyningskædeeffektiviteten. 

Dette svarer til ca. 380 GW af de 450 GW. De resterende 70 GW forventes placeret i de sydeuropæiske 

farvande. Det samlede areal af de nordlige have, der kræves til 380 GW offshorevindenergi, er ca. 76 000 km2 

(dvs. 5 MW/km2), et areal, der er lidt mindre end øen Irland. Dette udgør 2,8 % af det samlede areal af de 

nordlige have fraregnet forbudszoner. Den præcise beliggenhed vil afhænge af størrelsen og den tilgængelige 

plads i de forskellige medlemsstaters eksklusive økonomiske zoner og af forskelle i LCOE28 baseret på 

havdybde og vindressourcer. Den endelige fordeling af vindmølleparker afhænger desuden også af, hvor 

energiefterspørgslen er placeret. Nogle lande forventes nemt at kunne finde plads til at placere deres kapacitet, 

mens andre enten skal begynde at investere i projekter med flere formål eller foretage dyrere investeringer 

(områder med højere LCOE). 

For at nå målene om udbredelse af vindenergi på den mest effektive måde — med hensyn til både 

omkostninger og arealudnyttelse — vil projekter med flere formål og internationalt samarbejde være 

afgørende. Der kræves en trinvis ændring af tilladelsesprocedurerne, og dette kræver en grundig forberedelse. 

Udbygningen af den krævede energinetinfrastruktur står over for tilsvarende udfordringer. En mere koordineret 

indsats blandt bygherrer inden for vindenergi og energinet kan være nyttig, også med henblik på at håndtere 

kumulative virkninger (se kapitel 3.4).  

Boks 1-2 Scenarier for EU's fremskrevne samlede kraftproduktionskapacitet 

 

                                                      

26 CE Delft (2016). The potential of energy citizens in the European Union. 
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf. 
27 In-depth analysis in support of the Commission Communication COM(2018)773. 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-
strategic-long-term-vision_en. 
28 Begrebet samlede normaliserede omkostninger ved produktion af energi (LCOE) bruges til at sammenligne 
energiomkostningerne fra forskellige kilder. De forskellige kraftproduktionsteknologier, der findes — både vedvarende og 
ikkevedvarende — er meget forskellige med hensyn til fysiske principper og drift. Et solcelleanlæg er eksempelvis 
markant forskelligt fra et biomassekraftværk. LCOE giver imidlertid et fælles sammenligningsgrundlag: LCOE = samlede 
ejeromkostninger (EUR) / produktion i anlæggets levetid (kWh). Alt, hvad der øger produktionen eller sænker 
omkostningerne, sænker LCOE, mens alt, hvad der reducerer produktionen eller øger omkostningerne, hæver LCOE. 

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
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Kilde: Eurostat (2000 og 2015) og PRIMES fra "In-depth analysis in support of the Commission communication 

COM(2018) 773" 

  

1.3 Tendenser inden for vindenergianlæg 

Sektorerne for både onshore-og offshorevindenergianlæg domineres af vindmøller med horisontalaksel 

(HAWT-vindmøller) med tre vinger. Der findes andre konfigurationer og konstruktioner, f.eks. vindmøller med 

vertikalaksel (VAWT-vindmøller) og vingeløse møller, men de forventes ikke at bidrage væsentligt til den 

forventede udvidelse af vindenergikapaciteten i EU (Communication WindEurope, 2019). HAWT-vindmøller 

med tre vinger foretrækkes af flere grunde, herunder deres aerodynamiske effektivitet (Gardner et al., 2004). 

Udviklingen i konstruktionen af onshore- og offshorevindmøller har medført en forøgelse af 

produktionskapaciteten i takt med en forøgelse af rotordiameter og navhøjde (Boks 1-3). Offshorevindmøller, 

der er i produktion (eller er bestilt), er på 9,5 MW (9 500 kW) med en rotordiameter på 164-167 m (Wind Power 

Monthly, 2018). Større 10 og 12 MW-vindmøller med en rotordiameter på over 190 m (Grimwood, 2019) er 

under udvikling. De største installerede vindmøller på land i Europa er på 8 MW (8 000 kW) med en 

rotordiameter på op til 164 m. Med forøgelserne af rotordiameter og navhøjde kan nye vindmølleparker nu 

udnytte energien i højere og mere ensartede vindhastigheder. For vindmølleparker på land har det betydet, at 

vindmøller kan opføres i skovområder, fordi trækronedækket har mindre indflydelse på vindhastighed og 

turbulens, når turbinen er placeret højere over jorden. 

Boks 1-3 Konstruktionstendenser: rotordiameter 

 

Kilde: Edenhofer et al., 2011. 

  

Udviklingen i fundamentkonstruktion har ligeledes gjort det muligt at placere havvindmølleparker i dybere 

farvande, hvor der er højere og mere ensartede vindhastigheder (Boks 1-4). Udviklingen af flydende vindmøller 

og de anlægsmæssige fordele ved disse vindmøller sammenlignet med traditionelle vindmøller med fast 

fundament (WindEurope, 2018) vil sandsynligvis lette overgangen væk fra funderede vindmøller i dybere 

havområder. I 2019 producerede flydende offshorevindenergianlæg elektricitet på tre steder i Europa: to i 

Skotland (Hywind og Kincardine) og et i Frankrig (Floatgen Demonstrator). 
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Boks 1-4 Fundamenttyper til offshorevindmøller 

 

Kilde: Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC), 2011. 

 

Vindenergianlæg i kommerciel skala leverer 100 % af den energi, de producerer, til det nationale 

elforsyningsnet. Små (<100 kW) til mellemstore (100-500 kW) vindmøller producerer elektricitet til brug på 

stedet (husholdninger, landbrug, store virksomheder og små samfund), og overskydende elektricitet tilføres 

det nationale elforsyningsnet (RenewableUK, 2014). I modsætning til vindenergianlæg i kommerciel skala, 

som består af flere vindmøller (en "vindmøllepark"), opføres små og mellemstore vindmøller typisk som 

enkeltenheder. Selv om små og mellemstore vindmøllers produktionskapacitet er langt lavere end 

kommercielle vindmølleparkers, er der opført mange sådanne enheder i EU. Det anslås, at der i 2015 var 

mindst 61 43729 små vindmøller i EU (Pitteloud og Gsänger, 2017). 

Fordelen ved små og mellemstore vindmøller er, at de kan opføres i byområder og bynære områder. Forskning 

i udvikling og validering af innovative løsninger, som kan forbedre deres konkurrencedygtighed, så deres 

opførelse og anvendelse tillades og lettes, vil sandsynligvis fortsætte30. Efterhånden som de teknologiske, 

økonomiske og sociale løsninger forbedres, kan antallet af både HAWT-vindmøller og VAWT-vindmøller i 

byområder og bynære områder forventes at stige. Der er imidlertid ikke foretaget megen forskning i virkningen 

af små vindmøller på fugle og flagermus. Der er tegn på, at dødeligheden blandt både fugle og flagermus 

skyldes kollision i relativt lave højder, sammenlignet med andre årsager til menneskeskabt dødelighed 

(Minderman et al., 2014). 

Endelig er en anden vigtig tendens inden for vindenergi brugen af lokaliteter til flere formål. Ved at placere 

vindenergianlæg sammen med andre vedvarende energikilder, andre økonomiske aktiviteter eller endda 

aktiviteter til genopretning af økosystemer eller naturbevaring kan de tilgængelige arealer udnyttes effektivt 

(se kapitel 1.2). Kapitel 0 indeholder et afsnit specifikt vedrørende anvendelsen af lokaliteter med 

vindenergianlæg til flere formål.  

                                                      

29 Det samlede antal opførte enheder i Det Forenede Kongerige, Tyskland, Spanien, Polen, Sverige, Italien, Irland, 
Danmark, Østrig og Finland. 
30 Se f.eks. "Wind Energy Integration in the Urban Environment (WINEUR)" (Europa-Kommissionen, 2007) og "European 
SWIP project" (CIRCE, 2016). 
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2 EU'S POLITIKRAMME OG -LOVGIVNING FOR NATUR 
OG BIODIVERSITET 

2.1 EU's politikramme for biodiversitet 

Som svar på den globale strategiske plan for biodiversitet 2011-202031, der blev aftalt på den tiende 

konference mellem parterne i konvention om den biologiske mangfoldighed (CBD COP 10), som blev afholdt 

i Nagoya, Japan, udarbejdede Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne en EU-biodiversitetsstrategi 

frem til 202032. Dette omfattede en serie mål og en række gennemførlige og omkostningseffektive 

foranstaltninger og tiltag til at nå dem. 

I maj 2020 vedtog Kommissionen EU's biodiversitetsstrategi for 203033, som tager fat på de vigtigste årsager 

til tab af biodiversitet, f.eks. ikkebæredygtig udnyttelse af jorden og havet, overudnyttelse af naturressourcer, 

forurening og invasive ikkehjemmehørende arter. Strategien er et centralt element i EU's genopretningsplan34, 

som har til formål at hjælpe med at udbedre de økonomiske og sociale skader, som covid-19-pandemien har 

medført, kickstarte den europæiske genopretning samt beskytte og skabe arbejdspladser. Den sigter også 

mod at gøre biodiversitetshensyn til en integreret del af EU's overordnede strategi for økonomisk vækst og 

understreger behovet for vedvarende energi fra bæredygtige kilder for at bekæmpe både klimaændringer og 

tab af biodiversitet.  

I 2019-rapporten fra Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og Økosystemydelser 

(IPBES)35 fremhæves igen det presserende behov for bevaring og genopretning af økosystemer. Ifølge 

rapporten er de sidste 50 års ændringer i naturen uden fortilfælde, og de vigtigste årsager til tab af biodiversitet 

udpeges. Klimaændringer udpeges som den tredjestørste direkte årsag til tab af biodiversitet, og det illustrerer 

forbindelsen mellem udvikling af vedvarende energi og naturbevaring. I den europæiske grønne pagt36, som 

Kommissionen har fremlagt, opstilles der en ramme for videreudviklingen af EU's politik for klimaændringer og 

biodiversitet. 

I tillæg B nævnes en række andre internationale initiativer vedrørende naturbevaring, som kan være relevante 

for udviklingen af vindenergi.  

 

2.2 Fugledirektivet og habitatdirektivet 

2.2.1 Introduktion 

Fugledirektivet og habitatdirektivet er hjørnestenene i EU's politik for natur og biodiversitet. De gør det muligt 

for alle EU-medlemsstater at arbejde sammen inden for fælles retlige rammer om at bevare Europas mest 

truede, sårbare og værdifulde arter og naturtyper i hele deres naturlige udbredelsesområde i EU, uanset 

politiske eller administrative grænser. De finder anvendelse på både land- og havområder i EU's 

medlemsstater. 

Det overordnede mål for de to direktiver er at sikre, at de arter og naturtyper, de beskytter, bevares og 

genoprettes til en gunstig bevaringsstatus i deres naturlige udbredelsesområde inden for EU. For at nå dette 

mål fastsættes der i direktiverne to hovedtyper af foranstaltninger:  

• udpegning og bevaring af centrale lokaliteter med henblik på beskyttelse af arter og naturtyper, der er opført 

i bilag I og II til habitatdirektivet samt bilag I til fugledirektivet, samt med henblik på beskyttelse af trækfugle. 

Disse lokaliteter udgør EU's Natura 2000-net, som for øjeblikket omfatter over 27 000 på land og til havs. 

                                                      

31 https://www.cbd.int/sp/. 
32 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf. 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380. 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN. 
 
35https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 
36 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_da.pdf. 

https://www.cbd.int/sp/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_da.pdf
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• indførelse af en streng beskyttelsesordning for alle vilde europæiske fuglearter og andre arter, der er opført 

i bilag IV til habitatdirektivet. Disse foranstaltninger gælder på tværs af arternes naturlige 

udbredelsesområde i EU, dvs. både i og uden for beskyttede områder.  

 

2.2.2 Beskyttelse og forvaltning af Natura 2000-lokaliteter 

Beskyttelsen og forvaltningen af Natura 2000-lokaliteter er omhandlet i habitatdirektivets artikel 6, som åbner 

mulighed for to typer foranstaltninger. Den første type (artikel 6, stk. 1 og 2) har fokus på bevaring og forvaltning 

af alle Natura 2000-lokaliteter på ethvert tidspunkt. Den anden type (artikel 6, stk. 3 og 4) fastsætter en 

vurderings- og godkendelsesprocedure for planer eller projekter, som kan have en væsentlig negativ 

indvirkning på Natura 2000-lokaliteter. 

I henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 1 og 2, skal medlemsstaterne:  

• iværksætte positive bevaringsforanstaltninger, der opfylder de økologiske behov for de naturtyper og arter, 

der findes på lokaliteterne (artikel 6, stk. 1)  

• træffe foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyper eller væsentlig forstyrrelse af de arter, for hvilke 

lokaliteterne er udpeget (artikel 6, stk. 2). 

 

For at opfylde det første krav skal medlemsstaterne fastsætte klare bevaringsmål for hver Natura 2000-lokalitet 

på grundlag af den aktuelle bevaringsstatus og de økologiske behov for de naturtyper og arter af 

fællesskabsbetydning, der findes på lokaliteten. Lokalitetsspecifikke bevaringsmål definerer den ønskede 

tilstand for arter og naturtyper på en lokalitet, således at lokaliteten kan bidrage til det overordnede mål om en 

gunstig bevaringsstatus for disse arter og naturtyper på nationalt, biogeografisk eller europæisk plan. Det er 

især vigtigt, at bygherrer, planlæggere og myndigheder i forbindelse med vindenergiprojekter er 

opmærksomme på bevaringsmålsætningerne for en Natura 2000-lokalitet, da eventuelle negative virkninger 

af planen eller projektet skal vurderes i forhold til disse bevaringsmålsætninger.  

De nationale myndigheder opfordres i habitatdirektivet til at udarbejde Natura 2000-forvaltningsplaner i tæt 

samarbejde med lokale interessenter. Disse planer er ikke obligatoriske, men de kan være en meget nyttig 

informationskilde, da de sædvanligvis indeholder detaljerede oplysninger om de arter og naturtyper, for hvilke 

en lokalitet er udpeget, og forklarer lokalitetens bevaringsmålsætninger og i relevante tilfælde forholdet til 

andre arealanvendelser i området. De indeholder også en oversigt over de praktiske 

bevaringsforanstaltninger, som skal gennemføres for at nå lokalitetens bevaringsmålsætninger. 

2.2.3 Trinvis tilgang ved udvikling af vindmølleparker, som kan 
påvirke Natura 2000-lokaliteter 

 Oplysningerne i dette kapitel er hovedsagelig baseret på:  

• Kommissionens vejledning "Forvaltning af Natura 2000-lokaliteter. Bestemmelserne i artikel 6 i 

habitatdirektivet 92/43/EØF"  

• Kommissionens vejledning "Assessment of plans and projects in relation with Natura 2000 sites. 

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" 

Disse vejledende dokumenter37 præciserer, hvordan lovgivning fortolkes og anvendes. 

 

Habitatdirektivet udelukker ikke på forhånd anlæg af vindmølleparker i eller i nærheden af Natura 2000-

lokaliteter. Det skal vurderes fra sag til sag. Ved artikel 6, stk. 3 og 4, fastsættes der en trinvis vurderings- og 

godkendelsesprocedure (se Boks 2-1), som skal følges, når planer eller projekter, der kan påvirke en eller 

flere Natura 2000-lokaliteter, overvejes. Denne procedure finder anvendelse på planer eller projekter inden en 

Natura 2000-lokalitet og også på planer uden for en lokalitet, som kan have en betydelig potentiel virkning 

inden for en lokalitet. Under godkendelsesproceduren for en plan eller et projekt skal de kompetente nationale 

                                                      

37 Findes på https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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myndigheder sikre, at der er foretaget en grundig vurdering af eventuelle betydelige virkninger af de 

pågældende vindenergiplaner eller -projekter. Dette sker i tre trin:  

• Trin et: screening. Den første del af denne procedure består af en forudgående vurdering ("screening") 

for at afgøre, for det første om planen eller projektet er direkte forbundet med eller nødvendig for 

forvaltningen af Natura 2000-lokaliteten, og for det andet, hvis det ikke er tilfældet, om det er sandsynligt 

(dvs. at det ikke er udelukket), at det har en væsentlig indvirkning på lokaliteten. 

• Trin to: passende vurdering. Den anden del af proceduren består af en passende vurdering af 

virkningerne på lokaliteten i lyset af bevaringsmålsætningerne for lokaliteten. Det skal fremgå af denne 

vurdering, om det kan sikres, at projektet eller planen ikke vil have en skadelig virkning på Natura 2000-

lokalitetens integritet, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, under hensyntagen til 

eventuelle afhjælpende foranstaltninger. 

• Trin tre: undtagelse fra artikel 6, stk. 3, på visse betingelser. Den tredje del af proceduren, som er 

omfattet af artikel 6, stk. 4, er relevant, hvis det til trods for en negativ vurdering foreslås ikke afvise en plan 

eller et projekt, men at overveje det yderligere. Efter artikel 6, stk. 4, er der i dette tilfælde mulighed for 

undtagelser fra artikel 6, stk. 3, på visse betingelser, herunder at der påviseligt ikke findes nogen alternativ 

løsning, og der er bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, som indebærer, at 

planen eller projektet skal gennemføres. Dette kræver, at der træffes alle nødvendige 

kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 beskyttes. 

 

Hvert trin i proceduren afhænger af et foregående trin. Det er derfor vigtigt, at trinnene tages i den rigtige 

rækkefølge for at anvende artikel 6, stk. 3 og 4, korrekt. I figur 2-1 vises et forenklet flowdiagram over denne 

procedure. 

Boks 2-1 Habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4 

Artikel 6, stk. 3. Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, 

men som i sig  

selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til 

deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af 

vurderingen af virkningerne på lokaliteten, og med forbehold af stk. 4, giver de kompetente  

nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader 

lokalitetens 

integritet, og når de — hvis det anses for nødvendigt — har hørt offentligheden.  

 

Artikel 6, stk. 4. Hvis en plan eller et projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, alligevel skal 

gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af  

social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, træffer medlemsstaten alle nødvendige 

kompensationsforanstaltninger for at sikre, at  

den globale sammenhæng i Natura 2000 beskyttes. Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke 

kompensationsforanstaltninger der træffes. Hvis der er tale om en lokalitet med en prioriteret naturtype og/eller en 

prioriteret art, kan der  

alene henvises til hensynet til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige 

virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige 

samfundsinteresser. 
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Figur 2-1 Flowdiagram af proceduren efter artikel 6, stk. 3 og 4 (baseret på Kommissionens metodologiske vejledning) 
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2.2.3.1 Screening  

På dette trin undersøges sandsynligheden for, at et projekt eller en plan vil have en væsentlig 

indvirkning, enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter, på en Natura 2000-lokalitet. 

Hvis projektet eller planen kan have en væsentlig indvirkning på lokaliteten, skal der foretages en passende 

vurdering i henhold til artikel 6, stk. 3. 

Denne screening består af en forudgående vurdering. Den baseres sædvanligvis på de bedst tilgængelige 

oplysninger eller ekspertudtalelser snarere end indsamling af detaljeret ny dokumentation. Hvis der 

tilstrækkelige oplysninger ikke findes eller er umiddelbart tilgængelige, inden der kan træffes afgørelse, kan 

der kræves yderligere oplysninger, og der kan om nødvendigt foretages besøg på stedet.  

Screening skal udføres i en tidlig fase, dvs. inden alle detaljer i en plan er fastlagt, eller inden konstruktionen 

af et projekt påbegyndes, men efter at når projektets placering og generelle karakter er fastlagt. Der er flere 

fordele ved tidlig screening: 

• Det kan mindske risikoen for forsinkelser og yderligere omkostninger senere i forbindelse med ansøgninger 

om anlægstilladelse.  

• Det giver mulighed for tidlig høring mellem projektledere, kompetente myndigheder og andre interessenter 

med relevante data og relevant ekspertise, så de bedste tilgængelige oplysninger lægges til grund for 

vurderingen af sandsynligheden for væsentlige virkninger. 

• Det sætter initiativtageren til planen eller projektet i stand til på et tidligt tidspunkt at overveje, hvilke trin der 

herefter kræves, uden at skulle investere uforholdsmæssig tid og penge. 

• Det sætter lederen af planen eller projektet i stand til at udpege og foregribe potentielle risici, både for 

Natura 2000-lokaliteter og for selve planen/projektet, f.eks. ved at vælge en alternativ placering eller 

konstruktion til planen eller projektet for at undgå eller reducere de potentielle virkninger eller ved straks at 

indsamle data til brug for en vurdering.  

 

Screeningsvurderingen kan variere for den enkelte plan eller det enkelte projekt, afhængigt af det 

pågældende anlægs omfang og de sandsynlige virkninger. Den kan udføres i fire trin:  

afgøre, om planen eller projektet er direkte forbundet med eller nødvendig for forvaltningen af Natura 

2000-lokaliteten 

beskrive projektet eller planen og de påvirkende faktorer 

kortlægge, hvilke Natura 2000-lokaliteter der eventuelt påvirkes, under hensyntagen til planens eller 

projektets potentielle virkninger i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 

vurdere, om sandsynlige virkninger på Natura 2000-lokaliteten kan udelukkes. 

Boks 2-2 viser planer og projekter på området for vindenergi, der skal screenes.  

Boks 2-2 Vindenergiprojekter, hvor screening skal foretages 

• Nationale eller regionale offentlige planer eller programmer for fysisk planlægning, som vil påvirke 

anlægsbeslutningerne vedrørende vindenergiprojekter 

• Anlæg, drift og vedligeholdelse af et nyt vindenergiprojekt 

• Afvikling af et eksisterende vindenergiprojekt  

• Renovering af eksisterende vindmøller eller forlængelse af et eksisterende vindenergiprojekts driftstid (hvor de 

økologiske virkninger af denne udvidelse ikke er blevet vurderet) 

• Repowering ved opførelse af nye vindmøller på eksisterende eller nye fundamenter i et eksisterende vindenergianlæg 

[i henhold til artikel 2, stk. 10, i det reviderede direktiv om vedvarende energi (2018/2001)]38 

 

Kortlægning af, hvilke Natura 2000-lokaliteter der eventuelt påvirkes af vindenergiplanen eller -projektet, 

kræver, at alle aspekter af projektet eller planen, der potentielt kan påvirke et Natura 2000-lokaliteter i det 

                                                      

38 Ved "repowering" forstås "fornyelse af kraftværker, som producerer vedvarende energi, herunder fuld eller delvis 
udskiftning af anlæg eller driftssystemer og udstyr med henblik på at erstatte kapacitet eller for at øge anlæggets 
produktivitet eller kapacitet". 
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område, der er omfattet af projektet eller planen, under hensyntagen til de elementer (arter eller naturtyper), 

for hvilke lokaliteterne er udpeget. Dette bør bl.a. omfatte: 

• Natura 2000-lokaliteter, der geografisk overlapper foranstaltninger eller aspekter af planen eller projektet i 

nogen fase, eller som støder op til dem 

• Natura 2000-lokaliteter inden for det område, der sandsynligvis påvirkes af planen eller projektet Natura 

2000-lokaliteter, der er beliggende i projektets eller planens omgivelser (eller i en vis afstand), som indirekte 

kan blive påvirket af foranstaltninger eller aspekter af planen eller projektet. Typiske eksempler i forbindelse 

med vindenergianlæg er anlæg og tilstedeværelse af tilkørselsveje eller afvanding af vådområder eller 

moser med henblik på opførelse af vindmøller 

• Natura 2000-lokaliteter, der er beliggende i projektets eller planens omgivelser (eller i en vis afstand), som 

er vært for dyr, som kan bevæge sig til projektområdet, hvor det risikerer at dø eller blive udsat for andre 

påvirkninger (f.eks. tab af fødeområder eller udbredelsesområde)  

• Natura 2000-lokaliteter, hvis forbindelse eller økologiske kontinuitet kan blive påvirket af projektet.  

 

Den afstand fra projekt- eller planområdet, hvor der bør tages hensyn til Natura 2000-lokaliteter, afhænger af 

planens eller projektets karakteristika og den afstand, hvori virkningerne kan forventes. Nogle projekter eller 

planer, som ikke direkte påvirker Natura 2000-lokaliteter, kan have væsentlig virkning, fordi de skaber 

barrierevirkninger eller forhindrer økologiske forbindelser. Dette er typisk tilfældet for havvindmølleparker, som 

potentielt kan skabe barrierevirkninger for fouragerende eller trækkende havfugle, selv om vindmølleparkerne 

er beliggende i store afstande fra Natura 2000-lokaliteter, der er udpeget til beskyttelse af disse havfugle.  

Vurdering af, om en plan eller et projekt kan have en væsentlig påvirkning, har praktiske og retlige følger. 

Planer og projekter, der ikke anses for at kunne have væsentlige virkninger, kan behandles uden hensyntagen 

til de efterfølgende trin i artikel 6, stk. 3. De kompetente nationale myndigheder skal imidlertid begrunde og 

registrere baggrunden for denne konklusion.  

Hvis projektet eller planen kan forventes at få en væsentlig virkning på en lokalitet, skal der imidlertid 

foretages en passende vurdering.  

I tilfælde af tvivl, dvs. hvis det på grundlag af objektive oplysninger ikke kan udelukkes, at et projekt eller en 

plan kan have en væsentlig virkning på en eller flere Natura 2000-lokaliteter, i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter, bør planen eller projektet underkastes en passende vurdering.  

2.2.3.2 Passende vurdering 

Formålet med den passende vurdering er at vurdere planens eller projektets virkninger i lyset af lokalitetens 

bevaringsmålsætninger, i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter. Konklusionerne bør sætte 

de kompetente myndigheder i stand til at afgøre, om planen eller projektet vil have negative virkninger på den 

pågældende lokalitet. Den passende vurdering målrettes derfor specifikt mod de arter og/eller naturtyper, som 

Natura 2000-lokaliteten er udpeget for. 

Den passende vurdering kan koordineres med eller integreres i andre miljøvurderinger, dvs. vurdering af 

indvirkning på miljøet (VVM) for projekter og strategisk miljøvurdering (SMV) for planer og programmer (se 

afsnit 2.3).  

Som det er tilfældet ved VVM- og SMV-proceduren, skal initiativtageren til projektet eller planen indgive 

oplysninger i form af en vurderingsrapport til den kompetente myndighed. Hvis der ved den passende 

vurdering konstateres potentielle negative virkninger, eller sådanne virkninger ikke kan udelukkes, skal der 

foreslås afhjælpende foranstaltninger for at afbøde de konstaterede virkninger.  

Den kompetente myndighed har ansvaret for at træffe en afgørelse om projektets eller planens virkning på en 

Natura 2000-lokalitets integritet.  

Vurderingsprocessen omfatter indsamling og vurdering af oplysninger fra forskellige interessenter, herunder 

nationale, regionale og lokale naturbeskyttelsesmyndigheder, og relevante NGO'er. Det er vigtigt, at 

vurderingen af planen eller projektet baseres på objektive og pålidelige oplysninger og data af høj kvalitet, og 

at der anvendes passende og robuste videnskabelige metoder. Den kompetente myndighed kan derefter 

anvende de oplysninger, der er indgivet af initiativtageren til projektet eller planen som grundlag for høringen 
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af interne og eksterne eksperter og andre interessenter. Den kompetente myndighed skal muligvis også 

anmode om yderligere oplysninger for at sikre, at den endelige vurdering er så omfattende og objektiv som 

muligt. Proceduren bør omfatte fremlæggelse af oplysninger for offentligheden og mulighed for offentlig høring. 

Udførelsen af den passende vurdering omfatter følgende trin: 

indsamling af oplysninger om planen eller projektet og om de berørte Natura 2000-lokaliteter 

vurdering af planens eller projektets indvirkning i forhold til lokalitetens bevaringsmålsætninger 

afgørelse af, om planen eller projektet kan have skadelige virkninger for lokalitetens integritet 

overvejelse af afhjælpende foranstaltninger (herunder overvågning). 

Disse trin skal muligvis gentages — og for nogle trins vedkommende som reaktion på resultaterne af andre 

trin. 

Vurderingen skal kortlægge alle de aspekter af en plan eller et projekt, som i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter vil kunne påvirke lokalitetens bevaringsmålsætninger, under hensyn til den bedste 

videnskabelige viden på området. Vurderingen af virkningerne skal være baseret på objektive og om muligt 

kvantificerbare kriterier, så estimatet bliver så præcist som muligt. Grundlaget for disse forudsigelser skal 

angives klart i vurderingen, og det skal registreres i den i den tilsvarende vurderingsrapport.   

Vurderingen bør omfatte de mulige virkninger af hele projektet eller planen, herunder alle de aktiviteter, der 

indgår i de forskellige faser (forberedelse, anlæg, drift og eventuelt afvikling). Dette kræver, at virkningerne 

kortlægges og differentieres efter type, herunder direkte og indirekte virkninger, midlertidige eller permanente 

virkninger, kort- og langsigtede virkninger samt kumulative virkninger. Den passende vurdering omfatter alle 

aspekter af planen eller projektet, som kan have væsentlig indvirkning på Natura 2000-lokaliteten, i 

screeningsfasen. I denne sammenhæng bør hvert aspekt af planen eller projektet undersøges særskilt, og 

deres potentielle virkninger bør i første omgang overvejes i forhold til hver af de arter eller naturtyper, for hvilke 

lokaliteten er udpeget. Derefter bør virkningerne af de forskellige elementer i planen eller projektet betragtes 

samlet og i forhold til hinanden, således at samspillet mellem dem ligeledes kortlægges.  

Den vurdering, der udføres i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, skal indeholde fuldstændige, 

nøjagtige og endelige resultater og konklusioner på baggrund af den bedste tilgængelige videnskabelige viden 

på området. Den bør kunne fjerne enhver rimelig videnskabelig tvivl med hensyn til virkningerne af de 

pågældende arbejder, der er foreslået på lokaliteten (se tillæg C for tilgange baseret på god praksis for at 

fjerne usikkerhed, der typisk konstateres ved vurderingen af vindenergianlæg). Konklusionerne af den 

passende vurdering skal klart vedrøre lokalitetens integritet. Hvis det ved vurderingen konkluderes, at der vil 

være negative virkninger for lokalitetens integritet, udpeges de aspekter, for hvilke der kan være 

tilbageblivende virkninger. Dette vil være vigtigt, hvis planen eller projektet vurderes efter 

undtagelsesproceduren i artikel 6, stk. 4.  

Når den passende vurdering er afsluttet, anses det for bedste praksis at udarbejde en rapport, som:  

beskriver projektet eller planen i detaljer, så det er muligt at forstå dets/dens størrelse, omfang og 

målsætninger 

beskriver referencebetingelserne på Natura 2000-lokaliteten  

kortlægger projektets eller planens negative virkninger på Natura 2000-lokaliteten  

forklarer, hvordan disse virkninger vil blive undgået eller mindsket betydeligt via afhjælpende 

foranstaltninger  

fastsætter en tidsramme og de mekanismer, hvorigennem eventuelle afhjælpende foranstaltninger vil 

blive sikret, gennemført og overvåget.  

Resultatet af den passende vurdering og konklusionerne i rapporten bør være en del af 

godkendelsesprocessen eller en anden afgørelse, der træffes vedrørende den pågældende plan eller det 

pågældende projekt. 

Det påhviler de kompetente myndigheder på baggrund af konklusionerne i den passende vurdering om 

virkningerne af en plan eller et projekt på den berørte Natura 2000-lokalitet at godkende planen eller projektet. 

Denne afgørelse kan først træffes, når de har sikret sig, at planer eller projekter ikke har nogen negative 

indvirkninger på lokaliteten. Dette er tilfældet, når det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan 
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fastslås, at der ikke er sådanne virkninger. Ligeledes skal den kompetente myndighed afvise at give tilladelse 

hertil, såfremt der er usikkerhed om, hvorvidt der er skadelige virkninger for lokalitetens integritet forbundet 

med den påtænkte plan eller det påtænkte projekt. 

2.2.3.3 Undtagelser i henhold til artikel 6, stk. 4 

De kompetente myndigheder må kun godkende planer eller projekter, for hvilke negative virkninger på de 

berørte lokaliteters integritet ikke kunne udelukkes under den passende vurdering, hvis der indrømmes en 

undtagelse i henhold til artikel 6, stk. 4. Disse bestemmelser fastsætter de tre centrale krav, der kan opfyldes 

og dokumenteres: 

• den alternative løsning, der forelægges, er den mindst skadelige for naturtyper, arter og Natura 2000-

lokalitetens integritet, uanset økonomiske hensyn, og at der ikke er noget andet gennemførligt alternativ, 

som ikke ville have en skadelig virkning på lokalitetens integritet 

• der er bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder "af social eller økonomisk 

art" 

• der træffes alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at beskytte den globale sammenhæng i 

Natura 2000-nettet. 

 

Detaljerede oplysninger om bestemmelserne i denne artikel findes i Kommissionens vejledende dokumenter 

om bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 439.  

 

2.2.4 Bestemmelser om beskyttelse af arter 

Oplysningerne i dette kapitel er hovedsagelig baseret på Kommissionens vejledende dokument om streng 

beskyttelse af dyrearter af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet 92/43/EØF40.  

 

Det andet sæt bestemmelser i naturdirektiverne vedrører beskyttelsen af visse arter inden for hele deres 

udbredelsesområde i EU, dvs. både i og uden for Natura 2000-lokaliteter. Foranstaltninger til artsbeskyttelse 

finder anvendelse på de arter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, og på alle vilde fuglearter i EU. Den 

nøjagtige ordlyd er fastsat i fugledirektivets artikel 5 og 12 (for dyr) og habitatdirektivets artikel 13 (for planter).  

I det væsentlige kræves det, at medlemsstaterne forbyder:  

• forsætlig indfangning eller drab af arter 

• forsætlig forstyrrelse af disse arter i perioder, hvor de yngler, udviser yngelpleje, er i dvale eller vandrer 

• beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder 

• forsætlig ødelæggelse eller beskadigelse af deres reder og æg eller oprykning eller ødelæggelse af 

beskyttede planter. 

 

Undtagelser til bestemmelserne om artsbeskyttelse er kun tilladt i begrænsede tilfælde, f.eks. af hensyn til den 

offentlige sundhed og sikkerhed eller andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, 

forudsat at der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og følgerne af sådanne undtagelser ikke er i strid 

med direktivernes generelle formål. Vilkårene for fravigelser er fastsat i fugledirektivets artikel 9 og 

habitatdirektivets artikel 16. 

Bestemmelserne om artsbeskyttelse er meget relevante for vindenergianlæg. De har f.eks. til formål at sikre, 

at ethvert nyt anlæg ikke forårsager ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for arter, der er opført i bilag IV 

til habitatdirektivet, eller drab eller beskadigelse af vilde fugle, medmindre der givet dispensation af kompetente 

myndigheder i overensstemmelse med direktiverne.  

                                                      

39 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 
40 Findes på https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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2.3 Strømlining med procedurerne for strategisk miljøvurdering 
(SMV) og vurdering af indvirkning på miljøet (VVM) 

Ud over den passende vurdering i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, vil vindenergiplaner eller -

projektet ofte være omfattet af SMV-direktivet41 eller VVM-direktivet42.  

Ved at integrere og koordinere de miljøvurderingsprocedurer, der er fastsat i disse EU-retsakter, forbedres de 

administrative procedurers effektivitet. Det er vigtigt at forstå lighederne og forskellene mellem 

bestemmelserne i de enkelte direktiver.  

I henhold til VVM-direktivets artikel 2, stk. 3, skal medlemsstaterne sikre, at projekter, for hvilke kravet om 

miljøkonsekvensvurdering hidrører fra både VVM-direktivet og habitatdirektivet, underkastes samordnede 

og/eller fælles procedurer, der opfylder kravene i et af direktiverne eller begge direktiver. Samordning eller 

kombination af de miljøvurderingsprocedurer, der anvendes på et projekt, for at undgå overlapninger og 

redundans, skabe synergier og minimerer den tid, der bruges på at opnå godkendelse, kaldes "strømlining". 

Kommissionen har udsendt en vejledning om strømlining af miljøvurderinger, der udføres i henhold til artikel 

2, stk. 3, i direktivet om miljøkonsekvensvurdering43. SMV-direktivet indeholder tilsvarende bestemmelser om 

strømlining af miljøvurderinger. 

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at de oplysninger, der skal bruges til hver vurdering og resultaterne 

heraf, tydeligt kan adskilles og identificeres i miljøvurderingsrapporten, så de kan adskilles fra resultaterne af 

generelle VVM- eller SMV-oplysninger. Dette er nødvendigt, da der er en række vigtige forskelle mellem VVM 

og SMV og procedurerne for passende vurdering, navnlig det forhold, at resultaterne af den passende 

vurdering er bindende for godkendelsen af en plan eller et projekt. Det betyder, at en SMV eller en VVM ikke 

kan erstatte en passende vurdering, da ingen af procedurerne har forrang. 

 

 

  

  

                                                      

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet. 
42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 2014/52/EU. 
43 Meddelelse fra Kommissionen — Kommissionens vejledning i strømlining af miljøvurderinger, der udføres i henhold til 
artikel 2, stk. 3, i direktivet om miljøkonsekvensvurdering (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU, som 
ændret ved direktiv 2014/52/EU) (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.273.01.0001.01.DAN&toc=OJ:C:2016:273:TOC). 
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3. GENEREL TILGANG OG PRINCIPPER VED SCREENING OG 
PASSENDE VURDERING  

I dette kapitel gives der vejledning og eksempler på god praksis, der er relevante for generelle spørgsmål, som 

kan opstå i forbindelse med screeningen og den passende vurdering, f.eks. vurdering af virkningernes 

væsentlighed, afgrænsningsproceduren og fastsættelse af et referencegrundlag. Det omhandler spørgsmål 

vedrørende usikkerhed, kumulative virkninger og høring af interessenter.  

3.1 De sandsynlige virkningers væsentlighed 

I habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, henvises der til behovet for at vurdere sandsynligheden for, at en plan eller 

et projekt vil have væsentlige virkninger på en Natura 2000-lokalitet. Under screeningen vurderes det, om 

planen projektet kan forventes at påvirke lokaliteten væsentligt. Hvis væsentlige virkninger ikke kan udelukkes 

med sikkerhed, kræves der en passende vurdering. Under den passende vurdering vurderes de sandsynlige 

virkninger på Natura 2000-lokaliteten i forhold til dens bevaringsmålsætninger, og om gennemførelsen af 

planen eller projektet kan eller vil påvirke lokalitetens integritet negativt. 

En af de største udfordringer ved vurderingen af en plan eller et projekt er at forstå og afgøre, om en virkning 

er væsentlig eller ej.  

Først undersøges typen og omfanget af virkninger ("påvirke væsentligt"), og derefter undersøges de årsager, 

der sandsynligvis kan føre til sådanne virkninger ("kan påvirke … i sig selv eller i forbindelse med andre"). 

Afgørelse af, om en plan eller et projekt kan have en væsentlig virkning, har praktiske og retlige følger. Når en 

plan eller et projekt foreslås, er det derfor vigtigt for det første, at dette centrale spørgsmål behandles, og for 

det andet at overvejelsen er så velfunderet, at den kan forsvares ved en videnskabelig og faglig undersøgelse. 

De foranstaltninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 3, udløses ikke af vished, men af sandsynligheden for 

væsentlige virkninger. Afhjælpende foranstaltninger må ikke tages i betragtning i denne fase. 

Grænseoverskridende virkninger skal også tages i betragtning (Europa-Kommissionen, 2019). 

Væsentlighed varierer afhængigt af faktorer såsom virkningernes omfang, type, udbredelse, varighed, 

intensitet, tidspunkt, sandsynlighed, kumulative virkninger og de pågældende naturtypers og arters sårbarhed.  

Følgende virkninger tages typisk i betragtning ved vurderingen af væsentlighed: 

• Direkte tab af levesteder: en reduktion af levestedsdækningen som følge af fysisk ødelæggelse (dvs. 

fjernelse af levested eller placering af byggematerialer eller sedimenter) tab af arters yngle-, fouragerings- 

og rastepladser.  

• Forringelse af levesteder: en forringelse eller reduktion af levestedskvaliteten, f.eks. som følge af 

reduceret tæthed af karakteristiske arter eller ændret artssammensætning forringelse af arters yngle-, 

fouragerings- og rastepladser. 

• Opsplitning af habitater: en ændring af distributionen af relevante levesteder og arter, f.eks. et 

sammenhængende habitatområde, der opdeles i to eller flere små isolerede områder, så der opstår en 

barriere mellem habitatfragmenter. 

• Forstyrrelse af arter: en ændring i miljøforholdene (f.eks. støj, frekvens af personer og køretøjer, forøgelse 

af suspenderet sediment eller aflejring af støv), forstyrrelser kan f.eks. medføre fordrivelse af individer, 

ændringer i artsadfærd og risiko for dødelighed. 

• Indirekte virkninger: en indirekte ændring af miljøkvaliteten (herunder hydrologi). 

 

For vindenergianlæg er barrierevirkninger og kollisionsrisiko yderligere typiske virkninger.   

Kilder til information med henblik på at bestemme væsentligheden af virkninger kan omfatte dokumentation 

fra lignende aktiviteter, der påvirker lokaliteter med lignende bevaringsmålsætninger, og ekspertudtalelser 

baseret på tilgængelig dokumentation. Ved vurderingen skal de lokale forhold imidlertid undersøges på hver 

lokalitet, da det, der er væsentligt for én lokalitet, muligvis ikke er væsentligt for en anden.  

Begrebet "væsentlig" skal fortolkes objektivt. Væsentligheden af virkninger skal fastsættes i henhold til de 

særlige egenskaber og miljømæssige betingelser for den beskyttede lokalitet, der berøres af planen eller 
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projektet, og navnlig tage lokalitetens bevaringsmålsætninger og økologiske kendetegn i betragtning (Europa-

Kommissionen, 2019).   

En vurdering af væsentlige virkninger skal være baseret på god videnskab (herunder de bedste tilgængelige 

metoder og den bedst tilgængelige viden) og pålidelige data, og den bør, hvis det er relevant, tage hensyn til 

udtalelser fra interessenter, f.eks. NGO'er, naturbeskyttelsesmyndigheder og forskere.  

Vurderingen skal følge proportionalitetsprincippet, være forenelig med forsigtighedsprincippet og tage og tage 

hensyn til:  

 arten, omfanget og kompleksiteten af planen eller projektet  

 de forventede virkninger og 

 de berørte EU-beskyttede naturtypers og arters sårbarhed og uerstattelighed.  

At benytte en proportional tilgang betyder at vurdere de væsentlige virkninger på alle de berørte EU-beskyttede 

naturtyper og arter og effektivt at undgå eller begrænse virkningerne, uden at det medfører urimelige 

omkostninger (Smeeton og George, 2014). 

EU-Domstolen har ved flere lejligheder truffet afgørelse om, hvilke virkninger af planer eller projekter der udgør 

væsentlige virkninger. I forbindelse med VVM-direktivet har den for nylig (2017) vurderet væsentlige virkninger 

som potentielle virkninger på arter, der er beskyttet af habitatdirektivet (eller af national lovgivning)44.  

Mere detaljerede oplysninger om, hvordan væsentlighed vurderes, findes i kapitel 4.2 (onshore) og 6 (offshore) 

i denne vejledning i de specifikke afsnit om habitater og de forskellige artsgrupper.  

 

3.2 Fastlæggelse af indhold, område og tidsramme for vurderingen 
(afgrænsning) 

Vurderinger kræver, at der indsamles referencedata, som specifikt vedrører konteksten for den enkelte plan 

eller det enkelte projekt. Det er vigtigt, at den kompetente nationale myndighed for en plan og en 

projektbygherre samarbejder med de vigtigste interessenter om at vurdere om at vurdere omfanget 

(afgrænsningen) af vurderingen på grundlag af en ekspertudtalelser. I afgrænsningen defineres, hvilke 

oplysninger der skal indgå i vurderingen i forhold til EU-beskyttede naturtyper og arter, Natura 2000-lokaliteter, 

kæder og virkninger, samt hvilke planer og projekter der kan have virkninger i fællesskab (se kapitel 3.4 om 

kumulative virkninger).  

Det kan tage over 12 måneder at fastlægge referencebetingelserne for vindenergianlæg. For at tage højde for 

variationer i faktorer som f.eks. vejrforhold og tilgængelighed af føde, som har en erkendt stærk indflydelse på 

tætheden af meget mobile arter som f.eks. havfugle, kræves der i nogle tilfælde månedlige 

referenceundersøgelser for en sammenhængende periode på 24 måneder. For sedentære arter eller 

levesteder, som ikke er meget dynamiske, kan det være nok med referenceundersøgelser, der dækker en 

enkelt 12-måneders periode, for at dække de sæsonmæssige variationer. 

I alle tilfælde skal tidsrammen for et vindenergianlæg tage hensyn til behovet for at indsamle referencedata 

over en tilstrækkelig lang periode til at dække de sæsonbestemte aspekter af adfærd (yngleperiode, træk og 

dvale). Referencedata bør registrere miljøbetingelserne, hvis planen eller projektet ikke gennemføres, dvs. 

inden aktiviteter i føranlægsfasen og anlægsfasen, som vil ændre referencebetingelserne målbart. 

Tidsrammen for planen eller projektet skal også tage hensyn til det forhold, at økologiske data ofte kun er 

gyldige i en vis periode, og at de kompetente nationale myndigheder kun accepterer gyldigheden af data i 

forbindelse med en SMV- eller VVM-undersøgelse eller en passende vurdering, hvis de er indsamlet inden for 

et vist tidsrum forud vurderingen45.  

                                                      

44 C-461/17, Holohan m.fl., ECLI:EU:C:2018:883, [2018], med henvisning til "dom af 24.11.2011, Kommissionen mod 
Spanien (Alto Sil/brun bjørn) og C‑404/09, EU:C:2011:768, præmis 86". 
45 Ifølge Det Forenede Kongeriges retningslinjer for flagermusundersøgelser (Collins, 2016) afgøres gyldighedsperioden 
for undersøgelsesdata fra sag til sag og afhænger af en række spørgsmål, herunder: 
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I kapitel 4.2 (onshore) og kapitel 6 (offshore) gennemgås den sandsynlige væsentlige virkninger af 

vindenergianlæg på EU-beskyttede naturtyper og arter. Dette omfatter en undersøgelse af den vigtigste 

parameter "afstand" (inden for hvilken virkninger kan måles) og mobile arters adfærd.  

Virkningerne af anlæg som f.eks. vindmøller skal vurderes hen over hele deres livscyklus. Disse virkninger 

kan være vidtrækkende og kan påvirke EU-beskyttede naturtyper og arter, som befinder sig langt væk fra 

planen eller projektet. Undersøgelsesområdet (den fysiske referenceramme) skal derfor defineres, så den 

omfatter hele det geografiske område, som alle plan- eller projektaktiviteter og virkninger kan forventes at blive 

udført eller at forekomme. 

I lyset af de virkninger, der sandsynligvis vil opstå som følge af planen eller projektet, skal 

undersøgelsesområdet f.eks. udvides til at omfatte miljøaspekter i det bredere landskab, havområde eller 

økosystem, f.eks. et vandløbsopland. Undersøgelsesområdet kan ændre sig i løbet af vurderingen, hvis 

yderligere oplysninger modtages eller er nødvendige for at underbygge vurderingen eller planlægge 

afhjælpende foranstaltninger, eller hvis langsigtet overvågning kræver kontrolsteder (Gullison et al., 2015). 

Det er også nødvendigt at definere tidsrammen (den tidsmæssige referenceramme) for vurderingen. 

Virkningerne på EU-beskyttede arter kan forekomme i en periode, efter at planen eller projektet er indledt 

og/eller afsluttet (Boks 3-1). Tidsrammen bør være tilstrækkelig lang til at tage højde for tidligere, nuværende 

og sandsynlige fremtidige referencebetingelser, den samlede periode, over hvilken virkninger kan forventes at 

blive skabt, de forudsagte virkninger af klimaændringer på miljøforhold og EU-beskyttede naturtyper og arter 

samt enhver forudsigelig fremtidig udvikling, med reference til fysiske planlægning og/eller ekspertudtalelser. 

Når området og tidsrammen defineres, bør vurderingen endelig også tage højde for potentielle kumulative 

virkninger (se kapitel 3.4).   

Boks 3-1 Eksempel på scenarier, der kræver en forlænget tidsramme 

Eksempel 1. Arter med lang levetid, f.eks. store vandrende rovfugle, som først vender tilbage til Europa for at yngle, når 

de er 3-4 år gamle. Tabet af umodne individer som følge af dødelig kollision med vindmøller kort tid efter flyvefærdighed 

eller under træk kan kun måles i ynglebestanden, når de ynglende voksne ikke erstattes af tilbagevendende fugle i 

ynglealderen. Dette sker måske først tre eller fire år, efter at anlægget blev taget i brug, men består efter driftsophør. 

 

God praksis:  

Med henvisning til bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-lokaliteten vurderes konsekvenserne af dødelig 

kollision med vindmøller for bestanden fra det tidspunkt, hvor planen eller projektet indledes, og indtil det 

tidspunkt, hvor virkningen forventes ikke længere at forekomme. 

 

Eksempel 2. Den stigende vandstand som følge af klimaændringer vil reducere udbredelse af et kysthabitat inden for de 

næste 25 år. 

Tabet af et kysthabitat under vindmøllefundamenter kan forudsiges på opførelsestidspunktet. Betydningen af habitattab 

over planens eller projektets 25-årige driftsfase kan være betydeligt større, når der tages hensyn til tabet af kysthabitat 

som følge af den stigende vandstand. Dette er især vigtigt, hvis gennemførelsen af projektet kan forhindre, at der træffes 

foranstaltninger til håndtering af klimaændringer, f.eks. kontrolleret tilpasning af kystlinjen. 

 

God praksis:  

Med henvisning til bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-lokaliteten vurderes tabet af habitat som følge af 

planens eller projektets fodaftryk i kombination med videnskabeligt begrundede forudsigelser af habitattab eller -

                                                      

• Blev de oprindelige undersøgelser udført efter retningslinjerne for god praksis? 
• Var de oprindelige undersøgelser begrænset på nogen måde (med hensyn til tid, vejrforhold, anvendt udstyr, 
antal undersøgende medarbejdere, medarbejdernes ekspertise osv.)? 
• Underbygger resultaterne af de oprindelige undersøgelser de oprindelige konklusioner, og er disse stadig 
relevante? 
• Har lokalitetens eller det omliggende områdes karakter ændret sig siden de oprindelige undersøgelser (er en 
struktur f.eks. blevet forringet og blevet mindre egnet som rasteplads, eller er den menneskelige anvendelse ophørt, så 
strukturen er blevet mere velegnet som rasteplads)? 
• Vil yderligere undersøgelser kunne give oplysninger, som er vigtige for en afgørelse (f.eks. en byggetilladelse), 
udformningen af afhjælpende foranstaltninger eller specifik rådgivning vedrørende en foreslået aktivitet? 
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vækst inden for Natura 2000-lokaliteten under forskellige scenarier med stigende vandstand som følge af 

klimaændringer. 

 

 

Eksempel 3. Udvikling af revsamfund på vindmøllefundamenter i havområder. 

Etableringen af revsamfund og andre tilknyttede havarter på kunstige strukturer er en dynamisk proces, der kan tage 

mange år, og som kompliceres af faktorer som f.eks. reduceret fiskeritryk. Sådanne virkninger vil sandsynligvis udvikle 

sig i løbet af hele driftsfasen for et vindenergianlæg. Hvis fundamenter og/eller materiale som f.eks. klippeforstærkning 

efterlades på stedet efter afviklingen, kan virkningerne, både positive og negative, være permanente. 

 

God praksis:  

De potentielle trofiske konsekvenser af revudviklingen identificeres i forhold til Natura 2000-lokalitetens 

økologiske karakteristika eller funktion, og de sandsynlige virkninger vurderes. Lokaliteten overvåges, ikke kun 

for at beskrive kolonisering, men også for at evaluere konsekvenserne for grupper som f.eks. havpattedyr, således 

at der senere kan træffes informerede beslutninger om afvikling.   

 

Det overvejes, om udviklingen af bentiske samfund46 på anbragte substrater (f.eks. klippeforstærkninger) bidrager positivt 

til biodiversiteten og økosystemfunktionen eller medvirker til at forringe naturlige habitater. Dette afhænger til dels af den 

historiske kontekst, f.eks. om der tidligere har været tab af levesteder på hårde substrater. 

 

Ikkehjemmehørende invasive arter, som kan kolonisere sig på hårde strukturer, skal eventuelt overvåges, fordi de ofte 

koloniserer sig hurtigere end naturligt hjemmehørende arter. 

 

3.3 Fastsættelse af referencegrundlag  

De krævede referenceoplysninger skal stå i forhold til behovene i forbindelse med vurderingen. 

Referenceoplysningerne til brug for screening skal derfor være mindre detaljerede end referenceoplysningerne 

til den egentlige vurdering. I mange tilfælde kan screeningsafgørelsen baseres på offentliggjorte materialer og 

høringer af relevante naturbeskyttelsesmyndigheder.  

Referencegrundlaget beskriver den økologiske kontekst for planens eller projektets beliggenhed, de berørte 

Natura 2000-lokaliteter og sammenhængen mellem planen eller projektet og disse lokaliteter. I Boks 3-2 gives 

der eksempler på relevante økologiske referenceoplysninger. I Boks 3-3 gives der eksempler på eksisterende 

informationskilder og yderligere data fra undersøgelser, som kan udgøre grundlaget for en passende 

vurdering47.  

Boks 3-2 Eksempler på relevante økologiske referenceoplysninger 

• Bestandstørrelse og -tendenser, isolationsgrad, sæsonudsving, aldersstruktur og bevaringsstatus48 

• Habitatområde, opsplitnings- og isolationsgrad samt bevaringsstatus 

• Biologiske og økologiske forbindelser mellem habitater og arter (f.eks. levestedsanalyse) 

• Praksis for forvaltning af land- og havområder, f.eks. vekseldrift, afbrænding af vegetation og fiskerifri zoner 

• Miljømæssige karakteristika, som forbinder plan- eller projektlokationen med Natura 2000-lokaliteter, f.eks. floder eller 

tidevandsstrømme 

 

                                                      

46 Samfund af organismer, der lever på, i eller omkring havbunden eller bunden af floder, søer eller vandløb, også kaldet 
den bentiske zone. 
47 Det typiske informationsniveau, der vurderes på hvert trin i den passende vurdering, er opsummeret i tillæg C. 
48 For forskellige taksa, f.eks. flagermus og havpattedyr, kan dette kun ske i det omfang, det er muligt. For eksempelvis 
flagermus er bestandstørrelsen og aldersstrukturen vigtige mål, og der kan på nuværende tidspunkt ikke foretages en 
tilstrækkelig vurdering af de fleste lokaliteter på grund af manglende data. Beregninger af bestandsstørrelse vil imidlertid 
kræve en betydelig forøgelse af vindenergiprojekternes investeringer, da det vil kræve specifikke yderligere teknikker til 
indsamling af referecendata, f.eks. beliggenheden af rastepladser ved hjælp af radiosporing, tælling af dyr, indfangning 
osv. Det forventes, at flere oplysninger gradvist vil blive tilgængelige i de kommende år (se f.eks. den landsdækkende 
undersøgelse for Det Forenede Kongerige (https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-programme/british-
bat-survey). 
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Boks 3-3 Eksempler på vigtige informationskilder til vurderinger af virkninger 

• Standarddataformularer til Natura 2000 

Standarddataformularen, som er tilgængelig for hver Natura 2000-lokalitet, indeholder oplysninger om de EU-beskyttede 

arter og habitattyper, for hvilke lokaliteten er udpeget, og vier en bred vurdering af tilstanden for hver art eller habitattype 

på den pågældende lokalitet (vurderet fra A til D).  

Den indeholder oplysninger om overfladeareal, repræsentativitet og bevaringsstatus for de habitater, der findes på 

lokaliteten, samt en samlet vurdering af lokalitetens værdi for bevaringen af de pågældende naturlige habitattyper.  

For de arter, der findes på lokaliteten, gives der oplysninger om deres bestande og status (stationær, reproducerende, 

overvintrende og trækkende) samt om lokalitetens værdi for de pågældende arter.  

Den indeholder også relevante kontekstuelle oplysninger om lokaliteten, herunder:   

- lokalitetens generelle karakteristika, kvalitet og betydning  

- sårbarhed (pres på lokaliteten fra mennesker og andre påvirkninger og habitaters og økosystemers skrøbelighed) 

- alle menneskelige aktiviteter og naturlige processer, som kan have en gunstig eller ugunstig virkning på 

bevaringen og forvaltningen af lokaliteten 

- det forvaltningsorgan, der er ansvarligt for lokaliteten  

- planer og praksis for forvaltning af lokaliteten, herunder traditionelle menneskelige aktiviteter  

- et kort over lokaliteten. 

• Planer for forvaltning af lokaliteten  

Natura 2000-forvaltningsplaner kan give oplysninger om bevaringsmålsætningerne for lokaliteten, placering af og status 

for arterne og habitaterne på lokaliteten, truslerne mod dem og de bevaringsforanstaltninger, der er nødvendige for at 

forbedre deres bevaringsstatus. Dette kan være nyttigt i screeningfasen og for den passende vurdering. 

• Natura 2000 Viewer (http://natura2000.eea.europa.eu/) og Natura 2000-databasen 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm.  

• Risikokort for vilde dyr og planter 

• Aktuelle og historiske kort og luftfotos, geologiske og hydrogeologiske undersøgelsesoplysninger, oplysninger fra 

kompetente nationale myndigheder, naturbeskyttelsesmyndigheder, NGO'er, afsluttede SMV-undersøgelser, VVM-

undersøgelser og passende vurderinger, databaser over vindmølleparker og andre organisationer med relevante 

eksperter49 

• Data og rapporter fra EU-finansierede forskningsprojekter samt andre forskningspublikationer og databanker fra den 

akademiske verden, NGO'er eller industrien. Telemetridata fra f.eks. LIFE-projekt kan være til stor nytte. En interessant 

databank er Movebank50 (https://www.movebank.org/).  

• Relevante planer, aktuelle og historiske kort, eksisterende geologiske og hydrogeologiske undersøgelsesoplysninger 

samt eksisterende økologiske undersøgelsesoplysninger fra industriorganisationer, bygherrer, jordejere, forvaltere af 

lokaliteter eller naturbeskyttelsesmyndigheder og -organisationer 

• Strategiske og projektrelaterede miljørapporter og VVM-redegørelser, relevante vurderingsrapporter og anden 

dokumentation, hvis planer eller projekter tidligere er blevet vurderet 

• Yderligere markundersøgelser af habitater og/eller arter, hvis de eksisterende data om f.eks. habitatareal eller 

bestandstørrelse ikke er tilstrækkeligt detaljerede (se Boks 3-2) 

 

Fastsættelse af et relevant referencegrundlag involverer tre trin:  

For det første er det vigtigt at begynde med en skrivebordsgennemgang. Under denne gennemgang opstilles 

de EU-beskyttede naturtyper og arter, for hvilke Natura 2000-lokaliteten (-lokaliteterne) er blevet udpeget, i 

undersøgelsesområdet. I denne forbindelse indsamles og evalueres de foreliggende oplysninger om disse 

habitater og arter og om miljømæssige og økologiske elementer, der er beliggende ud for den udpegede 

lokalitets grænser, som kan være knyttet til bevaringsmålsætningerne for lokaliteten (lokaliteterne).  

For det andet anses det for god praksis, især for projekter på land, at en kvalificeret og erfaren miljøspecialist 

foretager et rekognosceringsbesøg på stedet. Dette rekognosceringsbesøg på stedet kan f.eks. omfatte 

drøftelser med lokale arealbrugere og -forvaltere for at få en bedre forståelse af de sæsonbetingede forhold, 

der kan påvirke biodiversiteten på lokaliteten (f.eks. afbrænding af græsarealer om efteråret for at producere 

                                                      

49 Se f.eks. The Wind Power https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php 
og 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/. 
50 I Grækenland bruger mange bygherrer eller konsulenter allerede denne onlinedatabase i VVM-processen (eller endda 
inden processen). Feltet "Tracking Data Map" indeholder flere projekter med tilgængelige data (hvoraf nogle af dem er 
tilgængelige online, mens administratoren skal kontaktes i andre tilfælde). Data henviser til fuglelokationer/-træk, der er 
udstyret med GPS-sendere. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
https://www.movebank.org/
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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frisk vækst det følgende forår). I Boks 3-4 opsummeres de vigtigste punkter for et rekognosceringsbesøg på 

stedet. 

Boks 3-4 Tjekliste for rekognosceringsbesøg på stedet (vindmølleprojekter på land) 

• Er referenceoplysningerne ajourførte? Er der f.eks. sket en reduktion af arealet af habitater, for hvilke lokaliteten er 

udpeget, som følge af kysterosion, er der nye områder, der understøtter habitat, der er skabt ved 

arealforvaltningspraksis, f.eks. skovbrug, eller der er tegn på ændring i antallet af ynglepar i en havfugleart, for hvilken 

lokaliteten er udpeget? 

• Er der nye områder, som er af betydning for de EU-beskyttede naturtyper og arter? Er der f.eks. nye rastepladser eller 

fourageringsområder til fugle/flagermus inden for eller uden for Natura 2000-lokalitetens grænser? 

• Er undersøgelsesområdet hensigtsmæssigt? Bør det på grundlag af ovenstående dække hele det område, der kan 

blive berørt af planen eller projektet? 

• Er de lokale interessenter blevet hørt? Høring er især vigtigt, hvis der er store sæsonbestemte udsving i biodiversiteten, 

og/eller hvis der er sæsonbestemte arealforvaltningsmetoder, f.eks. afbrænding af vegetation eller jagt. 

• Hvad er begrænsningerne for undersøgelsesarbejdet? Er der f.eks. sikker adgang og klare synslinjer for visuelle 

undersøgelser, og vil sæsonbestemte arealforvaltningsmetoder påvirke resultaterne? Rekognosceringsbesøg på 

stedet og høringen af de lokale interessenter vil gøre det muligt at fastslå, hvilke begrænsninger der vil gøre sig 

gældende, og udpege de egnede undersøgelsesmetoder og -steder, hvorfra data kan indsamles. 

 

For det tredje skal kvalificerede og erfarne miljøspecialister — hvis der konstateres mangler på viden, eller 

hvis data ikke er ajourførte — planlægge og gennemføre undersøgelser, hvor de indsamler og ajourfører 

oplysninger som nødvendigt. Vurderingen af, om dataene er ajourførte, afhænger af undersøgelsens art, om 

de foregående undersøgelser blev udført under optimale betingelser eller på den optimale årstid, og om 

miljøforholdene har ændret sig. Det er god praksis at indsamle data senest 1-3 år efter vurderingen. 

Tidsrammen for indsamling af referencedata skal fastlægges fra sag til sag under hensyntagen til den 

generelle mangel på eksisterende data, den fulde årlige livscyklus for arterne og den eksisterende viden om 

variation fra år til år (f.eks. hvis arters træk kan være påvirket af vejrforhold). 

Når den periode, for hvilken undersøgelsesdata skal indsamles, fastlægges, skal det også overvejes, hvordan 

dataene vil blive analyseret (se også kapitel 7).  

Det er god praksis at sikre, at føranlægsundersøgelser udformes, således at der foretages en sammenligning 

med resultaterne af overvågning efter anlægsfasen, og således at metoderne registreres i så mange detaljer, 

at der opnås kontinuitet i metoden og analysen, selv om der sker personaleudskiftninger (som det ofte er 

tilfældet med flerårige projekter). 

Reference til økologiske undersøgelsesmetoder findes i diskussionen af potentielle virkninger i kapitel 4.2 

(onshore) og kapitel 6 (offshore). 

Yderligere vejledning om gennemførelsen af referenceundersøgelser findes i Kommissionens "Methodological 

guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" (Europa-Kommissionen, 

2019) og i "Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data" (Gullison et al., 2015). 

3.4 Vurdering af kumulative virkninger 

3.4.1 Hvilke aktiviteter skal tages i betragtning? 

En vindenergiplan eller et vindenergiprojekt kan interagere med andre planer og projekter og medføre 

kumulative virkninger på EU-beskyttede arter og habitattyper.  

Kumulative miljøvirkninger kan defineres som virkninger på miljøet, der forårsages af den kombinerede 

påvirkning fra tidligere, nuværende og fremtidige aktiviteter. Selv om virkningerne af ét anlæg måske ikke er 

væsentlige, kan de kombinerede virkninger af flere anlæg i fællesskab være væsentlige. Kumulative virkninger 

er særdeles relevante for udbredelsen af vindenergi som følge af det stadigt stigende antal ansøgninger om 

vindenergianlæg og den forventede forøgelse af kapaciteten i de kommende år (se kapitel 1 om 

vindenergipolitik).   
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Eftersom vurderingen af kumulative virkninger af planer og projekter er et krav i henhold til habitatdirektivets 

artikel 6, stk. 3, og i henhold til SMV- og VVM-direktivet (bilag III og IV), er de vigtigste principper for denne 

vurdering i forbindelse med vindenergianlæg beskrevet nedenfor.  

For det første gælder bestemmelsen "i fællesskab" for både screeningen og den passende vurdering, i 

henhold til artikel 6, stk. 3.  

For det andet gælder bestemmelsen "i fællesskab" for planer eller projekter, som er fuldført, godkendt, men 

endnu ikke fuldført, eller foreslået. Ud over virkningerne af de planer eller projekter, som er hovedgenstanden 

for vurderingen, kan det være hensigtsmæssigt at vurdere virkningerne af allerede gennemførte planer og 

projekter. Selv om allerede gennemførte planer og projekter i sig selv er undtaget fra kravet om vurdering i 

medfør af artikel 6, stk. 3, er det stadig vigtigt at tage dem i betragtning ved vurderingen af virkningerne af den 

nuværende plan eller det nuværende projekt for at fastslå, om der er potentielle kumulative virkninger af det 

nuværende projekt i fællesskab med andre allerede fuldførte planer og projekter. Virkningerne af fuldførte 

planer og projekter vil normalt være en del af lokalitetens referencebetingelser i denne fase (se kapitel 3.3). 

Planer og projekter, som tidligere er blevet godkendt, men som endnu ikke er blevet gennemført eller fuldført, 

bør være omfattet af bestemmelsen om kombination. For så vidt angår andre foreslåede planer og projekter, 

vil det af hensyn til retssikkerheden være hensigtsmæssigt at begrænse bestemmelsen om "i fællesskab" til 

planer, som faktisk er blevet foreslået, dvs. for hvilke der er indgivet en ansøgning om godkendelse eller 

tilladelse (se kapitel 4.5.3). 

Det skal desuden bemærkes, at vurderingen af kumulative virkninger ikke er begrænset til vurderingen af 

tilsvarende typer af planer og projekter, der dækker samme sektor (f.eks. en række vindmølleparker). 

Vurderingen bør omfatte alle typer planer eller projekter, som i fællesskab med den pågældende vindmøllepark 

eller vindenergiplan kan have en væsentlig virkning. 

Tilsvarende bør vurderingen tage hensyn til de kumulative virkninger ikke blot mellem projekter eller mellem 

planer, men også mellem projekter og planer (og omvendt). Et nyt projekt, der vedrører opførelsen af en 

vindmøllepark i nærheden af en Natura 2000-lokalitet, har f.eks. i sig selv ikke nogen negativ virkning på 

lokaliteten, men hvis det overvejes i fællesskab med et allerede godkendt transportinfrastrukturprojekt for det 

samme område, kan disse virkninger blive tilstrækkeligt væsentlige til at påvirke lokaliteten negativt. På den 

anden side har en plan eventuelt ikke nogen væsentlig indvirkning på Natura 2000-lokaliteter i sig selv, men 

vil muligvis blive vurderet anderledes i fællesskab med et allerede et foreslået eller godkendt større 

udviklingsprojekt, som ikke indgår i planen (se kapitel 4.5.3). 

Fastlæggelse af det hensigtsmæssige fysiske omfang i forbindelse med kumulative virkninger kan være en 

udfordring, især ved vurderingen af virkningerne på trækfugle og flagermus. Som nævnt i kapitel 3.2 

(afgrænsning) bør de kompetente myndigheder og bygherrerne samarbejde med interessenter for at afgrænse 

vurderingen.  

En vigtig udfordring ved vurderingen af kumulative virkninger er at få en forståelse af, hvordan virkningerne 

akkumuleres, hvilke vigtige økologiske tærskler der er vigtige, og hvornår disse overskrides. Dette er bestemt 

et komplekst spørgsmål, og det må anerkendes, at der er mange usikkerhedsmomenter. Alle 

usikkerhedsmomenter i forbindelse med vurderingen af væsentlighed (se 3.5) er også relevante for 

vurderingen af kumulative virkninger, men nu er kompleksiteten endnu større. Følgende gør sig f.eks. 

gældende:  

• Der er stadig kun meget begrænset viden om virkningerne på bestandens størrelse. Vurderinger af 

kumulative virkninger er begrænset af den grundlæggende viden om bestandens dynamik (f.eks. hvor 

meget plads kræver bestemte arter? Kan de let finde andre fourageringssteder?). Især for 

offshorevindenergianlæg er der vanskeligt at undersøge virkningerne på størrelsen af bestandene af 

flagermus, fugle og havpattedyr.  

• Det er vanskeligt at forstå det overordnede pres på receptorer (f.eks. fiskeri, forurening, støj osv.). Det er 

en udfordring at undersøge de forskellige former for pres, der kumulativt følger af forskellige aktiviteter 

inden for det samme område.  

• Det er vanskeligt at forudsige, hvordan forskellige arter vil anvende landskabet eller havområdet, når der 

er mange forskellige projekter. 



 

Vejledende dokument om vindenergianlæg og EU's naturlovgivning 99  

• Det er ikke altid klart, hvordan små projekter skal håndteres, når der i nærheden findes et stort projekt, som 

automatisk vil dominere alle elementer af kumulativ virkning. Der er desuden en tendens til at glemme, at 

projekter, der screenes fra, fordi de ikke har væsentlige virkninger, altid bidrager til kumulative virkninger.   

 

En anden årsag, der bidrager til kompleksiteten af vurderingen af kumulative virkninger, er mangel på data, 

ikke kun om virkninger (f.eks. dødelighed eller fordrivelse), men også om de aktiviteter, der skal tages i 

betragtning:   

• Post-overvågningsdata lagres ofte ikke i en offentlig database og behandles sjældent på en måde, der gør 

det muligt at udnytte oplysningerne (f.eks. mønstre eller foranstaltningers effektivitet) i fremtidige 

vurderinger af planer eller projekter. 

• I medlemsstater uden nationale retningslinjer for post-overvågning er der problemer med inkompatible 

metoder (og det samme gælder på tværs af nationale grænser).  

• Der er en generel mangel på offentlige databaser, som kan give en fysisk oversigt over eksisterende og 

planlagte aktiviteter og tilknyttede oplysninger om deres primære karakteristika (f.eks. antal vindmøller, 

vindmøllernes højde, præcis beliggenhed, link til geografiske informationssystemer (GIS) osv.).   

 

Endelig er det ved vurdering af kumulative virkninger en almindelig udfordring at afgøre, hvordan "byrden" af 

de kumulative virkninger skal fordeles, når projektanlæg gennemføres sekventielt. Den mest almindelige 

tilgang i dag er baseret på "først til mølle" -princippet, som betyder, at det sidste projekt tilskrives alle 

virkningerne af de foregående projekter. Følgelig er planer og projekter, der kommer efter allerede godkendte 

planer og projekter i samme område, udsat for en større risiko for at blive afvist på grund af den øgede risiko 

for væsentlige virkninger.  

På trods af alle disse udfordringer bør potentielle kumulative virkninger vurderes på grundlag af velfunderede 

referencedata og ikke kun på grundlag af kvalitative kriterier. De bør også vurderes som en integreret del af 

den samlede vurdering og ikke blot som en "refleksion" i slutningen af vurderingsprocessen.  

Der forskes i stigende grad i udviklingen af forsvarlige tilgange til vurdering af kumulative virkninger, primært i 

forhold til offshorevindenergi. Det forventes, at der vil blive opstillet flere retningslinjer i de næste par år.  

3.4.2 Anbefalet tilgang til vurdering af kumulative virkninger i 
vindenergisektoren 

Det følgende kapitel omhandler de anbefalede tilgange til håndtering af ovennævnte udfordringer. Disse 

tilgange er opstillet efter omfattende høringer af interessenter i alle EU's medlemsstater som led i dette projekt.  

Planer eller projekter vedrørende vindenergianlæg bør overvejes i fællesskab med andre aktiviteter, 

der kan have virkninger på de samme EU-beskyttede naturtyper og arter. Udviklingen af 

energinetinfrastruktur har f.eks. de samme typer virkninger på fugle. Vurderingen bør desuden omfatte 

både eksisterende anlæg og planer eller projekter som er fuldført, godkendt, men endnu ikke fuldført, 

eller foreslået (se 3.4.1). Det er derfor vigtigt, at der er adgang til data om disse andre aktiviteter og 

deres virkninger. Oplysninger fra post-overvågning af aktive vindmølleparker kan f.eks. bruges til 

vurdering af dødelighed i forbindelse med en nyopført vindmøllepark.  

Bygherrer bør tage hensyn til kumulative virkninger som en integreret og meningsfuld af den samlede 

vurdering. Tidlig kontakt mellem bygherrer og kompetente myndigheder, f.eks. i forbindelse med 

afgrænsning eller dataindsamling, vil forbedre kvaliteten af sådanne vurderinger. I nogle tilfælde kan 

det imidlertid være mere hensigtsmæssigt at flytte ansvaret for vurderingerne af kumulative virkninger 

fra projektherrerne til myndighederne, fordi de har det bedste overblik over og kendskab til andre 

aktiviteter inden for store områder. Myndighederne bør i det mindste indsamle alle relevante 

oplysninger og stille dem til rådighed for projektbygherrer og -konsulenter. Oprettelsen af en national 

eller regional database kan også gøre det lettere at få et overblik over forskellige aktiviteter. Ideelt skal 

databasen indeholde et dynamisk kort, som kan bruges til at søge efter alle projekter, herunder 

projekter i planlægningsfasen. Dette vil forbedre kvaliteten af beslutningstagningen. 

Det fysiske omfang bør omfatte det geografiske område, inden for hvilket alle plan- eller 

projektaktiviteter og deres kumulative virkninger kan forventes at have indvirkning på 

bevaringsmålsætningerne for de pågældende Natura 2000-lokaliteter. Proportionalitetsprincippet bør 

anvendes til at fastslå, hvilken indsats der er nødvendig for at gennemføre en vurdering af de 
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kumulative virkninger, i forhold til kravene i artikel 6, stk. 3 (se god praksis Casestudie 3-1). For planer 

vedrørende store vindenergianlæg, som hovedsagelig er offshore, men som også kan være 

landbaserede, anbefales en grænseoverskridende tilgang.   

Vurderingen af kumulative virkninger i forbindelse med fysisk planlægning er nødvendig for at kunne 

udpege "områder, der egner sig til anvendelse af energi fra vedvarende energikilder "med lav 

miljørisiko", i overensstemmelse med det reviderede direktiv om vedvarende energi. Der tages bedre 

højde for kumulative virkninger i SMV-vurderinger og tilknyttede passende vurderinger, især med 

hensyn til maritim fysisk planlægning, da disse fysiske planer dækker alle marine aktiviteter.  

Der kan med fordel kastes et blik på eksisterende god praksis for håndtering af usikkerhed i forbindelse 

med vurdering af kumulative virkninger. Nederlandene har udviklet en "Framework Ecology and 

Cumulation"-proces (Casestudie 3-2), som understøtter udviklingen af offshorevindenergianlæg. Ved 

at anvende denne ramme på alle planlagte vindmøller i et bestemt havområde undgås "først til mølle"-

tilgangen, hvor det sidst tilkomne projekt bærer den største risiko for afslag på grund af kumulative 

virkninger. 

 

Casestudie 3-1 Vejledning om vurdering af det fysiske omfang af vurderinger af kumulative virkninger 
i forbindelse med fuglebestande i Flandern (Belgien) 

Nogle medlemsstater eller regioner har opstillet specifik vejledning om spørgsmål vedrørende vurdering af kumulative 

virkninger. Flandern (Belgien) har udarbejdet retningslinjer for håndtering af miljørisici og overvågning i forbindelse med 

vindenergianlæg på land samt fugle og flagermus. De anfører, at det ikke er nødvendigt at undersøge bestand-

/bevaringsstatus ud over de nationale grænser. De kumulative virkninger af højspændingsledninger eller vindmølleparker 

på vigtige årstidsbestemte trækruter for fugle vurderes for en subregional (lokal) trækrute i Flandern (anslået andel af 

bestanden, der flyver ad denne trækrute, hvor der planlægges en ny højspændingsledning eller vindmøllepark).  

 

Der benyttes følgende tilgang: 

• For individuelle projektforslag er det urealistisk at vurdere alle mulige kumulative virkninger, primært fordi de 

nødvendige oplysninger om vurderingsskalaen ikke er tilgængelige, heller ikke på lokalt/subregionalt niveau (den 

regionale skala er Flandern, og den regionale skala er "subregional"). Det er dog muligt i det mindste at vurdere de 

kumulative virkninger af lignende nylige projekter og planer (vindmølleparker og højspændingsledninger) med de 

metoder, der er beskrevet i vejledningen (anslået tærskel for yderligere dødelighed på 1-5 % af bestandens normale 

årlige dødelighed (nuværende naturlig og menneskeskabt dødelighed, se 5.4.2)) 

• For at opnå en pragmatisk vurdering af de kumulative virkninger vurderes virkningerne af hver planlagt 

højspændingsledning og vindmøllepark særskilt efter en lokal eller regional skala. I de fleste tilfælde anvendes den 

lokale skala. For overvintringsænder omfatter den subregionale skala f.eks. alle ænder i de områder, der er økologisk 

forbundne i vintersæsonen. Der kan foretages en vurdering efter større skala, når de kumulative virkninger kan 

beregnes tilstrækkeligt. For at vurdere de mulige væsentlige virkninger på integriteten af en Natura 2000-lokalitet (eller 

et net af lokaliteter), skal bestanden vurderes efter en mindre skala. I fremtiden skal der opstilles en model med regional 

skala for regelmæssigt at vurdere de kumulative virkninger af alle vindmølleparker i Flandern, fortrinsvis baseret på 

overvågningsresultater fra alle aktive vindmølleparker. Resultatet af modellen kan bruges til at forbedre de lokale eller 

subregionale tærskler. 

Kilder: Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Egetbidrag voor 

risicoanalyse en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Bruxelles. 

Everaert J. (2017). Dealing with uncertainties in bird and bat population impact assessments for individually planned wind 

farms. Præsentation på "Conference on Wind energy and Wildlife impacts (CWW)", 6.-8. september 2017, Estoril, 

Portugal. 

 

Casestudie 3-2 Håndtering af vurdering af kumulative virkninger af offshorevindenergianlæg i 
Nederlandene 

Nederlandene har besluttet, at offshorevindenergianlæg skal generere i alt 4 450 MW elektricitet inden 2023 og i alt 

11 500 MW mellem 2024 og 2030. På nuværende tidspunkt (2019) er kun 1 000 MW blevet opført eller er under opførelse. 

De vedtagne beslutninger er registreret i "Roadmap Offshore Wind the Netherlands", som er en køreplan, der indeholder 

en detaljeret fysisk kortlægning af og en tidsramme for opførelsen af de nye vindmølleparker.  
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Da de kumulative virkninger forventes at blive væsentlige, har den nederlandske regering udviklet en "Framework 

Ecology and Cumulation", som skal understøtte udviklingen af offshorevindenergianlæg. Denne ramme indeholder 

retningslinjer for, hvordan kumulative virkninger beregnes. Den anvendes på alle fysiske beslutninger vedrørende 

offshorevindenergianlæg, herunder VVM-vurderinger og passende vurderinger. Det er et levende dokument, som 

løbende tilpasses på grundlag af ny videnskabelig viden og nye data. Den består af en hovedrapport med 

metodevejledning og en række underrapporter med særligt fokus på receptorgrupper (fugle, flagermus og havpattedyr). 

Disse underrapporter indeholder mere detaljerede metoder og modeller samt de forventede resultater baseret på 

gennemførelsen af køreplanen. Der er for nylig tilføjet et sammendrag, som sammenfatter hver underrapport og de 

betingelser, der skal opfyldes ved gennemførelsen af køreplanen for 2030.  

 

Rammen bygger på resultaterne af de forskningsprogrammer, der er udviklet siden 2010, for at afhjælpe mangler på 

viden. 

  

De senest opdaterede beregninger omfatter ikke de planlagte vindenergianlæg i den nederlandske del af Nordsøen, men 

også de planlagte vindenergianlæg i andre dele af Nordsøen.  

 

Begrebet "potentiel biologisk fjernelse" bruges som en acceptabel tærskel for at vurdere den kumulative virkning af 

vindenergianlæg på en række fugle- og flagermusarter samt på marsvin. For trækfuglearter blev potentiel biologisk 

fjernelse sammenlignet med den samlede trækfuglebestand. Der blev foretaget beregninger og modelberegninger for at 

vurdere kollisionsrisikoen for fugle og flagermus, tab af levesteder for fugle og virkninger af undervandsstøj på marsvin. 

Resultaterne blev omsat til godkendelsesvilkår, der skulle opfyldes af nye havvindmølleparker. Et eksempel på fordele 

ved løbende forskning for både projektbygherrer og biodiversiteten er de godkendelsesvilkår, der er blevet tilpasset for 

at mindske kollisionsrisikoen for flagermus. Som følge af ny viden om det anslåede antal af og adfærden for 

troldflagermus, den trækkende flagermusart, der oftest krydser Nordsøen, er der opstillet et nyt sæt godkendelsesvilkår 

baseret på flere miljøparametre. Ved at målrette mod bestemte vilkår reduceres tabet af energiproduktion fra nedlukning 

(med 12 % for en moderne vindmølle), samtidig med at risikoen for dødelighed reduceres betydeligt. De nye 

godkendelsesvilkår omfatter:  

• Periode: 25. august-10. oktober 

• Tidspunkt af døgnet: hele natten (fra solnedgang til solopgang) 

• Vejr: kontroller vindretning, vindhastighed og temperatur (se Tabel 3-1) 

• Vindhastighed ved igangsætning af vindmøllen (cut-in-vindhastighed): se Tabel 3-1 (kombination af vindretning og 

temperatur definerer betingelserne for at starte eller standse en vindmølle).  

 

Det bør understreges, at godkendelsesvilkårene for flagermus er baseret på begrænsede data og faglige vurderinger, 

herunder observationer af flagermusaktiviteter under forskellige miljøforhold, navnlig vindhastighed. Da 

flagermusdødsfald på havet sjældent registreres, kan effektiviteten af denne afhjælpningsstrategi ikke overvåges direkte.  

 
Tabel 3-1 Optimal standstill-betingelse for nye havvindmøller, Nederlandene  

 

Kilde: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/. For mere 

konkrete oplysninger om forskningen, se Leopold et al., 2014. A first approach to deal with cumulative effects on birds 

and bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North Sea. IMARES Report C166/14 

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_an

d_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea). 

  

3.5 Håndtering af usikkerhed i forbindelse med vurdering og 
godkendelse af vindenergianlæg 

Under proceduren for passende vurdering og den forudgående screening konstateres der ofte mange 

usikkerhedsmomenter. De kan opstilles i følgende kategorier (Bodde et al., 2018): 

• iboende, dvs. de kan ikke fastlægges præcist 

• videnskabelige, dvs. den nuværende viden er ufuldstændig eller har et stort konfidensinterval 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
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• sociale, dvs. der er ikke enighed om, hvilke oplysninger der er relevante eller nødvendige 

• juridiske, dvs. de oplysningerne, der kræves for at overholde en retlig standard, kendes ikke. 

 

Overvindelsen af usikkerheden i hver kategori kræver typisk, at der anvendes mere end én tilgang. I 

forbindelse med en passende vurdering er det typisk den iboende og videnskabelige usikkerhed, der fører til 

social og juridisk usikkerhed. Det er ofte nødvendigt at finde løsninger på iboende og/eller videnskabelig 

usikkerhed for at kunne gennemføre vurderingsprocessen (cCasestudie 3-3). 

Dette er vigtigt i forbindelse med beslutningstagningen, hvor det påhviler de kompetente nationale 

myndigheder på baggrund af konklusionerne i den passende vurdering om virkningerne af en plan eller et 

projekt på den berørte Natura 2000-lokalitet at godkende planen eller projektet. De kan kun give deres 

godkendelse, når de har sikret sig, at planer eller projekter ikke har nogen negative virkninger på lokalitetens 

integritet. Det forholder sig således, når det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan 

fastslås, at der ikke er sådanne virkninger. Hvis der fortsat er tvivl, skal den kompetente myndighed afvise at 

godkende projektet eller planen. Derudover fremgår det, at kriteriet for at opnå tilladelse, fastsat i 

habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, andet punktum, integrerer forsigtighedsprincippet og gør det muligt 

effektivt at forebygge, at beskyttede lokaliteters integritet skades som følge af planerne eller projekterne. Et 

mindre strengt godkendelseskriterium kunne ikke med samme effektivitet sikre, at bestemmelsens målsætning 

om beskyttelse af lokaliteter blev opfyldt. Det skal derfor bevises, at der ikke er nogen virkninger, snarere 

end at de forekommer, hvilket afspejler forsigtighedsprincippet. Heraf følger, at den passende vurdering skal 

være tilstrækkelig detaljeret og begrundet til at kunne dokumentere fravær af skadelige virkninger på baggrund 

af den bedste tilgængelige videnskabelige viden på området (Europa-Kommissionen, 2019, kapitel 4.7.3). 

I Boks 3-5 opsummeres typiske spørgsmål om usikkerhed i forbindelse med vindenergianlæg. Usikkerhed i 

forbindelse med vurdering af væsentlige virkninger håndteres bedst ved at udpege kilderne til usikkerhed så 

tidligt i planen eller projektet som muligt. Ved at inddrage og høre de kompetente nationale myndigheder og 

de vigtigste interessenter (se kapitel 3.6) kan man finde et fælles grundlag for håndteringen af sådan 

usikkerhed. 

Casestudie 3-3 Anvendelse af forsigtighedsprincippet ved vindenergiplanlægning — Capercaillie, 
Schwarzwald (Tyskland) (LIFE-projekt: LIFE98_NAT_D_005087) 

Sted: Schwarzwald, Tyskland. 

 

Art: Capercaillie Tetrao urogallus 

 

Udfordring: Manglende viden om, hvordan vindenergianlæg vil true artens 

bestand.  

 

Løsning: Der kompenseres for denne mangel på viden ved at udnytte den 

tilgængelige viden om den udsatte art bedst muligt. Ved systematisk at kombinere 

oplysninger om den nuværende udbredelse, det langsigtede habitatpotentiale og 

modellerede artsspecifikke spredningsmønstre med økologiske parametre fra 

offentliggjort litteratur (dvs. stedets størrelse, kvalitet, tilgængelighed, nuværende 

anvendelse, funktion og konnektivitet) blev der i undersøgelsen udpeget områder 

med forskellig funktionalitet og betydning for metabestandens persistens og 

konnektivitet. Disse oplysninger blev anvendt i et fysisk koncept, som definerede 

fire områdekategorier med forskellige implikationer for vindenergianlæg. Det tildelte 

den højeste prioritet til områder, der dækker de fysiske og funktionelle krav for en 

levedygtig minimumsbestand, dvs. områder med den største plausibilitet med 

hensyn til trussel og den mindste usikkerhed med hensyn til vigtigheden for bestanden, og dermed den stærkeste 

begrundelse for forebyggende foranstaltninger.  

 

Denne tilgang har desuden den fordel, at den hverken er for restriktiv eller for lempelig. 

 

Dette arbejde udmøntede sig i følgende generelle anbefalinger med hensyn til anvendelse af forsigtighedsprincippet på 

området: 

De forebyggende foranstaltninger bør fokusere på den relevante økologiske enhed, dvs. være målrettet mod 

levedygtige bestande og ikke lokale forekomster eller individuelle dyr. 
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Foranstaltningerne bør tage hensyn bestandenes dynamik, f.eks. udsving i forekomst og bestandkonnektivitet, og 

ikke kun anvende et øjebliksbillede af data om forekomst. 

Foranstaltningerne bør baseres på en differentieret risikovurdering, som tager højde den anslåede sandsynlighed 

for og alvoren af truslen mod bestanden, og bør medføre graduerede forvaltningsmæssige konsekvenser eller 

restriktioner. 

Resultaterne skal sikre, at i det mindste minimumskravene for en levedygtig bestand opfyldes, indtil der foreligger 

yderligere viden. 

Da forebyggende foranstaltninger altid er en midlertidig løsning, skal der foretages regelmæssige revisioner baseret på 

ajourført viden. Dette sikrer også, at forsigtighedsprincippet fremmes som et værdifuldt og berettiget grundlag for 

afvejning af økologiske risici i forbindelse med bevaring og fysisk planlægning. 

Kilde: Braunisch V. et al., 2015.  

 

Boks 3-5 Eksempler på usikkerhed ved planlægning og godkendelse af vindenergianlæg 

• Planens eller projektets beliggenhed — der kan være ringe eller ingen forudgående viden om den økologiske 

betydning af planens eller projektets beliggenhed. Dette er ofte tilfældet på niveauet for fysisk planlægning, og når 

der ikke foreligger risikokort for vilde dyr og planter. 

• Tendenser i projektforslag — projekter udvikler sig typisk fra teknisk gennemførlighed (også kaldet "pre-front end 

engineering design") til konstruktion, hvor screening og vurdering af væsentlige virkninger finder sted mellem de to 

faser i projekteringen.  

• Referencedata — data kan være ufuldstændige eller ikke-eksisterende, og det kan medføre et krav om undersøgelse 

af et tilstrækkeligt stort område (for at overvåge både selve lokaliteten og det omgivende landskab med henblik på at 

kortlægge funktionelt forbundne habitater, f.eks. rastepladser for flagermus) med henblik på at tilvejebringe vigtige 

data, f.eks. estimater af arters udbredelse/tæthed. 

• Prædiktive modelparametre — der kan foreligge begrænsede data om centrale variabler, f.eks. fugles flyvehøjder, 

flyve-/svømmehastigheder, døgnaktivitetsmønstre, fordrivelsestærskler, dødelighed og bestandreaktion på 

forstyrrelse eller dødelighed. Der kan også foreligge begrænsede data om landskab og vejrforhold, som påvirker en 

arts tilstedeværelse og risici (f.eks. flagermus). Hvis der foreligger begrænsede data, må der anvendes 

ekspertvurderinger og antagelser, som i sig selv er usikre. 

• For kombinerede planer og projekter er det ofte usikkert, hvilke planer og projekter der i virkeligheden bidrager til 

kumulative virkninger (se kapitel 3.4 om vurdering af kumulative virkninger). Typisk varierer 

dataindsamlingsmetoderne, analyseteknikkerne og tilgangen til håndtering af usikkerhed mellem forskellige passende 

vurderinger. Det kan derfor være vanskeligt at foretage en pålidelig kvantitativ vurdering af de kumulative virkninger. 

 

Forsigtighedsprincippet anvendes ofte sammen med worst-case-scenarier. Der er dog behov for forsigtighed. 

Kommissionen anerkender, at "når de eksisterende data er utilstrækkelige eller ufuldstændige, vil det være 

fornuftigt og klogt at vælge en worst-case-hypotese i forbindelse med miljøbeskyttelse, sundhed og sikkerhed. 

Hvis sådanne hypoteser akkumuleres, når man frem til en overdrivelse af den reelle risiko, men det giver en 

vis sikkerhed for, at den i hvert tilfælde ikke undervurderes" (Europa-Kommissionen, 2000). En "overdrivelse 

af den reelle risiko", som Kommissionen nævner, kan tilskrives det forhold, at det øverste skøn af et 

usikkerhedsmoment ofte bruges til at vurdere væsentligheden. Hvis en model f.eks. viser, at 5-10 havpattedyr 

af en bestemt art kan blive udsat for høreskader (se kapitel 6.5), antages det ved vurderingen af væsentlighed 

sædvanligvis, at ti dyr udsættes for skader. I samme eksempel med havpattedyr og undervandsstøj benyttes 

worst-case-antagelser for det støjniveau, der forventes fra nedramning af pæle51, anlægsvarigheden, 

spredningen af denne undervandsstøj, eksponeringen af havpattedyr og de forventede virkninger på dyr. Det 

er imidlertid de kompetente nationale myndigheder, der har ansvaret for at afgøre, om det på grundlag af de 

fremlagte beviser er sikkert, at det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke 

er virkninger på lokalitetens integritet.  

En anden type usikkerhed vedrører et projekts konstruktionsmæssige karakteristika. Når en national 

myndighed godkender en plan eller et projekt, skal den have en fuldstændig forståelse af de sandsynlige 

væsentlige virkninger. Hvis den nationale myndighed finder, at beskrivelsen af planen eller projektet ikke giver 

tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke hersker videnskabelig tvivl om den anslåede væsentlighed af disse 

                                                      

51 Nedramning af pæle er den proces, hvorved en pæl føres ned i jorden uden først at udgrave området. 
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virkninger, skal de kræve flere oplysninger eller afvise ansøgningen. Den tilgang, der er beskrevet i 

cCasestudie 3-4, illustrerer, hvordan usikkerhed i et projektforslag kan indarbejdes i vurderingen af væsentlige 

virkninger, samtidig med at den kompetente nationale myndighed får den sikkerhed, der er nødvendig for at 

vurdere væsentligheden. 

Det er også god praksis tidligt i vurderingen af en plan eller et projekt at klarlægge forventningerne med hensyn 

til, hvad der er acceptabelt og rimeligt i forhold til anvendelsen af forsigtighedsprincippet. Dette kan bl.a. gøres 

ved at nedsætte en ekspertgruppe bestående af den kompetente nationale myndighed, nationale eksperter 

og andre vigtige interessenter. Arbejdsgruppen kan udnytte den tilgængelige videnskabelige dokumentation 

bedst muligt, kortlægge, hvor der kan være usikkerhed, og aftale en tilgang, hvor sammenlignelige situationer 

behandles ens, og som ikke er for restriktiv eller lempelig. 

I tillæg C gives der en oversigt over tilgange baseret på god praksis, der kan anvendes til at overvinde 

usikkerhed, som typisk konstateres ved vurdering af vindenergianlæg.  

Casestudie 3-4 "Rochdale Envelope": usikkerhed ved projektering — Ørsteds havvindmøllepark 
"Hornsea 3"  

Udfordringen 

Det Forenede Kongerige har fastsat et mål om, at en tredjedel af landets energi skal komme fra offshorevind inden 2030. 

Samtidig sigter det mod at reducere elprisen for forbrugerne. Den nuværende procedure fra før-ansøgning til anlæg kan 

være langvarig, og den teknologi, der står til rådighed for bygherrerne, udvikler sig hurtigt. Bygherrer tilstræber derfor 

fleksibilitet i de godkendte projekter, så de kan bruge den mere omkostningseffektive og effektive teknologi, der er 

tilgængelig på anlægstidspunktet, hvilket kan være flere år efter indledningen af ansøgningsproceduren.   

 

En løsning 

"Rochdale"-projekteringsrammen til godkendelse sætter bygherrer i stand til at tage højde for nye teknologier i deres 

ansøgninger om godkendelse og imødegå en del af problemet med usikkerhed i projekteringsparametre (f.eks. 

vindmøllespecifikationer eller fundamenttype) i løbet af ansøgningsproceduren. Under denne tilgang er godkendelse 

baseret på en ramme (eller kuvert) af potentielle konstruktioner. Brugen af en projekteringsramme er prøvet i tre engelske 

retssager [R. v Rochdale MBC ex parte Milne (No 1), R. v Rochdale MBC ex parte Tew, 1999, og R. v Rochdale MBC ex 

parte Milne (No 2), 2000] og benævnes derfor ofte "Rochdale Envelope" (Infrastructure Planning Commission, 2011). 

 

Tilgangen med en projekteringsramme anvendes i de fleste ansøgninger vedrørende havvindmølleparker i Det Forenede 

Kongerige. Den komplekse karakter af havvindmølleprojekter betyder uden tvivl, at mange af detaljerne i den foreslåede 

plan vil være ukendte for ansøgeren på ansøgningstidspunktet. Det gælder f.eks.: 

• vindmøllernes og det tilhørende anlægs præcise placering og konfiguration 

• fundamenttype 

• møllespidsens præcise højde 

• kabeltype og kabelrute og 

• den præcise placering af fordelingsstationer til havs og på land.  

  

Praktiske/tekniske overvejelser 

Det centrale spørgsmål for en kompetent national myndighed, der skal godkende et vindenergianlægsprojekt baseret på 

en projekteringsramme og ikke en specifik konstruktion, vedrører miljøvirkningerne. Med hensyn til miljøvirkninger skal 

ansøgeren garantere, at VVM-undersøgelsen og den passende vurdering er baseret på worst-case-konstruktionen inden 

for de forskellige løsninger i projekteringsrammen. Worst-case-scenarierne varierer efter vurderingstypen og kan gøre 

procedurerne for VVM-undersøgelse og passende vurdering komplekse. Det er særligt vigtigt, at de hørte parter i 

godkendelsesproceduren forstår de overvejede løsninger og deres implikationer med hensyn til vurdering af væsentlige 

virkninger.  

 

Fordele 

Denne tilgang sikrer fleksibilitet i projekterings- og forberedelsesfasen af havvindmølleprojekter og sikrer frihed til at 

optimere vindmølleparametrene inden anlægget. Det er en dokumenteret og anerkendt tilgang i 

godkendelsesprocedurer, hvor et projekts endelige udformning ikke er fastlagt, og hvor der er en fast procedure for at 

sikre en grundig vurdering af de væsentlige virkninger. 

 

Casestudie: Ørsteds havvindmøllepark Hornsea 3   

Ørsted Power (UK) Ltd. (herefter Ørsted) fremmer på vegne af Ørsted Hornsea Project Three (UK) Ltd. udviklingen af 

Ørsteds havvindmøllepark Hornsea Three (herefter Hornsea 3). Hornsea 3 kommer til at omfatte op til 300 vindmøller og 

en kapacitet på ca. 2,4 GW. Anlæggets endelige kapacitet beregnes på grundlag af den tilgængelige teknologi som 
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fastsat i projekteringsrammen. I miljøredegørelsen, som indleder VVM-processen, defineres de maksimale 

konstruktionsparametre for en lang række tekniske parametre. Et eksempel gives i tabellen nedenfor.    

 

 
 

På dette tidligere trin i udviklingen af Hornsea 3 er projektbeskrivelsen vejledende, og "rammen" er blevet udformet med 

så megen fleksibilitet, at der kan foretages yderligere tilpasning af projektet under den detaljerede projektering efter 

godkendelse. Miljøredegørelsen indeholder derfor en række løsninger og parametre, som er anført med værdier. For at 

undgå overdreven forsigtighed i vurderingerne er de parametre, der vurderes i forbindelse VVM-undersøgelser ikke en 

kombination af de maksimale konstruktionsparametre for hver komponent. VVM har f.eks. ikke vurderet både det 

maksimale antal vindmøller og parametrene for den største vindmølletype inden for rammen, da dette ikke er et realistisk 

scenario. I stedet har man valgt det maksimale projektscenario for hver receptor og hver virkning, og man har undersøgt 

en række scenarier, hvor vindmøllernes fysiske størrelse er sat i forhold til deres antal og størrelsen på den tilhørende 

infrastruktur, f.eks. vindmøllefundamenter. I disse scenarier antages generelt det maksimale antal vindmøller med den 

mindste mølletype eller de største mølleparametre i rammen med færre vindmøller. 

Kilde:  

• Infrastructure Planning Commission (IPC), 2011.  

• Hornsea Project Three Offshore Wind Farm — Environmental Statement: Kapitel 3: Project Description (maj 2018) 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-

HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf. 

• Rowe, J., et al., 2017.  

• United States Department of the Interior Bureau of Ocean Energy. Management Office of Renewable Energy Programs. 

Draft Guidance Regarding the Use of a Project Design Envelope in a Construction and Operations Plan, 12. januar 

2018 https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/. 

 

 

3.6 Offentlig deltagelse og inddragelse af interessenter 

Offentlig deltagelse er et lovkrav i både VVM- og SMV-proceduren. EU-Domstolen har i nylige afgørelser 

fastslået, at det også gælder for proceduren for passende vurdering (se Boks 3-6).  

Boks 3-6 Offentlig deltagelse i proceduren efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, samt VVM- og 
SMV-direktivet 

Offentlig deltagelse i proceduren efter artikel 6, stk. 3. 

Ifølge ordlyden af artikel 6, stk. 3, skal offentligheden, når planer eller projekter, der kræver en passende vurdering, skal 

godkendes, kun høres, "hvis det anses for nødvendigt". Domstolen har imidlertid på grundlag af Aarhuskonventionen, 

som alle EU-medlemsstater har tiltrådt hver især, i sin dom præciseret, at den berørte offentlighed, herunder anerkendte 

miljø-NGO'er, har ret til at deltage i godkendelsesproceduren. Denne ret indebærer navnlig, ret til opnå "reel deltagelse 

under hele miljøbeslutningsprocessen" ved at fremkomme "med enten skriftligt eller, efter omstændighederne, ved en 

offentlig høring med ansøgeren, enhver kommentar, oplysning, analyse eller mening, som den finder relevant for den 

foreslåede aktivitet"" (C-243/15).  

 

Når den passende vurdering koordineres eller gennemføres sammen med en VVM/SMV, kan den følge 

bestemmelserne i disse direktiver.  

 

Offentlig deltagelse i henhold til VVM-direktivet 

Direktivets betragtninger: 

• En effektiv offentlig deltagelse i beslutningstagningen giver offentligheden mulighed for at fremsætte udtalelser og 

give udtryk for betænkeligheder, som kan være relevante for beslutningerne, og som beslutningstageren kan tage 

hensyn til, således at ansvarlighed og gennemsigtighed i beslutningsprocessen fremmes og offentlighedens 

opmærksomhed omkring miljøspørgsmål og dens støtte til beslutningerne øges. 

• En sådan deltagelse, herunder deltagelse af sammenslutninger, organisationer og grupper, især ikke-statslige 

organisationer, som fremmer miljøbeskyttelse, bør derfor fremmes, bl.a. ved at fremme uddannelse af offentligheden 

på miljøområdet. 

Parameter
Maksimalt projektscenario – Største antal 

vindmøller
Maksimalt projektscenario – Største vindmølle

Antal vindmøller 300 160

Mindste højde af laveste vingespids over LAT (m) 34,97 34,97

Maksimal højde på vingespids over LAT (m) 250 325

Maksimal rotorvingediameter (m) 195 265

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/


 

Vejledende dokument om vindenergianlæg og EU's naturlovgivning 106  

• Et af Århuskonventionens formål er at sikre retten til offentlig deltagelse i beslutningsprocessen på miljøområdet med 

henblik på at bidrage til at beskytte ethvert menneskes ret til at leve i et miljø, der er passende for hans eller hendes 

sundhed og trivsel. Artikel 6 i Århuskonventionen indeholder bestemmelser om offentlig deltagelse i afgørelser 

vedrørende de konkrete aktiviteter, der er opført i konventionens bilag I, og aktiviteter, som ikke er indeholdt i nævnte 

bilag I, men som kan have væsentlige indvirkninger på miljøet. 

 

Artikel 6, stk. 2: For at sikre offentlighedens effektive deltagelse i beslutningsprocedurerne informeres offentligheden 

elektronisk og ved offentligt opslag eller ved andre egnede midler om følgende tidligt i de beslutningsprocedurer på 

miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, og senest, så snart oplysningerne med rimelighed kan gives [se 

https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm for flere detaljer]. 

 

Offentlig deltagelse i henhold til SMV-direktivet 

Direktivets betragtninger:  

For at gøre beslutningsprocessen mere gennemsigtig og for at sikre, at de oplysninger, der gives med henblik på 

vurderingen, er omfattende og pålidelige, er det nødvendigt at fastsætte, at myndigheder med relevant ansvar på 

miljøområdet og offentligheden skal høres under vurderingen af planer og programmer, og at der skal fastsættes 

rimelige tidsfrister for høring, herunder afgivelse af udtalelser. 

 

Artikel 6, stk. 4: Medlemsstaterne identificerer offentligheden med henblik på stk. 2, herunder de dele af offentligheden, 

som berøres eller forventes at blive berørt af, eller som har interesse i den beslutningstagning, der er omfattet af dette 

direktiv, herunder relevante ikke-statslige organisationer, f.eks. sådanne, der fremmer miljøbeskyttelse, og andre 

berørte organisationer. 

 

Overholdelsen af bestemmelserne om høring Boks 3-6 skal baseres på god praksis for inddragelse af 

interessenter. En vurdering, som "tidligt og løbende inddrager berørte samfund og interesserede parter på en 

gennemsigtig, respektfuld og ansvarlig måde", rapporterer om resultaterne af høringen og klart angiver, hvor 

der er eller ikke er truffet foranstaltninger for at imødegå interesserede parters betænkeligheder, anses for at 

være i overensstemmelse med international god praksis (Brownlie og Treweek, 2018). 

Høringer af eksperter, relevante myndigheder, NGO'er, potentielt berørte grupper eller den brede offentlighed 

kan tilvejebringe bedre miljøoplysninger til dem, der skal udføre den passende vurdering, og til 

beslutningstagere (f.eks. ved at angive miljøvirkninger eller fastlægge passende afhjælpende foranstaltninger), 

og det kan hjælpe med at minimere potentielle konflikter og forsinkelser.  

Gennem høringer af relevante myndigheder, eksperter i biodiversitet og interessenter under de procedurer, 

der er fastsat i artikel 6, stk. 3, kan der indsamles oplysninger, og det kan sikres, at alle relevante data og 

ekspertudtalelser er tilgængelige og tages i betragtning. Naturbevaringsmyndigheder og sektorspecifikke 

myndigheder bør samarbejde under vurderingen for at sikre, at den passende vurdering baseres på de bedst 

tilgængelige oplysninger og erfaringer, og at der tages behørigt hensyn til alle relevante aspekter. 

Høring kan også finde sted på tværs af sektorer. Koordineret høring af interessenter, navnlig mellem vind- og 

solenergi- og netudviklingsprojekter, kan føre til innovativ praksis, kreative tilgange og øget fleksibilitet til at 

imødegå borgernes bekymringer og krav. Offentlighedens accept af vindmøller bør f.eks. kobles sammen med 

dens accept af netudvikling. 

I Boks 3-7 opsummeres de centrale principper for effektiv høring og inddragelse af interessenter.  

Boks 3-7 Vejledning om effektiv høring og inddragelse af interessenter (tilpasset fra Europa-
Kommissionen, 2018b) 

Tidspunkt for offentlig deltagelse. Inddragelsen af interessenter bør indledes på de tidligste trin i planlægningen af 

vindenergianlæg, således at relevante miljøoplysninger kan bruges i overvejelserne af alternative placeringer. 

Risikokortlægning af vilde dyr og planter suppleret med ajourførte oplysninger fra lokale eksperter og andre 

interessenter er det bedste grundlag for at træffe informerede beslutninger om placering. Høringen af interessenter bør 

fortsætte i de efterfølgende faser af planlægningen og godkendelsen. Generelt vil tidlig høring af interessenter forbedre 

miljøoplysningerne til beslutningstagerne, minimere misforståelser, der kan føre til konflikter og forsinkelser, og sikre 

projekter, der i højere grad accepteres med en større følelse af lokalt ejerskab (Europa-Kommissionen, 2018b).   
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Udpegning af relevante interessegrupper. Udpegningen af de relevante interessegrupper eller aktører er afgørende 

for en vellykket inddragelse af offentligheden, hvad enten det er i forbindelse med en politik, en plan eller et program 

(f.eks. sektorbestemt eller regionalt) eller et projekt. Relevante interessenter i forbindelse med planlægning og 

godkendelse af vindenergianlæg er: 

• myndigheder med ansvar for fysisk planlægning, politik for vedvarende energi, naturbevaring og landskabsbevaring 

• eksperter, navnlig lokale eksperter og NGO'er med ekspertise i lokale biodiversitetsværdier, men også eksperter i 

biodiversitetskonsekvensvurderinger, navnlig for så vidt angår vindenergi (konsulenter og forskere) 

• vindenergisektoren: sektoren selv har den praktiske ekspertise og erfaring inden for opførelse og drift af 

vindmølleparker og har ofte relevant viden om afhjælpende foranstaltningers effektivitet 

• offentligheden.  

 

En nyttig tilgang på nationalt eller regionalt plan er etableringen af platforme for multiinteressentsamarbejde med 

myndighederne, vindenergisektoren og NGO'er som centrale partnere for at indsamle og udveksle oplysninger med det 

endelige mål at udvikle protokoller. Dette er praksis i Tyskland og Frankrig (se cCasestudie 3-5 og cCasestudie 3-6).     

 

Valg af den rette form for kommunikation og høring. Inddragelse af offentligheden kan spænde fra en simpel 

videregivelse af information til høring og videre til fuld deltagelse i beslutningstagningen: 

• Information: envejsinformationsstrøm fra den projektansvarlige til offentligheden 

• Høring: udveksling af oplysninger mellem den projektansvarlige og offentligheden, idet offentligheden får mulighed 

for at udtrykke synspunkter og den projektansvarlige for at svare 

• Deltagelse: udveksling af oplysninger og idéer, hvor den projektansvarlige og offentligheden deltager i fælles analyse 

og fastlæggelse af dagsordener, og offentligheden/interessenterne er frivilligt involveret i beslutningstagningen om 

udformning og forvaltning af projektet gennem konsensus om de vigtigste punkter.  

 

Deltagelsesbaseret planlægning er naturligvis den tilgang, der først og fremmest anbefales, da det er den eneste 

meningsfulde form for inddragelse af interessenter. Hele processen skal desuden være gennemsigtig og åben, sproget 

skal være let at forstå, og dataene skal fremlægges for offentligheden efter anmodning. 

 

De følgende to casestudier beskriver veletablerede nationale samarbejdsstrukturer i forbindelse med 

vindenergi i Tyskland og Frankrig. I andre lande udvikles der specifikke forskningsprogrammer vedrørende 

vindenergi og biodiversitet, f.eks. i Sverige52, Belgien53 og Nederlandene54.  

Casestudie 3-5 Multiinteressentsamarbejde i Tyskland 

I Tyskland er der gode eksempler på samarbejde mellem interessenter på nationalt plan, for både offshore- og 

onshorevindenergianlæg. 

 

Følgende gode procedurer, som er etableret på nationalt plan, bruges til at integrere biodiversitetshensyn i planlægningen 

og godkendelsen af vindmølleparker:  

• Fastlæggelse af en kombination af fem højkvalitetskriterier (tærskler) med hensyn til væsentligheden af 

vindenergianlægs virkninger på biodiversitet  

• Organisering og koordinering af forskning og overvågning, navnlig med hensyn til fugle og flagermus, primært for 

offshorevindenergianlæg 

• Udvikling af og rådgivning om metoder til både den private og den offentlige sektor med henblik på at vurdere og 

mindske virkningen på flagermus, fugle og havpattedyr 

• Tilrettelæggelse af konferencer og workshops og deltagelse i internationale arrangementer, især af 

naturbeskyttelsesmyndigheder og sammenslutninger vedrørende vedvarende energi. 

 

Til havs 

Den tyske søfarts- og hydrografimyndighed (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) er en vigtig 

leverandør af søfartstjenester i Tyskland, som leverer forskellige tjenester, herunder miljøbeskyttelse, overvågning af 

havmiljøet og maritim fysisk planlægning i den tyske eksklusive økonomiske zone. Den har ansvaret for at godkende 

ansøgninger om havvindmølleparker og rørledninger. 

                                                      

52 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--
a-programme-of-knowledge/. 
53 https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/. 
54 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/. 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
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BSH har udstedt en række standarder for miljøundersøgelser vedrørende havpattedyr samt tekniske og 

konstruktionsmæssige krav. Disse standarder er udviklet i samarbejde mellem repræsentanter for føderale myndigheder, 

offshorevindindustrien, konsulentvirksomheder, NGO'er og forskningsinstitutter. BSH har offentliggjort følgende 

standarder55: Standardundersøgelse af virkningerne af havvindmøller på havmiljøet (StUK 4), opdelt: 

• Instrukser i måling af undervandsstøj 

• Havvindmølleparker — prognoser for undervandsstøj og mindstekrav til dokumentation 

• Målespecifikation for kvantitativ bestemmelse af støjkontrolsystemer 

• Evaluering af kalibreringen af C-POD-anordninger, der anvendes til at spore havpattedyrs lyde (kun på tysk) 

• Undersøgelse af bentos, biotopstruktur og biotoptyper i forbindelse med ansøgninger om kabelbakker til tilslutning 

af havvindmølleparker (kun på tysk) 

• Standardkonstruktion: mindstekrav til konstruktion af offshorestrukturer i den eksklusive økonomiske zone. 

 

Der findes en standardprocedure for basisovervågning af havmiljøet (inden godkendelse af et projekt) og for den 

obligatoriske overvågning under opførelsen og driften af en vindmøllepark. Referenceundersøgelser skal udføres i to år 

forud for opførelsen af vindmølleparken. Hvis der er gået mere end fem år mellem afslutningen af 

referenceundersøgelserne og påbegyndelsen af anlægsfasen, skal der gennemføres endnu en komplet toårig 

referenceundersøgelse. 

 

På land 

Med hensyn til vindenergianlæg på land i Tyskland har man etableret den almennyttige sammenslutning FachAgentur 

Windenergie (FA Windenergie), som har repræsentanter fra forbundsregeringen, staterne, kommunerne, industrien og 

miljøorganisationer samt virksomheder. FA Windenergie samler et stort antal interessenter og hjælper dem med at 

håndtere fælles udfordringer ved at dele information, forskning og viden. 

 

FA Windenergie har f.eks. offentliggjort en oversigt over god praksis for udvikling af vindenergianlæg i skove. For 

Windpark Lauterstein, Göppingen, har en samarbejdsbaseret tilgang, der involverede alle interessenter, ført til positive 

erfaringer med planlægning og gennemførelse, hvor man f.eks. har placeret oplagringsområder uden for skoven for at 

mindske det ryddede areal. 

Kilde: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-

impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.fachagentur-

windenergie.de/. 

https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf. 

 

Casestudie 3-6 Multiinteressentsamarbejde i Frankrig 

Det nationale program for vindenergi og biodiversitet ("Programme éolienne et biodiversité") er et særdeles godt 

eksempel på samarbejde mellem interessenter på nationalt plan. Programmets partnere var det franske ministerium, den 

lokale fuglebeskyttelsesorganisation LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) og den private sektor. LPO var ansvarlig 

for den tekniske koordinering, og programmet blev gennemført under tilsyn af en styringsgruppe, der havde deltagelse 

af alle partnere.  

 

Programmet har til formål at fremme integrationen af biodiversitetshensyn i planlægningen og godkendelsen af 

vindmølleparker, både onshore og offshore. Til dette formål blev der truffet en række foranstaltninger på både nationalt 

og lokalt plan, herunder:  

• Fastsættelse af højkvalitetskriterier (tærskler) for vurdering af vindenergianlægs virkninger på biodiversitet, navnlig 

fugle og flagermus  

• Strukturel evaluering af virkningerne ved at oprette et permanent nationalt observationscenter, som skal vurdere 

virkningerne på fugle og flagermus  

• Tilrettelæggelse og koordinering af forskning (se linket nedenfor) og overvågning, navnlig af fugle og flagermus 

• Udvikling af og rådgivning om metoder til den private og den offentlige sektor og vedligeholdelse af et teknisk bibliotek 

vedrørende dette område 

• Tilrettelæggelse af konferencer og workshops og deltagelse i internationale arrangementer 

• Udarbejdelse og formidling af information, generelle eller tekniske, til interessenter, herunder offentligheden.  

 

De franske myndigheder opfordrer til, at der holdes møder mellem interessenter på et tidligt trin, allerede inden 

ansøgningen indgives. Den franske lovgivning tillader tidligere kommunikation med interessenter og tillader, at sager 

                                                      

55 https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html. 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html
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blokeres på et meget tidligt tidspunkt (for at undgå at bruge tid og penge på udsigtsløse ansøgninger). Disse tidligere trin 

må ikke forveksles med den offentlige høring, der kræves i forbindelse med godkendelsesproceduren, når ansøgningen 

om godkendelse er indgivet til myndighederne. 

Kilde:  

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/.  

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/. 

 

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. STRATEGISK PLANLÆGNING  

4.1 Generelle oplysninger 

4.1.1 Strategisk planlægning i forbindelse med vindenergi generelt 

For at forene hensynet til vilde dyr og planter med behovet for at øge anvendelsen af vedvarende energi er 

det nødvendigt at planlægge ny infrastruktur på en strategisk måde over et stort geografisk område. Strategisk 

planlægning vil også være et godt grundlag for at vurdere ansøgninger om tilladelser inden for de tidsrammer, 

der er anført i det reviderede direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi, dvs. to år for nye kraftværker og 

et år for repowering. 

I henhold til forordning (EU) 2018/199956 skal medlemsstaterne udarbejde nationale energi- og klimaplaner for 

at nå op på deres bidrag til EU's mål for vedvarende energi for 2030. I henhold til artikel 15, stk. 7, i det 

reviderede direktiv om vedvarende energi (2018/2001) skal medlemsstaterne desuden foretage en vurdering 

af deres potentiale, hvad angår energi fra vedvarende energikilder. Denne vurdering skal "hvor det er relevant, 

omfatte fysisk analyse af egnede områder, hvor udbredelse kan ske med lav miljørisiko". De the nationale 

energi- og klimaplaner skal derfor danne grundlag for de fysiske planer på nationalt og/eller regionalt plan eller 

i det mindste bruges som datagrundlag. Den fysiske plan kan omfatte alle former for vedvarende energi, eller 

den kan fokusere på enkelte sektorer, f.eks. vindenergianlæg. Planerne bør underkastes en SMV-

undersøgelse med henblik på at kortlægge og vurdere virkninger (herunder kumulative virkninger), samtidig 

med at der sættes fokus på videnskløfter og forskningsbehov samt potentielle alternative løsninger, som kan 

hindre eller minimere sandsynlige væsentlige virkninger.  

Strategisk planlægning i denne sammenhæng omfatter en beslutningsproces. Ved planlægningen skal det 

først og fremmest afgøres, om og hvorvidt vindenergianlæg faktisk er den miljømæssigt, geografisk, socialt og 

økonomisk mest velegnede løsning til at nå målene om reduktion af kulstofemissioner og vedvarende energi. 

Dernæst skal der udføres en fysisk planlægning af vindenergianlæg. Selv om vindenergi anses for en central 

vedvarende energikilde med et stort vækstpotentiale i EU, kan der være regionale forhold, som taler for andre 

teknologier eller strategi for reduktion af emissioner. Fysisk planlægning omfatter en lang række fysiske, 

socioøkonomiske og miljømæssige betingelser og krav med det formål at identificere de steder, der er bedst 

egnede til formålet. Ved strategisk planlægning af vindenergianlæg tages ikke kun vindforhold i betragtning, 

men også projektets tekniske gennemførlighed (f.eks. havdybde og bjergområders tilgængelighed), tilslutning 

til elnettet, afstand til bebyggelser, landskab, naturbevaringsmålsætninger osv. Alle disse forhold skal tages i 

betragtning og kan påvirke gennemførligheden og gennemførelsen af vindenergiprojekter. I dette vejledende 

dokument fokuseres der på naturbeskyttelse.  

Boks 4-1 Faktorer ved teknisk projektering af vindenergianlæg og risikokortlægning af vilde dyr og 
planter 

Tekniske og socioøkonomiske hensyn ved udpegning af egnede steder til vindenergianlæg: 

• vindforhold (f.eks. vindhastighed, turbulens, ekstreme vindhastigheder, vindspring og vindretning) 

• adgang til og kapacitet for eltransmissions- og transportnet 

• jord- og havbundsforhold og topografi 

• nærhed til boligområder  

• tilgængelighed af arealer/havområder og eksisterende areal-/havområdeanvendelse 

• nærhed til den eksisterende luftfartskorridorer (begrænsninger for møllehøjde) og skibsfartskorridorer 

• restriktive støjregler  

• beskyttelsesafstande til radar eller lufthavne  

 

Risiko for vilde dyr og planter 

• Placeringen af Natura 2000-lokaliteter, placering af funktionelt tilknyttede områder (f.eks. områder uden for Natura 

2000-lokaliteter, som er vigtige fourageringsområder for arter, for hvilke Natura 2000-lokaliteten er udpeget), 

herunder trækruter mellem Natura 2000-lokaliteter. 

                                                      

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2018%3A328%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0001.01.DAN. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.DAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.DAN
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• Andre nationale/regionale beskyttede områder og andre områder/habitater, som (potentielt) er vigtige for 

beskyttede arter57. 

• Udbredelsen58 af EU-beskyttede naturtyper og arter med særlig fokus på vindmøllefølsomme arter som f.eks. 

flagermus59, fugle60 og havpattedyr. 

• Bevaringsstatus61 for naturtyper og/eller bestande af beskyttede arter og, hvis der anvendes risikokort for vilde dyr 

og planter på EU-plan, også bevaringsstatus på EU-plan. 

 

Fysisk planlægning af vindenergianlæg skal underkastes en SMV-undersøgelse og en passende vurdering — 

medmindre sandsynligheden for væsentlige virkninger på Natura 2000-lokaliteter blev udelukket under 

screeningen. SMV er en god ramme for vurderingen af kumulative virkninger. Godkendelse af vindmølleparker, 

hvor placeringen er fastlagt efter omhyggelig strategisk planlægning med omhyggelig og tidlig overvejelse af 

biodiversitet, vil ske langt nemmere end, hvis biodiversitetshensyn først tages i betragtning senere i processen.  

Vurderingen af en fysisk plan fjerner ikke behovet for en vurdering af de projekter, der følger af planen. En 

fysisk plan bør ideelt udpege kategorier af placeringer, som er egnede til vindenergianlæg, opført i prioriteret 

rækkefølge fra placeringer med lav økologisk risiko (i forhold til naturdirektivernes målsætninger) til placeringer 

med høj økologisk risiko. På steder med særligt høje biodiversitetsværdier kan dette endda føre til 

fastlæggelse af forbudszoner. Den fysiske plan kan lægges til grund for tidlige drøftelser med initiativtagerne 

for at sikre, at det planlagte projekt omfatter løsninger på alle de konstaterede følsomme elementer, især hvis 

projektet er placeret i et område med høj økologisk risiko. Vurderingen af fysiske placer vedrørende vindenergi 

bør også lægges til grund for vurderingen af projekter, der følger af planen, ved at identificere de vigtigste 

videnskløfter og de foranstaltninger, der sandsynligvis skal træffes for at undgå eller reducere væsentlige 

negative virkninger. Det er derfor vigtigt, at vurderingen af den fysiske plan understøttes af referencedata, som 

er relevante for den fysiske plans omfang. Detaljer om vurderingen af den fysiske plan, herunder 

referencedata, bør stilles til rådighed for bygherrer og andre interessenter for at lette vurderingen af projekter. 

4.1.2 Strategisk planlægning af havvindmøller 

To direktiver er særligt vigtige for udviklingen af havvindmølleanlæg med lav økologisk risiko: direktiv 

2014/89/EU om rammerne for maritim fysisk planlægning (direktivet om maritim fysisk planlægning) og direktiv 

2008/56/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger 

(havstrategirammedirektivet). Direktivet om maritim fysisk planlægning har til formål at fremme en bæredygtig 

vækst af de maritime økonomier, en bæredygtig udvikling af havarealerne og bæredygtig udnyttelse af 

havressourcerne. Betydningen af maritim fysisk planlægning anerkendes også af North Sea Energy Forum62 

og Baltic Energy Market Interconnection Plan63. 

Tilgange til fysisk planlægning bør bygge på en økosystembaseret tilgang64
 
65, hvor medlemsstatens fysiske 

planer bidrager til en bæredygtig udvikling af energisektoren til havs, søtransport, fiskeri og akvakultur samt 

                                                      

57 Dette dokument fokuserer på Natura 2000-lokaliteter, men risikokortlægning af vilde dyr og planter er et bredere 
værktøj, som ikke er begrænset til områder. 
58 Udbredelsen er ofte ukendt (f.eks. flagermus). Potentielle habitater (f.eks. modelresultater) kan også indgå i 
risikokortlægningen af vilde dyr og planter. 
59 Flagermus lever i et net af funktionelle habitater og bevæger sig dagligt mellem rastepladser (fødesteder og sommer) 
og fourageringsområder og sæsonmæssigt mellem regioner, hvor de får unger, og hvor de er i dvale. 
60 Se f.eks. "Helgoland Paper" udarbejdet af den interregionale arbejdsgruppe sammensat af regionale myndigheder 
med ansvar for beskyttelse af fugle i Tyskland, som anbefaler minimumsafstande mellem forekomster af relevante fugle 
og vindmøller (http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 
61 Se Kommissionens vejledende dokument om streng beskyttelse af dyrearter af fællesskabsbetydning i henhold til 
habitatdirektivet 92/43/EØF 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 
62 Se Political Declaration on energy cooperation between the North Seas Countries — Support Group 1 on Maritime 
Spatial Planning, https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138. 
63 Se EU-strategien for Østersøområdet 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf. 
64 Se Policy Brief "Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning" (Version: 25.10.2018), 
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf. 
65 Se HELCOM's retningslinjer for gennemførelsen af en økosystembaseret tilgang til maritim fysisk planlægning (MSP) i 
Østersøen, 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
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bevaring, beskyttelse og forbedring af miljøet. På regionalt plan anbefales det primært, at medlemsstaterne 

samarbejder med hinanden om fysisk planlægning og om vurdering og overvågning af havvindmølleparkers 

(kumulative) virkninger. 

Medlemsstaterne skulle gennemføre direktivet i deres nationale lovgivning og udpege de relevante 

myndigheder inden den 18. september 2016. De skulle udarbejde fysiske planer for det maritime rum for deres 

farvande senest den 31. marts 2021. Kommissionen udarbejdede i 2015 et informationsdokument til 

interessenter og planlæggere, der omhandlede direktivet om maritim fysisk planlægning i forhold til 

energisektorerne. En trinvis vejledning i maritim fysisk planlægning blev udgivet af Ehler og Douvere (2009) 

med en online "European MSP Platform"66, som omfattede en informations- og kommunikationsgateway, der 

havde til formål at støtte alle EU's medlemsstater i deres arbejde med maritim fysisk planlægning. EU udstedte 

retningslinjer for grænseoverskridende samarbejde om maritim fysisk planlægning (Carneiro, 2017)67. Et af 

målene med MSP Platform er at udstikke retningslinjer for håndteringen af potentielle konflikter mellem 

sektorer. Den foreslår f.eks. en række løsninger for at afbøde konflikten mellem vindenergi og bevaring, 

herunder brug af GIS-baseret risikokortlægning for at undgå vigtige levesteder og etablering af beskyttede 

havområder med flere anvendelser og havvindmølleparker.  

Havvindmølleparkers fysiske behov omfatter vindmøllerne, kabelforbindelser mellem vindmøller, 

omformerstationer og fordelingsstationer og eksporttransmissionskabler til elnettet på land. Som følge af 

forbindelsen mellem offshoreinfrastruktur og onshoreinfrastruktur er det vigtigt, at der ved maritim fysisk 

planlægning tages hensyn til samspillet mellem land og hav. Kommissionen har også udarbejdet retningslinjer 

for samspillet mellem land og hav i forbindelse med maritim fysisk planlægning (2018)68. 

Havstrategirammedirektivet har primært til formål at opnå en god miljøtilstand i EU's havområder inden 2020. 

I direktivets artikel 3 defineres god miljøtilstand som "havområdernes miljøtilstand, når de giver økologisk 

mangfoldige og dynamiske oceaner og have, der er rene, sunde og produktive". God miljøtilstand betyder, at 

havmiljøet udnyttes på et bæredygtigt niveau, så nuværende og fremtidige generationers muligheder for 

anvendelse og aktiviteter sikres. God miljøtilstand betyder desuden: 

 at økosystemerne og deres hydromorfologiske (dvs. vandressourcernes struktur og tilstand), fysiske 

og kemiske egenskaber fungerer i fuldt omfang og bevarer deres modstandsdygtighed over for 

menneskeskabte miljøforandringer  

 at menneskeskabt nedgang i biodiversiteten forebygges, og at biodiversiteten beskyttes  

 at menneskeskabte tilførsler af stoffer og energi i havmiljøet ikke skaber forureningsvirkninger, og at 

støj fra menneskelige aktiviteter er forenelig med havmiljøet og dets økosystemer.  

For at hjælpe medlemsstaterne med at fortolke, hvad en god miljøtilstand indebærer i praksis, indeholder bilag 

I til direktivet 11 kvalitative deskriptorer, der beskriver miljøet, når god miljøtilstand er blevet opnået. Følgende 

deskriptorer for god miljøtilstand, som er relevante for offshorevindenergianlæg og EU's naturlovgivning, er 

omhandlet i dette dokument:  

 Deskriptor 1. Biodiversiteten er opretholdt. 

 Deskriptor 6. Havbundens integritet sikrer økosystemernes funktion. 

 Deskriptor 7. Permanent ændring af de hydrografiske egenskaber påvirker ikke de marine 

økosystemer i negativ retning. 

 Deskriptor 11. Indførelsen af energi, herunder undervandsstøj, påvirker ikke havmiljøet i negativ 

retning.  

 

                                                      

http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20impleme
ntation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf. 
66 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp. 
67 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1. 
68 Arbejdet med maritim fysisk planlægning under det regionale samarbejde for Nordsøen og Østersøen (North Sea 
Energy Forum (https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum) og BEMIP 
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan) er også 
relevant. 

http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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4.2 Brug af risikokortlægning af vilde dyr og planter til strategisk 
planlægning af vindenergi 

4.2.1 Introduktion 

Risikokort for vilde dyr og planter er et effektivt redskab til at identificere områder, hvor udviklingen af 

vedvarende energi kan påvirke følsomme vilde dyr og planter, og som derfor bør undgås. Disse kort kan 

bruges til på et tidligt trin i planlægningen at udpege områder med økologiske samfund, der er følsomme over 

vindenergianlæg. 

Kommissionen har støttet udviklingen af "Wildlife Sensitivity Mapping Manual", et praktisk redskab til udvikling 

af risikokort for vilde dyr og planter i forbindelse med vedvarende energi i EU (se tillæg D). I denne håndbog 

gives der en omfattende oversigt over de datasæt, metoder og GIS-applikationer, der skal bruges til at udvikle 

effektive tilgange til risikokortlægning i EU-sammenhæng. Den fokuserer på arter og habitater, der er beskyttet 

af EU's naturdirektiver, særligt fugle, flagermus og havpattedyr.  

Risikokort for vilde dyr og planter bruges typisk i forbindelse med strategiske planlægningsbeslutninger ved 

den indledende udvælgelse af placeringen og skal derfor bruges på landskabsniveau, ofte med regional, 

national eller multinational dækning. Anvendelsen af risikokort for vilde dyr og planter fjerner ikke behovet for 

en lokalitetsspecifik passende vurdering efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og VVM-vurderinger. Risikokort 

kan imidlertid også anvendes under VVM-undersøgelser og efter udstedelse af godkendelse som grundlag for 

detaljeret placering og eventuelle forvaltningskrav.  

Risikokort for vilde dyr og planter bruger geografiske informationssystemer (GIS) til at samle, analysere og 

vise fysiske og geografiske data. De bruger fysiske biodiversitetsdata om arter og/eller lokaliteter. De anvender 

typisk eksisterende biodiversitetsdatasæt, men i nogle tilfælde indsamles data udtrykkeligt med det formål at 

oprette et risikokort for vilde dyr og planter. I de fleste tilfælde vises der ikke kun fysiske datasæt — 

områdegrænser, artsudbredelse og -registreringer og geografiske karakteristika — de tildeler også 

databaserede risikoværdier. De er prædiktive og giver en prognose af den potentielle følsomhed på en eller 

flere lokaliteter eller på tværs af et bredere landskab baseret på de bedste tilgængelige data og på matematiske 

og grafiske modeller. 

Der er dog visse begrænsninger for risikokort, som skal holdes for øje. Risikokort bør for det første ikke 

anvendes som et instrument til at angive egnede alternative placeringer, da dette også afhænger af en række 

andre begrænsninger og betingelser. For det andet vil visse taksa uundgåeligt vise sig vanskeligere at vurdere, 

fordi der foreligger begrænsede data om deres udbredelse eller mangler viden om, hvordan de påvirkes. For 

disse grupper skal der udføres en mere rudimentær analyse, og der bør anvendes en mere forsigtig fortolkning. 

4.2.2 Eksempler på risikokortlægning af vilde dyr og planter i 
forbindelse med onshore- og offshorevindenergianlæg 

Risikokortlægning af vilde dyr og planter forbindes oftest med vindenergi, og langt de fleste tilgange har 

involveret kortlægning af de fuglesamfund, der anses for følsomme over for driften af vindmølleparker (onshore 

og offshore). For andre arter som f.eks. flagermus er det vanskeligere at anvende risikokortlægning effektivt, 

men det kan anvendes som en del af en række værktøjer til strategisk planlægning, når der foreligger 

underbyggende data.   

I dette kapitel fremhæves en række eksempler på god praksis for risikokortlægning af vilde dyr og planter i 

forbindelse med onshore- og offshorevindenergianlæg. Flere oplysninger om disse casestudier findes i 

Kommissionens "Wildlife Sensitivity Mapping Manual".  

I Casestudie 4-1 præsenteres risikokortet for fugle og flagermus i Flandern (Belgien), et af de få kombinerede 

risikokort for fugle og flagermus. Casestudie 4-2 fokuserer på risikokortet for højtflyvende fugle i forbindelse 

med vindenergianlægget i Thrakien (Grækenland). Casestudie 4-3 præsenterer SeaMaST, et værktøj, der 

kortlægger havfugles og kystnære fugles følsomhed over for havvindmølleparker i engelske territorialfarvande. 

Casestudie 4-1 Risikokort for fugle og flagermus i forbindelse med vindmølleparker i Flandern 
(Belgien) 
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Risikokortet for fugle og flagermus i forbindelse med vindmølleparker i Flandern viser de områder, hvor placeringen af 

vindmøller kan indebære en risiko for fugle eller flagermus. Det er tænkt som informationsgrundlag og vejledning til brug 

for lokalitetsspecifikke vurderinger og strategisk planlægning. Det er et eksempel på et risikokort for flere arter og viser, 

hvordan forskellige grupper kan vurderes med et redskab.  

 

Det opdeler regionen i fire kategorier: høj. mellemhøj og mulig risiko samt lav risiko/ingen data. Risikokortene og de 

ledsagende retningslinjer anvendes ofte i forbindelse med beslutninger om placering i Flandern. Projektbygherrer og 

konsulentvirksomheder bruger dem til strategisk planlægning og som udgangspunkt for mere detaljerede 

projektvurderinger. Lokale og regionale myndigheder anvender dem til samme formål og til at kontrollere, om 

projektbygherrer og konsulentvirksomheder har udført deres arbejde på tilfredsstillende vis. Det skal understreges, at 

lokale vurderinger skal være mere detaljerede for højrisikoområder. Selv om visse aspekter af kortet er specifikke for 

Flandern, kan principperne uden videre anvendes andre steder.  

 

Risikokort for fugle 

Instrumentet omfatter et GIS-baseret risikokort for fugle, der består af ni tematiske kort (f.eks. fouragerings- og 

hvileområder for ikkeynglende vilde fugle og sæsontrækruter) og et prædiktivt kort over habitater. Disse lag undersøges 

bedst individuelt, men kan lægges over hinanden for at få et overblik over alle potentielle risici. De stablede lag (det 

kombinerede kort) vises nedenfor, hvor risikokategorierne er anført som høj (3), mellemhøj (2) og mulig risiko (1) samt 

lav risiko/ingen data (0). Dette kort kan ses i detaljer i en webbaseret applikation, der også indeholder andre vigtige kort 

(f.eks. beskyttede naturreservater, Natura 2000-lokaliteter osv.). 

 
Figur 4-1 Kombineret kort over fuglefølsomhed over for vindmøller i Flandern (rød: høj risiko, orange: mellemhøj risiko, 
gul: mulig risiko, grå: ikke tilstrækkelige oplysninger) 

 

Risikokort for flagermus 

Risikokortet for flagermus (se Figur 4-2) adskiller sig fra de foregående tematiske kort for fugle. Det er baseret på 

udpegningen af et egnet habitat (ved hjælp af luftfotos og arealfortegnelsen), som blev anvendt som et tegn på 

flagermusforekomst. 
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Figur 4-2 Uddrag af risikokort for flagermus i Flandern (orange: risiko, gul: potentiel risiko, grå: ikke tilstrækkelige 
oplysninger) 

 

Der er to væsentlige mangler ved brugen af denne type kortlægning i forbindelse med flagermus. Modellerne for egnethed 

af habitater er for det første langt mere nøjagtige for arter, som er knyttet til bestemte habitater (disse er ofte bilag II-arter, 

som er mindre udsatte for vindenergianlæg). Mere udsatte arter er ofte ikke knyttet til bestemte habitater og er derfor 

både mere spredte og udbredte, og de forekommer endda i habitater, der anses for suboptimale for flagermus. I 

eksempelvis Det Forenede Kongerige forekommer en stor andel af dødsfald for almindelig flagermus og soprano 

pipistrelle på steder, der ikke er klassificeret som særligt værdifulde for flagermus (f.eks. bakkelandskaber uden træer og 

levende hegn), men som er egnede til vindenergianlæg. For det andet mangler der i praksis data i alle medlemsstater, 

selv om habitatprognoserne kombineres med data som f.eks. rastepladser for at kortlægge områder med en differentieret 

risiko.   

Kilde: https://geo.inbo.be/windturbines/.  

Baggrundsoplysninger og vejledning (på nederlandsk): 

Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Egetbidrag voor risicoanalyse en 

monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Bruxelles.  

Sammendrag (på engelsk) af præsentationen: Everaert (2018). Wind farm sensitivity map for birds and bats in Flanders 

(Belgium). Præsentation på workshop vedrørende udarbejdelse af en instruktionsværktøjskasse til brug for udvikling og 

gennemførelse af risikokortlægning af vilde dyr og planter i EU, 22.10.2018, Bruxelles, Belgien. 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx.  

 

Casestudie 4-2 Risikokort for højtflyvende fugle i forbindelse med vindenergianlægget i Thrakien 
(Grækenland) 

Regionen Thrakien har en særlig ornitologisk betydning, da den rummer habitater, som er af europæisk betydning, 

primært for store rovfugle og vandfugle. En stor del af regionen er blevet udpeget som et prioriteret område for udvikling 

af vindenergi, da det er et af de områder, der har den største vindstyrke på det græske fastland. Størstedelen af den 

regionale enhed Evros og en del af enheden Rodopi er blevet udpeget som vindprioritetsområde 1 (WPA 1) under den 

nationale ramme for den nationale fysiske planlægning af vedvarende energi. WPA 1 dækker omkring halvdelen af 

regionens Natura 2000-lokaliteter, herunder de to nationalparker, og overlapper, der bruges af rovfugle i regionen. 

Halvdelen af WPA 1 (53 %) ligger i kerneområdet for bestanden af munkegrib (Aegypius monachus) og omslutter også 

det strengt beskyttede område nationalparken Dadia.  

 

For at fastlægge de betingelser, der kan sikre en bæredygtig udvikling af vindmølleparker in Thrakien, har WWF Greece 

udarbejdet et forslag til placeringen af vindmølleparker i WPA 1 (WWF Greece 2008). Forslaget indeholder et risikokort 

for højtflyvende fugle, som giver myndigheder, investorer og andre interessenter de oplysninger, de skal bruge for at 

træffe velinformerede beslutninger. Kortet inddeler regionen i to forskellige kategorier baseret på udbredelsen af meget 

udsatte fuglearter: "forbudszoner" og "beskyttelseszoner". Forbudszoner er steder, hvor vindmølleparker ikke bør tillades. 

Beskyttelseszoner er derimod steder, hvor vindmølleparker kan opføres, hvis der træffes passende afhjælpende 

https://geo.inbo.be/windturbines/
https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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foranstaltninger. Ved den overordnede udvælgelse af lokaliteter blev områder med kolonier af munkegribbe og 

gåsegribbe lagt oven på områder med sorte storke og med nationalparker. 

 

Et risikokort for bestanden af munkegribbe blev udarbejdet baseret på et prioriteret bevaringssystem med ni zoner (se 

Figur 4-3). Dette omfatter et kerneområde af vital betydning (hvor individer i gennemsnit opholder sig 70 % af tiden), et 

ikke-kerneområde og en periferi (under 5 % af tiden). Kerneområderne og ikke-kerneområderne opdeles hver i fire 

bevaringszoner, afhængigt af den andel af bestanden, der anvendte hver zone (1: <25 %, 2: <50 %, 3: <75 %, 4: >75 %) 

på grundlag af en levestedsanalyse af 19 mærkede individer.  

 

Denne model blev kombineret med en kollisionsrisikomodel for at forudsige den kumulative kollisionsdødelighed for 

munkegribbe under alle de operative og foreslåede vindmølleparker. Modellen resulterede i fire forskellige værdier for 

undgåelse for gribbe.  

 

På grundlag af et risikokort fandt man frem til en fysisk udtrykkelig løsning, som kunne opfylde det nationale mål om 

vindudnyttelse ved en bevaringsmæssig minimumsomkostning med et bestandtab på under 1 %, såfremt 

bestanddødeligheden (5,2 %) som følge af de operative vindmølleparker i kerneområdet kunne afbødes fuldt ud. Under 

andre scenarier ville gribbebestanden være i alvorlig fare for at uddø.  

 

Resultaterne understregede behovet for officielt at udpege bestandens kerneområde som en forbudszone for 

vindmølleparker, da det er det vigtigste område for bestandens overlevelse. Det blev også konstateret, at området 

tegnede sig for næsten hele den kumulative kollisionsdødelighed for munkegribbe, og at det også var vigtigt for andre 

arter, der er udsat for sammenstød.  

  

 
Figur 4-3 Vindmølleparker i forskellige godkendelsesstadier i et risikokort for munkegrib. Et stort antal vindmølleparker er 
koncentreret i områder af afgørende bevaringsmæssig betydning (hvor individer i gennemsnit opholder sig 70 % af tiden), 
jf. risikokortet med ni zoner for munkegrib (Aegypius monachus) (fra Vasilakis et al., 2016). 

 

Selv om risikokortet ikke formelt er vedtaget, anvendes det af både bygherrer og kompetente myndigheder under 

projekteringen og vurderingen af vindmølleparker i Thrakien. På trods af den manglende retlige status anses det for at 

udgøre det bedste videnskabelige grundlag for planlægningen.  

Kilde: 

• Vasilakis D, Whitfield P., Schindler S., Poirazidis K og Kati V., 2016. Reconciling endangered species conservation 

with windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe, Biological 

Conservation 196 (2016) 10-17. 

• Vasilakis D, Whitfield P, Kati V., 2017. A balanced solution to the cumulative threat of industrialised wind farm 

development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe. PLoS ONE 12(2): 

e0172685.doi:10.1371/ journal.pone.0172685. 
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Casestudie 4-3 SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool): et redskab til vurdering af 
virkningerne af havvindmølleparker i engelske territorialfarvande 

GIS-redskabet SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool) blev udviklet til at dokumentere, hvordan havfugle og 

kystnære fugle anvender engelske territorialfarvande, og kortlægge deres relative følsomhed over for 

havvindmølleparker.  

Det anvender havfugleundersøgelsesdata af høj kvalitet, som er indsamlet gennem undersøgelser til havs, fra to primære 

havfugledatabaser, nemlig den skibsbaserede undersøgelse udført af European Seabirds at Sea (ESAS) og WWT 

Consultings luftbaserede undersøgelse. Det indeholder i øjeblikket oplysninger om 53 arter i følgende familier: Anatidae 

(ænder), Gaviidae (lommer), Podicipedidae (lappedykker), Procellariidae (petrel), Hydrobatidae (lille stormsvale), Sulidae 

(sulefugle), Phalacrocoracidae (skarv), Scolopacidae (sneppefugle), Stercorariidae (kjover), Laridae (måger), Sternidae 

(terner) og Alcidae (alkefugle). En densitetsoverflademodel blev opstillet for at kortlægge densiteten af disse havfugle i 

engelske farvande ud til 200 sømil eller grænsen for nabofarvandet.   

 

Følsomhedsscorer blev genereret på grundlag af fire faktorer for den bevaringsmæssige betydning (faktor a-d) og på 

grundlag af seks aspekter af arternes adfærd, "artens sårbarhedsfaktorer" (e-j): status i forhold til fugledirektivet (a), 

procentdel af den biogeografiske bestand, der findes i England/engelske farvande på en bestemt årstid (b), 

overlevelsesrate for voksne (c), trusselsstatus i UK (d), flyvehøjde (e), flyvemanøvredygtighed (f), procentdel af tid under 

flyvning (g), flyaktivitet om natten (h), forstyrres af vindmølleparker, skibe og helikoptertrafik (i) og habitatspecialisering 

(j). 

 

Scorerne for følsomhedskortlægningen blev anvendt på densitetsfaktoren for hver art på hver kvadratnetcelle på 3 km x 

3 km for at generere særskilte og kombinerede risikokort for kollision og fordrivelse.  

 

 
Figur 4-4 Eksempler på kort over følsomhed over for vindmølleparker fra SeaMaST 

 

SeaMaST er baseret på en kombination af højkvalitetsdata og dokumenterede metoder. Det her resulteret i et risikokort 

over havfugle i engelske territorialfarvande af høj kvalitet. Metoderne kan udvides til at omfatte andre regioner og/eller 

kan anvendes andre steder.  

Værktøjet er gratis tilgængeligt som en GIS-ressourcer til brug for offshorevindindustrien og ansvarlige for maritim fysisk 

planlægning. Indtil videre er det blevet foreslået anvendt til at fremskaffe oplysning til brug for udvikling af vindmølleparker 

og maritim fysisk planlægning. Selv om kortet ikke formelt er blevet integreret i planlægningsprocessen, anvendes det 

regelmæssigt af myndigheder, NGO'er osv. 

Kilde: http://bit.ly/2xON74V 

 

 

 

  

 

http://bit.ly/2xON74V
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4.3 Anvendelse af lokaliteter med vindenergianlæg til flere 
formål 

 

Kombineret anvendelse af et areal til et vindenergianlæg og andre økonomiske aktiviteter (f.eks. andre vedvarende 

energikilder eller akvakultur) eller endda naturbevarings- eller genopretningsprojekter kan tilvejebringe effektiv fysisk 

planlægning. Målet er at minimere de negative virkninger af vindenergi af vindenergi på biodiversiteten og i et stigende 

antal tilfælde endda at øge biodiversiteten i disse områder.  

Der findes i Europa allerede eksempler på områder, hvor der findes både vindenergianlæg og andre vedvarende 

energisystemer for at udjævne elproduktionen (Natural Power, 2018). Et eksempel er Schneebergerhof, hvor der er opført 

både en solfangerpark og en vindmøllepark (se Figur 4-5). Selv om de tekniske og økonomiske betingelser kan begrænse 

den kommercielle udnyttelse af batterilagringsteknologi i anlægsstørrelse (WindEurope, 2017b), vil fjernelsen af disse 

hindringer sandsynligvis fremme yderligere planer om placering af flere anlæg samme sted. Der er flere fordele ved 

batterilagringsteknologi, herunder afbalancering af energiudbud og -efterspørgsel. 

 

Figur 4-5 Vindmølle- og solcellepark, Schneebergerhof, Tyskland69  
 

Vindenergianlæg på land er typisk placeret sammen med andre anvendelser, f.eks. landbrug, og i stigende grad skovbrug 

(Richarz, 2014, og Helldin, 2017). Nye muligheder for kombinerede arealanvendelser i havmiljøet undersøges også i flere 

medlemsstater, med særligt fokus på den kommercielle gennemførlighed af offshoreskaldyrskultur (Buck et al., 2017, og 

Syvret et al., 2013).  

I Casestudie 4-4 og Casestudie 4-5 gives der specifikke eksempler på kombinerede arealanvendelser i forbindelse med 

offshorevindenergianlæg. Et andet eksempel er begrebet "energiøer", som ikke kun kan bruges til vindmøller og andre 

former for vedvarende energi, men som også giver mulighed for at udvikle habitater, akvakultur osv. Et eksempel er North 

                                                      

69 Kilde: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg Wind 
Park Schneebergerhof: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-
schneebergerhof/. 

https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
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Sea Wind Windpower Hub70, en plan, der er udviklet af et konsortium af energiselskaber (Gasunie, Tennet og Energinet) 

og Port of Rotterdam. 

Casestudie 4-4: Edulis-projektet, et eksempel på kombineret vindkraft og akvakultur i Nordsøen (Belgien) 

 
Øgede aktiviteter til søs langs kysten, voksende forbrugerefterspørgsel efter bæredygtig og lokal fødevareproduktion og 

teknologiske fremskridt har fået akvakulturproducenter til at bevæge sig ud på havet i både EU og resten af verden. 

Placeringen af havvindmølleparker sammen med akvakultur kan sikre vedvarende energiproduktion og samtidig øge 

fødevaresikkerheden, beskæftigelsen og den lokale produktion. Pilotundersøgelser i Nordsøen har vist, at de biologiske 

og kemiske forhold langs den belgiske Nordsøkyst er meget velegnede til muslingeopdræt. Edulis-projektet (2016-2018) 

er et verdensførende eksempel på akvakultur, der er placeret inden for havvindmølleparker i et klimamæssigt hårdt miljø. 

Projektet har vurderet de tekniske udfordringer, og en forretningsplan for at iværksætte kommerciel offshoreakvakultur i 

Nordsøen er nu under udarbejdelse. 

 

Edulis-projektet var den første pilottest af offshoremuslingeopdræt i en havvindmøllepark. Det var et samarbejde mellem 

Ghent University, Institute for Agriculture, Fisheries and Food Research (ILVO), fem partnere fra den private sektor: 

Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group og DEME Group, samt en tredje forskningspartner: OD Natural Environment. 

Edulis undersøgte mulighederne for at opdrætte muslinger i havvindmølleparker, 30-50 km ud for den belgiske kyst. Som 

resultat af projektet blev der udarbejdet vigtig dokumentation om: 

• de biologiske muligheder for offshoremuslingeopdræt i den belgiske del af Nordsøen 

• den tekniske gennemførlighed af og krav til muslingeopdræt i den belgiske del af Nordsøen 

• muligheden for at integrere muslingeopdræt i eksisterende vindmølleparker 

• rentabiliteten af kommerciel offshoremuslingeopdræt 

• bæredygtigheden af offshoremuslingeopdræt og virkningerne på vandkvaliteten. 

 

Edulis-projektet er et vigtigt eksempel på samarbejde mellem den private og den offentlige sektor, herunder 

forskningsinstitutter, for at påvise mulighederne for at anvende havvindmølleparker til flere formål. Den belgiske regering 

bruger resultaterne af dette projekt til at frigøre flere anvendelsesmuligheder i den belgiske del af Nordsøen. 

Kilde: http://www.aqua.ugent.be/edulis 

 

Casestudie 4-5: Genopretning af østers i havvindmølleparker (Nederlandene) 

I Nederlandene har økonomiministeriet etableret det nederlandske østerskonsortium (POC) med støtte fra forskellige 

partnere, herunder Wageningen University, WWF og Ark Natuur. Konsortiet vurderer i øjeblikket gennemførligheden 

(overlevelse, vækst og reproduktion) af østersgenopretning i den nederlandske del af Nordsøen. Arbejdet blev indledt 

med en skrivebordsundersøgelse i 2015. Undersøgelsen påviste, at intensivt fiskeri med bundtrawling har medført 

overudnyttelse og ødelæggelse af østersbestanden i den nederlandske del af Nordsøen. Undersøgelsen konkluderede, 

at der findes de rigtige miljøforhold til genopretning af østers i Nordsøen, og der blev udviklet en plan for gennemførelsen 

af en pilotfase, som bestod af fire projekter (Borkum Reef, Wadden Sea Survey, Shipwreck Platform og Voordelta). 

Gennem disse og andre aktiviteter blev fokus for genopretningen indsnævret til nuværende og planlagte nederlandske 

havvindmølleparker. I Wageningen Marine Research-rapporten om østers i havvindmølleparker" vurderes de mest 

velegnede steder til genopretning af østersbanker med hensyn til habitatelementer, herunder havbundsforhold, stabilitet 

og potentiel bæredygtighed med hensyn til spredning af larver. I undersøgelsen forudsættes det, at der ikke udføres 

aktiviteter på disse steder, som forstyrrer havbunden.  

 

Dette casestudie viser potentialet ved at anvende havvindmølleparker som lokaliteter, der aktivt kan støtte naturbevaring. 

Havvindmølleparker skaber områder, der er lukket for bundtrawling. Da havbundsforstyrrende aktiviteter er en af de 

største trusler mod den marine biodiversitet i Nordsøen, er dette en vigtig fordel. Havvindmølleparker kan skabe 

håndgribelige muligheder for naturbevaring (ved at forbyde havbundsforstyrrende aktiviteter) og genopretning (f.eks. i 

kombination med østers) og kan have yderligere potentielle positive virkninger (ved kombination med akvakultur).  

                                                      

70 https://northseawindpowerhub.eu/. 

http://www.aqua.ugent.be/edulis
https://northseawindpowerhub.eu/
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Kilde: Rapport om østers i havvindmølleparker: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647 

 

  

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647
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5 PÅ LAND: POTENTIELLE VIRKNINGER 

5.1 Introduktion 

5.1.1 Typer virkninger 

I dette kapitel gennemgås de vigtigste typer virkninger fra vindenergianlæg på land. Sådanne virkninger kan have 

væsentlige følger for habitater og arter, der er beskyttet i henhold til fugledirektivet og habitatdirektivet.  

Formålet med dette kapitel er at give bygherrer, NGO'er, konsulenter og kompetente nationale myndigheder en oversigt 

over de potentielle virkninger på forskellige receptorgrupper af EU-beskyttede naturtyper og arter. Disse virkninger bør 

tages i betragtning, når en energiplan eller et energiprojekt udvikles på land. Da udpegningen af sandsynlige væsentlige 

virkninger altid afhænger af det enkelte tilfælde, vil den reelle virkning af et vindenergianlæg på EU-beskyttede naturtyper 

og arter variere betydeligt. Der findes naturligvis mange tilfælde, hvor veltilrettelagte og passende placerede anlæg ikke 

har nogen væsentlig virkning, mens andre tilfælde giver anledning til en række væsentlige virkninger.  

Det er almindeligt anerkendt, at en overgang til vedvarende energi gavner den globale biodiversitet på en måde, der er 

relativt let at vurdere. Den lokale interaktion mellem et bestemt vindenergianlæg og EU-beskyttede naturtyper og arter er 

dog ofte mere kompleks og usikker. Det er derfor afgørende, at alle planer eller projekter undersøges fra sag til sag. I 

sidste ende bør hver vurdering "have en detaljeringsgrad, der står i et rimeligt forhold til risiciene og de sandsynlige 

virkninger samt den påvirkede biodiversitets sandsynlige betydning, sårbarhed og uerstattelighed" (Brownlie og Treweek, 

2018). 

Virkninger fra vindenergianlæg på land kan opstå i en eller flere af de fem typiske faser af vindenergianlæg:  

• føranlæg (f.eks. meteorologisk udstyr og rydning af arealer) 

• anlæg (anlæg af tilkørselsveje, platform, vindmølle osv. og transport af materiel)  

• drift (herunder vedligeholdelse)  

• repowering (tilpasning af antallet, typologien og/eller konfigurationen af vindmøller i en eksisterende vindmøllepark)  

• afvikling (fjernelsen af vindmølleparken eller individuelle vindmøller).  

 

Det skal bemærkes, at den potentielle virkning af repowering kan adskille sig fra det oprindelige projekts virkning. Hvis der 

opstilles større vindmøller, kan det øge den samlede kollisionsrisiko (dvs. ved at øge det bestrøgne rotorareal), men 

samtidig reducere møllens rotationshastighed. Det kan betyde, at risikoen for kollision flyttes fra en receptorgruppe, der er 

følsom over for ændringer i møllens rotationshastighed (f.eks. store rovfugle), til en receptorgruppe, der er følsom over for 

det bestrøgne rotorareal (f.eks. flagermus). 

Når de sandsynlige væsentlige virkninger af vindenergianlæg på land på EU-beskyttede naturtyper og arter vurderes, skal 

det holdes for øje, at sådanne kan opstå som følge af projektets samlede fodaftryk, dvs. ikke kun fra selve vindmøllerne, 

men også fra den tilhørende infrastruktur. Der kan f.eks. konstateres en virkning fra tilkørselsveje, adgang til lokaliteten 

(f.eks. med henblik på vedligeholdelse eller under opførelsen), meteorologimaster, byggepladser, fundamenter, 

midlertidige entreprenørfaciliteter, luftledninger og jordkabler til nettilslutning, fordelingsstationer, kontrolbygninger osv.  

De potentielle virkninger kan være midlertidige eller permanente. De kan være et resultat af aktiviteter i eller uden for 

Natura 2000-lokalitetens grænser. For mobile arter kan virkningerne påvirke individer langt væk fra de tilknyttede Natura 

2000-lokaliteter. En lokalitet kan f.eks. være udpeget på grund af overvintrende flagermus, der yngler i en vis afstand fra 

lokaliteten. Dødeligheden blandt disse ynglende individer vil påvirke lokalitetens bestand. De potentielle virkninger kan 

opstå som følge af planen eller projektet alene og kan opstå på forskellige tidspunkter i projektets livscyklus. Planer og 

projekter, der i fællesskab frembringer kumulative virkninger, får stadig større betydning, da vindenergi udvides for at 

opfylde målene om vedvarende energi. 

I de følgende afsnit beskrives typerne af virkninger for hver af de vigtigste receptorgrupper. En oversigt findes i Tabel 5-1. 

Beskrivelsen er baseret på en omfattende litteraturgennemgang. Selv om der stadig er mange usikkerhedsmomenter, især 

med hensyn til innovative teknologier og afhjælpende foranstaltninger, vokser vidensgrundlaget hurtigt, ofte takket være 

øget og forbedret overvågning, og i de næste par år vil vi se mange flere interessante resultater.    

Tabel 5-1 Oversigt over virkninger af vindenergianlæg på land 

Receptor Virkninger af vindmøller på land  

Habitater Habitattab og -forringelse 
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Opsplitning af habitater  
Forstyrrelse af habitater 
Indførelse af invasive ikkehjemmehørende arter under anlæg (jord forurenet med frø af 
sådanne arter) 
Skabelse af habitater (skabelse af habitater væk fra vindmølleparken for at tiltrække til 
disse habitater og føre dem væk fra vindmølleparken, skabelse af habitater på intensivt 
dyrkede landbrugsarealer ved at tilvejebringe mindre intensivt udnyttede restarealer)  
Ændringer i mikroklimaet  
Jordkompaktering  
Indirekte virkninger 

Flagermus 

Habitattab og -forringelse  
Forstyrrelse og fordrivelse 
Opsplitning af habitater  
Kollision  
Barrierevirkninger  
Barotraume (dvs. beskadigelse af kropsvæv forårsaget af trykforskel) 
Tab eller ændring af flyvekorridorer og rastepladser  
Øget tilgængelighed af hvirvelløse dyr og dermed en øget kollisionsrisiko som følge af 
natlig belysning  
Indirekte virkninger 

Fugle 

Habitattab og -forringelse  
Forstyrrelse og fordrivelse  
Opsplitning af habitater  
Kollision  
Barrierevirkninger  
Indirekte virkninger  

Andre arter 

Habitattab og -forringelse  
Opsplitning af habitater  
Forstyrrelse og fordrivelse  
Indirekte virkninger 

 

5.1.2 Afhjælpende foranstaltninger 

I forlængelse af de typer virkninger, der er beskrevet ovenfor, beskrives de mulige afhjælpende foranstaltninger for at 

undgå eller mindske de sandsynlige væsentlige virkninger71 i de følgende afsnit.  

Afhjælpende foranstaltninger er meget vigtige i forbindelse med vurderinger af virkninger. Hvis der under den passende 

vurdering er registreret negative virkninger på lokalitetens integritet, eller hvis de ikke kan udelukkes, kan planen eller 

projektet ikke godkendes. Afhængigt af omfanget af den registrerede indvirkning, kan det imidlertid være muligt at indføre 

visse afhjælpende foranstaltninger for at undgå sådanne virkninger eller reducere dem til et niveau, hvor de ikke længere 

vil have negativ indvirkning på lokaliteten.  

Afhjælpende foranstaltninger skal være direkte knyttet til de sandsynlige virkninger, der er blevet registreret i den passende 

vurdering, og de kan først fastlægges, når disse virkninger er blevet vurderet og beskrevet fuldt ud i den passende 

vurdering. Afhjælpende foranstaltninger kan derfor først tages i betragtning i denne fase og ikke i screeningfasen. 

• Kortlægningen af de afhjælpende foranstaltninger skal ligesom selve vurderingen af virkningerne være baseret på en 

grundig forståelse af de berørte arter og naturtyper. 

• Afhjælpende foranstaltninger, der har til formål at undgå eller mindske virkninger eller helt at forhindre dem i at finde 

sted, må ikke forveksles med kompensationsforanstaltninger, der har til formål at kompensere for eventuelle skader, 

som projektet kan forårsage. Kompensationsforanstaltninger må kun overvejes i medfør af artikel 6, stk. 4, hvis planen 

eller projektet er blevet godkendt som bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og hvis der ikke 

findes alternativer.  

 

Afhjælpende foranstaltninger kan foreslås af initiativtageren til planen eller projektet og/eller kræves eller pålægges af de 

kompetente nationale myndigheder. I praksis anerkendes behovet for afhjælpende foranstaltninger ofte i en tidlig fase af 

udformningen af en plan eller et projekt, f.eks. gennem drøftelser forud for ansøgningen mellem bygherren/ansøgeren og 

                                                      

71 En anden kategori er såkaldte "ledsageforanstaltninger". Disse er foranstaltninger i tillæg til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger for at undgå, mindske og kompensere for virkninger og har f.eks. til formål at forbedre kendskabet til 
habitater og arter eller gennemføre forskningsprojekter. Dette er omhandlet i kapitel 3.6 om inddragelse af interessenter, 
særligt i Casestudie 3-5 og Casestudie 3-6. Det er ikke i fokus i kapitel 4.2. 
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naturbeskyttelsesrådgivere. I sådanne tilfælde indgår behovet for afhjælpende foranstaltninger som en del af ansøgningen 

om godkendelse (se også god praksis Casestudie 3-6).  

Ved afhjælpende foranstaltninger bør følgende tages i betragtning: 

• undgåelse: forhindre, at væsentlige virkninger overhovedet forekommer 

• reduktion: reduktion af omfanget af og/eller sandsynligheden for en virkning. 

 

I Tabel 5-2 gives der en oversigt over mulige afhjælpende foranstaltninger i forhold til et vindenergianlægs planlægnings- 

og anlægsfaser samt fem livscyklusfaser.  

Tabel 5-2 Typer af afhjælpende foranstaltninger (tilpasset fra Gartman, 2016) 

Foranstaltning (type)  Beskrivelse 

Planlægning, placering og 
konstruktion 

 

Makroplacering (undgåelse) Denne foranstaltning vedrører den fysiske planlægning af vindenergianlæg og 
sikrer, at de placeres hensigtsmæssigt fra et bevarelsesmæssigt perspektiv. 
Undgåelse af økologisk følsomme områder (underbygget af f.eks. kortlægning af 
risiko for vilde dyr og planter) er en central forebyggende foranstaltning  

Mikroplacering 
(forebyggelse/reduktion) 

Konfiguration af vindmøllepark: valg af vindmølletype og deres præcise position72 

Infrastrukturkonstruktion 
(reduktion) 

Antal vindmøller og tekniske specifikationer (herunder vindmøllehøjde, belysning, 
nedgravningsdybde for og afskærmning af kabler, fundamentkonstruktion osv.) 

Før anlæg  

Planlægning 
(undgåelse/reduktion)  

Undgå, reducere eller faseinddele aktiviteter i økologisk følsomme perioder 

Alternative anlægsmetoder og 
barrierer (reduktion) 

Undgå eller reducere potentielt forstyrrende eller skadelige visuelle stimuli og 
emissioner som f.eks. støj og vibrationer 

Anlæg  

Planlægning 
(undgåelse/reduktion)  

Undgå, reducere eller faseinddele aktiviteter i økologisk følsomme perioder 

Alternative anlægsmetoder og 
barrierer (reduktion) 

Undgå eller reducere potentielt forstyrrende eller skadelige visuelle stimuli og 
emissioner som f.eks. støj og vibrationer 

Afskrækkende foranstaltninger 
(reduktion) 

Akustiske og visuelle metoder 

Drift  

Timing af mølledrift 
(undgåelse/reduktion) 

Curtailment (effektbegrænsning), kantstilling af vingerne og forøgelse af cut-in-
vindhastigheden73 (f.eks. stoppe rotationen, når trækfuglene nærmer sig i 
vindmøllehøjde, eller reducere den tid, vindmøllerne roterer)   

Afskrækkende foranstaltninger 
(reduktion) 

Akustiske, visuelle og elektromagnetiske foranstaltninger 

Genforvildning af tilkørselsveje 
og/eller begrænsning af 
anvendelsen af tilkørselsveje 

Når vindmøllerne er opført, har store tilkørselsveje ikke længere nogen funktion 
(vedligeholdelsespersonalet kan bruge mindre veje). De kan derfor midlertidigt 
genforvildes (indtil repowering- eller afviklingsfasen), og der kan opstilles barrierer 
for at forhindre uautoriserede personers adgang. 

Habitatforvaltning (reduktion) Habitatforvaltning kan ske på forskellige måder. En tilgang er at gøre habitater 
uattraktive i nærheden af vindmøller (f.eks. ved at skabe (u)attraktive 
fouragerings- eller yngleområder og fjerne døde dyr for at holde rovfugle væk) og 
samtidig skabe attraktive habitater uden for "risikozonen" (f.eks. i afstand fra 
områder, hvor der er risiko for kollision) med det formål at afskrække og lokke 
arter væk fra vindmøllerne. En anden tilgang er at skabe en form for biodiversitet i 
nærheden af vindmøllerne, navnlig hvis de er beliggende på intensivt dyrkede 
landbrugsarealer. Dette skal overvejes fra sag til sag.    

Repowering  

Demontering og flytning 
(undgåelse/reduktion) 

Udskiftning (f.eks. med højere og færre vindmøller) eller flytning af vindmøller 

Planlægning 
(undgåelse/reduktion) 

Undgå, reducere eller faseinddele aktiviteter i økologisk følsomme perioder 

                                                      

72 Vindmøllernes opstilling og position har en stor indflydelse på placeringen af den tilhørende infrastruktur. 
Mikroplacering bør overvejes under hensyn til alle relevante faktorer. 
73 "Kantstilling af vinger" er processen for ændring af vinklen for at mindske rotationen. "Cut-in-vindhastighed" er den 
hastighed, hvorved en mølle begynder at rotere og producere elektricitet. 
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Alternative anlægsmetoder og 
barrierer (reduktion) 

Undgå eller reducere potentielt forstyrrende eller skadelige emissioner som f.eks. 
støj, vibrationer og elektromagnetiske felter 

Afvikling  

Demontering og genopretning 
(undgåelse) 

Fjernelse af vindmøller og tilhørende infrastruktur 

Planlægning 
(undgåelse/reduktion) 

Undgå, reducere eller faseinddele aktiviteter i økologisk følsomme perioder 

Alternative anlægsmetoder og 
barrierer (reduktion) 

Undgå eller reducere potentielt forstyrrende eller skadelige emissioner som f.eks. 
støj og vibrationer 

 

Relevansen af disse forskellige typer virkninger drøftes for hver primær receptorgruppe i de følgende kapitler. Som følge 

af betydningen af "makroplacering" og den strategiske planlægning, dette medfører, er denne type 

undgåelsesforanstaltninger omhandlet i et særskilt kapitel (se kapitel 4).  

Som med de sandsynlige væsentlige virkninger bør de afhjælpende foranstaltninger også vurderes fra sag til sag. 

Afstandstærskler (f.eks. minimumsafstand til flagermusbestandes ynglepladser eller til fuglearters fouragerings- eller 

redebygningsområder) kan anvendes, hvis de er understøttet af videnskabelig evidens. De bør dog anvendes med 

forsigtighed og fra sag til sag. Anvendelse af en afstandstærskel fra en rasteplads for flagermus kan være en effektiv 

foranstaltning på en rasteplads for én art, men ineffektiv eller unødvendig for en anden arts rasteplads et andet sted. Denne 

vejledning indeholder derfor ingen tærskelværdier. I kapitel 7 i dette dokument drøftes overvågning og adaptiv forvaltning. 

Overvågning er ikke en afhjælpende foranstaltning, men er afgørende for at sikre, at afhjælpende foranstaltninger i 

realiteten gennemføres og fungerer som forudset i den passende vurdering. Konklusionerne vedrørende skadelige 

virkninger på lokalitetens integritet i en passende vurdering skal være uden for enhver rimelig videnskabelig tvivl, men det 

betyder ikke, at overvågning ikke er nødvendigt for at validere sådanne forudsigelser. 

5.2 Habitater 

5.2.1 Introduktion 

Vindenergianlæg er typisk beliggende på udsatte steder med gode vindressourcer. Små og mellemstore vindmøller er 

normalt beliggende i modificerede naturlige habitater i nærheden af landbrug eller bolig- eller erhvervsbebyggelser. Store 

vindenergianlæg er derimod ofte placeret i fjerntliggende bakkede områder, ved kysten eller på åbne græsarealer. Det er 

habitaterne i disse områder, som med størst sandsynlighed påvirkes af anlæggene. Som følge af vindmøllernes øgede 

højde er der også en tendens til, at vindmølleparker placeres i skovområder. 

Følgende habitater skal tages i betragtning i forbindelse med en passende vurdering:  

 de naturlige habitattyper, der er opført i bilag I  

 habitaterne for de arter, der er opført i bilag II til habitatdirektivet  

 habitaterne for de vilde fuglearter, der er opført i bilag I til fugledirektivet  

 habitaterne for regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter.  

De strengt beskyttede plantearter, der er opført i bilag IV, litra b), til habitatdirektivet, samt yngle- eller rasteområderne for 

de strengt beskyttede dyrearter, der er opført i bilag IV, litra a), skal også tages i betragtning.  

Omfanget af det direkte tab af habitat som følge af opførelsen af et vindenergianlæg og den tilhørende infrastruktur som 

f.eks. tilkørselsveje, kabler mellem vindmøllerne74 og fordelingsstationer afhænger af anlæggets størrelse, placering og 

konstruktion. Mens det faktiske jordareal under infrastrukturen ofte er forholdsvis lille, kan virkningerne være mere spredte, 

når planer eller projekter griber ind i økologiske, hydrologiske eller geomorfologiske processer. Dynamiske habitater såsom 

klitter og vådområder er også sårbare over for ændringer i deres struktur og funktion. Dette kan forårsages af f.eks. 

jordkompaktering, rydning af vegetation, dræning, omprofilering osv., som kan medføre virkninger som f.eks. erosion og 

habitatforringelse over et større område. 

                                                      

74 Oplysningerne i dette dokument om kabelføring mellem vindmøller er også relevante for luftledninger og jordkabler til 
eltransmission. Detaljeret vejledning om energitransmissionsinfrastruktur og EU's naturlovgivning er offentliggjort i et 
særskilt vejledende dokument (Europa-Kommissionen, 2018c). 
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Referencedata til støtte for en vurdering af væsentlige virkninger bør indsamles ved brug af de bedst tilgængelige metoder 

(se f.eks., Dafis et al., 2001, Environment Agency, 2003, Pentecost et al., 2009, og Smith et al., 2011). Eksempler på 

typiske metoder til referenceundersøgelser er opsummeret i Boks 5-1. 

Boks 5-1 Eksempler på referenceundersøgelsesmetoder for habitater 

Der er sandsynligvis behov for undersøgelser for at afgrænse bilag I-habitatområder inden for et vindenergianlægs 

fodaftryk og normalt inden for en defineret bufferzone (f.eks. et afvandingsområde). Detaljerede retningslinjer for egnede 

undersøgelsesmetoder findes i nogle tilfælde på nationalt plan. 

 

Udpegning af arter og skøn over forekomsten af habitater: 

• kvadrat- eller arealundersøgelser 

 

Kortlægning af udbredelsen af habitater: 

• direkte visuel observation (kortlægning på stedet) 

• fjernobservation (satellitovervågning, multispektral telemåling, luftfotofortolkning eller terrestrisk kortlægning fra 

luftfotos) 

 

5.2.2 Typer virkninger 

5.2.2.1 Hvad er de vigtigste typer virkninger? 

De vigtigste virkninger på habitater er opsummeret i Boks 5-2 og Tabel 5-3. Hver type virkning kan potentielt påvirke et 

habitats samlede omfang og kvalitet. 

Boks 5-2 Typer virkninger på habitater 

• Direkte tab — reduktion af habitatets størrelse, fordi det fjernes, omprofileres eller tildækkes (f.eks. af overskydende 

byggematerialer eller suspenderede sedimenter) 

• Opsplitning — omdannelse af et sammenhængende habitat til to eller flere små isolerede områder 

• Forringelse — forringelse af habitatkvaliteten på grund af reduceret udbredelse og/eller biomasse af arter fra de 

karakteristiske samfund, som definerer habitatet 

• Forstyrrelse — en midlertidig ændring i de gennemsnitlige miljøforhold (f.eks. en forøgelse af suspenderede 

sedimenter eller støvaflejring eller forøget menneskelig tilstedeværelse, lys og støj) 

• Skabelse af habitater — skabelse eller genopretning af habitater som led i en række afhjælpende foranstaltninger 

• Ændringer i mikroklimaet — mindre ændringer i lufttemperatur og -fugtighed som følge af vindmøllevingernes 

bevægelser 

• Indirekte virkninger — tab, opsplitning og forringelse af habitater som følge af f.eks. jordkompaktering, dræning, 

ændringer i græsningstryk, erosion/bortskylning eller indførelse af invasive ikkehjemmehørende arter og forurenende 

stoffer 

 

 

 

Tabel 5-3 Typer virkninger på habitater i livscyklussen for vindenergianlæg på land 

Typer virkninger Anlægsfase 
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Habitattab og -forringelse X X  X X 

Opsplitning af habitater X X X X X 
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Forstyrrelse af habitater X X X X X 

Skabelse af habitater  X X X X 

Ændringer i mikroklimaet  X X X X 

Jordkompaktering  X  X X 

Indirekte virkninger X X X X X 

 

Virkningen på plantearter bør vurderes nøje. Dette skyldes, at mange bjergplantearter, som er meget specifikke for deres 

habitat og kun forekommer i begrænsede områder, kan påvirkes i vid udstrækning, ikke kun af selve vindmøllerne, men 

også af åbningen af veje og den efterfølgende lettere adgang. 

Potentialet for indførelse af ikkehjemmehørende arter eller hjemmehørende arter, hvis oprindelse er forskellig fra de lokale 

plantearters bør også overvejes nøje. Jord fra andre områder, der anvendes i vejbyggeri, kan f.eks. medbringe frømateriale 

med ikkehjemmehørende biologiske materialer (både invasive og ikke-invasive). 

I en række undersøgelser er det konstateret, at vindenergianlæg kan påvirke mikroklimaet op til 200 m fra kørende 

vindmøller (Armstrong et al., 2016). De kan navnlig medføre højere lufttemperatur og absolut luftfugtighed om natten og 

stigninger i variabiliteten i luft-, overflade og jordtemperatur i løbet af døgnet (Armstrong et al., 2016). Disse virkninger er 

dog relativt begrænsede (f.eks. under 0,2 °C) og forventes ikke have væsentlige virkninger på lokalitetens integritet.  

5.2.2.2 Hvordan vurderes væsentlighed? 

Vurderingen af væsentlighed skal altid underbygges af solide videnskabelige argumenter og skal henvise til 

bevaringsmålsætningerne for lokaliteten. For habitater bestemmes væsentlighed som minimum ved: 

• at kvantificere det areal af det EU-beskyttede habitat75, der forventes at blive forringet i forhold til basislinjen for det 

samlede habitatområde 

• betydningen af habitatet for EU-beskyttede arter.  

 

Dette kræver en god viden om udbredelsen af habitater, navnlig viden om gennemførligheden af foranstaltninger for at 

undgå væsentlige virkninger (se kapitel 5.2.3). 

Det samlede areal af den jordomlægning, der opstår som følge af et vindenergianlæg, varierer afhængigt af stedet og 

anlæggets omfang. Jordomlægning vil sandsynligvis i gennemsnit være lavere for dyrkede arealer end for skov- og 

bjergområder. 

Væsentligheden påvirkes også af: i) de berørte habitaters sjældenhed og sårbarhed, ii) deres betydning som fouragerings-

, yngle- og overvintringsplads for EU-beskyttede arter, og/eller iii) deres rolle som korridorer eller trædesten for arters 

bevægelser i det bredere landskab.  

Vindenergianlæg, der placeres på eller i nærheden af visse sjældne og skrøbelige habitattyper, f.eks. vådområder, 

tørvemoser eller højmoser, kan potentielt forårsage tab eller forringelse af disse habitater. Bekymringen vedrører ikke kun 

det direkte tab af et habitat, men også potentiel skade forårsaget under anlæg og drift på habitatets struktur og økologiske 

funktion. En sådan skade kan have en væsentlig virkning over et langt større område end det direkte optagne areal. 

Især tørvemoser kan blive beskadiget, hvis vindenergianlæg eller den tilhørende infrastruktur, f.eks. nye eller forbedrede 

tilkørselsveje, placeres uhensigtsmæssigt. Skaderne opstår i mange tilfælde, fordi der ved udviklingen ikke blev taget 

tilstrækkeligt hensyn tørvemosernes hydrologi. Mens det faktiske areal af tabte moser kan være lille, kan skaderne på det 

naturlige drænsystem, f.eks. ved at dræne grøfter, have følgevirkninger i et langt større område. Dette kan i sidste ende 

føre til forringelse af et meget større tørvemoseareal og andre relaterede habitater som f.eks. vandløb og vandområder 

placeret nedstrøms. 

                                                      

75 De naturlige habitattyper, der er opført i bilag I, habitaterne for de arter, der er opført i bilag II til habitatdirektivet, 
habitaterne for de vilde fuglearter, der er opført i bilag I til fugledirektivet, og habitaterne for regelmæssigt 
tilbagevendende trækfuglearter. 
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Biologiske, miljømæssige og plan- eller projektrelaterede konstruktionsfaktorer kan påvirke virkningernes væsentlighed. I 

Boks 5-3 opsummeres de faktorer, der typisk tages i betragtning i metoderne til indsamling af referencedata og i 

vurderingen af væsentlighed. 

Boks 5-3 Faktorer, der afgør metoderne til indsamling af referencedata og vurderingen af væsentlighed i 

forbindelse med habitater 

Biologiske 

• Følsomhed, modstandsdygtighed (tolerance) og robusthed (genopretningspotentiale) 

• Forekomst af invasive ikkehjemmehørende arter 

 

Miljømæssige 

• Jordbunds- eller sedimenttype og -morfologi 

• Luftkvalitet (f.eks. støv) 

• Vandkvalitet og -mængde 

• Eksisterende aktiviteter, f.eks. græsning, som kan flyttes eller udelukkes fra vindenergianlægget, så der opstår en 

ændring af miljøforholdene 

 

Plan- eller projektrelaterede 

• Vindmøllernes antal, størrelse, fundament, fodaftryk og installationsmetoder, især hvis det forberedende arbejder 

kræver rydning af habitat over et større areal (f.eks. skovrydning) 

• Kabelantal, -længde og -nedgravningsmetoder 

• Andre tilknyttede aktiviteter (f.eks. trafik og materialeoplagring) 

  

Det kan være ganske enkelt at kvantificere virkningerne af vindenergianlæggets fysiske midlertidige og permanente 

fodaftryk, men andre virkninger kan være vanskeligere at kvantificere.  

Aflejringen af støv kan f.eks. ske i en vis afstand fra et vindenergianlæg. Afhængigt af de anlægsspecifikke faktorer skal 

der eventuelt foretages en vurdering af væsentligheden. I Det Forenede Kongerige vurderes eksempelvis støvaflejring af 

bygge- og afviklingspladser på grundlag af forekomsten af "økologiske receptorer" i en afstand af 50 m fra anlæggets 

grænse og/eller i en afstand af 50 m fra de ruter, der benyttes af bygherrens køretøjer på den offentlige motorvej i en 

afstand af op til 500 m fra indkørslen til anlægget (Holman et al., 2014). Det skal bemærkes, at sådanne retningslinjer "ikke 

må være for præskriptive, og at der er behov for en faglig vurdering", og at dette indgår i en bredere ramme, der har til 

formål at sikre konsekvens og fuldstændighed (Holman et al., 2014).   

Jordkompaktering kan forekomme over store områder. Geotekniske undersøgelse af jordforhold kan hjælpe med at 

kvantificere det berørte område og forudsige den sandsynlige væsentlighed af virkningerne på habitater. Ændringer i 

vandkvantitet og -kvalitet kan også forekomme over store områder. I denne sammenhæng anvendes hydrauliske og 

hydrologiske modeller typisk til at underbygge vurderingen af væsentlighed i forhold til en kvantificering af det berørte areal 

af habitater, der er afhængige af grundvand og overfladevand. 

Hvis de plan- eller projektrelaterede konstruktionsfaktorer ikke er specifikke eller faste, benyttes worst-case-antagelser. 

Kabler mellem vindmøllerne og transmissionskabler kan f.eks. øge fodaftrykket af habitattab i forbindelse med 

vindenergianlæg betydeligt. På tidspunktet for den strategiske miljøvurdering, vurderingen af virkningerne på miljøet eller 

den passende vurdering er den præcise kabelrute måske ikke fastlagt, men antages at ligge et sted inden for en bred 

korridor mellem produktionsinfrastrukturen og transmissionsnetforbindelsen.  

Et eksempel på en ramme for vurderingen af væsentligheden af virkningerne af opførelsen af en vindmøllepart på græsland 

i Rumænien præsenteres i Casestudie 5-1.   

Casestudie 5-1 Virkninger på græsland af opførelsen af vindmøller i Dobrogea (det sydøstlige Rumænien) 

Opførelsen af vindmøller (Figur 5-1) kan forårsage et væsentligt tab og væsentlig opsplitning af habitater. I dette eksempel 

fokuseres der på græslandshabitater. Dobrogearegionen i Rumænien har stadig store områder med pontisk-sarmatiske 

steppehabitater (prioriteret habitat 62C0 og 40C0), men deres areal indskrænkes, og habitatkvaliteten er faldende af 

forskellige årsager: skovrejsning, stenbrud, overgræsning og byggeri. Som følge heraf er disse habitater i alvorlig fare, 

og det dermed forbundne dyreliv, f.eks. Spermophilus citellus (europæisk sisel), en pattedyrart opført i bilag II, er truet. 
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Uafhængig forskning udført på vegne af Kommissionen har undersøgt de individuelle og kumulative virkninger af en 

række planlagte (og delvist gennemførte) vindmølleanlæg i Dobrogea (Arcadis, 2010). Der blev udarbejdet en ramme for 

vurdering af væsentlighed for en række grupper af virkninger. Med hensyn til tab og forringelse af habitater (herunder 

opsplitning) blev følgende kriterier anvendt til at definere væsentlighed:  

 

Væsentlig:  

• Et yderligere område med prioriteret habitat (62C0 og 40C0) inden for lokaliteten af fællesskabsbetydning forringes 

som følge af direkte tab af habitat 

• Et yderligere område med prioriteret habitat (62C0 og 40C0) inden for lokaliteten af fællesskabsbetydning forringes 

som følge af opsplitning 

• Yderligere forstyrrelse af bilag II- og/eller bilag IV-arter, der er forbundet med det prioriterede habitat (62C0 og 40C0), 

som kan påvirke deres bevaringsstatus 

 

Ikkevæsentlig 

• Ingen prioriterede habitater påvirkes, hverken ved direkte anvendelse eller opsplitning af habitater eller gennem 

forstyrrelse af bilag II- og/eller bilag IV-arter, der er forbundet med denne habitattype 

 

Dette blev begrundet på følgende måde:  

• Prioriterede habitater: i) prioriterede habitater kræver en langt strengere beskyttelsesordning end andre Natura 2000-

habitattyper, ii) denne habitattype har et meget begrænset udbredelsesområde i dens biogeografiske område i EU, og 

iii) denne habitattype er alvorligt truet af flere grunde (intensivering af landbruget, klimaændringer og andre aktiviteter, 

f.eks. stenbrud). Ethvert yderligere område med prioriteret habitat (62C0 og 40C0) inden for lokaliteten af 

fællesskabsbetydning blev derfor anset for at være væsentlig, da det umiddelbart ville påvirke 

bevaringsmålsætningerne for denne habitattype.  

• Bilag II- og/eller bilag IV-arter, der er forbundet med det prioriterede habitat: forstyrrelse af bilag II- og/eller bilag IV-

arter blev anses for at være væsentlig, så snart deres bevaringsstatus kunne bringes i fare. Dette er tilfældet, når et 

projekt kan bidrage til: i) et fald i artens bestand på lokaliteten på lang sigt, ii) en reduktion eller risiko for reduktion af 

artens udbredelsesområde inden for lokaliteten og/eller iii) en reduktion af arealet af artens habitat inden for lokaliteten. 

 

Direkte habitattab forårsages ofte i forberedelses- og anlægsfasen. Det samlede omfang af habitatødelæggelse på hver 

Natura 2000-lokalitet er blevet estimeret kvantitativt på grundlag af: i) beregninger — og kontrol ved markundersøgelser 

— af det gennemsnitlige overfladeareal, der bruges til én vindmølle (vindmøllefundament, vindmølleplatform og 

tilkørselsveje), og ii) vindmøllernes placering. Det gennemsnitlige areal af direkte habitattab beregnes til 3 000-4 000 m2 

(til anlæg af vindmølle og tilkørselsveje) pr. vindmølle:   

• Ødelæggelse og forringelse af habitat begynder allerede i føranlægsfasen, da der i forbindelse med de fleste 

vindmølleparker først opføres en meteorologimast, som er en let konstruktion med en sokkel på højst +/- 50 m2.  

• Den største skade sker imidlertid under anlægget af selve vindmølleparken. Opførelse af vindmøller kræver omfattende 

jordarbejder, som omfatter udgravninger og etablering af store betonfundamenter til pylonerne. Når vindmøller placeres 

på klippegrund, udgraves et område på ca. 100 m2 (i en dybde på 1-2 m) til møllens fod, og der etableres en platform 

i nærheden, som dækker et meget stort område (på mindst 1 000 m2 og i nogle tilfælde op til 2 000 m²). 

• Brede tilkørselsveje (med en gennemsnitsbredde på 4,5-5,0 m) (se Figur 5-1) etableres, så lastbiler kan nå ud til 

vindmøllerne. En analyse af miljøgodkendelserne viser, at dette område i gennemsnit udgør næsten 2 000 m² for hver 

vindmølle. 
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Figur 5-1 Tab og opsplitning af habitater som følge af anlægsplatforme og tilkørselsveje i kuperet steppelandskab 

 

Habitater kan også påvirkes af opsplitning. Nettet af tilkørselsveje fragmenterer habitatstrukturen, så der skabes et 

patchwork af små resterende del af habitat, der krydses af brede grusveje (se Figur 5-1). I flere undersøgelser76 

er de negative virkninger af den opsplitning, der forårsages af sådanne veje på krybdyr, padder og små pattedyr, blevet 

påvist. I disse undersøgelser beskrives også vanskelighederne ved at beregne størrelsen af det berørte område.  

 

Det berørte område omfatter et område omkring vindmøllerne og hele området mellem vindmøllerne med undtagelse af 

området mellem adskilte dele af vindmølleparken. Ifølge Figur 5-2 afhænger det område, der potentielt påvirkes af 

opsplitning, i høj grad af den udvendige radius (dvs. afstand fra vindmøller), der bruges til at afgrænse det berørte område 

(600 m i figuren til venstre og 200 m i figuren til højre). Med henblik på denne undersøgelse blev hele området inden for 

en vindmøllepark og en ydre grænse beliggende 200 m fra de yderste vindmøller medregnet som det område, der som 

minimum ville blive berørt af opsplitning. Som nævnt ovenfor er det meget vanskeligt at forudsige størrelsen af det 

område, der reelt bliver påvirket, da det afhænger af tilkørselsvejenes nøjagtige placering og tæthed og af den fysiske 

fordeling af de lokale bestande af pattedyr og krybdyr. Den beskrevne fremgangsmåde resulterer faktisk i en 

undervurdering, da de primære tilkørselsveje mellem det eksisterende vejnet og vindmølleparken også bidrager til 

opsplitning, men ikke indgår i beregningen. 

  

Figur 5-2 Visualisering af metode til beregning af område fragmenteret af en vindmøllepark 
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Kilde: Teknisk vurdering af de potentielle virkninger af anlæg og drift og vindmølleparker i det nordlige Dobrogea 

(Rumænien) (Arcadis, 2011) 

  

Som opsummering præsenteres en række vigtige anbefalinger vedrørende vurderingen af væsentligheden af virkninger 

på habitater i Boks 5-4. 

Boks 5-4 Vigtige anbefalinger ved vurderingen af væsentligheden af virkninger på habitater 

• Opstil en robust amme for vurdering af væsentlighed baseret på kriterier, der henviser til bevaringsmålsætningerne for 

de berørte habitater og deres tilknyttede bilag II- og/eller bilag IV-arter, som er kontekstspecifikke (fra sag til sag) og 

videnskabeligt baserede.  

• Sørg for, at data er tilgængelige, navnlig i forbindelse med store habitater, som kan bruges i vurderinger på planniveau 

eller i detaljerede projektspecifikke undersøgelser og vurderinger. 

• Overvej den fysiske og temporale variabilitet af habitater i dynamiske systemer, f.eks. habitater i 

oversvømmelsesområde eller klitområder, især når virkningerne af klimaændringer vurderes over vindenergianlæggets 

driftstid. 

• Anerkend viden om habitaters og tilknyttede arters følsomhed over for vindenergianlæg, især deres 

modstandsdygtighed (tolerance) og robusthed (genopretningspotentiale).  

• Udnyt den øgede tilgængelighed af overvågningsrapporter efter opførelsen til at forbedre dokumentationsgrundlaget. 

 

 

5.2.3 Mulige afhjælpende foranstaltninger  

For habitater, der påvirkes af vindenergianlæg på land, er det klart, at hensigtsmæssig placering af 

vindenergianlæggene, herunder tilkørselsveje, er den mest effektive metode til at undgå væsentlige virkninger 

for EU's beskyttede naturtyper (makroplacering). Dette opnås bedst ved strategisk planlægning af 

vindenergianlæg over et bredt geografisk område. Hvis EU-beskyttede habitater ikke kan undgås, kan 

omhyggelig placering af den enkelte vindmølle og den tilknyttede infrastruktur (mikroplacering) være en god 

metode til at undgå de mest følsomme og/eller værdifulde dele af disse habitater.   

Habitater, som forringes i anlægsfasen (f.eks. oplagring af jord og udstyr), bør genoprettes, straks byggeriet 

er afsluttet. Tilkørselsveje kan lukkes for uautoriseret adgang eller kan endda reduceres i størrelse.   

5.3 Flagermus 

5.3.1 Introduktion 

UNEP/EUROBATS har offentliggjort omfattende europæiske retningslinjer vedrørende flagermus og 

vindenergi, "Guidelines for consideration of bats in wind-farm projects" (Rodrigues et al., 2015). I dette kapitel 

opsummeres oplysningerne om de mulige virkninger af landbaserede vindenergianlæg på flagermus, som er 

hentet fra UNEP/EUROBATS Publication No. 6 og suppleret med yderligere litteratur, der er offentliggjort siden 

2014. En liste over nationale vejledninger vedrørende flagermus findes i tillæg E. 

Oplysningerne i dette kapitel vedrører de flagermusarter, der er opført i bilag II og bilag IV til habitatdirektivet. 

Det er dokumenteret, at vindenergianlæg påvirker flagermusarter opført i bilag II mindre end arter opført i 

bilag IV. Nyctalus- og pipistrellusarter, som ikke er opført i bilag II, tegner sig for over 90 % af de registrerede 

dødsfald i vindmølleparker (se Tabel 9-6 i tillæg E), mens bilag II-arter tilsammen tegner sig for under 0,5 % 

af dødsfaldene77.  

Referencedata til støtte for en passende vurdering bør indsamles ved brug af de bedst tilgængelige metoder 

som beskrevet i UNEP/EUROBATS-retningslinjerne.  For så vidt det er relevant, bør disse europæiske 

                                                      

76 Fahrig, 2003. 
77 Kilde: Rapport fra EUROBATS IWG Meeting 23 om vindmøller og flagermus fremlagt for Advisory Committee 
(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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retningslinjer tages i betragtning sammen med nationale eller regionale retningslinjer med henblik på at 

fastlægge hensigtsmæssige og videnskabeligt velfunderede metoder, der er relevante for de arter, habitater 

og miljøforhold, der forekommer i de enkelte medlemsstater eller europæiske regioner. Undersøgelser skal 

tage højde for den fulde cyklus af flagermusbestandenes aktiviteter gennem året, give oplysninger om lokale 

flagermusbestandes rasteaktiviteter (formering, parring/sværmen og dvale), fouragering og bevægelse og 

kortlægge de sandsynlige trækruter for flagermus. Undersøgelsernes geografiske omfang skal nøje overvejes 

under hensyntagen til størrelsen og placeringen af vindenergianlægget og dets påvirkningsområde (se kapitel 

3.2). Eksempler på referenceundersøgelser er opsummeret i Boks 5-5. 

Boks 5-5 Eksempler på landbaserede referenceundersøgelser for flagermus (tilpasset fra UNEP/-
retningslinjerne, Rodrigues et al., 2015) 

• Kortlægning af vigtige føde-, dvale- og sværmningspladser baseret på tegn på flagermus og/eller registreret forekomst 

og udbredelse af flagermus. 

• Flagermusdetektorer på jorden — brug af automatiske detektorer til at definere indekset for flagermusaktivitet (antal 

flagermuskontakter pr. time) og habitatanvendelsen, eventuelt suppleret med manuelle undersøgelser (gennemgang 

af områder og referenceundersøgelser) og andre observationsteknikker (termiske/infrarøde kameraer). 

• Aktivitetsundersøgelser i højden — brug af automatiske detektorer til at definere indekset for flagermusaktivitet (antal 

flagermuskontakter pr. time). 

• Potentielt behov for aktivitetsundersøgelser over trækroner og avancerede teknikker som f.eks. indfangning og 

radiotelemetri i skovområder78. 

• Indsamling af miljødata (temperatur, nedbør og vindhastigheder). 

 

5.3.2 Typer virkninger 

5.3.2.1 Hvad er de vigtigste typer virkninger? 

De vigtigste typer virkninger på flagermus er opsummeret i Boks 5-6 og Tabel 5-4. Hver type virkning kan 

potentielt påvirke individers overlevelse og reproduktion, hvilket kan føre til ændringer i en bestands 

demografiske parametre, og det kan igen medføre en målbar ændring i bestandens størrelse. 

Boks 5-6 Vigtigste typer virkninger på flagermus (UNEP/EUROBATS-retningslinjerne) 

• Kollision og barotraume — dødelig interaktion mellem flyvende flagermus og vindmøller.  

• Habitattab og -forringelse — fjernelse, opsplitning og beskadigelse af levesteder.  

• Forstyrrelse og fordrivelse fra rastepladser — aktiviteter i og omkring rastepladser, f.eks. fjernelse af levesteder eller 

tilstedeværelse af køretøjer og personale, kan medføre ændringer af temperatur, luftfugtighed, lys, støj og vibrationer 

inden for rastepladsen, og det kan medføre reduktion i anvendelsen eller reproduktionsevnen. 

• Tab af flyvekorridorer og rastepladser — fysisk eller funktionelt tab af flykorridorer og rastepladser. 

 

Tabel 5-4 Typer virkninger på flagermus i livscyklussen for vindenergianlæg på land 

Typer virkninger Anlægsfase 
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Habitattab og -forringelse X X X X X 

                                                      

78 Muller et al. (2013), har konstateret, at flagermusarter i åbne habitater og Pipistrellus-arter regelmæssigt fouragerer 
ikke kun i skovrydninger og skovenge, men også over lukkede trækroner, hvilket bringer dem i risiko for vindmøller på 
sådanne placeringer. 
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Forstyrrelse og fordrivelse 
fra rastepladser 

X X X X X 

Opsplitning af habitater  X X X  

Kollision   X X  

Barrierevirkninger   X X  

Barotraume   X X  

Tab eller ændring af 
flyvekorridorer og 
rastepladser 

 X X X  

Øget tilgængelighed af 
hvirvelløse dyr og dermed 
en øget kollisionsrisiko 
som følge af natlig 
belysning 

  X X  

Indirekte virkninger  X X X X 

 

Når vindmøllerne er i drift, anses dødelighed som følge af kollision eller barotraume for at være de væsentligste 

virkninger, men risikoen varierer fra art til art. 

Forstyrrelse og fordrivelse kan forekomme i enhver fase af et anlægs livscyklus, hvor barrierevirkninger navnlig 

forekommer under drift og repowering. Disse sandsynlige væsentlige virkninger kan føre til adfærdsændringer, 

herunder tiltrækning (Behr et al., 2018, og Foo et al., 2017), fysisk flytning af flyvekorridorer og udelukkelse af 

flagermus fra fourageringssteder, som de ellers ville anvende (Barré et al., 2018). Tiltrækning kan medføre en 

højere kollisionsrisiko (Rydell et al., 2010a, og Voigt et al., 2018). Millon et al. (2018) har imidlertid vurderet, 

at fordrivelse i sig selv er en virkning, der skal tages i betragtning, og Barré et al. (2018) har for nylig 

kvantificeret denne virkning på tværs af en række vindmølleparker. Vurderingen af forstyrrelse, fordrivelse og 

barrierevirkninger bør tages i betragtning fra sag til sag under hensyntagen til omfanget af planen eller 

projektet, de flagermusarter, hvis forekomst er kendt, deres brug af habitatet og habitatets betydning for 

bestandens gunstige bevaringsstatus, navnlig i lyset af de eksisterende trusler samt områdets og lokalitetens 

bevaringsmålsætninger. 

5.3.2.2 Hvordan vurderes væsentlighed? 

Biologiske, miljømæssige og plan- eller projektrelaterede konstruktionsfaktorer kan påvirke vurderingen af 

virkningernes væsentlighed for flagermus. De faktorer, der primært typisk tages i betragtning i metoderne til 

indsamling af referencedata og i vurderingen af væsentlighed, er opført i Boks 5-7.  

Boks 5-7 Faktorer, der afgør metoderne til indsamling af referencedata og vurderingen af 
væsentlighed i forbindelse med flagermus 

Biologiske 

• Kollisionsrisiko, som i vid udstrækning defineres ved artens fourageringskarakteristika, ekkolokationstype og 

flyveadfærd (Denzinger og Schnitzler, 2013, og Roemer et al., 2017). 

• Fase i årlige livscyklus, dvs. aktiv, i dvale, ynglende, trækkende eller sværmende. 

• Forekomsten af dvale- og fødesteder. 

• Bestandens sårbarhed baseret på kollisionsrisikoen og de berørte arters status (et eksempel kan findes i Scottish 

Natural Heritage et al., 2019). 

 

Miljømæssige 

• Forekomsten af habitater inden for en afstand på 200 m fra en plan eller et projekt, som sandsynligvis anvendes af 

flagermus i deres livscyklus, f.eks. skove (især modne løvskove), træer, levende hegn, vådområder, vandområder, 

vandløb og bjergpas79.  

                                                      

79 Det er dokumenteret, at fjernelsen af træer i skovbevoksede områder gavner nogle arter, idet det øger skovkanten, 
men øger samtidig kollisionsrisikoen som følge af øget flagermusaktivitet (Rodrigues et al., 2015). 
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• Lukkede områder, hvor flagermus fouragerer eller hviler, og/eller potentialet for indsnævring af flagermusenes træk- 

eller flyveruter80. 

• Store korridorer langs vandløb, der fungerer som trækruter81. 

• Habitattyper på landskabsniveau, f.eks. forekomsten af løvskov i en afstand af 1,5 km fra vindenergianlæg i 

Storbritannien, reducerede øjensynligt risikoen for alle arter (og soprano pipistrelle, som blev analyseret særskilt), men 

det samlede areal af nåleskov var kun forbundet med en øget risiko for brunflagermus (Mathews et al., 2016). 

Resultaterne er derfor arts- og habitatafhængige. Afhængigt af den omhandlede art og dens tilknytning til habitater kan 

tilstedeværelsen/manglen på et egnet habitat bruges som en metode til at "medtage" områder, der potentielt er egnede 

til vindenergianlæg i stedet for at udpege områder, der sandsynligvis vil være problematiske (Mathews et al., 2016). 

• Det er kendt, at vindhastighed og -retning, temperatur og relativ luftfugtighed har stor betydning for flagermusaktivitet 

og -dødelighed (Amorim et al., 2012, Mathews et al., 2016, og andre citeret i Rodrigues, 2015). Disse miljøvariabler 

kan indgå i de faktorer, der bruges til at bestemme den risiko, som en foreslået placering med sandsynlighed vil 

indebære for flagermus.  

 

Plan- eller projektrelaterede konstruktionsfaktorer 

• Vindmølleantal og bestrøget rotorareal.   

• Vindmøllestørrelse, hvilket kan påvirke den afstand, hvori fordrivelse vil ske [Barré et al. (2018) og Minderman et al. 

(2012, 2017)]. 

  

Undersøgelser af dødelighed, der er udført i de seneste år (se   

                                                      

80 Furmankiewicz og Kucharska (2009) undersøgte trækket af flagermus i dalen langs Oderfloden i det sydvestlige Polen 
og konkluderede, at floddale er trækruter for flagermus, der flyver over lange afstande, og flagermus, der flyver over 
korte afstande, og at forskellene mellem forårs- og eftertræk kan være relateret til fødevareforsyningen, energibehov, 
sæsonmæssigt forskellige ruter eller en kombination af disse faktorer. 
81 Meschede et al. (2017) konkluderede omvendt, at flagmustræk forekom overalt (endda i bjerge), og at det næppe ville 
være muligt eller meningsfuldt at kortlægge trækruterne.  Floddale og tilsvarende produktive områder er imidlertid vigtige 
som mellemstationer til fouragering og yngel og har derfor betydning for opretholdelsen af bestandene af trækarter. 
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Tabel 9-6 i tillæg E), har vist, at vindmøller kan påvirke forskellige flagermusarter på forskellige måder som 

følge af flagermusenes forskellige adfærd og flyvestil. Flagermusarter, der flyver og fouragerer i åbne 

områder (luftjægere), er udsat for høj risiko for kollision med vindmøller. Nogle af disse arter trækker over 

store afstande i høje højder, hvilket også øger kollisionsrisikoen (f.eks. N. noctula og P. nathusii). I 

modsætning dertil er flagermus, der flyver i nærheden af vegetation, udsat for en lavere risiko for 

sammenstød med vindmøller. 

I Tabel 5-5 vises risikoen for kollision med vindmøller i åbne habitater for europæiske arter og middelhavsarter. 

Når vindmøller opføres i områder med løv- eller nåletræer eller i skovbryn, øges kollisionsrisikoen væsentligt 

for nogle arter. 

Tabel 5-5 Risiko kollision med vindmøller i åbne habitater for europæiske arter (herunder middelhavsarter) (baseret på 
Rodrigues, 2015) 

Høj risiko Middel risiko Lav risiko 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii er den eneste bilag II-art i denne kategori med høj risiko. 

  
2 i vandrige områder. 

 

Flagermusartens årlige livscyklus skal også tages i betragtning, da omfanget og væsentligheden af en virkning 

kan variere alt efter årstiden (Tabel 5-6). Timingen af de årlige livscyklusfaser varierer mellem arter og mellem 

bestande af den samme art i forskellige medlemsstater. Det anbefales derfor at anvende de nationale 

retningslinjer for flagermus i forbindelse med vindenergianlæg, hvis sådanne er tilgængelige, eller 

UNEP/EUROBATS-retningslinjerne (Rodrigues et al., 2015). En udførlig liste over nationale vejledende 

dokumenter findes i tillæg E. 

Tabel 5-6 Risiko for virkninger på flagermus i forhold til deres årlige livscyklus (delvist baseret på Rodrigues et al., 2015). 

Sandsynlig 
væsentlig virkning 

Yngletid Dvaletid Forår/efterår 

Anlæg    

Habitattab og -
forringelse 

Lav til høj, afhængigt af 
nærheden til hvilepladser 

Høj, afhængigt af 
nærheden til 
hvilepladser 

Lav (især for 
trækkende flagermus, 
der flyver over lange 
afstande) 

Tab af hvilepladser Potentielt høj eller meget høj 
Potentielt høj eller 
meget høj 

Potentielt høj (f.eks. tab 
af parringspladser) 

Vindmølledrift    

Kollision/dødsfald Lav til høj, afhængigt af arten Lav Høj til meget høj 

Tab eller ændring af 
flyvekorridorer 

Middel Lav 

Lav Træk forekommer 
sandsynligvis bredt, 
men kumulative 
virkninger skal tages i 
betragtning 

 

Risikobaserede tilgange benytter referencedata til at identificere fourageringsområder og flyve-/trækkorridorer 

med en relativt høj flagermusaktivitet og artsrigdom sammen med vigtige hvilepladser.  

Forudsigelser af flagermusdødelighed som følge af vindmøllekollisioner har indtil videre generelt været baseret 

på casestudier vedrørende individuelle vindmølleparker og ikke undersøgelser af flere lokaliteter. Dette gør 

det vanskeligt at undersøge de underliggende relationer mellem potentielle risikofaktorer (f.eks. 

vindmøllehøjde, nærhed til skovområder osv.) og ulykkesfrekvenser, da risikofaktorerne ikke varierer inden for 

lokaliteter (Mathews et al., 2016). Udvikling og verifikation af teoretiske risikomodeller, der er baseret på 

habitater og arter, er et vigtigt næste skridt (Arnett, 2017), men der er fortsat udfordringer med hensyn til 

mangel på data om habitater for højrisikoarter. 



 

Vejledende dokument om vindenergianlæg og EU's naturlovgivning 135  

Nogle af de metoder, der anvendes til at estimere dødelighed for flagermus og bestemme væsentligheden, 

gennemgås i Rodrigues et al., s. 38, (2015), og Laranjeiro et al. (2018). Disse omfatter modeller for 

artsudbredelse, individbaserede modeller82, bestandbaserede modeller og indeksbaserede modeller. En 

omfattende gennemgang af de metoder, der anvendes til at estimere dødelighed, findes i Marques et al., 2018. 

Flere metoder kan kombineres som grundlag for en passende vurdering. En individbaseret model, der 

anvendes til at forudsige kollisionsdødeligheden, kan f.eks. efterfølges af en bestandbaseret model, som 

vurdering af de potentielle konsekvenser af yderligere dødelighed for bestanden. Der er ingen grund til, at 

andre metoder ikke kan anvendes, hvis de har et logisk eller empirisk grundlag. 

Typiske udfordringer i forbindelse med vurderingen af sandsynlige væsentlige virkninger på flagermus, som 

kræver indsamling af yderligere referencedata eller anvendelse af forsigtighedsprincippet, er opsummeret i 

Boks 5-8. 

Boks 5-8 Vigtigste udfordringer ved vurdering af væsentligheden af virkninger på flagermus 

Alle virkninger 

• Begrænset dokumentation for virkningerne af små vindmøller, f.eks. vindmøller med en højde på under 18 m over 

jorden. 

• Begrænset dokumentation for flagermusens adfærd omkring vindmøller (Natural England, 201483, og Mathews et al., 

2016). Der er rapporteret tilfælde af tiltrækning (Behr et. al., 2015), navnlig af rødt lys (Voigt et al., 2018). 

• I en britisk vindmøllepark var der stor variation i flagermusaktiviteten, både i og mellem årene (Mathews et al., 2016). 

 

Kollision 

• Det er ikke muligt at forudsige flagermusdødsfald inden anlægget med de nuværende metoder, som har fokus på 

undersøgelse af specifikke områder og ikke flere områder, hvilket gør det vanskeligt at identificere risikofaktorer 

(Mathews et al., 2016).  Arnett et al. (2016) udpegede forbedringen af forudsigeligheden af flagermusdød som et 

centralt område for fremtidig forskning. 

• Det er stadig uklart, om akustiske data før anlægget kan forudsige dødeligheden efter anlægget (Arnett et al., 2013), 

og om de nuværende vurderinger af virkningerne på miljøet ikke i tilstrækkelig grad reducerer risikoen for flagermusdød 

i vindmølleparker (Lintott et al., 2016).  

• Det er muligt, at der er yderligere perioder med høj risiko i den årlige livscyklus for flagermus, men de opdages ikke, 

fordi der fokuseres på sensommeren/efteråret, hvor efterårstrækket falder sammen med begyndelsen af den 

formodede parringsperiode hos mange af de undersøgte arter (Rydell et al., 2010, og Rodrigues et al., 2015). 

• Afsøgningsprotokoller identificerer ikke alle dødsfald, selv om teknikkerne til stadighed forbedres, især ved hjælp af 

hunde84.  Skader, hvor flagermus kan flyve væk fra det typiske afsøgningsområde, inden de dør ("kryptiske dødsfald"), 

kan betyde, at den anslåede dødelighed for flagermus generelt undervurderes (Barclay et al., 2017).  Dødsfald fra 

vindmøller med højere nacelle-/rotorhøjder kan også ske uden for afsøgningsområdet og derved overses (Weber et 

al., 2018). 

• Der er dokumentation for køns- og aldersspecifik sårbarhed over for kollision (Lehnert et al., 2014). Dette er dog ikke 

konstateret i alle undersøgelser (Barclay et al., 2017, og Mathews et al., 2016). De forventede virkninger på lokale 

bestande afhænger i høj grad af de døde dyrs alder og køn, så dette er en vigtig mangel på data. 

• Der foreligger begrænsede skøn over dødelighed i forbindelse med vindenergianlæg beliggende i trækruter (Rydell et 

al., 2010a). 

                                                      

82 Se f.eks. Roemer et al. (2017) eller Rijkswaterstaat (2018) for offshoreanlæg. 
83 Disse retningslinjer fra Det Forenede Kongerige er erstattet af Scottish Natural Heritage et al. (2019). 
84 De fleste metoder, der anvendes til at estimere dødelighed, underbygges af data fra afsøgninger af døde dyr omkring 
vindmøller. Det er konstateret, at afsøgerens effektivitet og undersøgelsens dækning påvirker nøjagtigheden af den 
anslåede dødelighed (Reyes et al., 2016). Trænede sporhunde er øjensynligt bedre og mere til at finde døde flagermus 
end mennesker (Mathews et al., 2013, Mathews et al., 2016, og Reyes et al., 2016). Det skyldes, at det er vanskeligt at 
opdage døde flagermus, især i habitater i hedeområder og landbrugsområder, hvor vegetationen ofte skjuler de døde 
dyr. Uanset om eftersøgningen foretages af mennesker eller hunde, er der tale om et minimumsskøn over den faktiske 
dødelighed, da døde flagermus også fjernes af ådselædere, ved forrådnelse (Paula et al., 2015) og som følge af 
vejrforhold (Mathews et al., 2016). 
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• Der er ekstremt ringe viden om virkningerne af dødelighed på bestande (bl.a. Weber et al., 2018)85 86 87. 

 

Forstyrrelse og fordrivelse 

• Der foreligger begrænsede empiriske data om væsentligheden af forstyrrelse og fordrivelse. Dog foreligger der data 

om forstyrrelse af rastepladser. 

• Det omfang, hvori vindmølleparker fordriver fouragerende flagermus, er ukendt, men det kan være vigtigt for en række 

arter og kan medføre virkninger på arter, der ikke anses for at være udsat for høj dødelighed (Barré et al., 2018). 

 

Barrierevirkninger 

• Den kumulative barrierevirkning på flagermus, der trækker over store afstande og kan støde på flere hindringer på 

deres trækrute, er ikke undersøgt. 

 

Habitattab og -forringelse 

• Det omfang af funktionelt tilknyttede arealer, som ligger uden for grænserne af en Natura 2000-lokalitet, og som er 

nødvendigt for at opretholde eller genoprette en arts gunstige bevaringsstatus, er ukendt og varierer fra art til art (f.eks. 

Apoznański et al., 2018). De fleste arter, der er sårbare over for kollisionsrisiko, er som nævnt ikke bilag II-arter. 

 

Tab af flyvekorridorer og rastepladser 

• De empiriske data om betydningen af tab af flykorridorer er begrænsede. 

• Vindmøller kan påvirke bestande uden for deres nationale grænser gennem virkninger på trækkende flagermus (Voigt 

et al., 2012, og Lehnert et al., 2014). 

• Forbindelserne mellem yngle- og overvintringsområder kan blive påvirket, hvis den øgede kumulative tæthed af 

vindenergianlæg forstyrrer de nationale og grænseoverskridende trækruter (Berkhout et al., 2013). 

 

En række vigtige anbefalinger vedrørende vurderingen af sandsynligheden for væsentlige virkninger på 

flagermus er opsummeret i Boks 5-9. 

Boks 5-9 Vigtige anbefalinger ved vurderingen af væsentligheden af virkninger på flagermus 

• Der fastsættes klare væsentlighedskriterier, som er tilpasset bevaringsmålsætningerne for de pågældende flagermus, 

og som er kontekstspecifikke (fra sag til sag) og videnskabeligt baserede.  

• Sørg for, at der foreligger data, navnlig om flagermusbestande, deres aktiviteter og hvilepladser osv., der kan lægges 

til grund for at informere om vurderinger på planniveau eller for detaljerede projektspecifikke undersøgelser og 

vurderinger. 

• Invester i forskning for at afhjælpe mangel på viden som anført i Boks 5-8. 

• Udnyt den øgede tilgængelighed af overvågningsrapporter efter opførelsen til at forbedre dokumentationsgrundlaget. 

 

                                                      

85 Dette er særlig vigtigt, da nogle myndigheder fastsætter grænser for dødelighed som følge af vindmøller i drift (f.eks. 
Weber et al., 2018), selv om virkningen af dødelighed ikke er kendt.    
86 I USA anvendte Frick et al. (2017) modeller til at vurdere hoary-flagermus, den art, som ofte dræbes af vindmøller i 
Nordamerika, og fandt, at dødelighed kan medføre en drastisk reduktion af bestandstørrelsen og øge risikoen for 
udryddelse. Da der mangler referencedata om den dræbte flagermusbestand (Natural England, 2014, og Rodrigues et 
al., 2015), kan virkningerne af vindmøller på dataene om lokale flagermusbestande ikke adskilles fra andre variabler 
(Rodrigues et al., 2015, og Huso et al., 2014).  Selv visse store projekter (f.eks. den undersøgelse, der blev gennemført 
af Mathews et al., 2016) har ikke kunnet konkludere, om der er tale om en indvirkning på lokale eller nationale 
flagermusbestande. 
87 Endnu en udfordring vedrører anvendelsen af bestemte tærskler (f.eks. 1-5 % for fugle). Statsrådet i Nederlandene har 
erklæret, at "en tærskel på 1 % af den årlige dødelighed (som blev anvendt for fugle) også kan anvendes for flagermus" 
(Heijligers et al., 2015). I de fleste tilfælde foreligger der imidlertid ikke tilstrækkelige oplysninger om 
flagermusbestandenes størrelse og den mulige virkning. I nogle tilfælde anvendes der vilkårlige tærskler (fastsat ved 
beslutning), f.eks. en tærskel på højst to døde flagermus pr. vindmølle om året (Voight et al., 2015), selv om dette ikke 
nødvendigvis er i overensstemmelse med national lovgivning og EU-lovgivning, navnlig for truede arter (Voight et al., 
2015). Se sammendrag i Everaert J. (2017). 
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5.3.3 Mulige afhjælpende foranstaltninger  

5.3.3.1 Introduktion 

Dette afsnit indeholder en oversigt over mulige afhjælpende foranstaltninger, der er blevet foreslået eller 

anvendt i forbindelse med vindenergianlæg og flagermus. Det bør bemærkes, at det ikke er nemt at afhjælpe 

dødelighed, den væsentligste virkning, når vindmøller er i drift.  Der er stadig usikkerhed med hensyn til, om 

nogle af disse foranstaltninger vil forhindre eller mindske en væsentlig virkning. Curtailment 

(effektbegrænsning) eller forøgelse af forøgelse af cut-in-vindhastigheden er stadig de eneste dokumenterede 

metoder til at reducere antallet af døde flagermus i vindmølleparker, der er i drift (Arnett, 2017). 

Makroplacering kan hjælpe med at afhjælpe risikoen, men det er mere udfordrende i forbindelse med 

flagermus, fordi de mest berørte flagermusarter ofte er almindelige og udbredte og ikke knyttet til bestemte 

habitater. Hvorvidt makroplacering kan spille en rolle i forbindelse med bevaringen af flagermus i praksis, er 

derfor ikke helt klart, selv om makroplacering med sikkerhed kan hjælpe med at undgå områder med 

naturtyper, som med sikkerhed tiltrækker flagermus.     

I de følgende afsnit gives der en kort beskrivelse af de mulige afhjælpende foranstaltninger, når placeringen 

til et vindenergianlæg er valgt. 

Tabel 5-7 Mulige afhjælpende foranstaltninger for flagermus (U: undgåelse, R: reduktion) 
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Mikroplacering: 
Vindmøllernes opstilling 
og position 

U/R U/R U/R U/R 

Infrastrukturkonstruktion: 
Antal vindmøller og 
tekniske specifikationer  

R  R R 

Planlægning: Undgå, 
reducere eller 
faseinddele 
anlægsaktiviteter i 
økologisk følsomme 
perioder 

  U/R  

Curtailment og cut-in-
vindhastighed: Timing af 
vindmølledrift 

R   R 

Afskrækkelse: Akustiske 
og visuelle 
foranstaltninger 

U/R   R 

 

5.3.3.2 Mikroplacering: Vindmøllernes opstilling og position 

Det er vigtigt at have udførlig viden om placeringen og anvendelsen af flagermusens rastepladser og 

flyveaktivitet i hele det område, der påvirkes af vindenergianlægget, for at placere vindmøllerne på den bedst 

mulige måde og effektivt minimere deres virkninger. Dette kan opnås ved at anvende de data, der er indsamlet 

fra de detaljerede referenceundersøgelser, der blev gennemført så tidligt i projektets udviklingsfase, at de 

kunne bruges i FEED-fasen (front-end engineering and design). Vindmøllerne bør placeres uden for områder 

med høj flagermusaktivitet eller mange rastepladser. Minimumsafstande fra skovområder og lineære 
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elementer (der anvendes som flyveruter) er anført i UNEP/EUROBATS-retningslinjerne og nogle nationale 

retningslinjer88. 

5.3.3.3 Infrastrukturkonstruktion: Antal vindmøller og tekniske specifikationer (herunder 
belysning) 

Vindmøller varierer betydeligt med hensyn til højde og vingernes længde. Ifølge Mathew et al. (2016) øges 

risikoen for flagermus, jo større rotorstørrelsen er, i en britisk vindmøllepark: For hver meters forøgelse af 

vingelængden steg sandsynligheden for dødelighed (for alle arter) med ca. 18 % (95 %-konfidensintervaller, 

5-32 %). Rotorstørrelse og tårnhøjde hænger sammen, men rotorstørrelsen er den stærkeste indikator.  De 

højeste vindmøller medfører flest dødsfald, men det skyldes sandsynligvis, at de også har større rotorer.  Hvis 

tårnets højde reduceres, men rotorstørrelsen bevares, vil det næppe føre til færre dødsfald.   

Tidligere undersøgelser har vist, at flagermus generelt reagerer på kunstig belysning om natten afhængigt af 

lysets farve, og at trækkende flagermus især udviser fototaksi89 over for grønt lys. Forskning viser, at der skal 

udvises forsigtighed ved anvendelsen af rødt lys, især på vindmøller, da rødt lys kan tiltrække flagermus, 

hvilket kan føre til øget kollisionsrisiko for trækkende flagermus. Omvendt kan brugen af rødt lys også medvirke 

til at reducere dødeligheden for flagermus. Eventuelle konflikter med luftfartsbestemmelserne skal imidlertid 

også tages i betragtning her. 

5.3.3.4 Planlægning: Undgå, reducere eller faseinddele anlægsaktiviteter i økologisk 
følsomme perioder 

UNEP/EUROBATS-retningslinjerne for, hvordan der tages hensyn til flagermus i forbindelse med 

vindmølleprojekter, indeholder vejledning om planlægning af bygge- og anlægsaktiviteter: 

• undgå nærhed til anvendte dvalesteder og opvækstpladser på de tidspunkter af året, hvor de anvendes 

• undgå generelt de tidspunkter af døgnet og året, hvor flagermus aktivt fouragerer og bevæger sig 

• inddel aktiviteterne i faser, så hele lokaliteten ikke forstyrres samtidig, og/eller 

• inddel aktiviteterne i faser, så visse forstyrrende aktiviteter eller konstruktion i visse områder inden for 

anlægget sker, når flagermus er mindst følsomme over for forstyrrelsen.  

 

For at disse foranstaltninger kan være effektive, er det vigtigt at have udførlig viden om placeringen og 

anvendelsen af flagermusens rastepladser og flyveaktivitet i hele det område, der påvirkes af 

vindenergianlægget. 

5.3.3.5 Curtailment og cut-in-vindhastighed: Timing af vindmølledrift 

Normalt kører vindmøller i "frihjul" ved vindhastigheder under cut-in-vindhastigheden (den laveste 

vindhastighed, hvorved vindmøller producerer elektricitet). Vindmølleaktiviteten kan reduceres på tre måder: 

a) kantstilling af vinger (så de er placeret vinkelret i forhold til vindretningen, så deres overfladeareal 

reduceres), b) forøgelse af cut-in-vindhastigheden og c) anvendelse af metoder, hvor vingerne holder op med 

at dreje ved lavere vindhastigheder90 (Rodrigues et al., 2015, og Arnett, 2017). Ifølge dokumentation fra 

Europa og Nordamerika er curtailment og forøgelse af cut-in-vindhastigheden de eneste dokumenterede 

metoder til at reducere kollisionsdødeligheden for flagermus (Rodrigues et al., 2015, og Behr et al., 2017). 

Disse metoder støttes i den nyeste undersøgelse af Mathews et al. (2016), som anbefaler, at vingernes rotation 

så vidt muligt sænkes til under cut-in-vindhastigheden. Dette betyder, at det tidsrum, hvor vingerne drejer ved 

lave vindhastigheder, kan reduceres, uden at det medfører tab af energiproduktion. 

Cut-in-vindhastigheden for et vindenergianlæg bør fastsættes i det enkelte tilfælde, fordi flagermusaktiviteten 

påvirkes af vindhastighed og andre meteorologiske variabler og kan variere betydeligt mellem arter, år, 

                                                      

88 F.eks.: de seneste retningslinjer fra Det Forenede Kongerige (2019), se: 
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf. 
Scottish Natural Heritage (2019). Bats and Onshore Wind Turbines: Survey, Assessment and Mitigation 
89 En organismes bevægelse mod eller væk fra en lyskilde. 
90 Kantstilling foretrækkes. Opbremsning (hvor vingerne standses fuldstændigt) bruges i nødsituationer, men gentagen 
brug vil skabe vindmøllen. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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lokaliteter, lande og regioner. For at disse foranstaltninger kan være effektive, er det vigtigt, at cut-in-

vindhastigheden for et vindenergianlæg baseres på detaljerede data fra referenceundersøgelser, der er udført 

i overensstemmelse med de seneste retningslinjer for god praksis (dvs. UNEP/EUROBATS-retningslinjerne). 

Til dette formål skal der indsamles data om flagermusaktivitet parallelt med miljøvariabler, hvoraf den vigtigste 

er vindhastigheden. 

Forskere i Tyskland (Behr et al., 2018) har udviklet gratis software ("ProBat 6.1"91), som bruges til at beregne 

curtailmentalgoritmer for vindmølleparker. Denne applikation er beskrevet i Casestudie 5-2 nedenfor. Den 

kræver, at data om flagermusaktivitet, der registreres på en kørende vindmølles nacelle, dækker et 

tilstrækkeligt stort tidsrum, herunder den periode, hvor flagermusaktiviteten er særligt høj. Applikationen 

beregner de vindmøllespecifikke cut-in-vindhastigheder, der kræves for at reducere dødeligheden til et 

bestemt niveau, og giver mulighed for at estimere produktionstabet som følge af curtailment. 

I USA har man anvendt radar til at udløse curtailment ved forekomst af fugle, navnlig store rovfugle. Dette har 

vist sig at være mindre effektivt i forbindelse med flagermus.  I et projekt i den vestlige del af USA har man 

opsat infrarøde sensorer ved indgangen til en hulerasteplads, som udløses, når flagermusene forlader hulen 

om aftenen. Indledningsvis blev der i projektet anvendt radar til at vurdere risikoen for både fugle og flagermus 

på stedet, men i dag anvendes dataene fra de infrarøde sensorer alene til at bestemme, at curtailment af 

vindmøllerne skal aktiveres om natten92. Dette er en billig low-inputløsning til den meget varierende 

anvendelse af hulen. 

Casestudie 5-2: RENEBAT II og RENEBAT III/ProBat 

Curtailmentprogrammer anvender i nogle tilfælde vindhastighed alene eller vindhastighed sammen med andre variabler. 

I RENEBAT-projektet indsamlede man data fra afsøgninger af døde flagermus og fra akustisk flagermusaktivitet målt ved 

nacellen med det formål at teste curtailmentalgoritmerne for vindmøller, der tidligere var udpeget som højrisikovindmøller. 

16 vindmøller blev kørt med og uden curtailmentprogrammer (skiftevis hver anden uge i en periode på 14 uger). Målet 

var at nedbringe dødeligheden under curtailment ("flagermusvenlig drift") til 0,012 dødsfald pr. vindmølle pr. nat (svarende 

til to dødsfald pr. vindmølle om året). Den "flagermusvenlige" drift omfattede også en hysterese93 på 0,5 ms-1, der havde 

til formål at reducere slitagen af vindmøllekomponenterne ved at reducere antallet af tilkoblingshændelser. 

 

Under forsøget blev området under vindmøllerne dagligt afsøgt for døde flagermus, og den akustiske aktivitet blev 

løbende testet ved nacellen. I alt blev der fundet 21 døde flagermus i løbet af de syv uger med "normal" drift, mens der 

blev fundet tre døde flagermus i løbet af de syv uger med "flagermusvenlig" drift. Den gennemsnitlige kollisionsrate, der 

blev beregnet ud fra søgningerne efter døde flagermus (korrigeret for flagermus fjernet af ådselædere og 

søgereffektivitet), var 0,064 døde flagermus pr. vindmølle pr. nat for nætter med "normal" drift og 0,010 for nætter med 

"flagermusvenlig" drift. Den faktiske dødelighed under "flagermusvenlig" drift adskilte sig således kun marginalt fra 

målværdien på 0,012 døde flagermus pr. vindmølle pr. nat. Det faktiske tab af energiproduktion blev beregnet under 

"flagermusvenlig" drift, og det samme blev det forventede tab i perioder med "normal", hvis vindmøllerne havde kørt i 

"flagermusvenlig" tilstand: Resultatet var et gennemsnitligt tab på 2,1 % af den årlige vindenergiproduktion for 2012. Da 

de vindmøller, der var blevet udvalgt til forsøget, var forbundet med en særlig høj kollisionsrisiko, var værdien for et 

vilkårligt udvalgt vindmølledatasæt (70 vindmøller blev udvalgt i 2008) lavere, nemlig i gennemsnit 1,8 %. Hvis der ikke 

blev anvendt hysterese, faldt denne værdi til 1,4 %. De statistiske modeller kunne således forudsige dødeligheden for de 

udvalgte vindmøller med stor nøjagtighed, og de "flagermusvenlige" curtailmentalgoritmer viste sig at reducere den 

tilbageværende kollisionsrisiko til en forhåndsbestemt værdi med stor præcision. 

  

Softwaren (ProBat) kan i dag anvendes i hele Tyskland og kræves i nogle forbundsstater. Den tager højde for regionale 

forskelle, herunder en vis grad af artsforskelle i forbindelse med kollisionsrisikoen94, og understøtter tre forskellige 

modeller af flagermusdetektordata. Dens anvendelse/nøjagtighed i andre dele af Europa (og for flere arter og data om 

flagermusaktiviteter) skal testes. De vindmøller og rotorer, som systemet blev testet på, var desuden relativt små i forhold 

til nye vindmølleanlægs typiske størrelse, og anvendelsen på større anlæg skal derfor testes. 

                                                      

91 http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml. 
92 Undersøgelsen af brugen af infrarød teknologi til proaktiv forvaltning af flagermus blev fremlagt på det årlige møde i 
den Western Section of the Wildlife Society (februar 2019) og er opsummeret her: https://www.nationalwind.org/nwcc-
2019-wind-wildlife-year-in-review/. 
93 Det betyder, at rotorerne i perioder med en "flagermusvenlig" cut-in-vindhastighed på f.eks. 5,0 ms-1 stoppes, når 
vindhastigheden falder til under 5,0 ms-1, og begynder først at rotere igen, når vindhastigheden overstiger 5,5 ms-1. 
94 Troldflagermus (P. nathusii) havde et andet aktivitetsmønster end andre flagermusarter i flere henseender (distribution 
af aktivitet i løbet af natten og året og sammenhæng mellem aktivitet og vindhastighed), som ifølge Weber et al. (2018) 
angiveligt skyldtes deres trækadfærd. 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
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Kilde: Behr et al 2015, 2018, Weber et al., 2018 

 

5.3.3.6 Afskrækkelse: Akustiske foranstaltninger 

Ultralyd er blevet anvendt som afhjælpende foranstaltning for at skræmme flagermus væk fra vindmøller og 

derved mindske dødeligheden95. Arnett et al. (2013) har dokumenteret, at udsendelse af bredbåndsultralyd 

kan reducere dødeligheden for flagermus ved at få dem til ikke at nærme sig lydkilderne. Effektiviteten af de 

afskrækkende ultralydsforanstaltninger, der blev undersøgt på det pågældende tidspunkt, var begrænset af 

den afstand og det område, hvori ultralyd kan udsendes, delvist fordi den hurtigt spredes under fugtige forhold.  

Siden da, er der udviklet mere effektive afskrækkende foranstaltninger i USA, som snart vil komme på 

markedet (se Casestudie 5-3). 

Casestudie 5-3: Brug af akustiske ultralydalarmer for at skræmme flagermus 

Vindmølleteamet under Bat Conservation International har i samarbejde med Texas State University undersøgt 

effektiviteten af ultralydalarmer monteret på selve vindmøllerne. Funktionaliteten er baseret på den antagelse, at alarmen 

"forstyrrer" flagermusens ekkolokation eller gør luftrummet omkring vindmøllen lydmæssigt ubehageligt, så flagermus 

holdes væk fra de potentielt farlige roterende vindmøllevinger. Alarmen udsender en høj højfrekvensstøj, der overlapper 

de signaler, som flagermus bruger til at navigere og fange byttedyr. 

 

Duke Energys anlæg i det sydlige Texas består af 255 vindmøller (Vestas V-110, 2 megawatt), som er kantstillet efter 

producentens cut-in-vindhastighed (3,5 m/s). 16 vindmøller blev overvåget hver nat: otte kontrolvindmøller og otte 

vindmøller med alarm, som blev udvalgt vilkårligt fra nat til nat.  Der blev afsøgt for døde flagermus i en radius på 100 m 

i perioden 31. juli-30. oktober i 2017 og 2018. 

 

I 2017 blev der fundet 303 døde flagermus af syv arter (78 % brasiliansk flagermus). Næsten dobbelt så mange døde 

flagermus blev fundet i kontrolområderne (65 % kontrol, 35 % med alarm). Situationen var den samme i 2018: 325 døde 

flagermus af fem arter (77 % brasiliansk flagermus). Fordelingen mellem de døde flagermus var den samme: 68 % 

kontrol, 32 % med alarm. Disse resultater viste samlet set, at alarmerne havde en statistisk signifikant effekt på 

dødeligheden for flagermus med en reduktion af den samlede dødelighed på 50 %. 

 

Den artsspecifikke analyse viste, at dødeligheden for nogle arter blev reduceret væsentligt, f.eks. for brasiliansk 

flagermus (reduktion på 54 %) og hoary-flagermus (reduktion på 78 %). Andre arter reagerede imidlertid ikke på samme 

måde.  Der er brug for yderligere forskning for at forbedre den artsspecifikke effektivitet. Metodens 

anvendelse/nøjagtighed i andre dele af verden, f.eks. Europa, og for flere arter og data om flagermusaktiviteter skal 

desuden testes. 

Yderligere oplysninger findes via følgende link eller efter anmodning fra NRG Systems96: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic  

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems  

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/  

 

Akustiske alarmer er medtaget som et potentielt redskab, selv om der stadig er usikkerhed med hensyn til 

deres effektivitet og anvendelse. De kan muligvis bruges bestemte steder og til visse arter, men forskningen 

befinder sig stadig på et tidligt stadium, og det er endnu ikke klart, om de kan reducere dødeligheden 

tilstrækkeligt under virkelige forhold. De kan desuden have utilsigtede konsekvenser (f.eks. en tiltrækkende 

virkning), som ville begrænse deres anvendelighed.  Den forstyrrende virkning af sådanne alarmer skal også 

evalueres. 

Andre overvejelser omfatter behovet for regelmæssig vedligeholdelse og test for at sikre, at alarmen ikke 

afbrydes, og at alarmen beskytter hele det rotorbestrøgne areal på en omkostningseffektiv måde. Som 

                                                      

95 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents. 
96 NRG Systems udvikler og producerer intelligente teknologier til en lang række vind-, sol- og meteorologiske 
anvendelser. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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bemærket i casestudiet reagerer ikke alle arter på afskrækkende alarmer. Virkningerne på andre vilde dyr 

kendes desuden endnu ikke. Af alle disse grunde er der behov for yderligere forskning, inden det bliver 

almindelig praksis at anvende akustiske alarmer. 

5.4 Fugle 

5.4.1 Introduktion 

Den potentielle virkning af vindenergianlæg på fugle er blevet grundigt undersøgt både i og uden for EU. Der 

findes derfor mange nationale vejledningsdokumenter om fugle og vindenergianlæg, som beskriver 

hensigtsmæssige metoder til indsamling af referencedata.  

Referencedata, der skal underbygge en vurdering af væsentlige virkninger, bør indsamles ved hjælp af 

standardiserede metoder (Bissy et al, 2000) eller i overensstemmelse nationale retningslinjer, hvis disse er de 

bedst tilgængelige metoder. En omfattende gennemgang af undersøgelsesmetoder er offentliggjort af 

Smallwood (2017). Eksempler på referenceundersøgelser er opsummeret i Boks 5-10. I nogle tilfælde kan 

metoderne kombineres for at beskrive referenceforholdene helt nøjagtigt. En vurdering af kollisionsrisikoen for 

pelikaner ved et vindenergianlæg var f.eks. baseret på en kombination af radar og direkte observationer fra 

bestemte punkter (Casestudie 5-4).  

Boks 5-10 Eksempel på landbaserede referenceundersøgelser for fugle 

• Punktundersøgelser — for at identificere arter, flyveadfærd, retning og højde. 

• Områdeundersøgelser — for at identificere arter og udbredelse og anslå deres bestandsstørrelse. Disse undersøgelser 

kan være generelle og/eller være målrettet specifikke arter eller artsgrupper, f.eks. rovfugle eller natfugle. 

• Indirekte tællinger — fugles aktivitet kan måles indirekte, f.eks. ved tælling af ekskrementer. 

• Infrarøde og termiske billeder — for at identificere natlig aktivitet. 

• Sporingsteknologi — radiotelemetri- og satellitsporingsdata kan levere målinger af fuglenes aktivitet, flyveadfærd, 

retning og højde. Disse er meget mere nøjagtige end visuelle observationer (Casestudie 5-7). 

• Radar — brug af radarsystemer til at estimere den samlede fuglebestand, flyveretning og -højde, især hvor trækfugle 

kan forventes at være til stede i stort antal. Bruges sammen med visuel observation til at identificere arter. 

  
 

Casestudie 5-4 Kombination af radar og direkte observation til at estimere kollisionsrisikoen for 
pelikaner ved en foreslået vindmøllepark på Cape West Coast, Sydafrika 

Problem: 

Uhensigtsmæssig placering af store vindmølleparker har en skadelig virkning på lokale fuglebestande, og der er behov 

for særlige modeller for at forudsige de sandsynlige væsentlige virkninger. Ufuldstændige tredimensionelle flyvedata 

resulterer ofte i forkerte føranlægsvurderinger af kollisionsrisikoen for fugle omkring vindenergianlæg. Data fra direkte 

observationer viser, at store hvide pelikaner, Pelecanus onocrotalus, jævnligt fløj gennem det område, hvor et 

vindenergianlæg var foreslået, potentielt i den rotorbestrøgne højde. En foreløbig risikomodel baseret på indledende 

observationer opviste en væsentlig kollisionsrisiko for store hvide pelikaner. 

 

Tilgang og konklusioner: 

Radar- og observationsbaserede metoder blev anvendt til at kvantificere flyvemønstrene for stor hvid pelikan i nærheden 

af den planlagte vindmøllepark på Cape West Coast, Sydafrika, og risikoen for kollision med vindmøllerne blev modelleret 

i forskellige scenarier. Modeloutputtet blev kombineret med de eksisterende bestanddata for at evaluere 

vindmølleparkens mulige indflydelse på pelikanbestanden og for at maksimere de afhjælpende foranstaltninger. Der blev 

registreret mange pelikanflyvninger gennem vindmølleparkens område, som faldt sammen med yngleperioden for den 

nærliggende koloni og var forbundet med flyvninger til fourageringsområder, der var beliggende ca. 50 km væk. 

Pelikanerne var udsat for kollisionsrisiko med en gennemsnitlig raten på 2,02 højrisikoflyvninger h-1 (Jenkins, 2018). 

Pelikanruter blev mærket som højrisikoflyvninger, hvis de omfattede punkter, der lå i en af de planlagte vindmøllers 

forventede rotorbestrøgne areal. Risikoen blev begrænset til dagtimerne og var størst midt på dagen og ved kraftig vind 

fra nordvest, og 82 % af højrisikoflyvningerne skete omkring fem af de foreslåede 35 vindmølleplaceringer. Den 

forventede middeldødelighed (22 dødsfald pr. år, konfidens på 95 %, med gennemsnitlige fugle- og vindmøllehastigheder 

og 95 % undgåelse) var ikke bæredygtig og førte til en negativ tilvækst for pelikanbestanden. Modellerne viste, at 

virkningerne teoretisk kunne reduceres til håndterbare niveauer, hvis de fem vindmøller med den største risiko blev fjernet 

fra projektet, eller der blev indført et curtailmentsystem, der standser disse vindmøller i spidsbelastningsperioderne. På 

trods af de store mængder data af høj kvalitet, der blev anvendt i Jenkins analyser (2018), var kollisionsrisikomodellen 
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stadig behæftet med utestede antagelser vedrørende pelikaners undgåelse og usikkerhed om pelikanbestandens 

eksisterende dynamik.  

 

Figur 5-3 viser alle flyveruter for stor hvid pelikan, som er registreret af radaren i hele undersøgelsesperioden, afsat på 

en kort over det nuværende projektlayout, hvor højrisikoflyvninger (som krydser det rotorbestrøgne areal) er vist med 

rødt, og vindmølleplaceringerne er farvekodede efter den forventede kollisionsrisiko. I alt 407 flokke af stor hvid pelikan 

blev sporet gennem det foreslåede vindenergianlæg, dvs. i alt 4 539 fugle. Ca. 80 % af pelikanerne fløj direkte gennem 

vindenergianlæggets område. Brugen af radar forbedrede disse datas spatiale opløsning og muliggjorde følgelig en mere 

stringent statistisk søgning. Dataene anses for at være langt mere nøjagtige og er langt mere pålidelige end 

observationsdata alene. 

 

 
Figur 5-3 Pelikaners flyveruter registreret med radar i hele undersøgelsesperioden 

Kilde: Jenkins et al. (2018) 

  

5.4.2 Typer virkninger 

5.4.2.1 Hvad er de vigtigste typer virkninger? 

Virkningerne af vindenergianlæg på fugle er blevet grundigt undersøgt (Langston og Pullen, 2003, og Perrow, 

2017) og er opsummeret i Boks 5-11. Forholdet mellem disse virkninger og projektets livscyklus er fremhævet 

i Tabel 5-8. Hver type virkning kan potentielt påvirke individers overlevelse og reproduktion, hvilket kan føre til 

ændringer i en bestands demografiske parametre, og det kan igen medføre en målbar ændring i bestandens 

størrelse. 

Boks 5-11 Typer virkninger på fugle, der typisk vurderes i forbindelse med en vindenergiplan eller et 
vindenergiprojekt 

• Kollision: dødelig interaktion mellem flyvende fugle og vindmøller. 

• Forstyrrelse og fordrivelse: ændringer i fugles adfærd kan effektivt medføre tab af habitat og potentielt lavere 

ynglesucces (Dahl et al., 2012), men der er kun få undersøgelser, som vurderer, om der er tale om en virkning på 
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bestanden. Fordrivelse kan måles inden for 200 m fra vindmøller, men kan strække sig til mere end 800 m for nogle 

arter (Hötker 2017, og Marques et al., 2019). For små og isolerede vindmøller er sandsynligheden for fordrivelse mindre 

(Minderman et al., 2012). 

• Barrierevirkninger: et uigennemtrængeligt område, der fører til yderligere flyveafstande og øget energiforbrug for at 

komme uden om et område. 

• Habitattab og -forringelse: fjernelse, opsplitning eller beskadigelse af fuglenes normale habitater. Det er dokumenteret, 

at habitattab og -forringelse kan føre til målbare ændringer i bestanden (Pearce-Higgins et al., 2012, og Steinborn et 

al., 2011). 

• Indirekte virkninger: f.eks. ændringer i udbredelsen og tilgængeligheden af byttedyr kan være direkte eller opstå via 

ændringer i habitater. Dette kan være positivt (Lindeboom et al., 2011) eller negativt (Harwood et al., 2017), men der 

er begrænset dokumentation for virkningen på fuglebestanden. Dødsfald i forbindelse med vindmøller kan tiltrække 

andre fuglearter (ådselædere og rovfugle). 

 

Tabel 5-8: Forholdet mellem typer af virkninger på fugle og projektlivscyklussen for vindenergianlæg på land. 

Typer virkninger Anlægsfase 
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Habitattab og -forringelse  X X X X 

Forstyrrelse og fordrivelse X X X X X 

Opsplitning af habitater  X X X  

Kollision   X X  

Barrierevirkninger  X X X  

Indirekte virkninger X X X X X 

 

5.4.2.2 Hvordan vurderes væsentlighed? 

De sandsynlige væsentlige virkninger af vindenergianlæg på fugle vurderes typisk i en totrinsproces, der 

involverer kvantificering af omfanget med hensyn til fugledødelighed efterfulgt af en vurdering af ændringen i 

bestanden med henvisning til bevaringsmålsætningerne for den pågældende lokalitet. 

Biologiske, miljømæssige og plan- eller projektrelaterede konstruktionsfaktorer kan påvirke virkningernes 

væsentlighed. De faktorer, der primært typisk tages i betragtning i metoderne til indsamling af referencedata 

og i vurderingen af væsentlighed i forbindelse med vindenergianlæg og fugle, er opsummeret i Boks 5-12. 

Boks 5-12: Faktorer, der ligger til grund for indsamling af referencedata og vurderingen af 
væsentlighed 

Alle virkninger 

• K-udvalgte arter med lang levetid og langsom udskiftning, f.eks. store rovfugle og havfugle, er mere udsatte end små 

r-udvalgte arter med kort levetid, f.eks. spurvefugle. 

• Små og truede bestande (f.eks. bilag I-arter) er mere udsatte over for yderligere kilder til dødelighed end store 

bestande, som er stabile eller i vækst. 

• Følgelig er nærheden af særligt beskyttede områder — som er udpeget på grund af forekomsten af disse arter — en 

vigtig faktor med hensyn til virkninger (Marx, 2018). 

 

Kollision 

• Fuglemorfologi (f.eks. kropsstørrelse, vingestørrelse og form) og adfærd (f.eks. høj flugt)97. 

                                                      

97 Gribbe er et eksempel på typiske rovfugle med høj flugt, hvis øjne er rettet mod området under dem, så de kan scanne 
området for døde dyr. De ser ikke det omgivende område, og de er derfor meget udsatte for kollisioner. 
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• Udbredelse og sæsonudsving, f.eks. hvor mange arter samles, f.eks. vådområder og trækflaskehalse. 

• Bevægelser: Standfugle er mere udsatte end trækfugle. 

• Undgåelsesadfærd og adfærd, der medfører langvarig nærhed til vindmøller. 

• Flyvehastighed (som tydeligvis påvirker kollisionsrisikoen). 

• Flyvehøjde (risiko for at støde ind i vinger). 

• Natlig flyaktivitet (øget risiko om natten). 

• Flyvning under ugunstige vejrforhold (øget risiko i tåget vejr). 

• Vindmøllestørrelse (ofte relateret til kapacitet (MW)), rotordiameter (bestrøget areal — risikozone), placering og 

konfiguration af vindmølleparker (Thaxter et al., 2017). 

• Belysning på infrastruktur. 

• Topografi, f.eks. højt beliggende anlæg og læsiden af højderygge i forhold til den fremherskende vind (de Lucas og 

Perrow, 2017). 

 

Forstyrrelse og fordrivelse 

• Vindmøllehøjde og -rotordiameter (bestrøget areal — risikozone). 

• Topografi og landskabets åbenhed. 

• Følsomheden over for forstyrrelse varierer betydeligt mellem og inden for taksonomiske grupper. Nogle rovfugle er 

f.eks. særligt følsomme, og andre er meget mindre følsomme. Nogle spurvefugle, som trækker om natten, er muligvis 

også særligt følsomme (også over for kollision). 

• Sæsonudsving: For vindenergianlæg på land ses øget undgåelse af vindmølleparker navnlig uden for yngletiden 

(Villegas-Patraca et al., 2012, og Hötker 2017). 

 

Barrierevirkninger 

• Sæsonudsving: De øgede omkostninger til gentagen afledning af ynglende fugle, som flyver mellem deres reder og 

fourageringsområder i nærheden af vindenergianlæg, kan overstige de energimæssige omkostninger, der er forbundet 

med den barrierevirkning, der leder fuglene væk fra et vindenergianlæg. 

• Kumulative virkninger af plan og/eller projekt: Et enkelt vindenergianlæg vil næppe medføre væsentlige yderligere 

energimæssige omkostninger for fugle som følge af barrierevirkninger. 

 

Habitattab og -forringelse 

• Hvor fleksibel en art er i dens anvendelse af et habitat, og det omfang, hvori det kan reagere på ændringer i 

habitatforholdene. 

• Størrelsen og kompleksiteten af planens eller projektets fodaftryk. 

 

Indirekte virkninger 

• Følsomheden og sårbarheden af habitater og byttearter over for anlægsaktiviteter i forbindelse med vindmøller. 

 

Et eksempel på, hvordan en tærskel for væsentlighed anvendes, og på hvilket fysisk plan, er illustreret i 

Casestudie 5-5 for regionen Flandern (Belgien). 

En mere robust tilgang til at fastslå væsentlighed er brugen af matematiske modeller til at estimere dødelighed 

og forudsige ændringer på bestandplan over tid. Der er imidlertid vanskeligere at anvende på modeller på 

individuelle projekter. Der kræves desuden altid en omhyggelig fortolkning ved brug af modeller, da de 

nødvendigvis er en forenkling af virkeligheden. Modeller bør valideres ved at måle de faktiske virkninger i 

marken.  

De metoder, der ofte anvendes til at estimere fugledødelighed og bestemme væsentligheden, er undersøgt i 

Laranjeiro et al. (2018) og opsummeret i Tabel 5-9. Flere metoder kan kombineres som grundlag for en 

vurdering. En kollisionsrisikomodel kan f.eks. bruges til at estimere fugledødelighed, som derefter kan 

underkastes en analyse af bestandens levedygtighed for at vurdere de potentielle følger af den yderligere 

dødelighed for bestanden. Der er ingen grund til, at andre metoder, som ikke er anført nedenfor, ikke kan 

anvendes, hvis blot de har et logisk eller empirisk grundlag. 

Af de sandsynlige væsentlige virkninger på fugle er det typisk kun habitattab og -forringelse, 

kollisionsdødelighed samt forstyrrelse og fordrivelse, der vurderes i detaljer.  

Vurderingen af habitattab er baseret på det areal, der er mistet eller forringet (se kapitel 5.2). Væsentligheden 

af habitattab, enten gennem direkte tab eller indirekte som følge af forstyrrelse og fordrivelse, kan støttes af 
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en vurdering af arternes fleksibilitet i deres habitatanvendelse (eller habitatspecialisering) som en indledende 

indikation af sandsynligheden for dødelighed.  

Med henblik på at kvantificere kollisionsrisikoen for fugle bruges kollisionsrisikomodeller98 med parametre 

fastsat ud fra vindmøllernes tekniske specifikationer, fuglemorfologi og variabler for fuglenes flyveaktivitet. 

Kollisionsrisikomodellen, f.eks. Bands model (Band 2007 og 2012), giver et estimat af det potentielle antal 

fuglekollisioner, der kan forventes at forekomme i en foreslået vindmøllepark, såfremt fuglene ikke gør noget 

for at undgå kollision med vindmøllerne. For at opnå realistiske risikoestimater korrigeres 

kollisionsrisikomodellen efterfølgende for at tage højde for fuglenes adfærdsmæssige reaktion på 

tilstedeværelsen af vindmølleparker ved brug af undgåelsesrater. I praksis omfatter disse også fejl og 

variationer i forhold til både de anvendte data og selve modellen (Cook et al., 2014) og ikke kun 

undgåelsesadfærd som sådan.  

Selv om der er enkelte eksempler på empirisk udledte undgåelsesrater (Perrow, 2017), drøftes det i dag i 

brede kredse, hvordan empirisk udledte undgåelsesrater kan anvendes i Bands model. Forskellene mellem 

de modelberegnede forudsigelser og de observerede kollisioner (de Lucas et al., 2008, og Ferrer et al., 2011) 

viser, at resultaterne af kollisionsrisikomodeller skal fortolkes med stor forsigtighed, og at der skal anvendes 

biologisk realistiske parametre for fugleadfærd i kollisionsrisikomodeller. 

Det er kendt, at barrierevirkninger forekommer (Hötker, 2017) og skal tages i betragtning i alle vurderinger af 

væsentlige virkninger. Der er imidlertid kun begrænset dokumentation for målbare virkninger, selv der i visse 

kumulative scenarier kan opstå virkninger på bestandplan (Masden et al., 2009). 

Tabel 5-9: Metoder til vurdering af fugledødelighed99 

Metode 
Habitattab og -
forringelse 

Kollision 
Forstyrrelse og 
fordrivelse 

Barrierevirkninger 

Kollisionsrisikomodeller  X   

Modeller for 
artsudbredelse 

 
X 

  

Individbaserede 
modeller 

 
X X X 

Bestandbaserede 
modeller 

X X X X 

Indeksbaserede 
modeller100 

X X X X 

 

Casestudie 5-5: Vurdering af væsentlighed i forbindelse med fugle og vindmøller i Flandern (Belgien) 

Årlig dødelighed er den løbende estimerede dødelighed af naturlige og menneskeskabte årsager (uden den yderligere 

dødelighed, der er forbundet med planlagte vindmølleparker eller elledninger) og beregnes normalt på grundlag af 

dokumenteret dødelighed (f.eks. fakta om fugle på BTO-webstedet101) og oplysninger om den vurderede arts 

regionale/lokale bestandstørrelse. 

 

For at beregne en potentielt væsentlig virkning af dødelighed på artsbestande anvendes kriteriet med 1 % af den årlige 

dødelighed for arter, der faktisk vil blive påvirket, hvis: 

 

 arten har en lokal (subregional) bestand, som er væsentlig på regionsniveauet Flandern (dvs. > 2 % af den 

samlede regionale bestand), og 

 der foreligger tilstrækkelige kvantitative data om artens bestandstørrelse.  

 

                                                      

98 Se gennemgang af modeltyper udført af Willmott et al. (2012), Grünkorn et al., 2016, Masden og Cook (2016) samt 
Smales (2017). 
99 Se gennemgang udført af Laranjeiro et al. (2018) for specifikke eksempler. 
100 Kan anvendes, når der er mangel på data (Laranjeiro et al., 2018), som grundlag for en risikobaseret vurdering. 
101 British Trust for Ornithology, se https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts. 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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For udbredte arter med en gunstig bevaringsstatus kan tærskelværdien være højst 5 %. 

 

Disse tærskler anvendes på subregionalt plan, hvilket for Flandern betyder følgende: 

• For overvintrende vandfugle og måger vurderes den kumulative virkning på subregionalt plan og nærmere bestemt på 

niveauet for delbestande, medmindre der foreligger pålidelige data på regionalt plan. Disse delbestande på 

subregionalt (lokalt) plan er blevet udpeget på grundlag af "økologisk forbundne områder" (se Figur 5-4). 

• For ynglende fugle vurderes de kumulative virkninger også på subregionalt plan eller på lokalt plan, hvis det er påkrævet 

(dvs. en Natura 2000-lokalitet). 

• For trækfugle vurderes de kumulative virkninger på niveauet for den subregionale trækrute (estimeret bestand, der 

flyver inden for denne trækrute). 

 

Undtagelser omfatter tilfælde, hvor der ikke foreligger tilstrækkelige data til kvantitativt at vurdere virkningerne, hvilket 

gør sig gældende for nogle fuglearter og næsten alle flagermusarter. I disse tilfælde foretages der en mere kvalitativ 

vurdering, som så vidt muligt også baseres på (tilgængelige) kvantitative data og ekspertskøn. Andre undtagelser 

omfatter tilfælde, hvor der anvendes en detaljeret bestandbaseret model, men som giver et andet resultat. Denne metode 

er dog ikke indtil videre blevet anvendt i Flandern.  

 
Figur 5-4: Delbestande af overvintrende vandfugle og måger på subregionalt (lokalt) plan i Flandern  

Kilde: Everaert, J. (2017) 

 

Brugen af bestandbaserede modeller ved vurderingen af væsentlige virkninger er blevet undersøgt i Green et 

al. (2016), O'Brien et al. (2017) og Smales (2017). Brugen af analyse af bestandens levedygtighed 

(levedygtighedsanalyse) vinder mere og mere frem, fordi scenarier både "med" og "uden" planen eller projektet 

muliggør en vurdering, der er i overensstemmelse med både international bedste praksis for vurdering af 

virkninger (Brownlie og Treweek, 2018) og behovet for at tage hensyn til målsætningen om opretholdelse eller 

genopretning af bestandene fastsat i fugledirektivet. Jenkins et al. (2018) anvendte f.eks. Leslies 

matrixbaserede bestandmodel, som er grundlaget for levedygtighedsanalyse, til at vurdere konsekvenserne 

af kollisionsdødelighed for en ynglende pelikanbestand. Levedygtighedsanalyser kræver, at bestandværdier 

og demografiske værdier hentes fra langsigtede datasæt for de undersøgte arter. Hvis sådanne data ikke 

foreligger, kan andre modeller, f.eks. potentiel biologisk fjernelse, anvendes (Smales, 2017). Alternativt kan 

integrerede bestandmodeller bruges til at estimere demografiske parametre fra andre datakilder, f.eks. 

undersøgelsesdata, og disse udledte parametre kan anvendes i levedygtighedsanalyser (Smales, 2017). En 

detaljeret gennemgang af integrerede bestandmodeller findes i Schaub og Abadi (2011). 

Overvågning er afgørende for at sikre, at det videnskabelige grundlag for konklusionerne af en vurdering 

forbliver gyldigt på lang sigt. Behovet for og generelle tilgange til overvågning er omhandlet i kapitel 6. For 
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fugle målrettes overvågningen typisk mod kollisionsrisiko og en afklaring af, om kollisionsrisikomodellernes 

forudsigelser holder stik i virkeligheden. Til dette formål er det nødvendigt at afsøge for og identificere fugle, 

der er døde ved kollision med vindmøller, og derefter estimere det samlede antal kollisioner. En undersøgelse 

af statistiske analyseprincipper, der er anvendt til at estimere kollisionsdødelighed på grundlag af afsøgninger 

for døde fugle, findes i Huso et al. (2017). Estimatet af kollisionsdødeligheden skal være korrigeret for 

statistiske skævheder som følge af forskelle mellem det mulige afsøgningsområde og det samlede område, 

som en død fugl kan ramme, afsøgerens effektivitet og ådselædere.  Metodologisk vejledning om afsøgning 

for døde fugle findes i nationale retningslinjer (se f.eks. Atienza et al., 2014 for Spanien). Der findes flere 

softwareapplikationer, der kan bruges til at estimere kollisionsdødelighed på grundlag af data fra afsøgninger 

for døde fugle, f.eks. R-package Carcass (Korner-Nievergelt et al., 2015) og GenEst (Generalized Estimator) 

(Simonis et al., 2018). En kort beskrivelse af GenEst findes i Casestudie 5-6. 

Casestudie 5-6: GenEst, Et værktøj til evaluering af kollisionsdødelighed ved vindenergianlæg 

Problem: 

Kvantificering af kollisionsrisiko ved hjælp af afsøgning for døde dyr er en krævende opgave, både tidsmæssigt og fysisk, 

og der er derfor behov for en vis grad af statistisk modellering for fuldt ud at forstå vindenergianlægs risiko for flagermus 

og fugle. Disse tilgange varierer imidlertid ofte med hensyn til de faktorer, de omhandler, og derfor er data mellem 

områderne kun sjældent sammenlignelige.  

 

Løsning: 

GenEst giver et generelt estimat af dødeligheden, idet applikationen beregner antallet af dræbte fugle og 

flagermusulykker på vindmøllelokaliteter, hvor detektion er ufuldstændig. Applikationen findes i den statistiske pakke "R" 

eller som en grafisk brugergrænseflade og er derfor lettilgængelig for brugere, som ikke har erfaring med statistikker, 

kompleks matematik eller computerprogrammering.    

Praktiske/tekniske overvejelser: 

Indsamling af data om døde dyr på et vindenergianlæg er ufuldstændig, og en nøjagtig repræsentation afhænger af en 

række detaljerede faktorer (f.eks. prædationsrate, klima og offerets kropsmasse). Applikationen kræver kun begrænset 

uddannelse, inden den kan anvendes effektivt, enten gennem den grafiske brugergrænseflade eller i R-pakken. 

Læringskurven er imidlertid væsentligt mindre end ved manuel modelberegning.  

 

Fordele: 

GenEst findes i R-pakken eller som en grafisk brugergrænseflade og er derfor lettilgængelig for brugere, som ikke har 

erfaring med statistikker, kompleks matematik eller computerprogrammering. Som det er standard for alle R-pakker, er 

der gratis adgang til vejledningsnotater på Comprehensive R Archive Network (CRAN) (Dalthorp et al., 2019). Open 

source-software og modeldesign (Dalthorp et al., 2018) betyder, at resultaterne er sammenlignelige mellem de projekter, 

der har anvendt det samme værktøj, og der opnås følgelig et bedre informationsgrundlag. 

Kilde:  

Dalthorp, 2019 og Dalthorp, 2018.  

 

 

Casestudie 5-7: Påvisning af fordrivelsesvirkning på kongeørn (Aquila chrysaetos) ved hjælp af GPS-
sporing i Frankrig 

Det franske Massif Central er vært for en lille bestand af kongeørn, som potentielt kan blive påvirket af opførelsen af 

vindmølleparker. Der blev gennemført en undersøgelse for at vurdere pålideligheden af de metoder, der almindeligvis 

anvendes til at vurdere virkninger, og for at udvikle nye. Undersøgelsen havde også til formål at forbedre kendskabet til 

disse virkninger. For at nå disse mål blev to kongeørne, som var en del af artens bestand i området, udstyret med GPS-

sporingsudstyr i perioden 2014-2015 (referenceperioden) og i 2016-2017 (efter opførelsen af vindmølleparkerne). 

Undersøgelsen viste, at arten ikke længere anvendte en stor del af habitatet, efter at de to vindmølleparker var blevet 

opført i kerneområdet af deres jagthabitat (Figur 5-5), hvilket ikke var i overensstemmelse med konklusionerne i 

vurderingen af virkninger.  
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Figur 5-5: Fordrivelsesvirkninger på kongeørn som følge af opførelsen af vindmølleparker i det franske Massif Central 
(figuren til venstre viser situation i 2015, da de to vindmølleparker endnu ikke var blevet opført midt i ørnenes territorium. 
Figuren til højre viser situationen i 2016 efter opførelsen af de to vindmølleparker)  

 

Undersøgelsen bekræfter også kongeørnens følsomhed over for kollisionsrisiko i forbindelse med vindmøller. Selv om 

man skal være forsigtig med at generalisere resultaterne af undersøgelsen, som er baseret på GPS-overvågningen af et 

enkelt par, påviser undersøgelsen de væsentlige virkninger, som opførelsen af tre vindmølleparker i ørnenes territorium 

har haft på den måde, hvorpå ørnene vælger deres foretrukne ruter og jagtområder. Vindmølleparkernes tilstedeværelse 

reducerer deres habitat (+/- 450 ha mindre habitat) og påvirker deres bevægelse fra det ene område til det andet. 

Kilde: Itty (2018) 

 

Typiske usikkerhedsmomenter og udfordringer i forbindelse med vurderingen af sandsynlige væsentlige 

virkninger på fugle, som kræver indsamling af yderligere referencedata eller anvendelse af 

forsigtighedsprincippet, er opsummeret i Boks 5-13. 

Boks 5-13: Vigtigste udfordringer ved vurdering af væsentligheden af virkninger på fugle 

Kollision 

• Den foreliggende viden om de faktorer, der er forbundet med kollisionsrisiko, f.eks. fouragering og territorial adfærd 

samt interaktion mellem vind og topografi, er typisk lokalitetsspecifik og baseret på relativt almindelige arter (Watson 

et al., 2018). 

• Udbredelse og sæsonudsving, f.eks. i områder, hvor mange følsomme arter samles, vådområder og trækflaskehalse, 

med høj bestandtæthed eller egnethed af habitater (Heuck et al., 2019). 

 

Forstyrrelse og fordrivelse 

• Den målbare ændring i en arts bestand varierer ofte mellem forskellige anlægsområder.  

• Der foreligger begrænsede empiriske data til at underbygge indeksbaserede modelforudsigelser. Se Casestudie 5-7, 

som omfatter empirisk evidens baseret på GPS-sporing.  

 

Barrierevirkninger 
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• Der foreligger begrænsede empiriske data, fordi tidligere undersøgelser har anvendt uhensigtsmæssige metoder eller 

har ikke skelnet mellem barrierevirkninger og fordrivelsesvirkninger, og på grund af radarteknikkernes begrænsninger, 

f.eks. med hensyn til artsidentifikation. 

• Der foreligger begrænsede empiriske data om ynglende fugle, fordi tidligere undersøgelser har fokuseret på trækfugle. 

• Den kumulative barrierevirkning på fugle, der trækker over store afstande og kan støde på flere hindringer på deres 

trækrute, er ikke undersøgt. 

 

Habitattab og -forringelse 

• Der foreligger begrænsede empiriske data til at underbygge trusselsidentifikation eller indeksbaserede 

modelforudsigelser. 

 

Indirekte virkninger 

• Der foreligger begrænsede empiriske data om byttearters følsomhed og sårbarhed og betydningen med hensyn til de 

pågældende fuglearters overlevelse og reproduktion. 

 

En række vigtige anbefalinger vedrørende vurderingen af sandsynligheden for væsentlige virkninger på fugle 

er opsummeret i Boks 5-14. 

Boks 5-14: Vigtige anbefalinger ved vurderingen af væsentligheden af virkninger på fugle 

• Der fastsættes klare væsentlighedskriterier, som henviser til bevaringsmålsætningerne for de pågældende fugle, og 

som er kontekstspecifikke (fra sag til sag) og videnskabeligt baserede.  

• Sørg for, at der foreligger data, navnlig om fugledødelighed og de efterfølgende virkninger på bestande, på et niveau, 

der kan lægges til grund for at informere om vurderinger på planniveau eller for detaljerede projektspecifikke 

undersøgelser og vurderinger. 

• Invester i forskning for at afhjælpe mangel på viden som anført i Boks 5-13. 

• Udnyt den øgede tilgængelighed af overvågningsrapporter efter opførelsen til at forbedre dokumentationsgrundlaget. 

 

5.4.3 Mulige afhjælpende foranstaltninger  

5.4.3.1 Introduktion 

I de følgende afsnit gives der en oversigt over de mulige afhjælpende foranstaltninger, der er foreslået, eller 

som anvendes for at minimere virkningerne af landbaserede vindenergianlæg på fugle. Begrænsningerne for 

disse foranstaltninger bør tages i betragtning, især når vindmøller opføres i områder med høj fuglefaunaværdi, 

og når der er betydelig usikkerhed med hensyn til, om nogle af de anførte foranstaltninger vil være effektive. 

Den mest hensigtsmæssige placering af vindmølleparker og den tilknyttede infrastruktur (makroplacering) er 

den mest oplagte afhjælpende foranstaltning for at undgå negative virkninger på fugle og vilde dyr generelt. 

5.4.3.2 Mikroplacering: Vindmøllernes opstilling og position 

Mikroplacering af vindmøller har til formål at undgå eller reducere kollisionsrisiko, fordrivelse og 

barrierevirkninger. 

Mikroplacering er baseret på data fra referenceundersøgelser på stedet eller driftsdata og er den proces, 

hvorved de enkelte vindmøller placeres i områder, der er egnede til anlæg med lav økologisk risiko. Metoder 

baseret på GIS-systemer102 bruges ofte ved mikroplacering, enten ved hjælp af kortlægning, f.eks. fuglenes 

anvendelse af et habitat og deres bevægelser, eller ved kortlægning af atmosfæriske og topografiske forhold, 

f.eks. termiske forhold og orografisk opvind, som har en erkendt virkning på kollisionsrisiko. 

Flere undersøgelser har påvist en ujævn fordeling af kollisionsrisikoen mellem vindmølleparker, hvor 

virkningen er uforholdsmæssig stor for et lille antal vindmøller (se også Casestudie 5-5). Vindmøller, der 

placeres i forbindelse med visse geografiske karakteristika, f.eks. højderygge, vil sandsynligvis have større 

                                                      

102 Se f.eks.: Innovative værktøjer til afhjælpning af fugles sammenstød med vindmøller (INTACT) 
(https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT). 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
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virkninger. Virkningen af konfigurationen af vindmøller vil dog sandsynligvis være meget lokalitets- og 

artsspecifik. Større afstand mellem vindmøllerne, så der skabes flyvekorridorer, eller placering af vindmøller i 

særskilte adskilte klynger vil sandsynligvis gavne trækfugle (May, 2017). Effektiviteten af mikroplacering er 

endnu ikke underbygget af empirisk dokumentation, men af prædiktive modeller (Arnett og May, 2016).  

5.4.3.3 Infrastrukturkonstruktion: Antal vindmøller og tekniske specifikationer (herunder 
belysning) 

Infrastrukturkonstruktion har til formål at mindske kollisionsrisikoen, men kan også påvirke fordrivelse og 

barrierevirkninger. 

Ved hjælp af data fra referenceundersøgelser på stedet eller driftsdata med prædiktiv modellering, f.eks. 

kollisionsrisikomodeller, kan betydningen af vindmølleantal og -konstruktion undersøges med det formål at 

fastlægge den endelige konstruktion, der anses for at være forbundet med lav økologisk risiko. 

Færre og større vindmøller, der er placeret med indbyrdes større afstand, foretrækkes generelt frem for mange 

små vindmøller, der er placeret tæt på hinanden (May, 2017). Vindmøllekonstruktionens effektivitet 

understøttes af empirisk dokumentation (f.eks. Loss et al., 2013), mens øget rotordiameter (mulighed for 

kollisionsrisiko) og lavere rotorhastighed reducerer kun har betydning for kollisionsrisikoen i bestemte 

kombinationer. Selv om en sådan konstruktion (dvs. færre og større vindmøller) kan reducere kollisionsrisikoen 

for de fleste lokale arter, kan der være en øget risiko for arter, der flyver i højere højder, f.eks. under 

årstidsbestemt træk. Dette skal dog stadig underbygges af dokumentation. 

Belysning af vindmøller øger ikke umiddelbart kollisionsrisikoen for flagermus eller trækkende spurvefugle103.  

Med hensyn til forstyrrelse af ynglende fugle har højere vindmøller, alt andet lige, men mindre virkning på 

ynglende fugle. Vindmøller med længere vinger har en større negativ virkning (Miao et al., 2019). 

5.4.3.4 Planlægning: Undgå, reducere eller faseinddele aktiviteter i økologisk følsomme 
perioder 

Planlægningen har til formål at undgå eller begrænse forstyrrelse og fordrivelse af fugle i visse kritiske 

perioder. Det gælder især under anlæg, repowering og nedlægning, men ikke i så høj grad under drift. 

Planlægning betyder, at aktiviteter indstilles eller begrænses i økologisk følsomme perioder. En anden 

mulighed er at faseinddele aktiviteterne, så de fortsætter, men kun på mindre følsomme områder. Dette kan 

gøres ved at anvende den eksisterende økologiske viden om de arter, der sandsynligvis vil forekomme på 

vindenergianlægget, data fra referenceundersøgelser på stedet eller driftsdata. 

Det er almindelig praksis at udføre potentielt forstyrrende aktiviteter i perioder, hvor følsomme og sårbare arter 

ikke er til stede, f.eks. ved at undgå samlinger af vandfugle om vinteren, hvor de energimæssige omkostninger 

forbundet med forstyrrelse er størst, eller ved at undgå yngletiden, hvor risikoen for at beskadige, ødelægge 

eller forstyrre en aktiv rede er høj. 

5.4.3.5 Reduktion af forstyrrelser: Alternative anlægsmetoder og barrierer 

Anvendelsen af alternative anlægsmetoder og barrierer har til formål at undgå eller reducere forstyrrelse og 

fordrivelse. Sådanne foranstaltninger vil sandsynligvis være effektive, når de gennemføres, selv om der kun 

er offentliggjort begrænset dokumentation for dette.  

Enhver foranstaltning, der undgår eller reducerer støj eller visuelle stimuli, som forårsager eller kan forårsage 

en ændring i fugleartens adfærd, bør overvejes. Dette omfatter foranstaltninger, der kan reducere støjen fra 

den potentielt forstyrrende aktivitet, reducere den støj, der optages af den følsomme receptor, eller blokere 

visuelle stimuli, f.eks. tilstedeværelsen af mennesker. 

Effektiviteten af alternative anlægsmetoder skal overvejes i det enkelte tilfælde og bør underbygges af 

prædiktiv støjmodellering. Nedramning af pæle kan forårsage forstyrrelser for fugle, men brugen af en 

ikkemetallisk pude mellem hammeren og pælhovedet (The British Standards Institute, 2013) kan reducere 

                                                      

103 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/. 

https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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støjniveauet betydeligt for receptoren og dermed undgå eller reducere en sandsynlig væsentlig virkning. Andre 

metoder undgår slagstøj ved i stedet at anvende vibration til at drive eller skrue pæle ned i jorden 

(skruestøbning). 

Effektiviteten af akustiske barrierer afhænger af barrierernes materiale, placering, dimensioner og form. 

Barrieren bør reducere støjniveauet i en bagvedliggende skyggezone. Den skal være så høj og så lang, at 

skyggezonen maksimeres og omfatter hele det område, hvor receptoren forekommer. Jo tættere barrieren er 

placeret på støjkilden, jo minder skal den være. Materialer som f.eks. mineraluld, træfibre, fiberglas og beton 

med huller eller blandinger af forskellige materialer kan forbedre kan forbedre barrierens støjdæmpende 

virkning (Pigasse og Kragh, 2011). Vurderingen af akustiske barrierers virkning skal underbygges af prædiktiv 

støjmodellering. 

Skærme, som blokerer udsigten til tilstedeværende mennesker og støj i økologisk følsomme områder, er også 

blevet anvendt, især for at beskytte vandfugle. Dette anses for en effektiv løsning (Cutts et al., 2009). 

5.4.3.6 Curtailment: Timing af vindmølledrift 

Natlige kollisioner under træk (primært af spurvefugle) undgås ikke ved at stoppe vindmøllerne, men midlertidig 

curtailment kan hjælpe med at undgå eller mindske kollisionsrisikoen, især i økologisk følsomme perioder.  

Mange af de foreslåede foranstaltninger indebærer primært en tilpasning af vindmølleparkernes drift, f.eks. 

ved midlertidigt at stoppe vindmøller, når fugle befinder sig tæt på dem. Midlertidig "on demand-standsning" 

er blevet indført i enkelte vindmølleparker (se Casestudie 5-8 og Casestudie 5-9). Teknikere anvender en 

kombination af menneskelige observatører, fugleradar (Tome et al., 2011 og 2017) og lejlighedsvis video 

(Collier et al., 2011) til at imødegå potentielle kollisioner og derefter midlertidigt standse vindmøllerne. I nogle 

tilfælde anvendes det videobaserede detektionssystem DtBird®104. DTBird® er et automatisk system til 

overvågning af fugle og/eller afhjælpning af dødelighed på on- og offshorevindmølleanlæg. Systemet 

registrerer automatisk fugle og kan aktivere to uafhængige funktioner for at reducere kollisionsrisikoen for 

fuglene: aktivering af advarselslyde og/eller standse vindmøllen.  

On demand-standsning er effektivt og fungerer med minimalt tab af energiproduktion. Funktionen kræver dog 

erfarne og dygtige teknikere og kan være vanskelig at opretholde og omkostningstunge på lang sigt. On 

demand-standsning er mest effektiv (og økonomisk), når det kun er nødvendigt i en begrænset og forudsigelig 

periode, f.eks. i specifikke perioder af yngle- eller træktiden (f.eks. de dage, hvor trækaktiviteten topper). Som 

en forebyggende foranstaltning er det god praksis at medtage en vis curtailment i omkostningsmodellen, så 

både den finansielle og den biologiske risiko anerkendes, samtidig med at der opretholdes et økonomisk 

levedygtigt projekt. Effektiviteten af en protokol for on demand-standsning, der anvendes året rundt, er ukendt. 

Den vil sandsynligvis være vanskelig at koordinere og næppe være rentabel. Anlæg, der anvender on demand-

standsning bør have robuste overvågningsprotokoller for at sikre, at kollisioner rent faktisk forhindres. 

On demand-standsning anvendes oftest i forbindelse med arter, der anses for at være i øget risiko, eller hvis 

artens bevaringsstatus giver anledning til bekymring. Den anvendes sjældent til at undgå alle fuglekollisioner. 

Det er vigtigt, at disse arter udpeges i samarbejde med kvalificerede og erfarne miljøspecialister. 

I medfør af disse betingelser og begrænsninger er der på nuværende tidspunkt ikke generel enighed om, 

hvorvidt denne foranstaltning er effektiv. I Tyskland anvendes sådanne foranstaltninger kun i enkelte kun i 

enkelte tilfælde (som forsøg). De anses endnu ikke for normale metoder eller god praksis. Der er behov for 

mere forskning og udvikling af fugleradarsystemer og videobaserede detektionssystemer for at forbedre 

effektiviteten, gennemførligheden og pålideligheden. På nuværende tidspunkt er systemerne ikke anvendelige 

i praksis (f.eks. de kan f.eks. ikke registrere målarter med en lav fejlprocent)105. I nylige forskning (Everaert, 

2018) konkluderes det, at de informationskilder, der bruges til at forudsige tætheden af fugletræk, kan bruges 

til at forbedre sikkerheden for militærfly, men er ikke så pålidelige, at de kan bruges til at afgøre, om vindmøller 

skal standses under fugletræk. Dette vil muligvis blive bedre i fremtiden, efterhånden som der udvikles bedre 

og mere lokale prognosemodeller, der understøttes af meteorologiske radarer og lokale fugleradarer. Som det 

                                                      

104 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf. 
105 Se også https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-
war-ein-voller-erfolg/. 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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fremgår af Casestudie 5-8 og Casestudie 5-9, kræver "on demand-standsning" stadig menneskelige 

observatører.  

En anden anvendelse af "on demand-standsning" er illustreret i Casestudie 5-10. Her er fokus på 

landbrugsaktiviteter, som kan tiltrække rovfugle i nærheden af vindmølleparker.  

Som følge af deres potentielle konsekvenser for vindenergiprojektets økonomiske levedygtighed bør sådan 

"on demand-standsning" betragtes som den sidste udvej, som først gennemføres, når alle andre alternativer 

er blevet udtømt.   

Casestudie 5-8: Observatørassisteret on demand-standsning (Tarifa, Spanien) 

Fra 2008-2009 blev ti vindmølleparker med i alt 244 vindmøller overvåget dagligt for at dokumentere 

kollisionsdødeligheden for gåsegribbe (Gyps fulvus). Når en flyvende grib blev observeret i en rute, der potentielt kunne 

føre til kollision med vindmøllevinger, eller hvis en flok gribbe blev observeret i eller i nærheden af en vindmøllepark, 

kontaktede observatøren vindmølleparkens kontrolkontor, som så standsede de pågældende vindmøller. Vindmøllen 

kunne bringes til standsning inden for højst tre minutter.  

 

Der blev foretaget 4 408 vindmøllestandsninger, og dødeligheden for gåsegribbe blev reduceret med 50 % ved hjælp af 

on demand-standsning, samtidig med at energiproduktionen kun faldt med 0,7 %. Hver vindmølle blev i gennemsnit 

standset i seks timer og 20 minutter hvert år, og hver standsning varede i gennemsnit lidt mere end 22 minutter. 

Kilde: de Lucas et al. (2012) 

 

Casestudie 5-9: Radarassisteret on demand-standsning, Barão de São João Wind Farm, Portugal 

50 MW-vindmølleparken Barao Sao Joao Wind Farm of E.ON106, som er beliggende på en trækrute, har anvendt en 

protokol for radarassisteret on demand-standsning (RASOD), som er baseret på foruddefinerede kriterier. 

 

En observatørgruppe foretog punktovervågning for at overvåge trækfuglenes flyveaktivitet. Realtidsradardata gav 

observatørgruppens koordinator brugbare oplysninger om, hvornår standsning skulle foretages. Med tiden bidrog 

observatørgruppens erfaringer til at forbedre RASOD-metodens effektivitet: Den gennemsnitlige tid, inden en standsning 

blev effektueret efter en ordre herom, faldt med 91 %, og det gennemsnitlige antal timer med standsning faldt med 86 % 

i perioden 2010-2014. 

 

Vindmøllevinger kunne standses på ca. 15 sekunder efter en ordre om standsning ved hjælp af et SCADA-system 

(supervisory control and data acquisition), som giver realtidsadgang til og mulighed for at styre individuelle vindmøller og 

vindmølleparker. Vindmøllerne blev startet igen uden yderligere kommunikation med driftspersonalet.  

 

Der blev ikke konstateret kollisioner med højtflyvende fugle under anvendelsen af protokollen for on demand-standsning. 

Efter det sidste år i den femårige undersøgelse svarede den samlede standsningsperiode til 0,2 % af den tilsvarende 

årlige driftstid, og mere end 40 % af de tilsvarende standsningsperioder førte kun til ubetydelige energitab som følge af 

lave vindhastigheder. 

Kilde: Tomé, 2017. 

 

Casestudie 5-10: Standsning under høst, Tyskland 

En driftsstandsning af vindmøller kan være nyttig, når landmændene høster eller pløjer arealerne under vindmøllerne. 

Afhængigt af området og rovfuglearterne jager flere rovfugle i et områder under og efter høsten, fordi flere orm og andre 

(døde) smådyr (f.eks. mus) kommer op på overfladen.  

 

Erfaringer har imidlertid vist, at denne foranstaltning logistisk set er kompliceret. Den kræver en proaktiv indstilling fra 

landmændene, som skal underrette anlægsoperatøren om deres landbrugsaktiviteter, og dette sker ikke altid. 

                                                      

106 E.ON er et europæisk elforsyningsselskab med base i Essen, Tyskland. 
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Kilde: Workshop om virkningerne af onshorevind- og solenergi på arter og habitater, der er beskyttet i henhold til 

fugledirektivet og habitatdirektivet, afholdt i Darmstadt, Tyskland, den 14. december 2018 (kilde: Ubbo Mammen — 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-

rotmilan/. 

 

5.4.3.7 Akustisk og visuel afskrækkelse 

Brugen af afskrækkende foranstaltninger har til formål at mindske kollisionsrisikoen. Der er begrænset bevis 

for effektiviteten af sådanne teknikker, og deres effektivitet er sandsynligvis meget lokalitets- og artsspecifik. 

Afskrækkende foranstaltninger omfatter typisk installation af anordninger, som udsender akustiske eller 

visuelle signaler, enten konstant, med mellemrum eller efter udløsning af et fugledetektionssystem (f.eks. 

DtBird®, se kapitel 5.4.3.6). Passive afskrækkende foranstaltninger, f.eks. maling, kan også anvendes på 

vindmølletårne og -vinger. Det er dog ikke tilladt alle steder i EU. I Frankrig skal alle vindmøller f.eks. være 

hvide eller lysegrå.   

Visuelle og akustiske signaler er blevet testet som en metode til at advare fugle om vindmøller eller til at 

skræmme dem væk. Man har forsøgt at male vindmøllevingerne for at gøre dem mere synlige, anvende 

blinkende lys til at afskrække natfugle og montere lydsignaler, f.eks. alarmer og lavfrekvent infralyd. Senest 

har forskere i Frankrig testet et visuelt mønster, som skaber en optisk illusion af "lurende" øjne for at holde 

fugle væk fra en start- og landingsbane ved en lufthavn. De vurderer, at den samme teknik kan anvendes i 

vindmølleparker, men dette er endnu ikke blevet testet (Hausberger et al., 2018). 

Casestudie 5-11: Øget synlighed af malede vindmøllevinger og -tårne i vindmølleparken Smøla, Norge 

I et forskningsprojekt i Norge (2014) fik fire vindmøller i vindmølleparken Smøla malet den ene vinge sort for at se, om 

dødeligheden kunne reduceres ved at gøre vingerne mere synlige for fugle. Soklerne på ti vindmøller blev også malet 

sort op til 10 m over jorden i sommeren 2014 og 2015. Forskningsresultaterne er endnu ikke offentliggjort, men det 

fremgår umiddelbart, at dødeligheden for dalrype (Lagopus lagopus), den art, der oftest blev fundet død under 

vindmøllerne, er blevet reduceret som følge af disse visuelle tilpasninger. Forskningsprojektet er stadig under 

gennemførelse. 

 

 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
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Kilde:  

• Raptor Interactions With Wind Energy: Case Studies From Around the World Authors: Watson, 2018 

• Photo: Espen Lie Dahl 

 

Casestudie 5-12: Brug af et automatisk kollisionsundgåelsessystem for at mindske kollisionsrisikoen 
for pelikaner (Pelecanus crispus og Pelecanus onocrotalus) i Prespa Park, Grækenland 

En vindmøllepark på ca. 29 MW er beliggende ved Prespasøen i Grækenland, et område med to Nature 2000-lokaliteter 

og vådområdet Ramsar.  

 

Som følge af forekomsten af 20 % af den globale bestand af krøltoppet pelikan (Pelecanus crispus) og stor hvid pelikan 

(Pelecanus onocrotalus) i det bredere område og især på grund af det forhold, at pelikanerne bruger de omkringliggende 

landbrugsområder som en af deres hyppige passager til andre vådområder, blev der i 2013 installeret et automatisk 

kollisionsundgåelsessystem. Systemet bruger præcisionskameraer til at registrere pelikaner, der flyver ind i området, og 

aktiverer, hvis de flyver gennem kollisionsrisikoområdet, advarselslyde for at afskrække dem og/eller standser 

vindmøllerne midlertidigt.  

 

Der blev ikke konstateret nogen kollisioner i overvågningsperioden, og det automatiske undgåelsessystem blev derfor 

anset for at være en effektiv foranstaltning. 

Kilde: WindEurope (2017)  

 

5.4.3.8 Forvaltning af habitater: lokke og afskrække arter væk fra vindmøller 

Foranstaltninger til forvaltning af habitater har til formål at reducere kollisionsrisikoen. De omfatter typisk 

anvendelse af forvaltningssystemer (placering og timing) for at reducere tilgængeligheden af byttedyr og 

skabelse eller forbedring af habitater for at lokke fugle væk fra vindmøllerne. Udlægning af foder anses også 

som en effektiv foranstaltning. 

Sådanne foranstaltninger, som er undersøgt af Gartman et al. (2016), skal vurderes for hver lokalitet og art. 

Det er dokumenteret, at habitatforvaltning, der har til formål at ændre udbredelsen af byttedyr og reducere 



 

Vejledende dokument om vindenergianlæg og EU's naturlovgivning 155  

antallet af kollisioner, er en effektiv foranstaltning, selv om der kun er offentliggjort et relativt lille antal sager 

(se f.eks. Casestudie 5-13).  

Ifølge Scottish Natural Heritage (2016) bør habitatforvaltning generelt ikke anvendes til at lokke fugle, f.eks. 

mosehornugle og blå kærhøg, væk fra vindmøller, fordi det ikke er dokumenteret, at foranstaltningerne vil være 

effektive. Effektiviteten og de økologiske konsekvenser af fodring som afledning skal vurderes i det enkelte 

tilfælde. 

Casestudie 5-13: Habitatforvaltning for at reducere kollisionsrisikoen for lille tårnfalk (Falco 
naumanni), Spanien 

Overvågning under driften blev udført på tværs af tre vindenergianlæg (Cerro del Palo, Cerro Calderón og La Muela) 

med i alt 99 vindmøller for at afgøre variablerne for kollisionsdødeligheden for lille tårnfalk (Falco naumanni). På grundlag 

af de indsamlede oplysninger blev der gennemført en afhjælpende foranstaltning for at undgå og minimere kollisioner. 

På vindmøller med høj kollisionsdødelighed blev jorden vindmøllesoklen bearbejdet let for at reducere mængden af 

vegetation og dermed mængden af tilgængeligt bytte, primært Orthoptera. I de to år, hvor habitatforvaltningen blev 

overvåget, blev der ikke konstateret nogen kollisioner de steder, hvor jorden var blevet bearbejdet. Denne foranstaltning 

er en nem og billig løsning, som reducerer kollisionsdødeligheden for lille tårnfalk væsentligt. 

Kilde: Pescador, 2019. 

 

5.5 Andre arter 

5.5.1 Introduktion 

Der er kun udført relativt få undersøgelser af de potentielle virkninger af vindenergianlæg på land på andre 

arter end fugle og flagermus. En omfattende liste over de EU-beskyttede arter, der er opført i bilag II, IV og V 

til habitatdirektivet, findes i bilag II til Kommissionens vejledende dokument om arter, der kræver streng 

beskyttelse. Det skal altid holdes for øje, at yngle- og rasteområder for arter, der er opført i bilag IV til 

habitatdirektivet, er beskyttet mod forstyrrelser. Hvis forstyrrelser forventes at forekomme, kan den relevante 

undtagelse anvendes, hvis betingelserne for dens anvendelse er opfyldt. Ved vurderingen af virkningernes 

betydning bør der lægges særlig vægt på direkte og indirekte ændringer i kvantiteten og kvaliteten af 

levesteder. 

Usikkerheden er betydeligt højere med hensyn til virkningerne af vindenergianlæg og den tilhørende 

infrastruktur på andre arter end fugle og flagermus. Når de EU-beskyttede arter ikke er fugle eller flagermus, 

er det vigtigt, at de sandsynlige væsentlige virkninger fastlægges på grundlag af en samlet gennemgang af de 

bedst tilgængelige videnskabelige oplysninger om den pågældende art eller artsgruppe.  

Hvis der er usikkerhed, skal vurderingen af, hvad der vil ske, hvis planen eller projektet føres videre, i 

overensstemmelse med forsigtighedsprincippet være foreneligt med opretholdelse eller genopretning af den 

gunstig bevaringsstatus for de pågældende naturtyper eller arter107.  

I dette kapitel opsummeres den aktuelle viden om de potentielle virkninger af vindenergianlæg på land på 

andre arter end fugle og flagermus. 

5.5.2 Typer virkninger 

5.5.2.1 Pattedyr 

En undersøgelse af pattedyr og energianlæg, der blev udført af den svenske miljøstyrelse (Helldin et al., 2012), 

fandt kun få beviser for væsentlige virkninger. Betydelig midlertidig undgåelse af store rovdyr og hovdyr blev 

dog rapporteret (Helldin et al., 2017).  Mens arter, der kræver store områder med uforstyrret habitat, 

sandsynligvis er mest udsatte for væsentlige virkninger, kan der også forekomme virkninger på arter, der er 

                                                      

107 C-258/11, Sweetman m.fl., ECLI:EU:C:2012:743, [2012], præmis 50. 
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tolerante over for forstyrrelser, hvis forholdene i de uberørte habitatområder i landskabet ændrer sig (Helldin 

et al., 2017).  

Andre undersøgelser har vist, at grævlinger (Meles meles) i Det Forenede Kongerige oplevede øgede 

stressniveauer som følge af støj fra vindmøller (Agnew, 2016). Kortisolniveauet i hår blev brugt til at afgøre, 

om grævlingerne blev stresset fysiologisk. Hår fra grævlinger i en afstand på under 1 km fra en vindmøllepark 

havde et kortisolniveau, der var 264 % højere end hår fra grævlinger, der levede mere end 10 km fra en 

vindmøllepark. Der blev ikke konstateret nogen forskelle mellem kortisolniveauet hos grævlinger, der boede i 

nærheden af vindmølleparker, der havde været i drift siden 2009 og 2012, hvilket tyder på, at dyrene ikke 

bliver tilvænnet forstyrrelserne fra vindmøllerne. Højere kortisolniveau hos grævlinger kan påvirke deres 

immunsystem, hvilket kan medføre øget infektionsrisiko og sygdom i grævlingebestanden. 

Łopucki (2018) bemærkede ingen negative virkninger på den fysiske udbredelse af hamster (Cricetus cricetus) 

i vindmølleparker i Polen. Łopucki, R., og Mróz, I. (2016) konstaterede ingen påvirkninger fra vindenergianlæg 

på diversiteten og udbredelsen af små pattedyr. For større pattedyr konstaterede Costa et al. (2017) en 

fordrivelse fra huler på op til 2,5 km for ulv (Canis lupus) inden for vindenergianlæg i Portugal. De konstaterede 

også lavere reproduktionsrater under opførelsen og de første driftsår.  

Łopucki et al. (2017) fandt, at både rådyr og brun hare (Lepus europaeus) undgik den inderste del af et 

vindenergianlæg, og at der var en reduktion i frekvensen for habitatanvendelsen i en afstand på 700 m. For 

disse arter, som bruger deres hørelse til at opdage prædatorer, kan denne fordrivelse skyldes deres nedsatte 

evne til at opdage prædatorer, især hvis der er et stærkt prædationspres. Rød ræv (Vulpes vulpes) blev 

observeret mindre hyppigt i den inderste del af et vindenergianlæg, muligvis som følge af den mindre 

tilgængelighed af byttedyr (brun hare) og deres nedsatte hørelse i forbindelse med jagt. Rød ræv bruger 

sandsynligvis tilkørselsveje og æder fugle, der er blevet dræbt ved kollision med kørende vindmøller. 

Betragtninger vedrørende virkningerne på pattedyr er anført i Boks 5-15. 

Boks 5-15: Betragtninger vedrørende virkningerne på pattedyr (tilpasset fra Helldin et al., 2012) 

• Forstyrrelser under opførelsen kan være midlertidige. 

• Betydningen af virkninger afhænger sandsynligvis af tilgængeligheden af habitat og de eksisterende niveauer af 

forstyrrelser i det bredere landskab. 

• Undgåelse af store områder omkring den tilhørende infrastruktur, f.eks. transmissionsledninger, kan iagttages. 

• Fordrivelse fra huler for store rovdyr kan iagttages. 

• Nye tilkørselsveje kan lette individers bevægelser (men de kommer følgelig i kontakt med vejtrafikken). 

• Væsentlige virkninger kan sandsynligvis forekomme i fjerntliggende områder, bakkede områder og områder, som nu 

er ufremkommelige, hvis den øgede adgang i forbindelse med rekreative formål, jagt og fritid fører til øget 

tilstedeværelse af mennesker og trafik. 

• Tilvænning for arter kan ikke forventes, at det afhænger af variationer mellem arter, køn, alder, individ, årstid og type 

af forstyrrelse, og af hvor hyppig og forudsigelig forstyrrelsen er. 

• Væsentligheden af virkninger vil sandsynligvis stå i direkte forhold til vindenergianlægget størrelse. 

• Akkumuleringen af mange små virkninger kan være betydelig på bestandniveau. 

 

5.5.2.2 Padder og krybdyr 

En gennemgang af virkningerne af vindenergianlæg på krybdyr og padder (herpetofauna) påviste kun 

begrænset evidens (Lovich et al., 2018). Aktiviteter på vindenergianlæg har ført til utilsigtet dødelighed for 

krybdyr og fordrivelse fra områder med den største vindmøllekoncentration på lang sigt (amerikansk 

ørkenskildpadde, Gopherus agassizii).  

Maurisk landskildpadde (Testudo graeca) — der er klassificeret som sårbar på IUCN's rødliste — kan påvirkes 

af habitattab og -opsplitning tæt på tilkørselsveje som følge af opførelsen af vindmølleparker i det sydøstlige 

Europa, især når vindmølleparkerne opføres på klippehabitater eller steppeagtige habitater. Se også 

Casestudie 5-1.   

Ifølge forskning udført i Portugal, hvor der blev anvendt modeller og simuleringer baseret på empiriske data, 

faldt rigdommen af vertebratarter (herunder padder og krybdyr) med næsten 20 % efter opførelsen af kun to 
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monopilevindmøller. Indirekte virkninger kan imidlertid forekomme, når vindenergianlæg reducerer 

forekomsten af arter, der lever af padder og krybdyr, som det bl.a. ses af den øgede tæthed af krybdyr og 

ændringer i deres adfærd, fysiologi og morfologi på et vindenergianlæg i Indien (Thaker et al., 2018). 

5.5.2.3 Hvirvelløse dyr, planter og vandorganismer 

Vindenergianlæg kan potentielt have væsentlige virkninger på disse grupper, især gennem tab, forringelse og 

opsplitning af habitater. Oplysningerne i afsnittene ovenfor om habitater på land (kapitel 5.2) er også relevante 

her. 

Ifølge en undersøgelse udført af O'Connor (2017) kan de virkninger på vandorganismer, der måtte forekomme, 

afbødes effektivt. Anlægsfasen for et vindenergianlæg vil sandsynligvis have væsentlige virkninger, især når 

vindmøllerne er placeret inden for 50 m af de akvatiske habitater. En vurdering af de sandsynlige væsentlige 

virkninger skal derfor som minimum tage højde for ændringer i det omgivende habitat, ændringer af hydrologi, 

sedimentforsyning og -akkumulering, støj og vibrationer samt tilstedeværelse eller mulig indførelse af invasive 

ikkehjemmehørende arter.      

Den væsentligste virkning på hvirvelløse dyr vil sandsynligvis være tab, forringelse og opsplitning af habitater 

og substrat, som de lever på. Der foreligger kun begrænsede empiriske data om virkningerne på insekter og 

andre hvirvelløse dyr. Long et al. (2011) har konstateret forskelle i forekomsten af insekter i forhold til 

vindmøllefarve, og Foo et al. (2017) har konstateret, at insektsamfundene var relativt konsistente i løbet af 

overvågningsårene. Insekter som f.eks. Lepidoptera (sommerfugle og møl) tiltrækkes af vindmøller, hvilket 

kan være problematisk i forhold til kollisionsrisikoen for fouragerende flagermus, men der foreligger ikke 

dokumentation for, at vindenergianlæg udgør en trussel mod insektbestandene. 

Den væsentligste virkning på planter følger af tab, forringelse og opsplitning af det substrat, de vokser i. 

Beskyttede planter opført i bilag II og IV, som ikke er en del af de beskyttede naturtyper, der er opført i bilag I, 

er beskyttet af den artsbeskyttelsesordning, der er beskrevet i kapitel 2.2.4. 

Selv om nogle undersøgelser har fundet tegn på ændringer i mikroklimaet som følge af opførelsen af 

vindmølleparker, er der ikke rapporteret nogen påvirkning af planternes reproduktion, fysiologi eller morfologi. 

5.5.3 Mulige afhjælpende foranstaltninger  

Som bemærket i forbindelse med habitater er hensigtsmæssig placering af vindenergianlæg gennem 

strategisk planlægning den mest effektive metode til at undgå negative virkninger på arter. Som en sekundær 

foranstaltning bør den infrastruktur, der er forbundet med hver vindmølle, placeres omhyggeligt for at reducere 

omfanget af virkningerne. 

For at forhindre eller reducere utilsigtet dødelighed for små pattedyr, krybdyr og padder på vejene, er 

begrænsning af adgangen til tilkørselsveje en nyttig foranstaltning. Tilkørselsveje kan også gøres mindre, da 

de ikke behøver være så brede i vedligeholdelsesfasen.  

Habitatforvaltning kan være en anden relevant foranstaltning for bestande af beskyttede arter (pattedyr, 

krybdyr, padder og planter).   

5.6 Afvikling og repowering  

5.6.1 Afvikling 

Afvikling er det omvendte af anlæg, hvorved alle dele eller nogle dele af vindenergianlæggets infrastruktur 

fjernes, og det berørte område genoprettes til den tilstand, som den kompetente nationale myndighed har 

fastsat. Afvikling kan også foretages for individuelle vindmøller eller grupper af vindmøller med henblik på at 

mindske virkninger som led i en adaptiv forvaltningsplan (se kapitel 7) eller som resultat af en kompetent 

myndigheds gennemgang. 

Når vindmøller ikke har produceret elektricitet i kommerciel skala i 12 på hinanden følgende måneder, er det 

god praksis at afvikle dem og genoprette området til de forhold, der var gældende før anlægsfasen.  
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For fugle- og flagermusarter kan afvikling være en effektiv foranstaltning i indsatsen for at reducere 

kollisionsrisikoen (Gartman et al., 2016). Når det under overvågningen konstateres, at en eller flere vindmøller 

tegner sig for en uforudset, men væsentlig virkning, bør den kompetente nationale myndigheds gennemgang 

omfatte muligheden for at afvikle eller flytte disse vindmøller. 

5.6.2 Repowering 

Repowering omfatter fjernelse af eksisterende vindmøller og opførelse af nye vindmøller, ofte af større 

størrelse og kapacitet. Som følge heraf anvender repoweringprojekter typisk færre vindmøller end det 

oprindelige vindenergianlæg, enten på eksisterende eller nye fundamenter. Hvis antallet af vindmøller 

reduceres, kan det potentielt mindske fordrivelsesvirkningen. Både mikroplacering og betydningen af 

infrastrukturkonstruktion kan undersøges for at sikre, at den økologiske risiko i forbindelse med anlægget er 

lille (se Casestudie 5-14). 

Efter repowering af anlæg kan der ofte opnås højere energiudbytter fra lavere vindniveauer. Selv om dette 

giver mulighed for at reducere fugledødeligheden på vindenergianlæg, som tidligere har haft højere 

kollisionsrater, kan det øge risikoen for kollisioner for flagermus på grund af vindmøllevingernes større 

bestrøgne areal (Gartman et al. (2016)). Det kan også ændre det økonomiske grundlag for 

curtailmentstrategier. Repowering bør derfor vurderes specifikt for det enkelte anlæg og den enkelte art.   

Data om flagermus indsamlet i nacellehøjde fra eksisterende vindmøller kan bruges til at fastslå den 

sandsynlige dødelighedsrisiko og udforme eventuelle curtailmentprogrammer. Da de nye vindmøller 

sædvanligvis bygges på nye fundamenter, bør overvågningsdata indsamlet under driften tages i betragtning 

ved beslutningen om de nye placeringer.  

Virkningen af at anvende luftfartslys bør også overvejes. Da vindmøllehøjden ofte øges ved repowering, skal 

flere vindmøller muligvis udstyres med vindmøllelys. Selv om virkningerne af vindmøllelys på fugle synes at 

være begrænsede, kan kulørt lys tiltrække flagermus og øge kollisionsrisikoen for trækkende flagermus ved 

vindmøller. Casestudie 5-14 beskriver, hvordan overvågningsdata blev anvendt til at modelberegne forskellige 

repoweringscenarier og mindske risiciene for havørn i Norge. Casestudie 5-15 beskriver repowering af en 

vindmøllepark i Zeebrugge, Belgien. 

Casestudie 5-14: Reduktion af kollisionsrisikoen for havørn (Haliaeetus albicilla) gennem repowering 
af vindmølleparken Smøla, Norge 

Havørn, Haliaeetus albicilla, er blevet udpeget som den art, der er mest sårbar over for vindmøller i den eksisterende 

vindmøllepark Smøla som følge af øget forstyrrelse og øget dødelighed som følge af kollision med vindmøller. 

Overvågning blev udført på den operationelle vindmøllepark (68 vindmøller med en kapacitet 2-2,3 MW) for at følge 

artens reproduktion og redepladser, ørnens rastepladser om natten og flyveaktiviteter, herunder ved hjælp af Merlin-

fugleradarsystemet. Overvågningsdataene blev anvendt i den vurdering af konstruktion og virkninger, der lå til grund for 

repoweringprojektet. 

 

Der blev udarbejdet et risikokort for havørn på grundlag af overvågningsdataene for at finde ud af, i hvilke områder 

havørnen var mest og mindst sårbar. Ved modelleringen af kollisionsrisikoen ved to foreslåede repoweringløsninger blev 

det konstateret, at løsningen med 30 vindmøller med en kapacitet på 5 MW (se Figur 5-6) sandsynligvis ville medføre en 

kollisionsrisiko på 32 % af kollisionsrisikoen på den nuværende operationelle vindmøllepark. Løsningen med 50 

vindmøller med en kapacitet på 3 MW forventes at have en kollisionsrisiko på ca. 71 % af den nuværende operationelle 

vindmøllepark. 

 

Forskellen i kollisionsrisiko mellem de to repoweringløsninger og mellem repoweringløsningerne og den eksisterende 

vindmøllepark blev tilskrevet reduktionen af antallet af vindmøller og den bedre placering af de enkelte vindmøller.  
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Figur 5-6: Relativt risikokort for havørn ved vindmølleparken Smøla (5 MW-vindmøller) med data fra følgende kilder: 
redested, reproduktion, flyveaktivitet og kollisionsrisiko. Styrken af de røde nuancer viser risikoen, hvor mørkerød angiver 
høj risiko (eller følsomhed). 

 

Selv om de data, der ligger til grund for vurderingerne i rapporterne, er meget robuste, er der stadig en vis usikkerhed, 

og forfatterne anerkendte derfor, at det ikke er muligt at forudsige de nøjagtige virkninger af en vindmøllepark efter 

repowering. De anbefalede derfor, at der blev vedtaget en adaptiv forvaltningsplan (se også kapitel 7). Ved adaptiv 

forvaltning skabes der mulighed for at tilpasse konfliktniveauet på visse tidspunkter og i visse områder mellem 

vindenergianlægget efter repowering, dvs. hvor, hvornår og i hvilket omfang der kan opstå konflikter mellem fugle og 

vindmøller i det nye anlæg. Dette giver bygherrerne mulighed for at gennemføre afhjælpende foranstaltninger på 

vindmølleplaceringer og/eller bestemte tidspunkter af året, hvor der er særlig risiko (f.eks. kontrastmaling af 

vindmøllevinger, driftsjusteringer og brug af videobaserede advarselssystemer)). 

Kilde: Dahl, E.L., et al. (2015)  

 

Casestudie 5-15: Reduktion af kollisionsrisiko for ternearter ved repowering af vindmølleparken ved 
Zeebrugge, Belgien 

En lineær vindmøllepark, der blev opført i 1986, med 24 vindmøller (10/12/2 vindmøller på henholdsvis 200/400/600 kW 

med en akselhøjde på henholdsvis 23/34/55 m og en rotordiameter på henholdsvis 22,5/34/48 m) i havnen ved 

Zeebrugge, medførte alvorlige kollisionsrisici for en nærliggende ynglekoloni af fjordtjerne (Sterna hirundo), splitterne 

(Sterna sanvicensis) og dværgterne (Sterna albifrons) inden for en Natura 2000-lokalitet (Everaert og Stienen (2007) og 

Everaert (2008)).  
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Overvågningen af den gamle vindmøllepark viste, at terner foretog fourageringsflyvninger på 0-50 m, hvoraf de fleste 

flyvninger fra på 0-15 m. Overvågningen omfattede en grundig analyse af fordelingen af flyvehøjde.  

 

I den vurdering, der blev foretaget i forbindelse med projekteringen af repoweringen af vindmølleparken, blev det 

konkluderet, at der ikke kunne forventes en væsentlig virkning af den nye vindmøllepark, såfremt fordelingen af flyvehøjde 

i forbindelse med fuglenes fourageringsflyvninger forblev uændret. Ved at øge vindmøllernes højde og begrænse antallet 

af vindmøller i den nye vindmøllepark ville kollisionsrisikoen for fugle blive reduceret. 

 

Repowering af denne vindmøllepark i havnen ved Zeebrugge resulterede i færre, men større vindmøller. I 2009 blev der 

opført ti nye vindmøller (850 kW) med større afstand mellem dem. De nye vindmøller har en akselhøjde på 65 m og en 

rotordiameter på 52 m. Vindmøllevingernes bundhøjde blev øget fra mellem 11 og 20,5 m i den gamle vindmøllepark til 

39 m i den opgraderede vindmøllepark. Indtil videre har overvågningen vist, at dette har reduceret kollisionsrisikoen i 

forhold til situationen inden repowering af vindmølleparken. 

Kilde: 

Everaert J. (2007). Adviesnota INBO.A.2007.164. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

Everaert J. (2007). Adviesnota INBO.A.2007.84. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert J. og Stienen E. (2007).   

Everaert J. (2008).   
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6. TIL HAVS: POTENTIELLE VIRKNINGER 

6.1 Introduktion 

I dette kapitel gennemgås de vigtigste typer virkninger fra offshorevindenergianlæg på habitater og arter, der 

er beskyttet i henhold til fugledirektivet og habitatdirektivet. Anvendelsesområdet for de to direktiver præciseres 

i kapitel 2.2.1, mens begrebet vurdering af væsentlighed forklares i kapitel 3.1.  

Formålet med dette kapitel er at give bygherrer, NGO'er, konsulenter og kompetente nationale myndigheder 

en oversigt over de potentielle virkninger på forskellige grupper af EU-beskyttede naturtyper og arter. Disse 

potentielle virkninger bør tages i betragtning, når en energiplan eller et energiprojekt udvikles til havs. Da 

udpegningen af sandsynlige væsentlige virkninger altid afhænger af det enkelte tilfælde, vil den reelle virkning 

af et vindenergianlæg på beskyttede naturtyper og arter variere betydeligt.  

Virkninger fra vindenergianlæg til havs kan opstå i en eller flere af vindenergianlægs fem primære faser:  

• føranlæg (f.eks. meteorologiske undersøgelser, forberedende undersøgelser af sedimentstabilitet og 

forberedelse af havbunden) 

• anlæg (f.eks. transport af materialer med fartøjer og anlæg af monopælefundamenter108, vindmøller, 

nettilslutningskabler, faste/flydende vindmøller osv.)  

• drift (herunder vedligeholdelse)  

• repowering (tilpasning af antallet, typen og/eller konfigurationen af vindmøller i en eksisterende 

vindmøllepark)  

• afvikling (fjernelsen af vindmølleparken eller individuelle vindmøller).  

 

Når væsentligheden af virkninger vurderes, skal det holdes for øje, at virkningerne kan opstå som følge af 

projektets samlede fodaftryk (herunder enhver tilhørende infrastruktur som f.eks. netkabler) og endda kan 

opstå som følge af onshoreaspekterne af offshoreprojekter (f.eks. ilandføringskonstruktioner og transmission 

på land). 

Virkningerne på habitater og arter kan være midlertidige eller permanente. De kan være et resultat af aktiviteter 

i eller uden for Natura 2000-lokalitetens grænser. For mobile arter kan virkningerne potentielt påvirke individer 

i god afstand fra de tilknyttede Natura 2000-lokaliteter, f.eks. havpattedyr eller havfugle, der fouragerer i store 

afstande fra ynglekolonien. Væsentlige virkninger kan opstå som følge af planen eller projektet alene og kan 

opstå på forskellige tidspunkter i projektets livscyklus. Planer og projekter kan i fællesskab frembringe 

kumulative virkninger. Disse virkninger får stadig større betydning, da offshorevindenergi udvides for at opfylde 

målene om vedvarende energi.  

I de følgende afsnit beskrives de vigtigste typer virkninger for hver af de vigtigste receptorgrupper109. En 

oversigt findes i Tabel 6-1. I nogle tilfælde kan en virkning være positiv, f.eks. etablering af et nyt habitat eller 

revvirkninger (se Boks 6-1).  

Boks 6-1: Revvirkningen af havvindmøllefundamenter 

Revvirkningen er en af de mulige virkninger af havvindmøllefundamenter på den marine biodiversitet. Den er særligt 

vigtig i havområder uden klippegrund, f.eks. store dele af Nordsøen. Undervandsanlæg kan fungere som kunstige rev, 

og fundamenter kan koloniseres af en række organismer. Det er dokumenteret, at vindmølleparkers konstruktioner er 

forbundet med større diversitet i bentiske organismer (Lindeboom et al., 2011) og øget densitet af fisk af kommerciel 

betydning (Reubens et al., 2013), men dette kan også ændre karakteristikaene for den lokale artssammensætning og 

biologiske struktur (Petersen og Malm, 2006). Denne potentielt positive virkning for den marine biodiversitet bør tages i 

betragtning, når mulighederne for afvikling overvejes. Fowler et al. (2018) fremhæver de potentielle negative virkninger, 

                                                      

108 Der findes forskellige typer vindmøllefundamenter. Oftest anvendes monopælefundamenter, som er ret enkle 
strukturer, der består af en tyk stålcylinder, som er forankret direkte i havbunden. Andre fundamenttyper omfatter 
jacketfundamenter — fundamenter med gitterværk og 3-4 forankringspunkter i havbunden — og 
gravitationsfundamenter. 
109 Vigtige receptorgrupper som f.eks. havfugle, havpattedyr og marine habitater, som potentielt påvirkes af 
offshorevindenergianlægget. 
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herunder på grupper som f.eks. havpattedyr, af en fuldstændig fjernelse af konstruktioner fra havmiljøet (som i øjeblikket 

er påkrævet i henhold til OSPAR-beslutning 98/3, Jørgensen, 2012). En delvis fjernelse af disse konstruktioner kan 

potentielt have den fordel, at der etableres et varigt revhabitat. De potentielle biologiske samfund, der kan etablere sig 

på vindmøllekonstruktioner, bør nøje overvejes i forhold til bevaringsmålsætningerne for lokaliteten, herunder deres 

virkninger på beskyttede arter og habitater, ikke mindst gennem en eventuel indførelse af invasive ikkehjemmehørende 

arter, der kan etablere sig på nyanlagte konstruktioner. 

 
Tabel 6-1 Oversigt over potentielle typer virkninger på de vigtigste receptorgrupper til havs  

Receptor Potentielle virkninger af offshorevindenergianlæg 

Habitater Tab af marine habitater 
Forstyrrelse og forringelse af marine habitater  
Kvælning som følge af suspenderede sedimenter, der falder ned  
Etablering af nye marine habitater  
Ændringer i fysiske processer som følge af tilstedeværelsen af nye konstruktioner  
Frigivelse af forurenende stoffer eller mobilisering af historiske forurenende stoffer  

Fisk Elektromagnetiske felter  
Undervandsstøj 
Revvirkninger 

Fugle Habitattab og -forringelse  
Forstyrrelse og fordrivelse  
Kollision  
Barrierevirkninger  
Indirekte virkninger  
Tiltrækning (f.eks. rastemuligheder) 

Havpattedyr Habitattab og -forringelse  
Forstyrrelse og fordrivelse som følge af støj (støj fra nedramning og støj fra 
skibe/helikoptere) 
Hørenedsættelse (skader som følge af undervandsstøj) 
Maskering af kommunikation  
Kollision med fartøjer 
Barrierevirkninger 
Reduktion af fiskeritryk (fiskerifri zoner) 
Ændringer i vandkvaliteten (forurenende stoffer + havaffald) 
Elektromagnetiske felters virkninger på søfart 
Indirekte virkninger  
Revvirkninger 

Flagermus Forstyrrelse og fordrivelse  
Kollision  
Barrierevirkninger  
Barotraume  
Tab/ændring af flyvekorridorer og rastepladser  
Indirekte virkninger  

Andre arter Forstyrrelse og fordrivelse som følge af støj  
Elektromagnetiske felter  
Varmevirkninger 
Etablering af nye habitater  
Ændringer i vandkvaliteten (forurenende stoffer + havaffald)  
Indirekte virkninger 

 

Sammenlignet med onshorevindenergi er der tydeligvis forskelle i karakteren af visse aktiviteter forbundet med 

offshorevindenergianlæg. Disse forskelle omfatter anvendelse af fartøjer til at få adgang til anlæg og visse 

påvirkningsmekanismer, der er unikke for havmiljøet, f.eks. undervandsstøj. De principper, der ligger til grund 

for de afhjælpende foranstaltninger for vindenergianlæg på land, gælder imidlertid også på havet. Disse 

principper er beskrevet i punkterne nedenfor. 

• "Afhjælpningshierarkiet" finder anvendelse. Det betyder, at foranstaltninger, der har til formål at undgå 

negative virkninger, skal overvejes og gennemføres inden foranstaltninger, der har til formål at reducere 

negative virkninger. Det er også god praksis at anvende disse foranstaltninger ved kilden, inden 

foranstaltninger, der berører receptoren, overvejes. 
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• Negative virkninger på EU-beskyttede naturtyper og arter minimeres bedst ved at placere projekter væk fra 

sårbare habitater og arter (en praksis, der betegnes "makroplacering"). Dette kan bedst opnås gennem 

strategisk planlægning på administrativt, regionalt, nationalt eller endda internationalt plan, navnlig gennem 

de maritime fysiske planer, der udarbejdes inden for rammerne af direktivet om maritim fysisk 

planlægning110.  

• Grænseoverskridende virkninger er særdeles relevante i forbindelse med offshorevindenergi, ikke kun på 

grund af kumulative virkninger (f.eks. på fugletræk), men også fordi mange vindmølleparker er beliggende 

tæt på grænserne af andre medlemsstaters eksklusive økonomiske zoner (og i fremtiden vil der endda 

være tale om grænseoverskridende projekter). I henhold til Espoo-konventionen og protokollen om 

strategisk miljøvurdering (SEA Protocol, Kyiv (Jendroska et al., 2003111)) har parterne i konventionen pligt 

til at underrette hinanden om grænseoverskridende virkninger og til at tage hensyn til grænseoverskridende 

virkninger i deres planlægning. Samarbejde mellem medlemsstaterne og med tredjelande er også 

påkrævet, når maritime fysiske planer udvikles. 

• Overvågning er ikke i sig selv en afhjælpende foranstaltning, men er påkrævet for at efterprøve, om 

foranstaltninger, der har til formål at undgå eller reducere væsentlige virkninger, er effektive. 

• Afhjælpende foranstaltninger må ikke forveksles med kompenserende foranstaltninger, som har til formål 

at kompensere for skader, der kan forårsages af en plan eller et projekt. Kompenserende foranstaltninger 

må kun overvejes i forhold til de kriterier, der er fastsat i habitatdirektivets artikel 6, stk. 4. 

 

6.2 Habitater 

6.2.1 Introduktion 

Ti habitattyper (eller habitattypekomplekser), der er opført i bilag I til habitatdirektivet, behandles som marine 

habitater i forbindelse med rapportering, og to af disse anses for prioriterede habitattyper (markeret med *): 

• sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand [1110] 

• Posidonia-bevoksninger (Posidonion oceanicae)* [1120] 

• flodmundinger [1130] 

• mudder og sandflader blottet ved ebbe [1140] 

• kystlaguner og strandsøer* [1150] 

• større lavvandede bugter og vige [1160] 

• rev [1170] 

• undersøiske formationer forårsaget af udstrømmende gas [1180] 

• boreale smalle havarme i Østersøen [1650] 

• havgrotter, der står helt eller delvis under vand [8330]. 

 

Ovennævnte habitattyper omfatter habitater i kystområder, habitater i lavvandede havområder og habitater i 

dybere havområder (Europa-Kommissionen, 2013). Fordi offshorevindenergianlæg kræver adgang til land 

("ilandføring"), skal der også tages hensyn til habitater på land, når offshoreprojekter vurderes (se kapitel 5.2). 

Referencedata til støtte for en passende vurdering bør indsamles ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder. 

Eksempler på metoder til referenceundersøgelser er opsummeret i Boks 6-2. 

Boks 6-2 Referenceundersøgelsen for bentiske habitater 

Der er sandsynligvis behov for undersøgelser for at afgrænse bilag I-habitatområder inden for et vindenergianlægs 

fodaftryk og inden for en defineret bufferzone. Detaljerede retningslinjer for undersøgelsesmetoder findes i nogle tilfælde 

på nationalt plan112. Undersøgelser vedrørende bilag I-habitater kan indgå i en bredere karakteriseringsundersøgelse til 

                                                      

110 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning, 
EUT L 257 af 28.8.2014, s. 135-145. 
111 Jendroska, Jerzy og Stec, Stephen. (2003) The Kyiv Protocol on strategic environmental assessment. 33. 105-110. 
112 Se f.eks.: "Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 4)": 
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 og "Marine Monitoring Handbook": 
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download. 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
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brug for en vurdering af indvirkning på miljøet (VVM). Informationskilder som f.eks. EMODnet113 kan give nyttige 

oplysninger om eksisterende data vedrørende kortlægning af habitater på havbunden i bredere skala. 

 

Hvis der ikke foreligger en nylig (under 1-2 år gammel) højopløsningskortlægning af en habitats naturtyper, skal der 

normalt gennemføres detaljerede lokalitetsspecifikke undersøgelser, inden projektet udvikles.  

 

Habitatklassifikationsordninger er et vigtigt redskab i forbindelse med referenceundersøgelser af sublittorale habitater og 

habitater i tidevandszoner. Det EU-dækkende EUNIS-system114 omfatter en liste over "biotoper", som er defineret på 

grundlag af karakteristiske arter og tilknyttede fysiske karakteristika, herunder: i) de substrater, den forekommer på, ii) 

de dybder, den kan findes i, og iii) den type bølge- og tidevandsenergiforhold, den er knyttet til. Nyttig vejledning om 

fordeling af biotoper findes i Parry (2015115). 

 

Forskellige undersøgelsesteknikker er beskrevet i punkterne nedenfor. 

 

• Habitater i tidevandszoner 

• Transekt-, punkt- eller gennemgangsundersøgelser, der foretages til fods eller ved hjælp af et fartøj, f.eks. et 

hovercraft 

• Satellitovervågning, multispektral telemåling eller luftfotofortolkning 

 

• Sublittorale habitater 

• Observation ved drop-down-video, trukket video eller en fjernbetjent anordning. Direkte observation udført af en 

dykker kan også være mulig. Sigtbarheden er en vigtig faktor, selv om kamerasystemer med ferskvandskabinet 

kan bruges til at optage under uklare forhold. 

• Prøveudtagning ved hjælp af grave-, kerneborings-, skrabe- og/eller trawlmetoder. Destruktive teknikker, især trawl, 

skal planlægges omhyggeligt i potentielt følsomme områder. 

• Undersøgelsens udformning kan optimeres ved hjælp af AGDS-systemer (acoustic ground-discrimination systems) 

som f.eks. sidesøgende sonar og multibeam-ekkolod. Sådanne systemer bør anvendes, inden der udføres direkte 

observationer og anvendes prøveudtagningsteknikker. 

 

6.2.2 Typer virkninger 

6.2.2.1 Hvad er de vigtigste typer virkninger? 

De vigtigste typer virkninger af havvindmølleparker på marine habitater er opsummeret i Tabel 6-2. I de fleste 

tilfælde omfatter de anførte virkninger en potentielt kompleks række virkninger. Habitatskade og -forstyrrelser 

kan f.eks. opstå som følge af enhver aktivitet, der interagerer med havbunden. Dette kan omfatte: i) 

undersøgelsesudstyr som f.eks. grab og kernebor, ii) sprøjt fra propeller, eller iii) forberedelse af havbunden 

inden anlæg af fundamenter og kabler. Disse virkninger kan have konsekvenser, som potentielt påvirker et 

bredt interval af geoskalaer, som kan forekomme på et hvilket som helst under og efter projektets levetid. De 

vigtigste problematiske perioder forekommer dog i de projektfaser, der er anført i tabel 6-2. 

Tabel 6-2 Typer virkninger på habitater i livscyklussen for offshorevindenergianlæg 

Vigtigste typer virkninger Anlægsfase 
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113 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu. 
114 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification. 
115 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf. 

https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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beton-, stål- eller 
klippestrukturer) 

Forstyrrelse og forringelse af 
habitat (herunder: i) 
indtrængen, abrasion og 
komprimering af sedimenter 
og ii) kabelanlæg) 

X X X X X 

Kvælning som følge af 
suspenderede sedimenter, 
der falder ned 

 X  X X 

Etablering af nye marine 
habitater 

 X    

Ændringer i fysiske 
processer som følge af 
tilstedeværelsen af nye 
konstruktioner 

 X X  X 

Frigivelse af forurenende 
stoffer eller mobilisering af 
historiske forurenende stoffer 

 X X X X 

Indirekte virkninger X X X X X 

  

Bilag I-habitater, som er potentielt sårbare over for virkninger fra offshorevindenergianlæg, omfatter 

"sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand" [1110], "rev" [1170] og Posidonia-bevoksninger 

[1120]. Posidonia-bevoksninger er udsat for direkte fysisk ødelæggelse og sedimenteringsændringer i 

hydrografiske regimer (se Bray et al., 2016). Afhængigt af beliggenheden af vindmølleparken og den tilknyttede 

elektricitetseksportinfrastruktur kan andre habitater eller habitatkomplekser også blive berørt. Disse habitater 

og habitatkomplekser omfatter "flodmundinger" [1130], "mudder og sandflader blottet ved ebbe" (1140) og 

"større lavvandede bugter og vige" [1160]. Nogle marine habitater, navnlig "havgrotter, der står helt eller delvis 

under vand" [8330], næppe blive påvirket af offshorevindenergianlæg. 

I planer og projekter skal der tages hensyn til, hvilke habitater der kan blive påvirket af de foreslåede aktiviteter, 

på baggrund af de typer virkninger, der er opsummeret i Tabel 6-2 ovenfor. Selv om aktiviteter såsom 

geofysiske og geotekniske undersøgelser næppe vil give anledning til væsentlige virkninger på habitater, bør 

risikoen for, at geotekniske kerneboringer eller andre aktiviteter kan føre til direkte habitattab eller -forstyrrelse 

for beskyttede habitater, tages i betragtning. Aktiviteter i forbindelse med repowering kræver også hensyn, 

eftersom de kan involvere aktiviteter med samme virkninger som i andre faser. Repoweringaktiviteter kan 

endda forlænge varigheden af eksisterende virkninger ud over den oprindeligt vurderede periode. 

Tidevandshabitater og sublittorale habitater kan påvirkes af vindenergianlæg gennem: i) habitattab under 

fodaftrykket af vindmøllerne og den tilhørende infrastruktur, ii) forstyrrelse som følge af spredning og 

bundfældning af sedimenter, der sker i forbindelse med andre aktiviteter, der kan føre til kvælning af 

havbunden, ændring af habitaters fysiske struktur eller remobilisering af forurenende stoffer, og iii) midlertidig 

forstyrrelse fra aktiviteter, der påvirker havbunden, herunder brug af "spud-legs" på selvløftende platforme 

(jackup rigs)116, fartøjsankre osv. Langvarige virkninger på habitater omfatter indførelse af nye kunstige 

substrater, som kan tiltrække bentiske og andre organismer (Wilhelmsson, 2010, og Hiscock et al., 2002). 

Endelig kan bilag I-habitater blive påvirket af udelukkelsen af andre tidligere aktiviteter i området, f.eks. fiskeri. 

Bentiske habitater, som er blevet alvorligt forringet som følge af bundtrawlfiskeri, kan eksempelvis genskabes. 

De fleste nuværende havvindmølleparker og deres tilhørende kabler er beliggende i områder med relativt blødt 

sediment (f.eks. sandet havbund med varierende andele af finere sediment og grovere grus, småsten osv.). 

De fleste passende vurderinger har derfor omhandlet sandbanker [1110] og rev [1170], da de er sårbare over 

for tab af habitat. Det største problem har været direkte tab af disse habitater under fodaftrykket af 

vindmøllefundamenter og den tilhørende infrastruktur. 

Indførelsen af hårde overflader i et område, der er domineret af sandede sedimenter, har ofte medført 

betydelige ændringer i de bentiske samfund (Meissner og Sordyl, 2006). Selv om denne ændring kan ses 

                                                      

116 Type af mobil platform, der forankres i havbunden ved hjælp af et særligt ankersystem, der kaldes "spud-legs". 
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positivt, kan en markant ændring af forholdene medføre væsentlige virkninger, hvis de eksisterende habitater 

er beliggende i en Natura 2000-lokalitet. Tekniske strukturer eller andre menneskeskabte hårde substrater 

fører til: i) permanente ændringer i sedimentstrukturen, ii) forsegling af havsediment og iii) deraf følgende tab 

af blødbundshabitater. Menneskeskabte hårde substrater er derfor ikke nødvendigvis en økologisk forbedring 

af marine habitater. Natura 2000-lokaliteters tilstand og bevaringsmålsætninger bør tages i betragtning i 

vurderinger, og der kræves forsigtighed, når der foreligger begrænsede oplysninger om de reelle historiske 

referencebetingelser.  

Et andet aspekt, der skal fremhæves, er forskellen mellem faste og flydende vindmølleteknologier, herunder 

arten af den havbund, som disse teknologier hver især placeres i. Nogle typer faste vindfundamenter, f.eks. 

sugebøtter, kræver ingen nedramning eller boring. Det betyder, at sandsynligheden for væsentlige virkninger 

er lav sammenlignet med monopolfundamenter eller andre nedrammede fundamenttyper. Flydende vindmøller 

har et meget lavere fodaftryk med hensyn til ødelæggelse af habitater.  

6.2.2.2 Hvordan vurderes væsentlighed? 

Væsentlighed bestemmes generelt ved kvantificering af det habitatareal, der sandsynligvis vil gå tabt, blive 

forringet eller blive forstyrret, i forhold til det samlede habitatareal. Dette kræver en god forståelse af habitaters 

fordeling, struktur og funktioner. 

Væsentligheden af virkninger påvirkes af flere faktorer: biologi, miljø, planudformning og projektering. I Boks 

6-3 præsenteres de faktorer, der primært skal tages i betragtning ved vurderingen af væsentlighed. 

Boks 6-3 Faktorer, der afgør vurderingen af væsentlighed 

Biologiske (Tillin et al., 2010): 

• modstandsdygtighed (om en receptor kan absorbere forstyrrelse eller stress uden at ændre karakter) 

• robusthed (genopretningspotentiale)  

• følsomhed (sandsynligheden for en ændring, når et element (receptoren) udsættes for pres, dvs. en funktion af 

modstandsdygtighed og robusthed). 

 

Miljømæssige 

• jordbunds- eller sedimenttype og -morfologi 

• vandkvalitet og -mængde 

• eksisterende aktiviteter, f.eks. naturbevaringsaktiviteter, som kan blive forstyrret, så der opstår en ændring i 

miljøforholdene. 

 

Plan- eller projektrelaterede konstruktionsfaktorer 

• antal vindmøller  

• fundamentkonstruktion, især fodaftrykkets areal 

• metoder til erosionsbeskyttelse og installation, især hvis det forberedende arbejde omfatter rydning af habitater over et 

større område (f.eks. udjævning af sandbølger) 

• antal, længde og metoder til nedgravning af kabler (og brug af beskyttelsesarmering på kabler) 

• andre tilknyttede aktiviteter (f.eks. krav om ankerfartøjer eller anvendelse af jack up-ben, områder til deponering af 

materiale fra boring og opmudring osv.) 

• anlægsaktiviteternes varighed og rumlige omfang 

• afviklingsplaner — om infrastruktur (herunder fundamenter og beskyttelsesarmering) efterlades eller fjernes. 

 

Marine Evidence-based Sensitivity Assessment (MarESA (Tyler-Walters et al., 2017)) er en evidens- og 

ekspertisebaseret metode til at vurdere væsentlighed. I Tabel 6-3 gives der en oversigt over MarESA-metoden 

til vurdering af biotoper, der kan forekomme i — eller er typiske for — bilag I-habitattyper. I oversigten fokuseres 

der specifikt på abrasion. Virkningerne af fysisk forstyrrelse eller abrasion på substratets overflade i 

sedimentære eller klippehabitater er relevante for epiflora og epifauna, der lever på substratets overflade. 

Abrasion kan forårsages af sedimentprøvetagning, fartøjsforankring eller jack up-bens komprimering af 

sedimenter. Benchmarks (kvantitative eller kvalitative) er en vigtig del af MarESA-vurderingsprocessen. De 

beskriver presset med hensyn til virkningens omfang, udbredelse, varighed og hyppighed.  
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Tabel 6-3 Marine habitaters følsomhed, modstandsdygtighed og robusthed i forhold til abrasion 

Habitattype (eksempel på en 
biotop) 

Modstandsdygtighed Robusthed Følsomhed 

Sandbanker med lavvandet vedvarende 
dække af havvand [1110] (sublittoralt 
sand med variabel saltholdighed)  

Lav Høj Lav/middel117 

Posidonia-bevoksninger (Posidonion 
oceanicae) [1120] 

Middel Lav Middel 

Flodmundinger [1130] (Hediste 
diversicolor, Limecola balthica og 
Scrobicularia plana i littorale, sandede 
mudderkyster) 

Middel Høj Lav 

Mudder og sandflader blottet ved ebbe 
[1140] (Zostera sp.-bevoksninger på 
lavere kyster eller infralittoralt rent eller 
mudret sand) 

Lav Middel Middel 

Kystlaguner* [1150] (Sublittoralt mudder 
med lav eller reduceret saltholdighed 
(laguner)) 

Middel Høj Lav 

Større lavvandede bugter og vige [1160] 
(Arenicola marina i infralittoralt mudder) 

Høj Høj Ikke følsomme 

Rev — biogent eller geogent [1170] 
(Sabellaria spinulosa på stabilt 
circalittoralt blandet sediment) 

Ingen Lav/middel Middel/høj 

*prioriteret habitat 

Hvis der er usikkerhed (om de potentielle virkninger af eller konstruktionsparametrene for vindmølleparker) 

bør worst-case-antagelser anvendes. Brugen af undersøisk kabelbeskyttelse (f.eks. klippeforstærkning) kan 

øge fodaftrykket af habitattab i forbindelse med kabelanlæg. Den mængde klippeforstærkning, der kræves, 

kan dog først estimeres, når resultatet af kabelnedgravningen foreligger. Sådanne estimater skal være så 

nøjagtige som muligt og skal være baseret på relevante oplysninger, f.eks. en geoteknisk undersøgelse af 

terrænforholdene. 

Usikkerhedsmomenter og udfordringer i forbindelse med vurderingen af sandsynlige væsentlige virkninger på 

offshorehabitater (og som kræver indsamling af yderligere referencedata eller anvendelse af 

forsigtighedsprincippet) er opsummeret i Boks 6-4. 

Boks 6-4 Vigtigste udfordringer ved vurdering af de sandsynlige væsentlige virkninger på 
offshorehabitater 

Alle virkninger 

• Datatilgængelighed, navnlig i forbindelse med store habitater, som bruges i: i) vurderinger på planniveau eller ii) 

detaljerede projektspecifikke undersøgelser og vurderinger. 

• Manglende sikkerhed omkring projekteringsparametre, navnlig den mængde materiale til kabelbeskyttelse og dets 

placering. Der kan også være usikkerhed med hensyn til effektiviteten af kabelbeskyttelse og nedgravningsmetoder, 

f.eks. i områder med dynamisk havbund, hvor sandbølger skal fjernes inden nedgravning. Hvis der er behov for 

afhjælpende foranstaltninger, kan dette resultere i en fornyet risiko for bilag I-habitater, hvis centrale parametre i 

projekteringsrammen øges. 

• I nogle tilfælde foreligger der ikke udførlige oplysninger om omfanget af den eksisterende infrastruktur, der påvirker 

bilag I-habitater. Hvis det havbundsareal, der er dækket af klippeforstærkning i en Natura 2000-lokalitet, ikke er kendt, 

er det vanskeligt at foretage en velbegrundet kumulativ vurdering. 

• Habitaters fysiske og temporale variabilitet. Havmiljøet er dynamisk. Nogle habitater, f.eks. sandbanker [1110], kan 

være mobile, og biologiske samfund (f.eks. biogene rev [del af 1170]) er i sagens natur variable inden for og mellem 

sæsoner. 

• Forstå habitaters og tilknyttede arters følsomhed over for vindenergianlæg, især deres modstandsdygtighed (tolerance) 

og robusthed (genopretningspotentiale). Kun i enkelte tilfælde har man forsøgt at forbedre evidensgrundlaget ud fra 

gennemgangen af overvågningen efter anlægget. 

                                                      

117 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1. 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en. 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en
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6.2.3 Afhjælpende foranstaltninger  

Hensigtsmæssig placering af offshorevindenergianlæg er den mest effektive metode til at undgå potentielle 

konflikter med Natura 2000-lokaliteter og EU-beskyttede arter og habitater.  

Andre afhjælpende foranstaltninger, som kan minimere virkningerne på marine habitater, omfatter valg af de 

mindst forstyrrende metoder for aktiviteter som f.eks. kabelanlæg og forberedelse af havbunden. Hvis 

opmudret materiale frigives tæt på havbunden via et faldrør, kan materialet placeres mere nøjagtigt inden for 

en deponeringszone, og det kan medføre lavere niveauer af suspenderede stoffer end frigivelse af materialet 

tæt på overfladen. Ved valget af område til sedimentdeponering kan: i) der også tages hensyn til nærheden til 

områder med følsomme havbundshabitater, og ii) det kan sikres, at materiale returneres for at bidrage til 

sediment-transportveje i et passende rumligt omfang for elementer som f.eks. sandbanker. 

God praksis med hensyn til forebyggelse af vandforurening og kontrol med invasive ikkehjemmehørende arter 

findes i de fleste medlemsstater og internationalt (f.eks. den internationale konvention om forebyggelse af 

forurening fra skibe (MARPOL 73/78)). Det beskrives derfor ikke yderligere.  

I Casestudie 6-1 beskrives de foranstaltninger, der blev truffet for at genoprette et forringet under opførelsen 

af en havvindmøllepark i Danmark. Selv om denne vindmøllepark ikke er beliggende i en Natura 2000-lokalitet, 

kan denne tilgang være relevant for Natura 2000-lokaliteter, der beskytter bilag I-revhabitater. 

Casestudie 6-1 Genopretning af forringet habitat ved opførelsen af Anholt Havmøllepark i Danmark 

For at anlægge Anholt Havmøllepark i Danmark var det nødvendigt at flytte omkring 5 000 store sten på op til 30 ton. 

Klipperev er blevet fjernet og anvendt til havnemoler, kystsikring og andre menneskeskabte anlæg, og derfor er klipperev 

blevet et sjældent naturligt element i Danmark. Med Naturstyrelsens godkendelse flyttede DONG Energy (nu Ørsted), 

som opførte Anholt Havmøllepark, ikke kun rundt på stenene på det rev, hvor vindmølleparken skulle placeres. I stedet 

brugte DONG stenene til at skabe ca. 28 kunstige rev med huler af forskellige størrelser inden for vindmølleparken. Dette 

har forøget biodiversiteten. På denne måde har vindmølleparken hjulpet med at skabe optimale yngle- og levevilkår for 

dyr og planter, især dyr og planter, der lever på hårde substrater118. 

 

Sådanne foranstaltninger kan især være gavnlige, hvis de naturlige forhold for revhabitater er blevet nedbrudt. Dette har 

været tilfældet i Danmark, hvor mange områder med stenrev, især i lavvandede områder (under 10 m dybde) og 

kystområder, er blevet ødelagt, fordi sten er blevet fjernet og anvendt til havneanlæg (Dahl et al., 2015). 

 

Det skal bemærkes, at Anholt Havvindmøllepark ikke er beliggende i en Natura 2000-lokalitet, og at ingen bilag I-

revhabitater blev påvirket af den. Denne tilgang fremhæver imidlertid, hvordan bilag I-revhabitater kan genoprettes, så 

de opnår gunstig bevaringsstatus, som det er påkrævet i henhold til habitatdirektivet.  

 

6.3 Fisk 

6.3.1 Typer virkninger 

De fleste fiskearter, der er opført i bilag II til habitatdirektivet, er rene ferskvandsarter. Der er enkelte 

migrerende arter, f.eks. majsild (Alosa spp.) og lampret, som tilbringer en del af deres livscyklus i havet og en 

del af deres livscyklus i ferskvand. Atlantisk laks (Salmo salar) er kun opført, når den forekommer i ferskvand. 

Kun få fiskearter, der tilbringer en del af deres livscyklus i havet, er opført i bilag IV, herunder adriatisk stør 

(Acipenser naccarrii) og europæisk stør (Acipenser sturio). Anadrome (fisk, der bevæger sig mellem havet og 

floder) bestande af Coregonus oxyryhnchus i bestemte dele af Nordsøen er opført i bilag II og IV, men denne 

art kan være uddød i havmiljøet (Freyhof og Kottelat, 2008). 

Da Natura 2000-lokaliteter, som er udpeget på grund af bilag II-fiskearter, er ofte beliggende indlands eller i 

flodmundinger, vil de næppe overlappe med havvindmølleparker. De vigtigste virkninger, der vurderes for 

disse bilag II-fiskearter, er de virkninger, som spredes over afstande, f.eks. forstyrrelse fra undervandsstøj og 

ændringer i vandkvaliteten (f.eks. som følge af suspenderet sediment). Elektromagnetiske felter (EMF) fra 

"eksportkabler" (eksportkabler er kabler, der bruges til at føre elektriciteten fra en vindmøllepark til land) er 

                                                      

118 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf. 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf
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også en potentiel type virkning, som er yderligere omhandlet i det vejledende dokument 

Energitransmissionsinfrastruktur og EU's naturlovgivning (Europa-Kommissionen, 2018a). Størens evne til at 

registrere EMF er blevet bemærket, selv om sandsynligheden for og væsentligheden af virkninger ikke er 

kortlagt (Boehlert og Gill, 2010). Vandrende laksefisk kan muligvis også registrere EMF, og muligheden for, at 

dette kan påvirke unge fisks eller tilbagevendende voksne fisks vandring bør tages i betragtning (Gill et al., 

2005). Der hersker imidlertid stor usikkerhed om, hvorvidt magnetfelter eller inducerede elektriske felter har 

skadelige virkninger, og om disse virkninger kan være af økologisk betydning. 

Undervandsstøj skal tages i betragtning, hvis et offshorevindenergianlæg ligger tilstrækkeligt tæt på en 

udpeget lokalitet i kystfarvande eller i flodmundinger. Dette skyldes, at der kan være virkninger fra de mest 

støjende aktiviteter i forbindelse med opførelsen af en vindmøllepark (f.eks. pælenedramning og/eller 

detonering af ueksploderet ammunition (UXO)). Popper et al. (2014) har foreslået, at arter rangordnes efter 

deres følsomhed over for undervandsstøj, afhængigt af om de har en svømmeblære eller ej. Fisk med 

svømmeblærer, herunder atlantisk laks og majsild er angiveligt følsomme over for lydtryk. Hos majsild sidder 

svømmeblæren tæt på øret, og de er relativt mere følsomme over for støj. Fisk uden svømmeblære, f.eks. 

lampret, er kun følsomme over for partikelbevægelse og ikke over for lydtryk. 

Ifølge Popper et al. (2014) kan de mest følsomme arter, f.eks. majsild, registrere forstyrrende virkninger fra 

støj "flere tusinde meter" (dvs. kilometer) væk, mens afstanden for andre arter, f.eks. laks, er hundrede meter, 

og ti meter for endnu andre arter, f.eks. lampret. Det skal understreges, at disse skøn er foreløbige. Der er 

desuden tegn på, at sild, en ren havart, som tilhører samme familie som majsild, har kunnet opfatte 

nedramningsstøj og er blevet forstyrret i en afstand på op til 80 km fra støjkilden (Thomsen et al., 2006). 

Generelt forventes forstyrrende virkninger at forekomme over langt mindre afstande på omkring 10 km. Ifølge 

Boyle og New (2018) forstyrres fisk angiveligt af nedramningsstøj i en afstand på op til 15,4 km. Disse 

intervaller typer på, at der skal tages nøje hensyn til virkningerne af støj, hvis nedramning af pæle eller andre 

støjende aktiviteter, f.eks. detonering af ueksploderet ammunition, sker inden for omkring 10 km fra en Natura 

2000-lokalitet, som er udpeget på grund af majsild. 

Havpattedyr og fiskeædende havfugle, som er beskyttet i henhold til fugledirektivet og habitatdirektivet, er 

afhængige af sunde fiskebestande. Ved vurderinger af offshorevindenergianlæg skal de potentielle virkninger 

på flere arter end dem, der er opført i bilagene til habitatdirektivet, derfor tages i betragtning. 

6.3.2 Mulige afhjælpende foranstaltninger 

Der er begrænsede erfaringer med foranstaltninger, der træffes specifikt for at undgå eller begrænse virkninger 

på bilag II-fiskearter. Årstidsbestemte begrænsninger af nedramning er blevet overvejet i enkelte tilfælde for 

at undgå potentielle virkninger på laksefisk under deres vandring. Denne foranstaltning er blevet truffet som 

en forholdsregel på grund af den usikkerhed, der er forbundet med den sandsynlige rækkevidde af eventuelle 

forstyrrende virkninger. Der er flere eksempler på årstidsbestemte begrænsninger for nedramning for at 

beskytte fiskearter, som ikke er opført i bilag II, i deres yngletid. Disse begrænsninger har primært omfattet 

kommercielt betydningsfulde arter, f.eks. sild, som også er af trofisk betydning for andre EU-beskyttede arter, 

f.eks. som byttedyr for havpattedyr. 

Afhjælpende foranstaltninger for at reducere undervandsstøj for havpattedyr forventes også at være gavnlige 

for fisk. 

Bekymringer over virkningerne af EMF imødegås generelt ved nedgravning af kabler på dybder på 1 meter 

eller mere. Den største EMF-reduktion opnås ved at grave kablet ned eller dække det med 

beskyttelsesmateriale, f.eks. klippeforstærkning, da de stærkeste felter forekommer på kabeloverfladen. Selv 

om nedgravningen reducerer EMF i havet over kablet, kan de skabte magnetfelter eller inducerede elektriske 

felter stadig registreres af visse arter, selv med en dybere nedgravning (Gill et al., 2009). 

6.4 Fugle 

6.4.1 Introduktion 

Interaktionen mellem fugle og offshorevindenergianlæg er blevet grundigt undersøgt i og uden for EU. Der 

findes derfor mange nationale vejledningsdokumenter om fugle og vindenergianlæg, som beskriver 

hensigtsmæssige metoder til indsamling af referencedata. En udførlig liste over nationale vejledende 

dokumenter findes i tillæg E. 
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Referencedata til støtte for en vurdering af væsentlige virkninger bør indsamles ved brug af de bedst 

tilgængelige metoder (f.eks. Camphuysen et al., 2004, Maclean et al., 2009, og Thaxter og Burton, 2009). En 

omfattende gennemgang af undersøgelsesmetoder er offentliggjort af Smallwood (2017). Eksempler på 

referenceundersøgelser er opsummeret i Boks 6-5. Da fugle i sagens natur er vidtrækkende, er strategiske 

undersøgelser på regionalt, nationalt eller endda internationalt plan særligt vigtige for at tilvejebringe 

referenceoplysninger om bestandniveauer og understøtte en biologisk meningsfuld vurdering af planer og 

projekter. Sådanne undersøgelser er især vigtige i forbindelse med kumulative virkninger. Dette mindsker 

imidlertid ikke behovet for omhyggeligt målrettede undersøgelser på lokalt niveau (for en vindmøllepark), som 

lægges til grund for vurderinger på projektniveau. 

Boks 6-5 Eksempel på offshore referenceundersøgelser for fugle 

• Tællinger af havfuglekolonier: udført, fordi der ikke forelå eksisterende overvågningsdata vedrørende den pågældende 

Natura 2000-lokalitet. 

• Hvis der ikke foreligger data fra optællinger af havfuglekolonier, eller hvis de ikke er tilstrækkeligt pålidelige til at danne 

grundlag for en vurdering af virkninger, bør der udføres optællinger af havfuglekolonier for at fastlægge et relevant 

referencegrundlag. Disse tællinger bør så vidt muligt udføres ved hjælp af den metode, der anvendes til nationale 

optællinger, for at sikre sammenlignelighed. Optællinger bør foretages af ornitologer med relevant erfaring med 

optælling af havfuglekolonier, især når optællingen foretages fra båd. Afhængigt af koloniens størrelse og antallet af 

tilgængelige medarbejdere kan optællinger tage flere dage. Optælling bør ske på det tidspunkt af døgnet (f.eks. kl. 

7.00-17.00) og den årstid (f.eks. maj-juni), som mest nøjagtigt repræsenterer tilstedeværelsen og udbredelsen af alle 

arter i gruppen af havfugle. Der kan være behov for artsspecifikke undersøgelser for natarter, som bygger rede under 

jorden eller mellem klipper. For en gennemgang af metoder, se Bibby et al., 2000.  

• Landbaserede områdeundersøgelser, hvis vindmøllerne ligger meget tæt på kysten. 

• Bådbaserede undersøgelser (kan anvendes, hvis afstanden til lokaliteten ikke er for lang) eller digitale 

antennetransektundersøgelser (digital eller video) — for at fastlægge arternes talrighed, udbredelse på havet og 

arternes udbredelse med hensyn til flyvehøjder. Ved alle disse metoder kan der være problemer med hensyn til 

flyvehøjder, tiltrækningsadfærd (i forbindelse med bådbaserede vurderinger), artsidentifikation osv. 

• Mærkning af fugle for at forstå fourageringsadfærd i yngletiden og for at forstå fugles fourageringsadfærd uden for 

yngletiden. 

• Radar: brug af radarsystemer til at estimere den samlede fuglebestand, flyveretning og flyvehøjde, især hvor trækfugle 

kan forventes at være til stede i stort antal. Radar bør bruges sammen med visuel observation til at identificere arter. 

Selv om radar kan anvendes til automatisk at registrere sådanne data over meget store områder, kan disse data kun 

bruges til at vurdere artsspecifikke virkninger, når de er kalibreret gennem direkte visuel observation. Radar anvendes 

derfor ikke i vid udstrækning ved vurdering af virkninger af offshorevindenergianlæg. Radar kan dog anvendes under 

visse omstændigheder, hvor data ikke kan indhentes ved direkte visuel observation eller ved hjælp af GPS-sporing. 

 

6.4.2 Typer virkninger 

6.4.2.1 Hvad er de vigtigste typer virkninger? 

Typerne af virkninger på fugle fra offshorevindenergianlæg svarer generelt til de virkninger, der er udpeget for 

vindenergianlæg på land, selv om de kumulative virkninger kan være større for offshoreanlæg. Disse typer af 

virkninger er blevet grundigt undersøgt (f.eks. Perrow, 2019) og er opsummeret i Boks 6-6. Forholdet mellem 

typerne af virkninger og projektets livscyklus er fremhævet i Tabel 6-4. Hver type virkning kan potentielt påvirke 

individers overlevelse og reproduktion. Dette kan medføre ændringer i de demografiske parametre for en 

bestand, som kan føre til en målbar ændring i bestandens størrelse. 

Boks 6-6 Typer virkninger på fugle  

• Kollision: dødelig interaktion mellem flyvende fugle og vindmøller. 

• Forstyrrelse og fordrivelse: fugles undgåelsesadfærd kan medføre habitattab. Der findes dog kun få undersøgelser, 

der vurderer, hvorvidt dette også kan have virkninger på bestandene (Searle et al., 2014, Warwick-Evans et al., 2017, 

og Garthe et al., 2015). 

• Barrierevirkninger: vindmølleparken fungerer som uigennemtrængeligt område for flyvende fugle og det medfører 

længere flyveafstande og øget energiforbrug. 

• Habitattab og -forringelse: fjernelse eller opsplitning af fuglenes normale habitater. 
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• Indirekte virkninger: ændringer i udbredelsen og tilgængeligheden af byttedyr kan være direkte eller opstå via 

ændringer i habitater. Sådanne ændringer kan være positive (Lindeboom et al., 2011) eller negative (Harwood et al., 

2017), men der er begrænset dokumentation for deres virkning på fuglebestanden. 

 

Tabel 6-4 Typer virkninger på fugle i livscyklussen for offshorevindenergianlæg 

Typer virkninger Anlægsfase 
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Habitattab og -forringelse  X X X X 

Forstyrrelse og fordrivelse X X X X X 

Kollision   X X  

Barrierevirkninger  X X X  

Indirekte virkninger X X X X X 

Tiltrækning (f.eks. 
rastemuligheder) 

  X X  

 

6.4.2.2 Hvordan vurderes væsentlighed? 

De sandsynlige væsentlige virkninger af vindenergianlæg på fugle vurderes typisk i en totrinsproces. I det 

første trin kvantificeres omfanget af virkningerne på fuglenes dødelighed. Dette efterfølges af det andet trin, 

hvor ændringen i bestanden vurderes med henvisning til bevaringsmålsætningerne for den pågældende 

lokalitet. 

Flere faktorer kan påvirke virkningers væsentlighed: biologi, miljø, planudformning og projektering. I Boks 6-7 

opsummeres de faktorer, der typisk tages i betragtning i metoderne til indsamling af referencedata og i 

vurderingen af væsentlighed. 

Boks 6-7 Faktorer, der afgør metoderne til indsamling af referencedata og vurderingen af 
væsentlighed i forbindelse med offshorevindenergi og fugle 

Alle virkninger 

• Arter med lang levetid og langsom udskiftning (k-udvalgte), f.eks. store rovfugle og havfugle, er mere udsatte end 

små arter med kort levetid (r-udvalgte), f.eks. spurvefugle. 

• Små og truede bestande (f.eks. bilag I-arter) er mere udsatte over for yderligere kilder til dødelighed end store 

bestande, som er stabile eller i vækst. 

• Kumulative virkninger. 

 

Kollision 

• Den årstidsbestemte variation i antallet af fuglebevægelser.  

• Undgåelsesadfærd, som resulterer i en mindsket kollisionsrisiko.  

• Tiltrækningsadfærd, som resulterer i en øget kollisionsrisiko. 

• Variationen i løbet af døgnet i flyvekarakteristika, f.eks. hastighed, højde og retning. 

• Flyvehastighed. 

• Flyvehøjde. 

• Natlig flyaktivitet (som kan øge kollisionsrisikoen). 

• Placering af vindmøller og konfiguration af vindmølleparken (dvs. i forhold til flyvebaner). 

 

Forstyrrelse og fordrivelse 

• Lokal forekomst af fugle (f.eks. artsgrupper så som lappedykker (gaviiformes) og havænder (Garthe et al., 2015)).  
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• Sæsonudsving — der er konstateret øget undgåelse af vindmølleparker uden for yngletid i forhold til 

vindenergianlæg på land. 

 

Barrierevirkninger 

• Sæsonudsving — de øgede omkostninger til gentagen afledning af ynglende fugle, som flyver mellem deres reder 

og fourageringsområder i nærheden af vindenergianlæg, kan overstige de energimæssige omkostninger, der er 

forbundet med den barrierevirkning, der leder fuglene væk fra et vindenergianlæg. Dette afhænger i høj grad af 

vindmølleparkens placering og flyvebanerne. 

 

Habitattab og -forringelse 

• Hvor fleksibel en art er i dens anvendelse af et habitat, og det omfang, hvori det kan reagere på ændringer i 

habitatforholdene. 

 

Indirekte virkninger 

• Følsomheden og sårbarheden af habitater og byttearter over for anlægsaktiviteter i forbindelse med vindmøller 

kombineret med virkningen på fugle fra potentielle ændringer i habitater og sammensætningen af byttearter. 

Kilder: 

Villegas-Patraca et al., 2012, Hötker, 2017, og Peterson og Fox, 2007. 

 

De metoder, der typisk anvendes til at estimere fugledødelighed og bestemme væsentligheden, er undersøgt 

i Laranjeiro et al. (2018) og opsummeret i Tabel 5-9. Flere metoder kan kombineres som grundlag for 

vurderingen. En kollisionsrisikomodel kan f.eks. bruges til at estimere fugledødelighed, som derefter kan 

underkastes en analyse af bestandens levedygtighed for at vurdere de potentielle følger af den yderligere 

dødelighed for bestanden. I Skotland anvendes ofte bestandmodeller (analyse af bestandens levedygtighed), 

der er baseret på kontrafaktiske målinger.  

Overvågning er afgørende for at sikre, at det videnskabelige grundlag for konklusionerne af en vurdering 

forbliver gyldigt på lang sigt. Behovet for generelle tilgange til overvågning er omhandlet i kapitel 7. For fugle 

målrettes overvågningen typisk mod kollisionsrisiko og en afklaring af, om kollisionsrisikomodellernes 

forudsigelser holder stik i virkeligheden.  

I Boks 6-8 opsummeres usikkerhedsmomenter og udfordringer i forbindelse med vurderingen af sandsynlige 

væsentlige virkninger på fugle. Disse usikkerhedsmomenter og udfordringer kan kræve indsamling af 

yderligere referencedata eller anvendelse af forsigtighedsprincippet. 

Boks 6-8 Vigtigste udfordringer ved vurdering af de sandsynlige væsentlige virkninger på fugle 

Alle virkninger 

• De generiske intervaller mellem fourageringsområder og ynglesteder er baseret på små prøver119. 

• Manglende viden om andelen af fugle fra ynglekolonier, der befinder sig i særligt beskyttede områder uden for 

yngletiden120. 

• Afklaring af de kumulative virkninger af planer og projekter, især hvis de forekommer på tværs flere lande og 

omfatter trækarter. 

 

Kollision 

• Generiske flyvehøjdefordelinger er baseret på små prøver (se Casestudie 6-2). 

• Undgåelsesrater er baseret på små prøver. 

• Flyvehastigheder er baseret på små prøver. 

• Begrænsede empiriske data om natlig flyveaktivitet. 

 

                                                      

119 Se eksempelvis "Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird 
areas across the UK" (https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 
120 Se f.eks. "Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically Defined 
Minimum Population Scales" (http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408). 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408
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Forstyrrelse og fordrivelse 

• Begrænsede artsspecifikke empiriske data om fordrivelse og det rumlige omfang, hvori fordrivelse sker på havet. 

• Begrænsede empiriske data til at underbygge indeksbaserede modelforudsigelser. 

 

Barrierevirkninger 

• Der foreligger begrænsede empiriske data af følgende grunde: i) der er anvendt uhensigtsmæssige metoder i 

tidligere undersøgelser, ii) der er ikke sondret mellem barrierevirkninger og fordrivelsesvirkninger i tidligere 

undersøgelser, og iii) radarteknikkerne indebærer visse begrænsninger (f.eks. med hensyn til artsidentifikation). 

• Begrænsede empiriske data om ynglende fugle, fordi tidligere undersøgelser har fokuseret på trækfugle. 

• Den kumulative barrierevirkning på fugle, der trækker over store afstande og kan støde på flere hindringer på deres 

trækrute, er ikke undersøgt. 

 

Habitattab og -forringelse 

• Begrænsede empiriske data til at underbygge trusselsidentifikation eller indeksbaserede modelforudsigelser. 

• Det omfang af funktionelt tilknyttede arealer på land eller til havs, som ligger uden for grænserne af et særligt 

beskyttet område, og som er nødvendigt for at opretholde eller genoprette en arts gunstige bevaringsstatus. 

 

Indirekte virkninger 

• Begrænsede empiriske data om byttearters følsomhed og sårbarhed og betydningen med hensyn til de 

pågældende fuglearters overlevelse og reproduktion. 

 

Casestudie 6-2 Estimering af havfugles flyvehøjde ved hjælp af LiDAR 

Problem 

Estimater af kollisionsrisiko beregnes ved brug af en kollisionsrisikomodel, typisk Bands model (Band, 2012). En vigtig 

inputparameter i Bands model er fugles flyvehøjde. Der findes en række metoder til at måle eller estimere fugles 

flyvehøjde, men disse flyvehøjder er kun blevet valideret i begrænset omfang eller slet ikke (Thaxter et al., 2016). Dette 

har medført betydelig usikkerhed med hensyn til estimeringen af kollisionsfrekvensen, og dette kan betyde, at der 

anvendes unødigt forsigtige vurderingsmetoder. 

 

Løsning 

Nylige fremskridt inden for laserstråleradar (LiDAR) og digitale antennebilleder gør det muligt at indsamle mere nøjagtige 

estimater af fugles flyvehøjde. 

 

Praktiske/tekniske overvejelser 

For at indsamle data om havfugles flyvehøjde skal der bruges et luftfartøj med en LiDAR-scanner, der er synkroniseret 

med et digitalkamera. Som det er tilfældet med traditionelle digitale antenne- og bådbaserede undersøgelser, er den 

største begrænsning for anvendelsen af LiDAR til at estimere fugles flyvehøjde om natten nødvendigheden af at bekræfte 

tilstedeværelsen af en fugl og identificere den pågældende art ud fra digitale billeder. 

 

Fordele 

Til forskel fra andre metoder kan LiDAR måle havfugles flyvehøjde med en stor nøjagtighed, typisk inden for en meter 

(Cook et al., 2018). LiDAR-målinger af havfugles flyvehøjde er forbundet med langt mindre usikkerhed end målinger 

foretaget med andre teknologier. Flyvehøjder estimeres desuden i forhold til havets overflade, og det hjælper med at 

mindske problemerne med negative flyvehøjder, der f.eks. registreres, når digitale antenneundersøgelser, GPS-tags eller 

laserafstandsmålere anvendes (Cook et al., 2018). 

 

Ulemper 

Etablering af en luftbåret LiDAR-scanner, der er synkroniseret med et digitalkamera, er i dag langt dyrere end 

konventionelle digitale antenneundersøgelser.  

En vigtig begrænsning for LiDAR-estimater af havfugles flyvehøjde er, at havets bevægelse kan gribe ind i registreringen 

af flyvende fugle, og det kan give høje falsk positive tal. Cook et al. (2018) anvendte en nedre tærskel på 1-2 m over 

havets overflade. Følgelig vil de fordelinger af flyvehøjde, der fås med denne teknik, indebære skævheder med hensyn 

til fugle, der flyver under 1-2 m over havets overflade. En sådan overvurdering af andelen af fugle, der flyver i højere 

højder, vil sandsynligvis føre til en forsigtig vurdering af kollisionsrisikoen, men en sådan vurdering vil næppe være 

unødigt forsigtig. 

Kilde: Band, 2012, Cook, 2018, og Thaxter, 2016. 
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6.4.3 Mulige afhjælpende foranstaltninger  

6.4.3.1 Introduktion 

Dette kapitel indeholder en oversigt over mulige afhjælpende foranstaltninger, der er blevet foreslået eller 

anvendt i forbindelse med offshorevindenergianlæg. Begrænsningerne for disse foranstaltninger bør tages i 

betragtning, især når vindmøller opføres i områder med mange fugle. Der er også stor usikkerhed med hensyn 

til, om nogle af disse foranstaltninger vil være effektive. Den mest hensigtsmæssige placering af 

vindmølleparker og den tilknyttede infrastruktur (makroplacering) er den mest oplagte afhjælpende 

foranstaltning for at undgå negative virkninger på fugle og vilde dyr generelt. 

I det følgende beskrives derfor afhjælpende foranstaltninger og deres effektivitet med hensyn til at undgå og 

reducere væsentlige virkninger på fugle, når et vindenergianlæg har den rigtige makroplacering. 

6.4.3.2 Infrastrukturkonstruktion: Antal vindmøller og tekniske specifikationer (herunder 
belysning) 

Denne foranstaltning, som beskrevet i kapitel 5.3.3.3 (onshore), gælder også for offshorevindenergianlæg. 

Infrastrukturkonstruktion kan hjælpe med at mindske kollisionsrisikoen, men kan også påvirke fordrivelse og 

barrierevirkninger. 

Ved hjælp af data fra referenceundersøgelser på stedet eller driftsdata med prædiktiv modellering, f.eks. 

kollisionsrisikomodeller, kan betydningen af vindmølleantal og -konstruktion undersøges. Dette kan bidrage til 

at fastlægge den optimale konstruktion med lav økologisk risiko.  

En modelundersøgelse udført af Johnston et al. (2014) påviste statistisk, at en forøgelse af navhøjden og 

anvendelse af færre, større vindmøller er effektive foranstaltninger til at reducere kollisionsrisikoen. 

Burton et al. (2011) har konstateret, at kun få teknologier og teknikker — selv om der er foreslået mange 

teknologier og teknikker til at mindske antallet af fuglekollisioner inden for forskellige industrisektorer — er 

blevet testet grundigt på landbaserede vindmølleparker eller havvindmølleparker. Af de undersøgte 

foranstaltninger blev de foranstaltninger, der med størst sandsynlighed kan reducere kollisionsrisikoen for 

fugle, kortlagt, og de omfattede brug af lokketårne121. Det blev dog konstateret, at lokketårne sandsynligvis 

kun ville have en virkning i områder, hvor der er store koncentrationer af alkefugle og lappedykkere. 

Med hensyn til fugles tiltrækning til lys viser den tilgængelige evidens fra litteraturen (Burton et al., 2011), at 

de mest effektive afhjælpende foranstaltninger omfatter: i) skift fra konstant lysende røde lygter (konstrueret 

som advarselslys til fly- og skibsfarten) til blinkende lygter eller ii) brug af konstant lysende blå/grønne 

advarselslygter. Muligheden for at anvende disse foranstaltninger skal dog ske i overensstemmelse med de 

nationale og regionale forskrifter.  

6.4.3.3 Planlægning: Undgå, reducere eller faseinddele aktiviteter i økologisk følsomme 
perioder 

Planlægningen har til formål at undgå eller begrænse forstyrrelse og fordrivelse af fugle i visse kritiske 

perioder. Det gælder især under anlæg, repowering og nedlægning, men ikke i så høj grad under drift. 

Planlægning betyder, at aktiviteter indstilles eller begrænses i økologisk følsomme perioder. En anden 

mulighed er at faseinddele aktiviteterne, så de fortsætter, men kun på mindre følsomme områder. Dette kan 

gøres ved at anvende: i) den eksisterende økologiske viden om de arter, der sandsynligvis vil forekomme på 

vindenergianlægget, ii) data fra referenceundersøgelser på stedet eller iii) driftsdata. 

Denne foranstaltning vil sandsynligvis ikke blive anvendt på havvindmølleparker i samme udstrækning som 

på onshorevindmølleparker. Der findes ingen kendte eksempler på havvindmølleparker, hvor denne 

foranstaltning er blevet anvendt. For offshorevindenergi er muligheden for at planlægge for at undgå virkninger 

meget begrænset, primært som følge af anlæggets omfang og den sandsynlige opførelsesplan. 

                                                      

121 Tårne placeret ved en vindmølleparks perimeter for at afskrække fugle fra at flyve ind i området, som beskrevet af 
Larsen og Guillemette (2007). 
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Anlægsfartøjers øgende kapacitet betyder også, at vejret i vid udstrækning er den eneste begrænsning for 

anlægsarbejdet offshore. 

6.4.3.4 Curtailment: Timing af vindmølledrift 

Som for onshorevindenergianlæg kan brugen af curtailment hjælpe med at undgå eller mindske 

kollisionsrisikoen for fugle ved havvindmølleparker. 

Midlertidig standsning af vindmøller er en af de foranstaltninger, der kan hjælpe med at mindske 

kollisionsrisikoen for fugle (Burton et al., 2011). Det tyske miljøministerium anbefaler: i) midlertidig standsning 

af vindmøller under store fugletræk for at reducere kollisionsrisikoen (især under dårlige vejrforhold og ved lav 

sigtbarhed) og ii) drejning af rotoren væk fra trækretningen122. Gennemførelsen af disse foranstaltninger 

kræver: i) gode modeller til forudsigelse af fugletræk og ii) undersøgelser af trækintensitet umiddelbart omkring 

vindmølleparker. 

Virkningerne af forskellige og realistiske nedlukningsstrategier for havfugle skal imidlertid modelleres. 

6.4.3.5 Akustisk og visuel afskrækkelse 

Brugen af afskrækkende foranstaltninger har til formål at mindske kollisionsrisikoen.  

Afskrækkende foranstaltninger omfatter typisk installation af anordninger, som udsender akustiske eller 

visuelle signaler, enten konstant, med mellemrum eller efter udløsning af et fugledetektionssystem. Passive 

afskrækkende foranstaltninger, f.eks. maling, kan også anvendes på vindmølletårne og -vinger.  

Der er begrænset bevis for effektiviteten af sådanne teknikker, og deres effektivitet er sandsynligvis meget 

lokalitets- og artsspecifik.  

6.5 Havpattedyr 

6.5.1 Introduktion 

Oplysningerne i dette kapitel vedrører de havpattedyrarter, der er opført i bilag II og bilag IV til habitatdirektivet 

(se Tabel 6-5). Bilag II-arter er de arter, for hvilke Natura 2000-lokaliteter er blevet udpeget, og er derfor fokus 

for dette vejledende dokument, for så vidt angår passende vurdering. Oplysningerne i dette kapitel er imidlertid 

også relevante for vurderinger af bilag IV-arter, som kræver streng beskyttelse i henhold til habitatdirektivet. 

En liste over nationale vejledninger vedrørende havpattedyr findes i tillæg E. 

Tabel 6-5 Havpattedyrarter (sæler og hvaler) opført i bilag II og IV til habitatdirektivet. (J = Ja, N = Nej) 

Art Dansk navn 
Bilag II  
(Natura 2000) 

Bilag IV  
(strengt beskyttet) 

CETACEA    

Phocoena phocoena Almindeligt marsvin J J 

Tursiops truncatus Øresvin J J 

Cetacea (alle andre arter) Hvaler, delfiner og marsvin N J 

PHOCIDAE    

Halichoerus grypus Gråsæl J N 

Monachus monachus* Munkesæl J J 

Pusa hispida botnica Østersøringsæl J N 

                                                      

122 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-
power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html. 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
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Pusa hispida saimensis*^ Saimaa-ringsæl J J 

Phoca vitulina Spættet sæl J N 

* prioriteret art, for hvis bevaring EU har et særligt ansvar i medfør af den andel af deres naturlige udbredelsesområde, 

der falder inden for medlemsstaternes område i Europa, som traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske 

Fællesskab finder anvendelse på.  

^ Saimaa-ringsæl findes i søen Saimaa i Finland og forventes derfor ikke at være relevante for vindenergiprojekter, 

medmindre disse påvirker deres habitat. 

Da havpattedyr i sagens natur er vidtrækkende, er strategiske undersøgelser på regionalt, nationalt eller endda 

internationalt plan særligt vigtige for: i) tilvejebringe referenceoplysninger om bestandniveauer og ii) 

understøtte en biologisk meningsfuld vurdering af planer og projekter, især med hensyn til kumulative 

virkninger. Sådanne undersøgelser vil sandsynligvis blive koordineret på nationalt eller regionalt plan, men de 

skal i nogle tilfælde suppleres af undersøgelser på plan- eller projektniveau for at tilvejebringe lokale data med 

højere opløsning.  

Et eksempel på en relevant, omfattende (international), langsigtet undersøgelse af havpattedyr er SCANS-

programmet123 (Small Cetaceans in European Atlantic waters and the North Sea). Dette program støttes af 

EU og regeringerne i Danmark, Frankrig, Tyskland, Nederlandene, Norge, Portugal, Spanien, Sverige og Det 

Forenede Kongerige. I programmet er der anvendt en kombination af skibe og luftfartøjer som 

undersøgelsesplatforme. 

Referencedata til støtte for en passende vurdering bør indsamles ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder. 

Der kan ikke opstilles en enkel skabelon for referenceundersøgelser eller -overvågning (uanset om det er på 

projektplan eller overordnet strategisk plan) som følge af de mange parametre, der skal tages i betragtning. 

Der er f.eks. ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, at havpattedyrundersøgelser udføres som tillæg til 

havfugleundersøgelser, uanset om de er antenne- eller fartøjsbaserede. Macleod et al. (2010) har påpeget, at 

man ved nuværende tilgange generelt føjer havpattedyrundersøgelser til undersøgelser, der er optimeret til 

havfugle. Denne tilgang til problemet er angiveligt forkert, hvis variansen omkring havfugleundersøgelser er 

lavere end variansen omkring havpattedyrundersøgelser, hvilket næsten med sikkerhed er tilfældet. 

Grundlæggende vejledning om undersøgelsesmetoder findes i Boks 6-9. 

Boks 6-9 Oplysninger om havpattedyrudbredelse og vejledning om undersøgelsesmetoder 

Omfattende international/regionale undersøgelser af udbredelse 

• SCANS-undersøgelser blev udført i 1994 (SCANS I), 2005/07 (SCANS II) og 2016 (SCANS III)124. 

• Sammendrag fra OSPAR-kommissionen125. 

• Scottish East Coast Marine Mammal Acoustic Study (ECOMMAS)126. 

• Kommissionen til Beskyttelse af Havmiljøet i Østersøområdet (HELCOM, også kaldet Helsingforskommissionen): 

Baltic Sea marine-mammal monitoring127. 

• SAMBAH128 — Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise: Den LIFE-finansierede SAMBAH-

undersøgelse blev afsluttet i 2016 og var et internationalt projekt, der involverede alle EU-lande omkring Østersøen. 

• ACCOBAMS, navnlig den omfattende undersøgelse i sommeren 2018129. 

 

Undersøgelses- og overvågningsmetoder 

• Nyttige oplysning om fordelene og ulemperne ved alternative undersøgelsesmetoder kan findes i Macleod et al. 

(2010)130. 

• Der findes kun få retningslinjer for hensigtsmæssige undersøgelses- og overvågningsmetoder for havpattedyr i 

forbindelse med offshorevindenergianlæg. Overvågningsprogrammer på nationalt plan (og på højere plan) 

                                                      

123 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 
124 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 
125 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-
8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf. 
126 http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas. 
127 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals. 
128 www.sambah.org 
129 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/. 
130 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf. 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
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tilvejebringer relevante oplysninger til mange industrisektorer og artsbeskyttelsesprogrammer. Disse 

overvågningsprogrammer koordineres og gennemføres ofte af flere organer efter detaljeret planlægning. 

Undersøgelser og overvågning på projektplan vedrørende havpattedyr kan omfatte visuelle undersøgelsesteknikker 

og/eller akustiske detektionsteknikker, som er fartøjs- eller antennebaserede. Disse skal være hensigtsmæssig i 

forhold til de pågældende arter og det pågældende miljø131. 

 

6.5.2 Typer virkninger 

6.5.2.1 Hvad er de vigtigste typer virkninger? 

Havpattedyr (sæler og hvaler) kan blive påvirket af havvindmølleparker på flere forskellige måder. Indtil videre 

har man ved offshorevindenergianlæg primært fokuseret på undervandsstøj, især fra nedramning ved anlæg 

af vindmøllefundamenter, herunder: i) monopælefundamenter og ii) jacketfundamenter. Ved begge disse typer 

nedramning kan der genereres høje niveauer af impulsstøj. En række yderligere potentielle virkninger bør dog 

overvejes i det enkelte projekt, og de kan blive vigtige, da forståelsen af deres betydning for havpattedyr 

forbedres med tiden. 

De typer virkninger, der tages i betragtning i passende vurderinger, er opsummeret i Tabel 6-6. Passende 

vurderinger skal navnlig tage hensyn til, om disse (eller andre) virkninger har potentiale til at påvirke 

individuelle havpattedyrs overlevelse eller reproduktion. Dette er en vigtig overvejelse, fordi individers 

reproduktion kan medføre ændringer i de demografiske parametre for en bestand, som kan føre til en målbar 

ændring i bestandens størrelse. 

Tabel 6-6 Typer virkninger på havpattedyr i livscyklussen for offshorevindenergianlæg (baseret på traditionelle faste 
vindmøller)132 

Typer virkninger  Anlægsfase 
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Habitattab og -forringelse   X X X X 

Forstyrrelse og fordrivelse som følge af støj   X X X X X 

Hørenedsættelse (skader som følge af undervandsstøj)  X X  X X 

Maskering af kommunikation  X X X X X 

Kollision med fartøjer  X X X X X 

Barrierevirkninger   X X X  

Reduktion af fiskeritryk   X X X  

Ændringer af vandkvalitet (forurenende stoffer)   X X X X 

Elektromagnetiske felters (EMF) virkninger på søfart    X X  

Indirekte virkninger  X X X X X 

Revvirkninger    X X  

 

Habitattab  

                                                      

131 Se f.eks.: "Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 43)": 
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 
132 Selv om erfaringerne indtil videre er begrænsede, forventes det, at flydende vindmøller vil være langt mindre 
skadelige med hensyn til: i) habitattab og -forringelse, ii) støj, iii) hørenedsættelse og iv) maskering af kommunikation. 
Revvirkningerne af flydende vindmøller vil på den anden side være mere begrænsede. 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Opførelsen af en havvindmøllepark inden for en Natura 2000-lokalitet kan i sig selv anses for at repræsentere 

et tab af habitat, der mindst svarer til den nye infrastrukturs fodaftryk (med vindmøllefundamenter og 

fordelerstationer, erosionsbeskyttelse og kabelbeskyttelse). 

I teorien kan habitattab også forekomme, hvis vindmølleparker bliver vigtige områder for havpattedyr (f.eks. 

fourageringsområder på grund af revvirkninger og/eller reduceret fiskeri eller skibstryk), og denne fordel 

forsvinder ved afvikling. Der foreligger imidlertid endnu ingen videnskabelig dokumentation for, at 

vindmølleparker faktisk er attraktive for havpattedyr.  

Forstyrrelse og fordrivelse som følge af støj  

Forstyrrelser som følge af undervandsstøj vurderes ofte i forbindelse med f.eks. nedramning og detonering af 

ueksploderet ammunition, som begge er aktiviteter, der kan generere tilstrækkelig støj til midlertidigt at fordrive 

dyr. Høje støvniveauer fra nedramning kan potentielt påvirke dyr i et meget stort område (f.eks. Thomsen et 

al., 2006, Nedwell et al., 2007, Diederichs et al., 2008, Carstensen et al., 2006, Bergström et al., 2014, og 

Dähne et al., 2013). Brandt et al. (2011) undersøgte marsvins adfærdsmæssige reaktion på anlægsstøj, der 

blev genereret ved nedramningen af pæle i havbunden under opførelsen af havvindmølleparken Horns Rev II 

i den danske del af Nordsøen. De konstaterede en klar negativ virkning fra nedramning på marsvins akustiske 

aktivitet, som blev reduceret med 100 % i den første time efter nedramning og forblev under det normale 

niveau i 24-72 timer i et område på 2,6 km fra anlægsstedet. Denne periode med nedsat akustisk aktivitet faldt 

gradvis med øget afstand fra nedramningsstedet, og der blev ikke konstateret negative virkninger i en 

middelafstand på 17,8 km. Forfatterne konkluderede, at marsvineaktiviteten og muligvis -udbredelsen var 

reduceret i den fem måneder lange anlægsperiode. 

I undersøgelser ved vindmølleparker i den tyske del af Nordsøen er der registreret store fald i antallet af 

marsvin tæt på nedramningsstedet (fald på > 90 % ved støjniveauer over 170 dB), hvor virkning aftog med 

større afstand til nedramningen (fald på 25 % ved støjniveauer på 145-150 dB) (Brandt et al., 2016). 

Et detaljeret overvågningsprogram, der er udført ved havvindmølleparken Beatrice i Skotland, har også 

tilvejebragt oplysninger. Overvågningen af marsvineaktiviteten under nedramning har vist, at marsvin 

fortrænges fra området umiddelbart omkring nedramningsstedet, idet der er 50 % sandsynlighed for en 

omgående reaktion ca. 7 km fra arbejdsstedet (Graham et al., 2017). Denne overvågning viste også, at 

reaktionen faldt i løbet af anlægsperioden, og at marsvineaktiviteten blev genoptaget mellem de enkelte 

nedramningsaktiviteter. 

Den svenske miljøstyrelse undersøger sårbare bestande af marsvin i Østersøen. Den finder, at de 

adfærdsmæssige virkninger, som i nogle tilfælde opfattes som mildere end de fysiske virkninger, potentielt 

kan være væsentlige. Det skyldes, at adfærdsmæssige virkninger — ligesom fysiske virkninger — kan have 

fatale virkninger på individuelt niveau og på bestandniveau. Hvis marsvin skræmmes væk fra deres primære 

habitater, kan der opstå skader som følge af et fald i energioptaget og øgede stressniveauer. Marsvin har en 

begrænset evne til at lagre energi, og de forsøger at fange byttefisk op til 500 gange i timen (Wisniewska et 

al., 2016). Det betyder, at marsvin er følsomme over for forstyrrelser, og deres fordrivelse til andre sekundære 

habitater i flere uger eller måneder forventes at have alvorlige konsekvenser for deres sundhed (Forney et al., 

2017). Når denne art jages væk fra dens primære habitater, skal den bruge langt flere kræfter på sin 

overlevelse, og det får dyrene til at blive i offshorevindmølleparkens område — på trods af forstyrrelserne.  

Med hensyn til de sandsynlige væsentlige virkninger på marsvin skal det tilføjes, at de fleste undersøgelser, 

som indtil videre er gennemført, er gennemført i områder som f.eks. Nordsøen, hvor betingelserne for marsvin 

er langt bedre end i Østersøen. De undersøgte områder i Nordsøen havde ofte store bestande af marsvin med 

stor tæthed, dvs. det modsatte af betingelserne i Østersøen. Dette betyder også, at undersøgelsernes 

konklusioner ikke altid uden videre kan overføres til andre havområder. Den lokale kontekst er meget vigtig. 

Marsvinebestanden i Østersøen er lille og har en dårlig bevaringsstatus. Den er også alvorligt ramt af bifangst, 

miljøgiftstoffer og undervandsstøj fra andre aktiviteter end vindenergi. Med hensyn til miljøgiftstoffer er 

Østersøen også betydeligt mere forurenet end f.eks. Nordsøen. Forureningsniveauet i Østersøen betyder, at 

hunmarsvins reproduktionsevne nedsat (Kesselring et al., 2017). Endelig har Østersøen færre habitater af god 

kvalitet end Nordsøen, som marsvin kan vælge mellem. Det betyder, at fordrivelse af marsvin fra et primært 

habitat i Østersøen har langt alvorligere konsekvenser end deres fordrivelse fra et primært habitat i Nordsøen.  
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Ud over støj fra nedramning kan også støj fra aktiviteter før anlæg og drift påvirke livet i havet. Geofysiske og 

geotekniske undersøgelser bruges ofte som led i den undersøgelser, der går forud for anlægget af en 

havvindmøllepark. Disse undersøgelser indebærer høje støjniveauer, der kan forårsage: i) permanente og 

midlertidige høreskader, ii) flugt/undgåelse og iii) andre adfærdsmæssige virkninger. Nogle ekkolod bruger 

frekvenser, der ligger inden for marsvins hørelsesområde og kan forstyrre arten, som er stærkt afhængig af 

akustisk kommunikation for at overleve. Kontinuerlig støj fra fartøjer, der bruges til regelmæssig 

vedligeholdelse, kan også forårsage forstyrrelse. 

Støj fra nedramning kan medføre alvorlig fysisk skade for nogle dyr, men det er en forbigående operation, som 

kun varer i nogle måneder under opførelsen af vindmølleparken og derefter stopper. Støjen fra driften af en 

vindmøllepark er på den anden side mindre, men vil fortsætte på stedet i mange år. Dette kan påvirke nogle 

arters adfærd og muligvis ved at ændre økosystemets balance på lokaliteten. Der er endnu ikke opnået klar 

viden om hverken de indledende eller de langvarige virkninger af støj fra havvindmølleparker på livet i havet. 

Der er imidlertid klar enighed om, at de negative virkninger findes, selv om det ikke er fastlagt, hvornår disse 

virkninger bliver mere eller mindre skadelige (Castell J. et al., 2009). 

Hørenedsættelse 

Havpattedyr kan pådrage sig skader, hvis de udsættes for høje niveauer af undervandsstøj. Dette kan være 

skader, hvor deres hørelse forskydes på en eller flere frekvenser. I den yderste ende af skalaen kan skaderne 

være dødelige. Ikkedødelig skade kan påvirke et individs vitale rater (dvs. dets overlevelses- og 

reproduktionsrate) og er derfor en potentielt alvorlig konsekvens. TTS (midlertidig tærskelforskydning) af 

hørelse anses i dette dokument som en ekstrem form for adfærdsforstyrrelse. PTS (permanent 

tærskelforskydning) anses for den nedre grænse for skade. Tærskler for, hvornår PTS indtræder, udledes ikke 

empirisk af etiske årsager. I stedet estimeres de ved ekstrapolering fra tærskler for, hvornår TTS indtræder, 

på tværs af de primære relevante funktionelle høregrupper for havpattedyrarter. For impulsstøj, f.eks. 

nedramning, har NOAA (NMFS, 2018)133 fastsat indtræden af TTS på det laveste niveau, der overstiger den 

naturligt registrerede variation i hørelsessensitivitet (6 dB), og antager, at PTS indtræder ved eksponeringer, 

der resulterer i TTS på 40 dB eller mere målt ca. 4 minutter efter eksponering. Brugen af tærskler for, hvornår 

PTS indtræder, betyder ikke, at alle dyr vil opleve PTS. PTS-tærskler anvendes i stedet til at angive det interval, 

hvorunder der med sikkerhed ikke vil indtræde PTS. Indtræden af PTS er derfor en konservativ angivelse af 

det antal dyr, der potentielt er udsat for PTS, og ikke et mål for det antal, der forventes faktisk at udvikle PTS. 

Nedramning og detonering af ueksploderet ammunition er aktiviteter, der skaber tilstrækkelig energi til at 

medføre hørenedsættelse. Det er vigtigt, at der ved vurdering tages behørigt hensyn til alle sådanne aktiviteter, 

og at potentialet for kumulative virkninger (f.eks. mellem detoneringer og nedramning i individuelle og særskilte 

projekter) ikke overses. 

Yderligere potentielle virkninger, der bør overvejes fra sag til sag, er beskrevet nedenfor. 

Maskering af kommunikation 

David (2006) fandt, at støj fra nedramning potentielt kunne maskere stærke vokaliseringer fra øresvin i en 

afstand på 10-15 km og svage vokaliseringer i en afstand på op til 40 km. Fordrivelsesvirkninger på øresvin 

(dvs. hvor øresvinene bevæger sig væk fra nedramningsstedet) kan tilsidesætte maskering i anlægsfasen. 

Lavere støjniveauer, f.eks. under driften af vindmølleparken, kan have væsentlige virkninger over en længere 

periode, hvis den normale adfærd kompromitteres. 

Kollision med fartøjer 

Ifølge CEFAS (2009) og Bailey et al. (2014) kan den øgede fartøjstrafik i forbindelse med offshoreanlæg øge 

risikoen for kollisioner med fartøjer, som kan medføre skade/dødsfald for havpattedyr.  

De fleste analyser af havpattedyrs kollisioner med fartøjer vedrører ikke vindenergianlæg. De vedrører især 

skibstrafik i åbne sejlruter og større arter, f.eks. kaskelot- og bardehvaler. De fleste dødelige kollisioner sker 

angiveligt med skibe på 80 m eller derover, som sejler ved en hastighed på mindst 14 knob (Laist et al., 2001).  

                                                      

133 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance 
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På et tidspunkt var der bekymring for, at hyppige fund af døde spættede sæler og unge gråsæler i Det 

Forenede Kongerige og andre europæiske farvande med såkaldte spiralformede flænger ("proptrækker"-

skader) havde menneskeskabte årsager, f.eks. sammenstød med afskærmede propeller, som ofte anvendes 

på vindmølleparkers servicefartøjer (Bexton et al., 2012). Der er imidlertid tegn på, at disse skader 

sandsynligvis skyldes gråsælers prædation (Brownlow et al., 2015). 

Den øgede skibstrafik som følge af aktiviteter i forbindelse med offshorevindenergi er en anden vigtig kumulativ 

virkning. Denne virkning er særligt væsentlig i havområder, som allerede er under højt skibspres, f.eks. 

Middelhavet, Nordsøen og Østersøen.  

Barrierevirkninger 

Begrebet barrierevirkning er baseret på den antagelse, at tilstedeværelsen af vindmøller og aktiviteter omkring 

en vindmøllepark kan udgøre en barriere for visse havpattedyrs bevægelser. Dette ville være en mere 

langvarig virkning end: i) midlertidig forstyrrelse under anlæg/afvikling eller ii) særskilte hændelser under drift, 

f.eks. vedligeholdelse. For de arter, der oftest forekommer i nærheden af eksisterende havvindmølleparker 

(f.eks. marsvin, spættet sæl og gråsæl), er der ingen tegn på barrierevirkninger. Vurderinger har også afvist 

muligheden for, at flere samtidig nedramningsaktiviteter samlet set udfør en barriere for bevægelsen mellem 

et område og et andet (f.eks. Smart Wind, 2015). For andre arter, der kan forekomme i nye anlægsområder, 

f.eks. Middelhavet (f.eks. finhval (Balaenoptera physalus), kaskelothval (Physeter macrocephalus) og 

småhovedet hval (Ziphius cavirostris)), foreligger der ingen oplysninger om potentialet for barrierevirkninger.  

Vandkvalitet (forurenende stoffer) 

Havpattedyr er sårbare over for giftige forurenende stoffer, som kan bioakkumulere og overføres til afkom af 

ammende mødre (Bustamante et al., 2007). De mest relevante bioakkumulerende stoffer er blevet udfaset, og 

virkningerne skyldes hovedsagelig historiske udledninger. Fedtopløselige organiske chlorforbindelser, f.eks. 

industrielle polychlorbiphenyler (PCB'er) kan imidlertid optages via føden og potentielt medføre lavere 

reproduktionsevne og et svækket immunsystem. 

Ved alle offshoreanlægsprojekter skal der bruges forskellige kemikalier, f.eks. dieselsmøremidler, 

oliesmøremidler, hydrauliske væsker og antifoulingforbindelser (midler, der forhindrer ophobning af alger på 

den marine infrastruktur).  

Der kan også ske ændringer i vandkvaliteten ved mobilisering af suspenderede sedimenter. Havpattedyrs 

relativt lave følsomhed over for suspenderede sedimenter kombineret med de typisk begrænsede rumlige og 

temporale omfang af virkninger fører generelt til virkninger af begrænset omfang (f.eks. Bergström et al., 2014). 

Elektromagnetiske felter (EMF) 

Under drift udsender almindelige vekselstrømskabler og højspændingskabler med jævnstrøm 

elektromagnetiske felter (EMF), som kan inducere elektriske felter i havmiljøet. Gill et al. (2005) har undersøgt, 

om magnetsensitivitet hos hvaler, som sandsynligvis er forbundet med disse dyrs lokaliseringsevne, potentielt 

kan blive påvirket af dette fænomen. Der foreligger ingen dokumentation for dette, og det anses i øjeblikket 

ikke for at være en væsentlig virkning for hvaler. 

Revvirkninger 

En revvirkning kan opstå, når nye konstruktioner anbringes i havområder. Koloniseringen (arters etablering på 

konstruktionerne) af alger, tang osv. på de kunstige "rev" ("revvirkningen") kan medføre en ændring af de 

omkringliggende naturlige habitater, herunder byttedyr og deres adfærd. Denne ændring kan omfatte: i) 

gavnlige virkninger som følge af reduceret fiskeri, og ii) flere aggregeringer af fisk (byttedyr (se også boks 6-

1).  

Der er også et vist potentiale for, at vindmølleparker i drift har en positiv virkning på havpattedyr og fisk 

gennem: i) habitatvækst som følge af indførelsen af nye hårde substrater (fundamenter og 

erosionsbeskyttelse) og/eller ii) reduktion/udelukkelse af fiskeriaktiviteter (f.eks. Bergström et al., 2014, Raoux 

et al., 2017, og Scheidat et al., 2011). Der er imidlertid begrænset tillid til, at en sådan virkning findes, og at 

den er væsentlig. En langvarig undersøgelse (Teilmann and Carstensen, 2012) udført i perioden 2001-2012 



 

Vejledende dokument om vindenergianlæg og EU's naturlovgivning 181  

på en af de første havvindmølleparker (Nysted i dansk farvand i den vestlige del af Østersøen) rapporterede, 

at marsvins ekkolokaliseringsaktivitet (som indikator for forekomsten af marsvin) faldt markant inden for 

havvindmølleparkens område sammenlignet med referenceværdierne og ikke var blevet fuldt genoprettet i 

2012. Ekkolokaliseringsaktiviteten inden for vindmølleparken steg gradvist, hvilket kunne tyde på udviklingen 

af revvirkninger, men ikke en væsentlig virkning. Omvendt rapporterede Scheidat et al. (2011) en udtalt og 

væsentlig stigning i marsvins akustiske aktivitet i vindenergianlægget Egmond aan Zee i Nederlandene. 

Forfatterne bemærkede kontrasten til resultaterne fra Nysted. De konstaterede, at virkningen ved Egmond aan 

Zee samlet set var positiv for havpattedyr (fordi faktorer som f.eks. øget tilgængelighed af føde og/eller ly 

opvejer undervandsstøj fra vindmøller og servicefartøjer). De understregede imidlertid, at der skulle udvises 

forsigtighed ved en generalisering af resultaterne, og at de ikke ukritisk kunne overføres til vindenergianlæg i 

andre habitater. Dette skyldes det forhold, at balancen mellem positive og negative faktorer kan være en anden 

under andre forhold. Om havpattedyr har gavn af tilstedeværelsen af en havvindmøllepark, kan kun 

undersøges ved hjælp af en langsigtet undersøgelse, som ideelt omfatter referenceundersøgelser. Det er dog 

sandsynligvis vigtigt at afgøre dette ved planlægningen af repowering eller afvikling af projekter i slutningen af 

deres levetid. 

Ved afvikling skal der ske en afvejning af fordelene og ulemperne ved at efterlade visse infrastrukturer, f.eks. 

vindmøllefundamenter og klippeforstærkninger, som kan medføre fordele for havpattedyr. Dette skal vejes op 

imod krav om at fjerne sådanne konstruktioner, der kan udspringe af: i) andre bevaringsinteresser (f.eks. hvis 

de tidligere eksisterende habitater var af en anden art) og ii) havbrugere, f.eks. fiskeriinteresser og 

interessenter inden for søfartssikkerhed. Tyskland har f.eks. besluttet, at afvikling skal omfatte fjernelse af alle 

infrastrukturer, og at denne betingelse er anført i den oprindelige tilladelse til anlæg af infrastrukturen. 

6.5.2.2 Hvordan vurderes væsentlighed? 

Ved vurderingen af væsentlighed sættes konsekvenserne af aktiviteter i forbindelse med vindenergianlæg 

(navnlig skade eller forstyrrelse) over for konsekvenserne for individer og på bestandniveau. 

Flere faktorer kan påvirke virkningers væsentlighed: Disse faktorer omfatter biologi, miljø, planudformning og 

projektering. I Boks 6-10 opsummeres de faktorer, der typisk tages i betragtning: i) i metoderne til indsamling 

af referencedata og ii) i vurderingen af hver faktors væsentlighed.  

Boks 6-10 Faktorer, der afgør metoderne til indsamling af referencedata og vurderingen af 
væsentlighed i forbindelse med offshorevindenergianlæg og havpattedyr 

Biologiske 

• Funktionel høregruppe for havpattedyr (Tabel 6-7). 

• Nærhed til yngleområder — øget sensitivitet antages ved kritiske hændelser i livshistorikken, f.eks. kælving. Dette 

afspejles f.eks. i strengere bestemmelser om nedramning i nogle medlemsstater. 

 

Miljømæssige 

• Undervandsmiljøet som det påvirker lydudbredelsen. Udbredelsen af undervandsstøj er ofte blevet modelleret. 

Optimal modellering bør omfatte inputdata, der beskriver batymetri, karakteristika for havbundssedimenter og 

vandsøjleegenskaber, der påvirker lydhastigheden (temperatur og saltholdighed i tillæg til dybde). Denne 

modellering bør valideres ved hjælp af undersøgelser på stedet for at bekræfte forudsigelserne (Farcas et al., 2016). 

• Tilstedeværelsen af geografiske karakteristika, der kan forværre adfærdsmæssige virkninger. Støjgenererende 

aktiviteter omkring indsejlingen til en bugt gennem snævre eller på anden måde rumligt begrænsede områder kan 

f.eks. bevirke, at dyr ikke kan bevæge sig væk fra høje støjniveauer, hvilket potentielt kan øge deres risiko for 

skade. 

 

Plan- eller projektrelaterede konstruktionsfaktorer 

• Konstruktion af vindmøllefundament. 

• Undervandsstøj stiger normalt, når pælediameteren på nedrammede fundamenter stiger, og jo større hammervægt 

der anvendes. 

• Opførelsen af monopælefundamenter vil sandsynligvis medføre højere niveauer af undervandsstøj, men samlet set 

i en kortere periode, end opførelsen af jacketfundamenter, hvor der typisk anvendes tre eller fire pæle til hvert 

fundament.  

• Fundamentløsninger uden nedramning, f.eks. gravitationsfundamenter, sugebøtter eller flydende vindmøller, vil 

medføre langt lavere støjniveauer. De vil næppe medføre væsentlige støjvirkninger under vandet. 
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• Havbundstype — Dette kan påvirke den energi, der kræves ved nedramning, og varigheden af 

nedramningsaktiviteten. 

• Fartøjsaktivitet — Den mængde og type af fartøjer, der kræves i de forskellige projektfaser (herunder drift), deres 

transitruter og ændringer i det eksisterende niveau af skibstrafik. 

 

Tabel 6-7 Funktionelle høregrupper for havpattedyr og båndbredde for hørelse (tilpasset fra Southall, 2007) 

Funktionel høregruppe Båndbredde for hørelse* 

Lavfrekvente hvaler+ (bardehvaler) 7 Hz til 30 kHz 

Mellemfrekvente hvaler (delfin, tandhval, 
småhovedet hval og døgling) 

150 Hz til 160 kHz 

Højfrekvente hvaler 
(marsvin) 

180 Hz til 200 kHz 

Phocid pinnipeds (sæler) 75 Hz til 100 kHz 

* Repræsenterer frekvensbåndet for gruppens hørelse som helhed (dvs. alle arter i gruppen), hvor båndbredden for 

individuelle arters hørelse typisk ikke er lige så bred.  

+ Estimeret båndbredde for lavfrekvente hvalers hørelse er baseret på adfærdsundersøgelser, registrerede 

vokaliseringer og indre øre. 

Risikoen for høreskader for havpattedyr (dvs. PTS eller større virkninger) er blevet evalueret ved hjælp af en 

række tærskler baseret på tilgængelige audiogrammer. Kriterier opstillet af Southall et al. (2007) er f.eks. 

almindeligt anvendt. NMFS (2018), ofte kaldet NOAA-retningslinjer eller -tærskler, er på nuværende tidspunkt 

de seneste retningslinjer for bestemmelse af PTS for både impulsstøj (f.eks. fra nedramning) og ikke-

impulsstøj (f.eks. fra opmudring eller fartøjer). Risikoen for skade bygger på to kriterier: kumulativt 

lydeksponeringsniveau (SELcum) og peak-lydtryksniveau (peak SPL) (se Tabel 6-8). For at vurdere SELcum-

kriterier frekvensvægtes forudsigelser af det modtagne lydniveau for at afspejle: i) hørelsessensitiviteten for 

den funktionelle høregruppe for hver havpattedyrart og ii) lydeksponeringen bestemt over en aktivitetsperiode 

på 24 timer. Kriteriet peak SPL sammenlignes med det uvægtede modtagne støjniveau. Hvis en af tærsklerne 

overskrides, anses PTS-skade for sandsynlig. 

Tabel 6-8 PTS-tærskler for impulsstøj ifølge NOAA (NMFS, 2018) 

Høregruppe PTS-tærskel  

 
SELcum 
[ dB re 1 μPa2 s] * 

Peak SPL 
[ dB re 1 μPa] uvægtet 

Lavfrekvente hvaler 183: 219: 

Mellemfrekvente hvaler 185: 230: 

Højfrekvente hvaler 155: 202: 

Sæler 185: 218: 

* vægtet i henhold til audiogramvægtning opstillet af NMFS (2016) for høregruppe. 

De adfærdsmæssige virkninger af opførelsen af vindmølleparker kan undersøges ved hjælp af en 

dosis/respons-kurve. Ved hjælp af denne kurve kan der udledes empirisk evidens fra de mest 

hensigtsmæssige overvågningsdata, der foreligger. Anvendelsen af bestandmodeller til at vurdere 

konsekvenserne af forstyrrelsesvirkninger på bestanden er også under udvikling (se Casestudie 6-3). 

Casestudie 6-3 Bestandmodeller for havpattedyr 

Konsekvenserne af ikkedødelige virkninger, f.eks. forstyrrelser i forbindelse med nedramning af vindmøllefundamenter, 

kan undersøges ved hjælp af prædiktiv modellering eller analyse af bestandens levedygtighed. iPCoD og DEPONS er 

eksempler på sådanne metoder, som er beskrevet i punkterne nedenfor. 

 

• DEPONS (Disturbance Effects on the harbour-porpoise population Of the North Sea) er et forskningsprogram, der 

ledes af DCE — Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Programmet har udsendt en frit 

tilgængelig model til simulering af, hvordan bestanddynamikken for marsvin påvirkes af støj fra nedramning i 

forbindelse med opførelsen af havvindmølleparker. DEPONS er baseret på en individbaseret model af marsvins 

bevægelser og energi udviklet af Jacob Nabe‑Nielsen og kolleger (Nabe-Nielsen et al., 2011, Nabe‑Nielsen et al., 

2013, og Nabe-Nielsen et al., 2014). 
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• iPCoD (interim Population Consequences Of Disturbance) er en ramme for undersøgelse af virkningerne af støj, 

især støj fra nedramning i forbindelse med havvindmølleparker (Harwood et al., 2013, og King et al., 2015). Ved 

hjælp af det antal havpattedyr, der forventes at blive udsat for forstyrrelser og/eller PTS-skade, forudsiger modellen 

bestandens fremtidige udvikling baseret på de konsekvenser, som en ekspertvurdering er nået frem til. Det er håbet, 

at empiriske data med tiden vil kunne erstatte ekspertvurdering. Rammen kan anvendes på flere arter, herunder 

marsvin, gråsæl, spættet sæl, øresvin og vågehval. iPCoD tager udgangspunkt i stærke antagelser og 

ekspertvurdering. Den styrker er, at den er gennemsigtig og kvantitativ, og at den kan kontrolleres. En af de største 

styrker ved iPCoD er, at den kan bruges til at vurdere den kumulative virkning af flere offshorevindenergianlæg. 

 

Yderligere oplysninger om bestandmodeller, der anvendes til vurdering af virkninger på havpattedyr, findes i Sparling et 

al. (2017). 

Kilde: 

DEPONS-modellen, som findes på: https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

iPCoD-modellen, som findes på: http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

Casestudie 6-4 Vurdering af virkningen af støj fra nedramning på havpattedyr, Tyskland 

Den tyske søfarts- og hydrografimyndighed (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) har udstedt to 

tekniske standarder for miljøundersøgelser af virkningen af støj på havpattedyr. Standardundersøgelsen af virkningerne 

af havvindmøller på havmiljøet (StUK 4) er opdelt i:  

i) en standard med instrukser i måling af undervandsstøj og 

ii) en standard for havvindmølleparker med prognoser for undervandsstøj og mindstekrav til dokumentation. 

 

Myndighedernes strategi for at undgå væsentlige virkninger af nedramning på marsvin er baseret på tekniske 

afhjælpningsforanstaltninger og reduktion af støj ved kilden. Ifølge tysk lovgivning er tærskelniveauet for potentielle 

virkninger på marsvin op til 160 dB SEL (lydeksponeringsniveau) i en afstand på 750 m fra nedramningsstedet. 

 

Ifølge beskyttelsesplanen for marsvin i den tyske eksklusive økonomiske zone i Nordsøen fra 2013 skal anlægsarbejdet 

koordineres på en sådan måde, at der kun kan forventes en minimal virkning på individer eller på bestandniveauer af 

marsvin. På ethvert tidspunkt må højst 10 % af de beskyttede naturområder forstyrres af undervandstøj. Denne regel er 

baseret på den generelle tilgang, som er fastsat af BSH, hvorefter virkningen anses for væsentlig, hvis et område på 

mere end 1 % går tabt. Da nedramning er en midlertidig aktivitet, accepteres et forstyrrelsesområde på 10 %134. 

 

En undtagelse til denne regel gør sig gældende for Natura 2000-lokaliteten Sylt Outer Reef. I perioden april-august må 

højt 1 % af området forstyrres, da det angiveligt er yngleplads for marsvin. 

Kilde: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf. 

 

Casestudie 6-5 Vilkår for godkendelse af havvindmøllepark i Sverige i relation til marsvin 

Et vindenergiselskab havde ansøgt om tilladelse til at opføre en havvindmøllepark med op til 50 vindmøller ved Halland. 

To tilstødende Natura 2000-lokaliteter, Stora Middelgrund och Röde Bank (SE0510186) og Lilla Middelgrund 

(SE0510126), er beliggende kun 20 km fra vindmølleparken. Marsvin ses regelmæssigt i stort antal i denne del af 

Kattegat. Stora Middelgrund er et af de vigtigste yngleområder for Bælthavets marsvinebestand. Lilla Middelgrund 

understøtter også et stort antal marsvin. Et område af særlig betydning for marsvin er beliggende kun 10 km fra 

vindmølleparkens område.  

 

                                                      

 
134 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonz
ept_BMU.pdf. 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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I 2015 fastslog den svenske Mark- och miljööverdomstolen135, at bestemmelserne om streng beskyttelse af arten fandt 

anvendelse. Den fandt, ligesom den svenske mark- och miljödomstolen, at marsvins langsomme reproduktionsrate og 

lange generationsskiftetid betyder, at enhver forstyrrelse af individer er væsentlig for hele bestandens bevaringsstatus.  

 

Domstolen fastslog, at Stora Middelgrund och Röde Bank og det særligt vigtige område ca. 10 km fra vindmølleparken 

(hvor kønsmodne hunner tilbringer 50 % af deres tid) ikke ville blive udsat for støjforstyrrelsesniveauer, der medfører 

fordrivelse af marsvin. På dette grundlag fastslog domstolen, at der ikke er nogen væsentlig risiko, at Natura 2000-

lokaliteterne vil blive påvirket, såfremt de lokale virkninger kun forekommer inden for en radius på ti km fra 

vindmølleparkens område.  

 

Vindmølleselskabet fik tilladelse til at opføre vindmølleparken på visse betingelser. Den ene betingelse var, at selskab 

skulle sikre sig, at der ikke ville være marsvin til stede inden for en radius af 750 m fra støjende aktiviteter på et vist 

niveau i projektets anlægs- og afviklingsfaser. 

Kilde: Den svenske hav- og vandforvaltningsmyndighed, Sverige 

  

I Boks 6-11 opsummeres nogle af usikkerhedsmomenterne og udfordringerne i forbindelse med vurderingen 

af sandsynlige væsentlige virkninger på havpattedyr. Disse usikkerhedsmomenter og udfordringer kan kræve 

indsamling af yderligere referencedata eller anvendelse af forsigtighedsprincippet. 

Boks 6-11 Vigtigste udfordringer ved vurdering af væsentligheden af virkninger på havpattedyr 

Alle virkninger 

• Drivkræfterne bag årstidsbestemt og årlig variation i udbredelsen af havpattedyr. 

• Den relative betydning af forskellige havområder, f.eks.: i) for fouragering, ii) som trækruter og iii) som yngleområde 

(parring og/eller kælvning). 

 

Undervandsstøj  

• Det rumlige omfang af forstyrrelser og antallet af berørte dyr. 

• De mekanismer, der ligger til grund for havpattedyrs reaktion på støj. 

• Den relative betydning af støj fra fartøjer, nedramning, akustiske alarmer og andre kilder, der forstyrrer og fordriver 

havpattedyr.  

 

Variation i reaktion som følge af habitatkvalitet, sæsonudsving og konstruktionsteknikker 

• Virkningerne af forstyrrelse eller skade (PTS) på havpattedyrs vitale rater (dvs. dets overlevelses- og 

reproduktionsrate). 

• Manglen på empiriske data for visse arter. Der findes eksempelvis ingen undersøgelser af vågehvalens 

adfærdsmæssige reaktion på impulslyd (Harwood og King, 2017). 

• Det er vurderet, at undervandsstøj fra vindmøller i drift næppe har nogen væsentlig virkning på havpattedyr (Bailey 

et al., 2014). Der er dog en vis usikkerhed med hensyn til det sandsynlige støjniveau fra nyere og meget større 

vindmøller (f.eks. 10 MW+). Ved vurderingerne kan det ikke antages, at støjniveauerne nødvendigvis vil ligge under 

de problematiske niveauer. 

• Der er usikkerhed med hensyn til samspillet mellem det absolutte omfang af undervandsstøj og virkningens 

varighed. En vindmøllepark med monopælefundamenter vil kunne opføres hurtigere (samlet tid brugt på 

nedramning) end den samme vindmøllepark med jacketfundamenter, men det absolutte støjniveau vil sandsynligvis 

være højere for monopælefundamenterne (som er større). Begge scenarier bør evalueres, og worst-case med 

hensyn til antal påvirkede havpattedyr (dvs. antallet af tilskadekomne og/eller fordrevne dyr) lægges til grund for 

vurderingen. 

• Over afstand bliver impulsstøj mere kontinuerlig. PTS-tærsklerne for kontinuerlig støj er højere (dvs. kræver højere 

lydniveauer for at have en virkning) end for impulsstøj. Det område, hvor det er hensigtsmæssigt at anvende 

tærskler for kontinuerlig støj under aktiviteter som f.eks. nedramning eller detonering af ueksploderet ammunition, 

er uklart og varierer sandsynligvis efter de lokale forhold. 

 

Fordrivelse 

• Der er usikkerhed om betydningen af fordrivelse på individer og bestande af havpattedyr, dvs. de økologiske 

konsekvenser (se Casestudie 6-3). 

                                                      

135 Dom af 8.12.2015, sag M 6960-14, findes på https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext. 
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• Der er mangel på viden om, hvordan marsvin i Østersøen påvirkes i driftsfasen. Der er meget få undersøgelser af 

marsvin. De undersøgelser, der er gennemført, har ført til resultater, der ikke nødvendigvis gælder for betingelserne 

i Østersøen (bemærkning fra den svenske hav- og vandforvaltningsmyndighed, 2019). 

• De fleste undersøgelser har haft fokus på støj fra nedramning, men Brandt et al. (2018) har også beskrevet et fald 

i antallet af marsvin i nærheden af anlægssteder flere timer før nedramning. Dette skyldes muligvis en stigning i 

aktiviteterne (f.eks. fartøjstrafik) omkring anlægsstedet, som lettes af den forstærkede overførsel af lyd i vandet 

under de rolige vejrforhold, hvorunder nedramning foretages. En sådan virkning kan potentielt så tvivl om brugen 

af akustiske alarmer, hvis de unødigt øger undervandsstøjen. Dette skal dog undersøges nærmere. 

 

Maskering 

• Der foreligger begrænsede oplysninger om maskering, som kan være en væsentlig virkning, hvis havpattedyrs 

rutinemæssige brug af lyd overdøves af undervandsstøj. 

 

Kollision med fartøjer 

• Der foreligger begrænsede oplysninger om kollisioner mellem havpattedyr og fartøjer i forbindelse med anlæg og 

drift af offshorevindenergianlæg.  

 

Elektromagnetiske felter (EMF) 

• Ifølge Bergström et al. (2014) er der på grundlag af de meget sparsomme empiriske data, der foreligger, indtil videre 

ikke påvist væsentlige virkninger af EMF på havpattedyr (deres undersøgelsen omfattede fire arter: marsvin, 

spættet sæl, gråsæl og ringsæl). 

 

Barrierevirkninger 

• Begrebet barrierevirkning er baseret på den antagelse, at tilstedeværelsen af vindmøller og aktiviteter omkring en 

vindmøllepark kan udgøre en barriere for visse havpattedyrs bevægelser. Denne virkning forstås i nogen grad for 

visse havpattedyrarter, men for andre arter er dokumentationen for en barriere mindre klar.  

 

Revvirkninger 

• Der er fremsat hypoteser om potentialet for, at vindmølleparker i drift har en positiv virkning på havpattedyr gennem: 

i) habitatvækst som følge af indførelsen af nye hårde substrater (fundamenter og erosionsbeskyttelse) og/eller ii) 

reduktion/udelukkelse af fiskeriaktiviteter (f.eks. Bergström et al., 2014, Raoux et al., 2017, og Scheidat et al., 2011). 

Der er imidlertid begrænset tillid til, at en sådan virkning findes, og at den er væsentlig.  

 

6.5.3 Mulige afhjælpende foranstaltninger  

6.5.3.1 Introduktion 

Dette kapitel indeholder en oversigt over mulige afhjælpende foranstaltninger, der er blevet foreslået eller 

anvendt i forbindelse med vindenergianlæg og havpattedyr. 

Følgende foranstaltninger gennemgås:  

a) udelukkelse af specifikke områder (makroplacering) 

b) undgåelse af følsomme perioder, f.eks. yngletiden (planlægning) 

c) foranstaltninger vedrørende vindmøllefundamenttypen (støjsvage fundamenter) 

d) støjbegrænsningsforanstaltninger for at reducere det niveau af undervandsstøj, der udsendes under 

anlæg  

e) overvågning (visuel og akustisk) af tilstedeværelsen af havpattedyr i eksklusionsområder  

f) foranstaltninger til aktivt at afskrække dyr fra sådanne områder. 

 

De omhandlede foranstaltninger har fokus på nedramning og detonering af ueksploderet ammunition, som er 

de vigtigste støjskabende aktiviteter i forbindelse med anlæg af havvindmølleparker. Disse aktiviteter er i de 

fleste tilfælde begrænset til anlægsfasen, men de kan potentielt være relevante ved repowering. Fraværet af 

foranstaltninger i udviklingsfaserne og andre aktiviteter end nedramning/detonering betyder ikke, at disse 

andre faser og aktiviteter bør ignoreres. Der forventes generelt ikke væsentlige virkninger for aktiviteter som 

f.eks. geofysiske undersøgelser i føranlægsfasen. Bedste praksis-tilgange bør imidlertid følge for at: i) 

minimere unødvendig emission af akustisk energi, ii) reducere risikoen for anden forurening og iii) reducere 

risikoen for kollisioner med havpattedyr osv. 
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I Boks 6-12 præsenteres den afhjælpningsramme for nedramning, boring og opmudring, der er fastsat i aftalen 

om bevarelse af hvalerne i Sortehavet, Middelhavet og tilgrænsende Atlanterhavsområder (ACCOBAMS).  

 

Boks 6-12 Afhjælpningsramme for nedramning, boring og opmudring (ACCOBAMS, 2019) 

 Planlægningsfasen (forventede resultater af VVM) 

Undersøg tilstedeværelsen af hvaler i de perioder, hvor arbejdet kan udføres, og udfør — eller få udført — de 

fornødne undersøgelser, hvis der ikke foreligger data, eller de foreliggende data er utilstrækkelige. 

Vælg perioder med lav biologisk følsomhed. 

Brug resultater af modellering af lydudbredelse, som er bekræftet i marken, til at afgrænse forbudszonen. 

Planlæg den lavest mulige brug af kraft ved kilden. 

Overvej alternative teknologier (se 6.5.3.4). 

Planlæg støjdæmpningsteknologier, hvis der ikke findes alternativer (se også 6.5.3.5). 

 

Praksis for afhjælpning i realtid 

Brug akustiske dæmpningsanordninger, inden arbejdet påbegyndes (se 6.5.3.5). 

Brug protokollen for blød opstart (se 6.5.3.5). 

Brug protokollen for visuel og akustisk overvågning (se 6.5.3.6). 

 

Efter aktiviteten 

Detaljeret rapportering af afbødning i realtid. 

Kilde: ACCOBAMS, 2019. Findes på https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf. 

 

6.5.3.2 Makroplacering 

Med hensigtsmæssig placering og eventuel områdeudelukkelse, hvis der forekommer habitater, som er kritiske 

for havpattedyr, kan væsentlige virkninger på havpattedyr undgås. 

På grundlag af eksemplet med Birdlife Internationals proceduren for fastlæggelse af "vigtige fugle- og 

biodiversitetsområder" (IBA'er) har taskforcen "Joint SSC/WCPA Marine Mammal Protected Areas" under Den 

Internationale Naturbeskyttelsessammenslutning (IUCN) udpeget vigtige områder for havpattedyr136. Vigtige 

områder for havpattedyr defineres som særlige dele af habitater, som er vigtige for havpattedyr, og som 

potentielt kan afgrænses og forvaltes med henblik på bevaring. Viden om områder, der er vigtige for 

havpattedyr, vil gøre det lettere at skabe balance mellem menneskers brug af havet, f.eks. 

offshorevindenergianlæg, og nødvendigheden af at bevare den marine biodiversitet. 

6.5.3.3 Planlægning: Undgå, reducere eller faseinddele aktiviteter i økologisk følsomme 
perioder 

Planlægning omfatter undgåelse eller udsættelse af anlægsaktiviteter (f.eks. nedramning og detonering af 

ueksploderet ammunition) i følsomme perioder af arternes biologiske cyklusser (f.eks. i yngle- eller 

diegivningstiden). Planlægning anses for en meget effektiv foranstaltning, da man med planlægning kan 

forebygge forstyrrelser af arter mod støj og andre påvirkninger i disse perioder. Det skal imidlertid bemærkes, 

at det kan være vanskeligt at gennemføre sæsonmæssige begrænsninger for arter med lange følsomme 

perioder. Marsvin i Nordatlanten parrer sig f.eks. i juli/august og føder deres kalve i maj/juni det efterfølgende 

år. Kalvene er derefter helt afhængige af mælk fra deres mødre i ca. 8-10 måneder. Hvis moderen og kalven 

adskilles i denne periode, vil kalven ofte dø. Der er derfor ingen "sikre" perioder for marsvin. Hos sådanne 

arter kan en negativ virkning ikke forhindres ved blot at undgå yngletiden. Planlægning er dog hensigtsmæssig 

i andre områder af Europas have, f.eks. Middelhavet. Det skyldes, at nogle af Middelhavets havpattedyr, f.eks. 

finhval (Balaenoptera physalus), er følsomme over for menneskeskabte forstyrrelser, men udviser tydelige 

sæsonbestemte udbredelsesmønstre137. 

                                                      

136 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/ 
137 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C. 

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C
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6.5.3.4 Infrastrukturkonstruktion: vindmøllefundamenter  

Foranstaltninger vedrørende infrastrukturkonstruktion har til formål at forhindre hørenedsættelse og reducere 

forstyrrelse og fordrivelse. Høje niveauer af undervandsstøj er forbundet med nedramning af 

monopælefundamenter og jacketfundamenter. Der findes alternative fundamenter, som ikke medfører så høje 

støjniveauer, og de er blevet anvendt af en række projekter. 

Pælefundamenter — både monopæle og jacket — er de mest almindelige fundamenter i de eksisterende 

havvindmølleparker. Jacketfundamenter bruger flere mindre pæle til forankring af fundamentet. Verdens første 

havvindmøllepark, Vindeby i Danmark, blev imidlertid konstrueret med gravitationsfundamenter. I flere andre 

efterfølgende projekter blev der også anvendt gravitationsfundamenter. En anden fundamenttype, hvor der 

ikke skal anvendes nedramning, er sugebøtter (suction caissons), som har været anvendt i andre 

offshoreindustrier i flere årtier. Sugebøtter er for nylig blevet afprøvet i offshorevindmølleindustrien og anvendt 

i en række mindre anlæg, f.eks. til meteorologimaster på Doggerbanke i Nordsøen. Senest er den etablerede 

teknik med flydende fundamenter blevet afprøvet inden for vindmølleindustrien i forbindelse med anlæg ud for 

Skotland (Kincardine og Hywind), Frankrig (Floatgen) og Portugal (Windfloat Atlantic). Denne teknologi åbner 

mulighed for at placere vindmølleparker i dybereliggende vandområder og opnå en væsentlig reduktion af 

undervandsstøjen under anlæg. 

Anlæg med gravitationsfundamenter, sugebøtter eller flydende fundamenter medfører dog også 

undervandsstøj, da det kan være nødvendigt at forberede havbunden med f.eks. opmudring, hvor fartøjsstøj 

ikke kan undgås. Disse fundamenttyper medfører dog ingen impulsstøj (medmindre der skal foretages 

detonering af ueksploderet ammunition), og støjniveauet er angiveligt meget lavt (relativt set) for alle sådanne 

alternative fundamentkonstruktioner. 

Der er ingen tvivl om, at støjreduktion, der opnås ved brug af fundamenter, som ikke er nedrammede, er 

fordelagtig for havpattedyr. Der er dog visse praktiske og kommercielle hensyn i forbindelse med projekter, 

hvor der anvendes ikkenedrammende fundamenter, og der skal også tages hensyn til utilsigtede konsekvenser 

af beslutninger om at bruge dem. Gravitationsfundamenter har f.eks. et større fodaftryk end nedrammede 

fundamenter. De kan derfor potentielt have større indvirkning på bentiske habitater, både direkte gennem 

habitattab og via hydrodynamiske forandringer. Sådanne virkninger skal gennemgås omhyggeligt i en 

passende vurdering, for så vidt det er relevant. 

6.5.3.5 Støjreduktion: forskellige tekniske metoder 

"Blød opstart" og andre støjdæmpningssystemer kan anvendes for at reducere forstyrrelse og fordrivelse og 

for at undgå hørenedsættelse hos havpattedyr.  

Blød opstart har til formål at reducere det niveau af undervandsstøj, der udsendes under anlæg. Det betyder 

generelt en gradvis forøgelse af hammerenergien og stødfrekvensen over 20 minutter eller mere. Blød opstart 

beskrives i nogle tilfælde som en afhjælpende foranstaltning i projektvurderinger. Den medtages typisk 

medtaget på grundlag af "sund fornuft" (begrundelsen er at give dyrene tilstrækkelig tid til at forlade de 

umiddelbare omgivelser og undgå skadelige støjniveauer), selv om der ikke er nogen undersøgelser, der 

systematisk har bekræftet denne metodes effektivitet (Bailey et al., 2014). Blød opstart er også et teknisk krav, 

i det mindste før den første nedramning, indtil pælene er blevet stabiliseret, og der kræves større 

energiniveauer for at trænge ned i undergrunden. I dette dokument anses blød opstart og gradvis forøgelse 

for effektive indbyggede standardprocesser. Hvis metoden går ud over det, der kræves fra et teknisk 

synspunkt, kan den anses for en afhjælpende foranstaltning, hvis der indledningsvis foretages en vurdering, 

uden at foranstaltningen er indført. Under alle omstændigheder skal sådanne foranstaltninger nøje angives og 

vurderes. Dette gælder navnlig, hvis der er tale om små og meget følsomme bestande, f.eks. 

marsvinebestandene i Østersøen. Det er af afgørende betydning, at effektiviteten af alle de anvendte 

afhjælpende foranstaltninger er dokumenteret, og at de ikke i sig selv på nogen måde er skadelige eller 

problematiske.  

Selv om blød opstart og gradvis forøgelse kan reducere risikoen for høreskader, er der imidlertid en vis 

bekymring for, at dette kan øge omfanget af forstyrrelses-/fordrivelsesvirkninger. Dette kan ske, hvis den 

samlede varighed af nedramningen og potentielt det kumulative energiinput fra nedramning øges (Verfuss et 

al., 2016). Denne risiko kan imidlertid begrænses ved at indføre tidsgrænser (som f.eks. i Tyskland) og bruge 

akustiske alarmer. 
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To eksempler på andre støjdæmpningssystemer er boblegardiner og hydrauliske hammere. Et boblegardin 

består af en slange med dyseåbninger, som udlægges på havbunden omkring pælen i en afstand på mere 

end 50 m fra nedramningsstedet. Luft tilføres dyseslangen med kompressorer og udledes via dyserne. Dette 

skaber et gardin af konstant opstigende luftbobler omkring anlægsstedet, som reducerer støjen ved spredning 

og absorption. Hydrauliske hammere har en akustisk afkoblet kappe med dobbeltvæg med et luftfyldt 

mellemrum138. 

Boks 6-13 Undersøgelse af virkninger på marsvin i tyske farvande 

Brandt et al. (2018) har undersøgt virkningerne på marsvin af den første generation af aktive støjdæmpningssystemer, 

som blev anvendt i konstruktionsfasen på seks af syv vindmølleparker i Tyske Bugt i perioden 2010-2013. I forbindelse 

med vindmølleparkprojekter efter 2013 fandt støjniveauet i en afstand på 750 m normalt til under den krævede tærskel 

på 160 dB takket være brugen af støjdæmpningssystemer. Forfatterne beskriver en klar gradient i faldet af 

marsvinedetektioner efter nedramning, afhængigt af støjniveauet og afstanden til nedramningen. Nedramning med 

støjdæmpningssystemer reducerede den afstand, hvor der ikke blev målt virkninger, fra 17 km til 14 km, og det fik 

forfatterne til at konkludere, at anvendelsen af støjdæmpningssystemer førte til et lavere fald i antallet af 

marsvinedetektioner over alle afstande. Forfatterne anbefalede yderligere undersøgelser, efterhånden som 

støjdæmpningssystemer videreudvikles og forbedres. Denne indledende dokumentation viser imidlertid (sammen med 

andre publikationer, f.eks.: i) Nehls et al. (2015) vedrørende nedramning og ii) Koschinski og Kock (2009) vedrørende 

detonering af ueksploderet ammunition (ifølge Koschinski og Kock kan området med forstyrrelse af marsvin reduceres 

med omkring 90 %)), at støjdæmpningsteknikker i dag er bedste praksis for at afhjælpe virkningerne på havpattedyr, hvis 

nedramning eller detonering af ueksploderet ammunition skal udføres. 

 

Dahne et al. (2017) rapporterede, at to boblegardiner dæmpede støjen med mellem 7 og 10 dB, når de blev brugt separat, 

og med 12 dB, når de blev brugt sammen. Dæmpningen var størst over 1 kHz, hvor nedramningsstøjen i større afstande 

svarede til — eller var lavere end — den omgivende støj. Dette viser, at støjregulering bør baseres på frekvensvægtede 

lydniveauer ud over bredbåndsniveauer for at sikre, at de afhjælpende foranstaltninger effektivt reducerer virkninger på 

dyr og ikke kun opfylder lovkravene. 

 

Ovennævnte fremskridt inden for støjdæmpning i tyske farvande har været drevet af nødvendigheden af at opfylde de 

nationale lovkrav (BMU, 2013), det såkaldte "schallschutz concept" eller støjdæmpningskonceptet for den tyske 

eksklusive økonomiske zone i Nordsøen. I disse krav anvendes maksimale tærskelværdier på 160 dB SEL og 190 dB 

Lpeak ved en afstand på 750 m fra nedramningsstedet (forbud mod skader og drab). Det kræves videre, at højst 10 % 

af den tyske eksklusive økonomiske zone i Nordsøen påvirkes af et lydeksponeringsniveau på ≥ 140 dB (SEL) (forbud 

mod forstyrrelse), og at højst 1 % af det primære koncentrationsområde for marsvin i perioden maj-august påvirkes af et 

lydeksponeringsniveau på ≥ 140 dB (SEL) (forbud mod forstyrrelse).  

 

Nedramningstiden for monopæle er desuden begrænset til 180 minutter, og for jacketpæle er den begrænset til 140 

minutter pr. pæl, begge inklusive anvendelse af afskrækkende foranstaltninger (se også Casestudie 6-6). 

 

Andre støjdæmpende foranstaltninger er anført i punkterne nedenfor (ACCOBAMS, 2019).  

• Hydrauliske lyddæmpere: fiskenet, som er fastgjort til små balloner, der er fyldt med gas og skum, som er 

tunet til resonansfrekvenser. 

• Kofferdam: et fast stålrør omkring pælen. Når pælen er stampet ind i kofferdammen, pumpes vandet ud. 

• IHC/NMS: en dobbeltlaget skærm fyldt med luft. Mellem pælen og skærmen er der et system, der 

indsprøjter bobler på flere niveauer og med flere størrelser. 

• Resonatorsystem, der kan tunes: Dette støjdæmpningssystem, der er inspireret af Helmholtz-resonatorer, 

bruger en simpel sammenklappelig ramme med serier af akustiske resonatorer med to væsker (luft og 

vand). 

 

                                                      

138 Flere oplysninger kan hentes fra en tysk workshop afholdt i 2018, se https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-
conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html. 
 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
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6.5.3.6 Overvågning af forbudszoner: visuelle og akustiske observationer 

Afgrænsningen og overvågningen af forbudszoner kan mindske forstyrrelses- og fordrivelsesvirkninger og 

forhindre hørenedsættelse hos havpattedyr. 

Overvågning er en foranstaltning, der almindeligvis gennemføres, hvor havpattedyrobservatører får til opgave 

visuelt — og ofte også akustisk — at overvåge en zone omkring støjkilden i mindst 30 minutter. Dette har til 

formål så vidt muligt at sikre, at der ikke forekommer havpattedyr (og eventuelt andre beskyttede arter som 

f.eks. havskildpadder), inden man påbegynder nedramning, detonering af ueksploderet ammunition osv. 

Denne zone kan afgrænses i en fast afstand fra kilden (f.eks. 500 m) eller baseres på de forventede 

støjniveauer. I områder, hvor vanddybderne i forbudszonen overstiger 200 m, bør observationstiden være 

mindst 120 minutter for at øge sandsynligheden for detektion af dybtgående arter (ACCOBAMS, 2007). 
Forbudszonen har til formål at reducere støjeksponeringen nær området og beskytte dyrene mod direkte fysisk 

skade. Foranstaltningen kan næppe bruges til at modvirke adfærdsmæssige reaktioner over større afstande, 

da der sandsynligvis stadig vil forekomme forstyrrelse i fjerntliggende områder. 

Det skal bemærkes, at effektiviteten kan være begrænset af: i) ugunstige vejrforhold og mørke (som begge 

begrænser den visuelle observation), ii) faktorer som f.eks. den begrænsede udbredelse af nogle arters 

vokaliseringer, f.eks. marsvin (typisk højt omkring 200 m for denne art), og iii) det generelle fravær af sælarters 

vokaliseringer, som er relevante for de fleste vurderinger af offshorevindenergianlæg. 

6.5.3.7 Afskrækkelse: akustiske alarmer 

Afskrækkende foranstaltninger kan mindske forstyrrelses- og fordrivelsesvirkninger og forhindre 

hørenedsættelse. 

Sælskræmmere har i lang tid været brugt til at fordrive sæler fra fiskeopdræt. De anses imidlertid også for at 

være nyttige til at mindske risikoen for skader på sæler og hvaler under opførelsen af vindenergianlæg. I 

forbindelse med opførelsen af vindenergianlæg betegnes sælskræmmere almindeligvis "akustiske alarmer". 

En sælskræmmer frembringer undervandsstøj, som er ubehagelig for målarten, men ikke skadelig, og 

afskrækker dem derfor fra at søge nærmere. De kan bruges til midlertidigt at fordrive individer fra områder, 

hvor der kan opstå skadelige støjniveauer som følge af f.eks. nedramning af fundamenter eller detonering af 

ueksploderet ammunition (se også Casestudie 6-6).  

Dahne et al. (2017) beskriver brugen af akustiske alarmer for at undgå, at marsvin mister hørelsen som følge 

af støj fra nedramning. Forfatterne bemærkede en stærk reaktion på sælskræmmeren og udtrykte bekymring 

for, at det kunne overstige reaktionerne på selve nedramningsstøjen, hvis der blev anvendt boblegardiner. 

Dette viser, at specifikationerne for sådanne alarmer bør revideres. Lignende bekymringer blev rejst af Verfuss 

et al. (2016). 

Akustiske alarmer reducerer ikke de adfærdsmæssige virkninger, men reducerer kun de direkte fysiske 

virkninger. Dette er ikke tilstrækkeligt i forbindelse med afhjælpning af negative virkninger hos truede bestande, 

f.eks. marsvinebestandene i Bælthavet eller Østersøen. Det er bestemt ikke tilstrækkeligt, når resultatet er 

fordrivelse fra primære habitater til sekundære habitater. Pingere139 garanterer imidlertid ikke, at alle marsvin 

forlader det berørte område, så brugen af pingere garanterer ikke, at det enkelte marsvin undgår at blive fysisk 

påvirket af anlægsstøjen.  

Foranstaltningerne bør derfor ikke bidrage unødigt til forstyrrelses- og fordrivelsesvirkningerne, og brugen af 

alarmer skal være forholdsmæssig og behørigt begrundet ud fra sådan dokumentation. 

Casestudie 6-6 Dæmpning af virkninger af nedramningsstøj på havpattedyr, Tyskland 

Den tyske søfarts- og hydrografimyndighed (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) har udstedt en række 

tekniske standarder for virkningen af støj på havpattedyr og understøttende undersøgelser. BSH's standardundersøgelse 

af virkningerne af havvindmøller på havmiljøet (StUK 4) er opdelt i fire standarder: 

                                                      

139 Pingere er anordninger, der advarer hvaler om tilstedeværelsen af garn (de anvendes oftest med drivgarn), i 
modsætning til alarmer, der får dyrene til at søge væk, fordi de er ubehagelige. 
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 instrukser i overvågning af undervandsstøj 

 havvindmølleparker — prognoser for undervandsstøj og mindstekrav til dokumentation 

 specifikationer for kvantitativ bestemmelse af støjkontrolsystemer 

 evaluering af kalibreringen af C-POD-anordninger, som opfanger havpattedyrs lyde og anvendes til at spore 

havpattedyr (kun på tysk). 

 

Efter myndighedernes godkendelse skal operatører af offshorevindenergianlæg udvikle og fremlægge en 

støjdæmpningsplan under hensyntagen til: i) de mest avancerede metoder til teknisk støjdæmpning, ii) lokaliteten og 

projektets karakteristika og iii) resultaterne fra forskning og udvikling samt tidligere projekter. Seks måneder inden 

anlægsarbejdet indledes, skal en støjdæmpningsplan med en detaljeret beskrivelse af de støjdæmpende foranstaltninger 

fremlægges for myndighederne.  

 

Følgende støjdæmpningsteknikker er standardprocedurer i Tyskland:140 

• Inden nedramningen indledes, skal marsvinene aktivt drives ud af anlægsområdet, selv om det betyder en 

midlertidig forstyrrelse. 

• Bygherrerne må ikke påbegynde anlægsarbejde, hvis marsvin befinder sig inden for en afstand af 750 m, og først 

når de har dokumenteret, at afskrækkende foranstaltninger har virket, ved hjælp af en C-POD (denne C-POD 

registrerer de vokaliseringer ("klik"), som marsvin afgiver). 

• Afskrækkelse af marsvin sker ved hjælp af to forskellige systemer (sælskræmmere eller lignende). 

• Det erkendes, at disse afskrækkende anordninger medfører en risiko for unødige forstyrrelser i havmiljøet. 

• Nedramningen indledes med en gradvis forøgelse af støjintensiteten, så havpattedyrene bliver opmærksomme på 

arbejdet og bevæger sig væk fra anlægsområdet, inden støjniveauet kan forvolde skade. 

• Et støjniveau på 160 dB SEL og 190 dB Lpeak må ikke overskrides inden 750 m fra lydkilden i anlægsfasen. 

• Den effektive tid til nedramning af en monopæl til måldybden må ikke overstige 180 minutter, og for jacketpæle må 

den ikke overstige 140 minutter pr. pæl. 

• Brug af et (dobbelt) boblegardin. Dette er et system med perforerede slanger eller rør, der anbringes i en cirkel på 

havbunden omkring nedramningsstedet. Den luft, der stiger op fra hullerne, danner et gardin af opstigende bobler 

i vandet, som reflekterer eller dæmper lyden. 

 

Som Verfuss et al. (2016) har opsummeret må højst 10 % af den tyske eksklusive økonomiske zone i Nordsøen til enhver 

tid være påvirket af nedramningsstøj fra alle vindmølleparkprojekter. For at beregne det samlede kumulative areal, der 

er påvirket, skal virkningen for alle projekter, hvor der aktuelt anlægges fundamenter, kombineres. Den rumlige grænse 

på 10 % blev fastsat ud fra den antagelse, at adfærdsmæssige forstyrrelser, der forårsages af nedramning, er 

midlertidige, og at marsvin til sidst vil vende tilbage til det område, de blev fordrevet fra. En rumlig grænse på 1 % finder 

dog anvendelse: i) på områder med en høj forekomst af marsvin og ii) i yngle- og parringssæsonen fra maj til august, 

hvor forstyrrelser kan have en større virkning på marsvins vitale rater. For særlige bevaringsområder måles disse rumlige 

tærskler i forhold til det beskyttede områdes areal og ikke hele den eksklusive økonomiske zone (dvs. at under 10 % af 

et særligt bevaringsområde må påvirkes af nedramningsstøj i Nordsøen, mens under 1 % må påvirkes fra maj til august). 

Kilde: 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-

environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareene

rgien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf.  

 

6.6 Andre arter 

6.6.1 Introduktion 

De potentielle virkninger på planter, alger og hvirvelløse dyr vurderes generelt i forbindelse med deres 

habitater (kapitel 6.2). Omvendt beskrives marine habitaters følsomhed ofte i forhold til faktorer som f.eks. de 

tilknyttede og typiske arters modstandsdygtighed og robusthed. Yderligere oplysninger gives imidlertid i dette 

kapitel, fordi virkningerne på disse receptorer kan have følger for grupper såsom havpattedyr eller havfugle, 

hvis f.eks. deres fouragering påvirkes væsentligt. 

Dette kapitel indeholder også oplysninger om sandsynlige væsentlige virkninger på flagermus, hvis disse 

virkninger forekommer i havmiljøet. 

                                                      

140 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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6.6.2 Typer virkninger 

6.6.2.1 Planter og alger 

De eneste plantearter, der specifikt er knyttet til bilag I-habitattyper, er Zostera marina, Zostera noltii, 

Cymodocea nodosa og Posidonia oceanica (Posidonia-bevoksninger, Posidonion oceanicae)141.  

Andre havgræsarter er potentielt sårbare over for virkninger af habitattab og -forstyrrelse, hvis de forekommer 

tæt på havvindmølleparker. Deres behov for lavt, soloplyst vand betyder, at der er størst sandsynlighed for, at 

interaktionerne mellem havgræs og offshorevindenergiprojekter sker på eksportkabelruter og ikke i selve 

havvindmølleparkernes område. Ved Middelgrunden, havvindmølleparken beliggende på lavt vand i Øresund 

i Danmark, fandtes der dog havgræsbevoksninger (Zostera marina) inden anlægget af vindmølleparken. 

Overvågningen af disse bevoksninger viste, at dækket af havgræs ikke var påvirket tre år efter opførelsen af 

vindmøllerne, og det tyder på, at vindmølleanlæg (herunder opmudring og anvendelse af 

gravitationsfundamenter) ikke har nogen negative virkninger (Hammar et al., 2016). 

Det er ofte konstateret, at havalger koloniserer vindmøllefundamenter, navnlig i Nordsøen, hvor hårde 

substrater er sjældne i tidevandsområder. Tilsvarende habitater er opstået omkring offshore olie- og gasanlæg, 

men der er flere fundamenter i vindmølleparker (Dannheim et al., 2019). Sådan kolonisering bidrager til en 

øget strukturel og biologisk diversitet, som potentielt kan medføre en revvirkning (se også boks 6-1), som 

vurderes yderligere nedenfor i forbindelse med hvirvelløse dyrs kolonisering. 

6.6.2.2 Invertebrater 

For marine hvirvelløse dyr — invertebrater — introducerer infrastruktur til vindenergianlæg nye hårde 

substrater over og under vandlinjen, som de kan hæfte sig fast på. Denne revvirkning kan under visse 

omstændigheder øge diversiteten. Nogle undersøgelser har dog også påpeget en mulig risiko for, at den kan 

bidrage til spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (Inger et al., 2009). 

Uanset nettogevinsten for biodiversiteten kan en ændring i habitat- eller artssamfund påvirke 

bevaringsmålsætningerne for den pågældende Natura 2000-lokalitet negativt. Der skal derfor altid foretages 

en passende vurdering. af offshorevindenergianlæg. 

Temperaturstigningen omkring kabler er også blevet undersøgt med udgangspunkt i virkningen på bentos. 

Anvendelsen af undersøiske kabler genererer varme, som opvarmer lokale sedimenter. Graden af opvarmning 

afhænger af kablernes karakteristika, den transmitterede effekt, kablets nedgravningsdybde og sedimentets 

karakteristika (OSPAR, 2009). Enhver varme transporteres hurtigt væk af havvandet. Virkningerne i 

lavvandede sedimenter, hvor kablerne er nedgravet i en dybde på 1 m eller mere, og hvor der er effektiv 

varmeudveksling med det overliggende vandområde, vil derfor være ubetydelige. Dette betyder, at epifauna 

og infauna på lavt vand i de første få centimeters sedimenter ikke eksponeres for væsentlige 

temperaturændringer. De fleste bentiske dyr ligger i de øverste 5-10 cm af havbunden i åbent vand og i det 

øverste 15 cm af havbunden i tidevandsområder, hvor der vil være små temperaturstigninger, hvis kablet er 

nedgravet i en tilstrækkelig dybde (Petersen og Malm, 2006, og Meissner og Sordyl, 2006). Nogle dyr, f.eks. 

jomfruhummer, graver sig dybere ned i havbunden, selv om det samlede habitatareal, der udsættes for 

opvarmning, sandsynligvis vil være meget begrænset. 

6.6.2.3 Flagermus 

UNEP/EUROBATS-retningslinjerne, som er nævnt i kapitel 0 (Rodrigues et al., 2015), finder også anvendelse 

på havvindmølleparker. Der er imidlertid betydelige yderligere udfordringer og usikkerhedsmomenter i 

offshoremiljøet, som er beskrevet i det følgende. Oplysningerne i dette kapitel er relevante for flagermusarter 

opført i bilag II og bilag IV, dog med særligt fokus på trækarter, der er udsat for en større risiko (navnlig 

troldflagermus i Nordsøen, som ikke er opført i bilag II, se Lagerveld et al., 2017).  

Som for anlæg på land bør referencedata til støtte for en passende vurdering indsamles ved brug af: i) bedste 

praksis-undersøgelsesmetoder som beskrevet i Rodrigues et al. (2015) og ii) relevante nationale eller 

regionale retningslinjer. Undersøgelserne bør omfatte en bredere påvirkningszone, som dækker den 

                                                      

141 Se EU Habitats Interpretation Manual: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf 
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foreslåede infrastruktur på land og til havs og de mulige trækruter. Typiske krav til referenceundersøgelser er 

opsummeret i Boks 6-14. 

Boks 6-14 Eksempler på referenceundersøgelser offshore (tilpasset fra Rodrigues et al., 2015) 

• Brug af manuelle flagermusdetektorer i bådbaserede områdeundersøgelser eller punktundersøgelser, herunder 

regelmæssige færgeoverfarter om natten gennem eller i nærheden af et plan- eller projektområde. 

• Brug af automatiske detektorer på offshoreinfrastruktur, hvor det er muligt (f.eks. olieplatforme, meterologiske 

master, bøjer osv.). 

• Brug af eksisterende radar, hvis sådant udstyr er tilgængeligt. 

 

Undersøgelser skal tage højde for den fulde cyklus af flagermusbestandenes aktiviteter gennem året og give oplysninger 

om lokale flagermusbestandes rasteaktiviteter (formering, parring/sværmen og dvale), fouragering og bevægelse. Det er 

især, at undersøgelser af forslag til offshoreanlæg fastlægger sandsynligheden for, at trækruter for flagermus interagerer 

med offshoreinfrastrukturen. 

 

De vigtigste typer virkninger på flagermus fra vindenergianlæg på land er opsummeret i Boks 5-6 og Tabel 

5-4. For offshorevindenergianlæg har risikoen for dødelighed som følge af direkte kollision eller barotraume 

en yderligere grænseoverskridende dimension, da flagermus kan være hjemmehørende flere hundrede 

kilometer fra den pågældende offshoreinfrastruktur.  

I Boks 6-15 opsummeres de udfordringer og usikkerhedsmomenter, der kan konstateres i forbindelse med 

kortlægning og vurdere af væsentlige virkninger på flagermus. Disse usikkerhedsmomenter og udfordringer 

kan kræve indsamling af yderligere referencedata eller anvendelse af forsigtighedsprincippet. For at kunne 

vurdere virkningerne af potentiel øget dødelighed til havs skal størrelsen af flagermusbestanden, herunder 

den andel af bestande, der krydser havet, være kendt eller kunne estimeres. Potentielt relevante arter er 

troldflagermus (Pipistrellus nathusii), brunflagermus (Nyctalus noctula) og skimmelflagermus (Vespertilio 

murinus). I en undersøgelse (Limpens et al., 2017)142 har man forsøgt at udvikle en prototypeestimator for 

trækkende bestande af flagermus. Estimatoren blev kun anvendt på troldflagermus som følge af det 

begrænsede datagrundlag. Modellen skønnede foreløbigt, at antallet af flagermus, der krydser den sydlige del 

af Nordsøen, ligger på ca. 40 000 individer, men intervallet lå mellem 100 og 1 000 000 individer (flere 

størrelsesordener) — og kildebestandene kendes ikke. 

Boks 6-15 Vigtigste udfordringer ved vurdering af væsentligheden af virkninger på flagermus 

Træk 

• De empiriske data om trækaktiviteter offshore er begrænsede. Selv i de tilfælde, hvor data er indsamlet, er omfanget 

ofte for lille til overhovedet at registrere trækkende flagermus. 

 

Kollision 

• Der foreligger begrænsede empiriske data om: i) trækaktivitet offshore og ii) kollisioner og barotraume til havs — 

metoderne til dataindsamling er stadig under udvikling (f.eks. Lagerveld et al., 2017).  

• Der er betydelige udfordringer forbundet med overvågning af kollisioner til havs. 

 

Barrierevirkninger 

• Den kumulative barrierevirkning på arter, der trækker over store afstande og kan støde på flere hindringer på deres 

trækrute, er ikke undersøgt (Willsteed et al., 2018). 

 

                                                      

142 "Migrating bats at the southern North Sea — Approach to an estimation of migration populations of bats at the 
southern North Sea", Limpens, H.J.G.A., S. Lagerveld og I. Ahlén, et al. (2016/2017) Technical Report 
Zoogdiervereniging (Dutch Mammal Society) i samarbejde med Wageningen Marine Research. 
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6.6.3 Mulige afhjælpende foranstaltninger  

6.6.3.1 Planter, alger og hvirvelløse dyr  

Der foreligger ingen oplysninger om afhjælpende foranstaltninger for at undgå eller reducere væsentlige 

virkninger på planter, alger og hvirvelløse dyr. De afhjælpende foranstaltninger for habitater, der er beskrevet 

i kapitel 6.2, kan også bidrage til at beskytte disse grupper. 

6.6.3.2 Flagermus 

Som følge af de begrænsede empiriske data om flagermus' forekomst og adfærd til havs (se boks 6-14) er 

erfaringerne med afhjælpende foranstaltninger for flagermus i offshorevindenergisektoren langt mere 

begrænset end på land. Det er muligt, at mikroplacering og infrastrukturkonstruktion er effektive 

foranstaltninger for trækkende flagermus til havs, men der foreligger ingen evidens, der underbygger dette. 

Anvendelse af højere cut-in-vindhastigheder143 — og minimering af vingerotationen under cut-in-

vindhastigheden — ville sandsynligvis være en effektiv foranstaltning for trækkende flagermus til havs (som 

på land). Dette antages, fordi den vigtigste prædiktor for forekomsten af troldflagermus om efteråret til havs 

og ved kysten er lav til moderate vindhastigheder. Der er foretaget undersøgelse for at finde frem til de mest 

hensigtsmæssige miljøparametre, som kan bruges til at udvikle curtailment-algoritmer (Lagerveld et al., 2017). 

I Casestudie 3-2 gives der et eksempel på curtailment-instrukser til havvindmølleparker i Nederlandene, som 

har til formål at mindske kollisionsrisikoen for flagermus.  

6.7 Afvikling og repowering  

6.7.1 Afvikling 

Afvikling er den proces, hvorved alle dele eller nogle dele af vindenergianlæggets infrastruktur fjernes, og 

habitatet genoprettes til den tilstand, som den kompetente nationale myndighed har fastsat. Afvikling kan også 

foretages for individuelle vindmøller eller grupper af vindmøller med henblik på at mindske virkninger som led 

i en adaptiv forvaltningsplan (se kapitel 7) eller som resultat af en kompetent myndigheds gennemgang. 

Afvikling kan have negative konsekvenser på revvirkningen (se 6.5.2.1). Ved afvikling skal der derfor ske en 

afvejning af fordelene og ulemperne ved at efterlade visse infrastrukturer, f.eks. vindmøllefundamenter og 

klippeforstærkninger, som kan medføre fordele for havpattedyr. Afviklede vindmøller eller vindmølleparker vil 

kun have positive virkninger på havfugle og trækfugle.  

Indtil videre der kun få offshorevindenergianlæg blevet afviklet. 

6.7.2 Repowering 

Repowering er en anden mulighed for at reducere kollisionsrisiko, fordrivelsesvirkninger og barrierevirkninger. 

Repowering omfatter fjernelse af eksisterende vindmøller og opførelse af nye vindmøller, ofte af større 

størrelse og kapacitet. Som følge heraf anvender repoweringprojekter typisk færre vindmøller end det 

oprindelige vindenergianlæg, enten på eksisterende eller nye fundamenter. Både mikroplacering og 

betydningen af infrastrukturkonstruktion kan undersøges for at sikre, at den økologiske risiko i forbindelse med 

anlægget er lille.  

Indtil videre er der ikke foretaget repowering af offshorevindenergianlæg. Der foreligger derfor ingen 

dokumentation for anvendelsen og effektiviteten af repoweringforanstaltninger med hensyn til at reducere 

sandsynlige væsentlige virkninger. 

 

 

  

                                                      

143 Vindhastighed ved igangsætning af vindmølle. 
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7. OVERVÅGNING OG ADAPTIV FORVALTNING 

7.1 Overvågning 

7.1.1 Introduktion 

Overvågning er afgørende for at sikre: i) at det videnskabelige grundlag for konklusionerne af en vurdering 

forbliver gyldigt på lang sigt, og ii) foranstaltninger, der har til formål at undgå eller reducere væsentlige 

virkninger, forbliver effektive. Inden et projekt kan tillades at fortsætte, skal det ved en passende vurdering 

uden for enhver rimelig videnskabelig tvivl konkluderes, at en negativ virkning på lokalitetens integritet kan 

udelukkes. Det skal dog anerkendes, at videnskabelige viden og de faktiske omstændigheder har en 

begrænset "holdbarhed". Der er fortsat usikkerhed om: i) kumulative virkninger (se kapitel 3.4), ii) virkningerne 

af klimaændringer på biodiversiteten og økosystemets funktion og iii) andre potentielle ændringer i miljøet. På 

grund af denne usikkerhed er overvågning et vigtigt redskab for at sikre, at eventuelle væsentlige virkninger 

kan konstateres i rette tid og forvaltes i overensstemmelse hermed. Uventede virkninger kan opstå af flere 

grunde. De kan f.eks. konstateres, efter at en vurdering har konkluderet, at der ikke forekommer væsentlige 

virkninger, fordi der er fremkommet nye videnskabelige beviser. Bevaringsstatus og/eller miljøforhold kan have 

ændret sig, så en virkning, der tidligere ikke blev anset for væsentlig, nu anses for væsentlig. 

Der er fastsat overvågningskrav og -standarder i nogle medlemsstater. Disse krav og standarder er 

obligatoriske i forbindelse med en VVM og anses for eksempler på god praksis, som andre lande bør følge 

(Brownlie og Treweek, 2018, og IFC, 2012). 

Boks 7-1 VVM-direktivet (2014/52/EU) 

"Medlemsstaterne bør sikre, at der gennemføres afbødende og kompenserende foranstaltninger og at der fastlægges 

passende procedurer for overvågningen af væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet som følge af anlæggelsen og 

driften af et projekt, bl.a. for at identificere uforudsete væsentlige skadelige indvirkninger, således at der kan træffes 

passende foranstaltninger til afhjælpning heraf. Denne overvågning bør ikke overlappe eller stille yderligere krav om 

overvågning, end hvad der kræves i henhold til anden EU-lovgivning end dette direktiv og i henhold til national lovgivning". 

(Betragtning 35). 

 

Behovet for overvågning og adaptiv forvaltning i forbindelse med biodiversitet og udviklingen af infrastruktur 

fremhæves af mange internationale organisationer. Kun på grundlag af videnskabeligt velfunderede 

overvågningsdata kan udformningen og gennemførelsen af planer eller projekter, herunder foranstaltninger 

for at undgå eller begrænse væsentlige virkninger, tilpasses over tid for at sikre, at de er gyldige på lang sigt. 

Dette kaldes "adaptiv forvaltning". 

Boks 7-2 Eksempler, der viser behovet for overvågning og adaptiv forvaltning 

I betragtning af den kompleksitet, der er forbundet med at forudsige projekters virkninger på biodiversitet og 

økosystemtjenester på lang sigt, bør der indføres adaptiv forvaltning, hvor der ved gennemførelsen af afhjælpende 

foranstaltninger og forvaltningsforanstaltninger tages hensyn til ændrede forhold og resultaterne af overvågning gennem 

hele projektets livscyklus.  

 

Se: IFC "Guidance Note 6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources". 

 

Et formål med overvågning, der udføres som led i forvaltningsplanlægning, er at måle effektiviteten af forvaltningen. Det 

er vigtigt at vide, at målene nås, og at kunne dokumentere dette over for andre. Overvågning skal derfor anerkendes som 

en integreret del af forvaltningen og planlægningen. Den bør tilrettelægges med henblik på at kortlægge og forvalte 

ændringer i lokalitetens økologiske karakter. 

 

Se: Ramsar "Handbook 18: Managing wetlands". 

 

Indsamlingen af overvågningsdata om de konstaterede negative virkninger og effektiviteten af afhjælpende 

foranstaltninger opfylder også bredere samfundsmæssige behov. Overvågning og indsamling af data kan 
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tilvejebringe den viden, der er nødvendig for at imødegå usikkerhed, der konstateres i forbindelse med 

opførelsen af vindenergianlæg med lav økologisk risiko.  

Der findes oftest ingen standardiseret tilgang til overvågning. Dette gør det vanskeligt at sammenligne 

resultaterne. Resultaterne af overvågning lagres desuden sjældent i åbne og tilgængelige centrale datalagre. 

Der er derfor et stort potentiale for at forbedre brugen af overvågningsdata fra operationelle vindmølleparker 

som grundlag for både vurderinger af virkninger og godkendelsesprocedurer for nye vindmølleparker.  

I casestudierne nedenfor gives der eksempler på strategisk overvågning med henblik på at imødegå de 

udfordringer, der er forbundet med den bedst mulige udnyttelse af overvågningsdata. 

7.1.2 Overvågning og vindenergianlæg  

Overvågningsprogrammer bør omfatte et sæt indikatorer, der svarer til de indikatorer, der blev anvendt til at 

indsamle referencedata inden udformningen af en plan eller et projekt vedrørende et vindenergianlæg. 

Udformningen af overvågningsprogrammet bør overvejes under planlægningen af indsamlingen af 

referencedata, således at de to processer kan afstemmes på en tidlig fase i planen eller projektet.  

En veludformet model for kontrol af indvirkninger før og efter (BACI) (GP Wind, 2012) er en af de bedste 

modeller for miljøovervågningsprogrammer (Smokorowski og Randall, 2017). BACI-modellen kræver, at 

referencedata (inden anlægget påbegyndes) indsamles ved hjælp af en standardmetode i det område, der 

sandsynligvis vil blive påvirket af planen eller projektet, og på et eller flere kontrolsteder, som ikke vil blive 

påvirket af planen eller projektet. Ved hjælp af fortrinsvis den samme metode skal der derefter indsamles data 

i plan- eller projektområdet, når virkningen kan måles (efter) og på kontrolstedet (-stederne). En synkronisering 

af dataindsamlingen mellem plan-eller projektområde og kontrolsteder vil forbedre sammenligneligheden.  

Ligesom indsamling af referencedata skal overvågning være udformet ved hjælp af en standardtilgang til 

dataindsamling og statistisk analyse, som er hensigtsmæssig i forhold til de pågældende habitater eller arter. 

For at nå de bredere samfundsmæssige mål for overvågning er det også vigtigt, at overvågningsprogrammer 

koordineres i forhold til tid og sted. Dette kan opnås ved at sikre, at overvågningsprogrammer udformes på 

strategisk niveau, når de fysiske planer for fremtidige vindenergianlægsprojekter vurderes (se Casestudie 7-1). 

Boks 7-3 indeholder en sammenfattende tjekliste over centrale punkter, der skal tages i betragtning ved 

overvågning.  

Det skal bemærkes, at overvågningsmetoderne omkring havvindmølleparker primært er baseret på erfaringer 

og viden fra Nordsøen og Østersøen. Dette betyder, at den direkte anvendelse af disse metoder på fremtidige 

projekter i Middelhavet og Sortehavet bør ske med forsigtighed eller med en vis tilpasning (i medfør af de 

generelle forskelle med hensyn til arter og biosamfund). Eksempler på overvågning af 

offshorevindenergianlæg findes i Casestudie 7-4 og Casestudie 7-5. 

Boks 7-3 Tjekliste for overvågning 

• Omfatter overvågningsprogrammet alle de væsentlige virkninger (positive og negative), der er anført i den passende 

vurdering. eller VVM for planen eller projektet? 

• Kan de parametre, der overvåges, tilvejebringe biologisk meningsfulde og relevante oplysninger på en 

omkostningseffektiv måde? 

• Omfatter overvågningsprogrammet parametre til måling af gennemførelsen og effektiviteten af afhjælpende 

foranstaltninger? Er overvågningsfrekvensen hensigtsmæssig til måling af gennemførelsen og effektiviteten? 

• Er overvågningsprogrammet blevet udformet med henblik på at opnå tilstrækkelig statistisk stringens til at 

understøtte adaptiv forvaltning af projektets afhjælpende foranstaltninger? 

• Er der mulighed for at indsamle data på en sammenhængende måde på tværs af flere lokaliteter med henblik på 

at vurdere effektiviteten i lyset af klimaændringerne? 

• Er der afsat et tilstrækkeligt budget til overvågningsprogrammet? Hvem tilvejebringer budgettet? For hvilken 

periode? 

Kilde: tilpasset fra CSBI, 2015 
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Casestudie 7-1 Undersøgelser af virkningerne på fugle ved vindmølleparken Storrun i det nordlige 
Sverige før og efter opførelsen 

Et godt eksempel på overvågning er vindmølleparken Storrun, som omfatter 15 vindmøller på 2,5 MW i Oldfjällen. Storrun 

var den første store vindmøllepark, der blev opført i et fjeldområde i det nordlige Sverige i nærheden af Övre Oldsjön og 

tæt på to Natura 2000-lokaliteter. 

 

Myndighederne gav tilladelse til opførelsen på betingelse af, at der blev udført omfattende markundersøgelser og 

referenceundersøgelser med henblik på at undersøge vindmølleparkens virkninger på fugle. Der blev gennemført 

intensive overvågningsundersøgelser før og efter opførelsen, som omfattede et kontrolområde, der gjorde det muligt at 

sammenligne situationen før og efter anlægget. Resultaterne viser, at vindmølleparken Storrun generelt har en lav 

indvirkning det lokale fugleliv. Resultaterne bekræftede imidlertid også det tidligere antagelser om, at rypearter, f.eks. 

dalrype, har tendens til at kollidere vindmølletårnene.  

 

Finansieringen af disse overvågningsundersøgelser blev planlagt gennem et statsligt forskningsprogram, som havde til 

formål at indsamle og tilvejebringe videnskabelig viden om virkningerne af vindenergi på mennesker og natur. 

Resultaterne styrker argumenterne for afhjælpende foranstaltninger, hvis udviklingen af vindmølleparker i fjeldområder 

skal fortsætte. 

Kilde: Naturvärdsverket rapport 6546 – Book of abstracts (2013) Pre- and post-construction studies on the effects on 

birds at Storrun wind farm in the mountain region of Jämtland, Sweden. 

 

Overvågningsordninger, der dækker flere vindmølleparker, giver endnu bedre oplysninger. Fordelene ved 

overvågningsordninger er, at de tilvejebringer en omfattende database med tilstrækkelige oplysninger til at 

vurdere effektiviteten af afhjælpende foranstaltninger. En omfattende database kan også give mere 

detaljerede oplysninger om problemer om spørgsmål som f.eks. gennemsnitlig dødelighed ved kollision for 

fugle og flagermus. To eksempler på overvågningsordninger, der dækker flere vindmølleparker, gives 

nedenfor. I Casestudie 7-2 beskrives de nationale retningslinjer for overvågning af virkningen af 

vindenergianlæg på fugle og flagermus i Frankrig. I Casestudie 7-3 beskrives et LIFE-finansieret projekt, der 

udføres af Renewable Grid Initiative (RGI), vedrørende bedre anvendelse af og gennemsigtighed for fugledata 

indsamlet af transmissionssystemoperatører (TSO'er).  

Casestudie 7-2 Overvågningsprotokol i Frankrig 

Det franske ministerium for økologisk omstilling har udarbejdet nationale retningslinjer for overvågningen af 

vindenergianlæg med hensyn til fugle og flagermus. De vigtigste mål er at: 

• vurdere de reelle virkninger (med hensyn til kollisionsofre) og effektiviteten af de afhjælpende foranstaltninger 

• indhente tilstrækkelige data fra flere vindmølleparker for at beregne den gennemsnitlige dødelighed for fugle og 

flagermus 

• indsamle en stor mængde data på nationalt plan, der kan understøtte fremtidige politikker og tiltag.  

 

Denne protokol kræver mindst én overvågningsmåling efter anlæg i løbet af de første tre driftsår. Hvis der ikke konstateres 

væsentlige virkninger, bør der gennemføres mindst én opfølgende måling i løbet af de næste ti år. Hvis der observeres 

væsentlige virkninger, skal afhjælpende foranstaltninger gennemføres, og der skal gennemføres en ny 

overvågningsmåling efter anlæg inden for det næste år.  

 

I protokollen er der fastsat præcise instrukser om de perioder af året, hvor overvågningen skal foretages. Disse perioder 

skal altid være relevante i den konkrete sag. Nogle vindmølleparker har f.eks. flere virkninger på overvintringsfugle, mens 

andre vindmølleparker har flere virkninger på ynglende rovfugle. Protokollen indeholder også præcise bestemmelser om: 

i) antallet af optællinger (mindst 20), ii) det antal vindmøller, der skal overvåges, iii) metoden til afsøgning af døde dyr 

osv. For flagermus skal overvågningen i fastsatte perioder (anført i protokollen) måle både flagermusaktivitet på 

vindmølleniveau og antallet af døde dyr på jorden. 

Kilde: Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres — revision 2018; https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf. 

 

Casestudie 7-3 Bedre anvendelse af og gennemsigtighed for fugledata indsamlet af TSO'er 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
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Kollisioner og elektrisk aflivning af fugle på elledninger er en trussel mod visse arter over hele verden. For at minimere 

dødeligheden for fugle i forbindelse med planlagt eller eksisterende infrastrukturer indsamler TSO'er mange data om 

fugle. Disse data bruges som grundlag for beslutninger, men de bruges sjældent uden for rammerne af et specifikt projekt. 

RGI opdagede mulighederne for at forbedre den kollektive viden ved at finde metoder til mere effektivt at dele data om 

interaktioner mellem fugle og infrastruktur. Med en systematisk samling af undersøgelser kunne der udføres 

metaanalyser med henblik på: i) at opnå en bedre forståelse af drivkræfterne bag risikoen for fuglekollision/elektrisk 

aflivning, ii) at opnå en bedre forståelse af effektiviteten af afhjælpende foranstaltninger og iii) i sidste ende at tilvejebringe 

videnskabeligt baserede værktøjer til styring af ruteplanlægning og afhjælpende foranstaltninger. 

 

I 2018 indgik RGI samarbejde med British Trust for Ornithology (BTO) og Royal Society for the Protection of Birds for at 

fastlægge: i) hvilke data TSO'erne indsamler, ii) hvilke muligheder, der findes for at forbedre delingen af data, ifølge 

TSO'erne og NGO'erne, og iii) hvordan denne datadeling bedst kan opnås i praksis. De udarbejdede en rapport om deres 

resultater. Nogle af konklusionerne og anbefalingerne er skitseret i de tre punkter nedenfor. 

 

Centrale datakrav omfatter: 

• adgang til data om forekomst/udbredelse af fugle til brug for SMV- og VVM-undersøgelser 

• risikokortlægning for at prioritere risici (f.eks. Belgien, Portugal og Slovakiet) 

• oplysninger om dødelighed, enten som rådata til NGO'er for at kontrollere virkningerne eller som peer-review-

undersøgelser til TSO'er for at identificere de mest sårbare arter 

• oplysninger om effektiviteten af afhjælpende foranstaltninger, så TSO'er kan vide, hvad der er det bedste at gøre. 

 

Der er betydelige institutionelle hindringer for TSO'ernes effektive deling af data, og der er begrænset tid til 

rådighed. Begge disse problemer skal løses. 

 

Der kan benyttes en trinvis tilgang for at fremme datadeling og samarbejde over tid. Dette vil kræve: 

• at der bliver udviklet retningslinjer for de praktiske metoder og data, der skal indsamles til VVM-undersøgelser, 

vurderinger af virkninger og undersøgelser af effektiviteten af afhjælpende foranstaltninger 

• at relevante undersøgelser bliver mere tilgængelige og synlige ved at dele: i) metadata, ii) bibliografier af 

undersøgelser af virkningen af højspændingsledninger, iii) og bibliografier af undersøgelser af effektiviteten af 

afhjælpende foranstaltninger 

• at der udføres en forundersøgelse af strukturen af de data og oplysninger, der allerede indsamles og deles — dette 

ville være det første trin i udviklingen af en omkostnings- og tidseffektiv metode til at dele data og oplysninger i 

større udstrækning. 

Kilde: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html. 

 

 

Casestudie 7-4 East Coast Marine Mammal Acoustic Study (ECOMMAS) 

ECOMMAS-projektet anvender akustiske optagere, såkaldte C-PODs, på 30 steder ud for Skotlands kyst for at registrere 

ekkolokaliseringsklik. Disse klik udsendes primært af marsvin og øresvin, men også af andre delfin- og hvalarter. På ti af 

disse lokaliteter har man også anvendt en akustisk bredbåndsrecorder til at registrere omgivende støj og andre dyrs 

vokaliseringer. 

 

Siden 2013 har disse anordninger været opstillet hvert år gennem hele sommeren (de har en batterilevetid på ca. fire 

måneder). Siden 2015 har man opstillet dem to gange om året, så data dækker periode fra april til november. 

https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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Figur 7-1: ECOMMAS-undersøgelsesområde 

 

ECOMMAS-overvågningslokaliteter 

 

ECOMMAS-datasættet er offentligt tilgængeligt og kan downloades. Det dækker på nuværende tidspunkt perioden 2013-

2016. 

 

Programmet giver nyttige oplysninger til forvaltningen af Moray Firth Natura 2000-lokaliteten, som er udpeget med henblik 

på bevaring af øresvin. Programmet giver også nyttige oplysninger om marsvin og andre hvaler opført i bilag IV til 

habitatdirektivet. Tilgængeligheden af et langsigtet datasæt er desuden af stor værdi for overvågningen af anlægget af 

havvindmølleparker i regionen. Havvindmølleprojektet Beatrice har nu opført nedrammede jacketfundamenter, og andre 

vindmølleparker planlægges i regionen. I alle tilfælde er det muligt at relatere hvalers lokalitetsspecifikke reaktioner på 

anlæg/drift til en større regional variation i hvalaktiviteten. 

 

Kilde: Brookes, K. 2017. The ECOMMAS data. doi: 10.7489/1969-1 

Data og yderligere oplysninger kan findes via: http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-

study-ecommas. 

 

Casestudie 7-5 Håndtering af usikkerhed i vurderinger af kumulative virkninger, Belgien 

Siden begyndelsen af 2016 har ni projekter fået tilladelse til opførelse og drift af vindenergi- og/eller energiparker i den 

belgiske del af Nordsøen. Af disse var tre i fuld drift ved udgangen af 2018. De seks vindmølleprojekter, som har fået 

tilladelse, befinder sig på forskellige trin i føranlægsfasen. Konsekvenserne af opførelsen af vindmøller for Belgiens 

marine økosystem skal overvåges. Som det er fastsat i miljøgodkendelsen, koordinerer det belgiske forbundsministerium 

et overvågningsprogram, der har til formål at estimere de positive og negative virkninger af havvindmøller. Det finansieres 

af vindmølleparkernes operatører gennem en årlig betaling. Denne tilgang har tre hovedfordele, som er anført i punkterne 

nedenfor.  

• Alle overvågningstiltag koordineres, og det resulterer i en markant effektivisering med hensyn til både bedre 

resultater og lavere budgetudgifter. 

• De private bygherrer kan fokusere på deres kerneaktiviteter. Overvågningen foretages af eksperter.  

• Med et myndighedsstyret overvågningsprogram kan overvågningsbehovene bedre identificeres.  

 

Overvågningsresultaterne fremlægges årligt og på en koordineret måde for hele den belgiske del af Nordsøen. 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
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Kilde: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 

 

7.2 Adaptiv forvaltning  

Adaptiv forvaltning sikrer, at konklusionerne af den passende vurdering fastholdes gennem hele projektets 

livscyklus.  

Principperne for adaptiv forvaltning er følgende: 

• observation: foretag systematisk indsamling af data (overvågning) 

• vurdering: i) analyser overvågningsdata, og ii) kortlæg ændringer, der kan ændre den tidligere 

forudsigelse af "ingen skadelige virkninger på lokalitetens integritet uden for enhver rimelig 

videnskabelig tvivl" 

• information: fremlæg analysen for de vigtigste interessenter 

• handling: iværksæt om nødvendigt forvaltningstiltag for at reducere uforudsete væsentlige virkninger  

• gentag cyklussen for at sikre, at de gennemførte foranstaltninger er effektive. 

Et adaptivt forvaltningsprogram skal sikre:  

• at der er tilstrækkelig finansiering til at dække de anslåede omkostninger til overvågning, potentiel høring 

og forvaltningstiltag (eksklusive omkostningerne til afhjælpende foranstaltninger) 

• godkendelse fra den kompetente nationale myndighed, inden adaptiv forvaltning iværksættes 

• at alle centrale interessenter deltager i gennemførelsen af overvågning og adaptiv forvaltning  

• at alle centrale interessenter har åben og gennemsigtig adgang til overvågningsdata og oplysninger om 

de iværksatte forvaltningstiltag. 

 

I særlige tilfælde kan adaptiv forvaltning have følger for en vindmølleparks rentabilitet. Det gælder 

eksempelvis, hvis myndighederne insisterer på permanent standsning af driften af en eller flere vindmøller. 

Det er naturligvis i alle de involverede parters interesse, at sådanne situationer undgås, og derfor udføres der 

detaljerede referencevurderinger forud for opførelsen af vindmølleparker.  

En nyttig kilde til yderligere oplysninger om adaptiv forvaltning er resultaterne i WREN-hvidbogen om adaptiv 

forvaltning (Hanna et al., 2016).  

Hvidbogen indeholder også en række casestudier. Nogle af dem er fremhævet i Casestudie 7-6. 

Casestudie 7-6 Eksempler på tilgange til adaptiv forvaltning i EU's medlemsstater 

• Vindmølleparken Candeeiros er beliggende i den centrale del af Portugal og har benyttet en iterativ tilgang til 

overvågning af fugledødelighed efter anlæg. Tre års overvågning af fugledødelighed efter anlæg har vist, at tårnfalk 

(Falco tinnunculus) er den art, som oftest bliver dræbt på vindmølleparken. Følgelig blev overvågningsprogrammet 

ændret med det formål at undersøge bestanden af tårnfalk og evaluere væsentligheden af vindmølleparkens virkninger 

på denne art. Vindmølleparkens virkninger på den lokale bestand af tårnfald blev anses for væsentlig, og der blev som 

resultat heraf udviklet et lokalitetsspecifikt afhjælpende program (minimering på stedet og modvirkning/kompensation). 

Det afhjælpende program omfattede: i) plantning af hjemmehørende buske ii) forbedring af habitater og kratområder i 

afstand fra vindmøllerne og iii) fremme af ekstensive husdyrgræsning i afstand fra vindmøllerne for at forbedre 

habitatets heterogenitet. Det afhjælpende program blev gennemført i perioden 2013-2016. Overvågningen af 

bestanden af tårnfalk og undersøgelser af døde fugle er fortsat for at evaluere effektiviteten af de afhjælpende 

foranstaltninger. 

• Adaptiv forvaltning kræves ikke i Tyskland, og der findes ingen formelle regler for, hvordan sådan forvaltning 

gennemføres i forbindelse med vindenergiprojekter i landet. Principperne for adaptiv forvaltning er imidlertid blevet 

anvendt i flere forskellige projekter. På vindmølleparken Ellern i Rheinland-Pfalz i det sydvestlige Tyskland har man 

f.eks. forsøgt at mindske kollisionsdødeligheden for flagermus ved at indskrænke vindmølledriften ved vindhastigheder 

under 6 m/s fra april til oktober. Denne afhjælpende foranstaltning var påkrævet lokalt, anført i vindmølleparkens 

tilladelse og baseret på forbundsretningslinjer. Data blev indsamlet i det første driftsår gennem undersøgelser af døde 



 

Vejledende dokument om vindenergianlæg og EU's naturlovgivning 200  

dyr og nacelleovervågning144. Efter et års drift blev overvågningsdataene sammenlignet med de tærskler, der var 

fastsat af en gruppe interessenter, herunder naturbeskyttelsesorganisationer og projektsponsoren. Som følge heraf 

blev curtailmentmetoderne ændret for at sikre, at tærsklerne blev overholdt. Overvågning var kun påkrævet i de første 

to driftsår, og der er ingen planer for efterfølgende ændringer af overvågningsplanen. 

• I et landbaseret eksempel blev der udviklet et vindenergiprojekt på 50 MW i Det Forenede Kongerige i et hedehabitat 

for mere end ti år siden. Kollisionsrisikomodeller blev udviklet, inden opførelsen blev påbegyndt, og de viste, at 

vindmølleparken kunne udgøre en risiko for blå kærhøg (Circus cyaneus). Overvågning blev udført for at afgøre, 

hvordan hedehabitatet bedst kunne forvaltes til gavn for blå kærhøg, f.eks. ved brug af vekselafbrænding, blokering af 

afvanding osv. Overvågningsresultaterne lægges til grund for årlige beslutninger om den bedste forvaltning af 

hedehabitatet, og det mindsker kollisionsrisikoen for blå kærhøg. Med tiden er der opnået en bedre forståelse af det 

omfang, hvori disse aktiviteter gavner arten. 

• På vindmølleparker i La Janda (i Cádiz i det sydlige Spanien) døde et stort antal fugle som følge af kollision med 

vindmøllevinger. Efter flere møder foreslog forskerne en ny metode til at reducere fugledødeligheden: Den består i at 

overvåge fuglenes flyvning i marken, især de mest påvirkede arter som f.eks. gåsegribbe (Gyps fulvus). Når 

vindmølleparkernes operatører konstaterer en farlig situation, kan de standse de pågældende vindmøller og genstarte 

dem, når fuglene har forladt området. Operatørerne fik den nødvendige uddannelse for at sikre nøjagtig detektion af 

kollisioner, og området blev overvåget for døde fugle. Området blev hver dag overvåget for kollisioner fra tidlig morgen 

til sen aften. Alle parter nåede til enighed om følgende: vindenergiselskaberne skulle betale for systemet, forskerne 

skulle analysere og fortolke dataene, og miljømyndighederne skulle afvente resultaterne, inden de pålagde yderligere 

foranstaltninger. Efter to år kunne der konstateres et fald i dødeligheden på 50 % og et fald i energiproduktionen på 

ca. 0,7 % om året (de Lucas et al., 2012). Siden da, har man anvendt denne overvågningsmetode, og dødeligheden 

for fugle er fortsat med at falde. 

Kilde: "WREN" adaptive-management white paper (Hanna et al., 2016) 

 

Casestudie 7-7 Nederlandsk økologisk program for havvindmølleparker (Wozep) 

I 2015 etablerede det nederlandske økonomiministerium (EZ ED 2020) et integreret overvågnings- og forskningsprogram 

(Wozep), som skulle undersøge mangler i viden om virkningerne af havvindmølleparker på økosystemet i den sydlige del 

af Nordsøen. Dette generelle program blev udarbejdet som reaktion på en anbefaling fra generaldirektoratet for offentlige 

arbejder og vandforvaltning i Nederlandene (RWS) med den begrundelse, at manglerne på viden primært var generelle 

og ikke kun vedrørte individuelle havvindmølleparker.  

 

Det nuværende overvågningsprogram (Rijkswaterstaat, 2016) beskriver omfanget af den planlagte overvågning for 

perioden 2017-2021. Programmet beskriver det planlagte arbejde, men tillader også en vis fleksibilitet. Denne fleksibilitet 

kan være nødvendig, hvis der sker: 

• ændringer som følge af resultaterne af den gennemførte forskning 

• ændringer i politik og 

• fremtidige ændringer i prioriteterne. 

 

Overvågning og forskning under Wozep skal specifikt bidrage til følgende målsætninger: 

• Foranstaltningerne skal reducere den videnskabelige usikkerhed, der er forbundet med manglen på viden og 

forudsætningerne i rammen for vurderingen af de økologiske og kumulative virkninger, VVM-undersøgelsen og den 

passende vurdering. 

• De skal mindske den usikkerhed, der er forbundet med manglen på viden og forudsætningerne vedrørende 

langsigtede virkninger og opskalering af havvindmølleparker (i forhold til planer om fremtidige havvindmølleparker 

i overensstemmelse med de nationale ambitioner om at udvide den vedvarende energi såsom vind- og solenergi). 

• De skal fastlægge effektiviteten af de afhjælpende foranstaltninger (inden for rammerne af den 

omkostningsreduktion på 40 %, der er fastsat i den nederlandske energiaftale, som regeringen har indgået med 

arbejdsgivere, fagforeninger, miljøorganisationer m.fl.). 

 

Ovennævnte mål er hentet fra den nederlandske regerings forpligtelse til at anvende principperne for adaptiv forvaltning 

i procedurerne for godkendelse af nye havvindmølleparker (IEA Wind Task 34 (WREN)). Der er nu fastsat programmer 

for fugle, flagermus, havpattedyr, fisk og bentos.  

 

Denne tilgang er et program for adaptiv forvaltning på nationalt plan. Det hænger sammen med internationalt samarbejde 

mellem flere lande om at udvikle lignende tilgange på vindenergiområdet. 

                                                      

144 En nacelle er et kabinet, der rummer alle produktionskomponenterne i en vindmølle. 
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Kilde:  

Rijkswaterstaat (2016) Offshore wind energy ecological programme (Wozep) 

Monitoring and research programme 2017-2021. 

IEA Wind Task 34 (WREN) Technical Report, december 2016 Adaptive management white 

paper. Hele teksten findes på: www.tethys.pnnl.gov/about-wren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf. 

Yderligere oplysninger findes på: www.noordzeeloket.nl 

 

 

  

http://www.tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
http://www.noordzeeloket.nl/
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Casestudie 3-1 Vejledning 
om vurdering af det fysiske 
omfang af vurderinger af 
kumulative virkninger i 
forbindelse med 

fuglebestande i Flandern 
(Belgien) 

BE 

X           X      X    

Casestudie 3-2 Håndtering 
af vurdering af kumulative 
virkninger af 
offshorevindenergianlæg i 
Nederlandene 

NL 

 X          X  X    X  X  

Casestudie 3-3 Anvendelse 
af forsigtighedsprincippet 
ved vindenergiplanlægning 
— Capercaillie, 
Schwarzwald (Tyskland) 
(LIFE-projekt: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

Casestudie 3-4 "Rochdale 
Envelope": usikkerhed ved 
projektering — Ørsteds 
havvindmøllepark "Hornsea 
3" 

UK 

X        X     X        

Casestudie 3-5 
Multiinteressentsamarbejde 
i Tyskland 

DE 
X X X    X   X X  X X X X X X X X  

Casestudie 3-6 
Multiinteressentsamarbejde 
i Frankrig 

FR 
X     X   X X  X X X X X X X X   

Casestudie 4-1 Risikokort 
for fugle og flagermus i 

BE 
X  X X       X  X X    X X   
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forbindelse med 
vindmølleparker i Flandern 

(Belgien) 
Casestudie 4-2 Risikokort 
for højtflyvende fugle i 
forbindelse med 
vindenergianlægget i 
Thrakien (Grækenland) 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

Casestudie 4-3 SeaMaST 
(Seabird Mapping and 
Sensitivity Tool): et redskab 
til vurdering af virkningerne 
af havvindmølleparker i 
engelske territorialfarvande 

UK 

 X X X       X       X    

Casestudie 4-4: Edulis-
projektet, et eksempel på 
kombineret vindkraft og 
akvakultur i Nordsøen 
(Belgien) 

BE 

 X X          X         

Casestudie 4-5: 
Genopretning af østers i 
havvindmølleparker 
(Nederlandene) 

NL 

 X X          X        X 

Casestudie 5-1 Virkninger 
på græsland af opførelsen 
af vindmøller i Dobrogea 
(det sydøstlige Rumænien) 

RO 

X          X   X       X 

Casestudie 5-2: RENEBAT 
II og RENEBAT III/ProBat 

DE 
X X           X      X   

Casestudie 5-3: Brug af 
akustiske ultralydalarmer for 
at skræmme flagermus 

Internatio
nal X X           X    X  X   

Casestudie 5-4 
Kombination af radar og 

Internatio
nal 

X          X  X X X   X    
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direkte observation til at 
estimere kollisionsrisikoen 
for pelikaner ved en 
foreslået vindmøllepark på 
Cape West Coast, 
Sydafrika 

Casestudie 5-5: Vurdering 
af væsentlighed i 
forbindelse med fugle og 
vindmøller i Flandern 
(Belgien) 

BE 

X         X        X    

Casestudie 5-6: GenEst, Et 
værktøj til evaluering af 
kollisionsdødelighed ved 
vindenergianlæg 

Internatio
nal 

X          X       X X   

Casestudie 5-7: Påvisning 
af fordrivelsesvirkning på 
kongeørn (Aquila 
chrysaetos) ved hjælp af 
GPS-sporing i Frankrig 

FR 

X  X        X   X X X X X    

Casestudie 5-8: 
Observatørassisteret on 
demand-standsning (Tarifa, 
Spanien) 

ES 

X            X    X X    

Casestudie 5-9: 
Radarassisteret on 
demand-standsning, Barão 
de São João Wind Farm, 
Portugal 

PT 

X            X    X X    

Casestudie 5-10: 
Standsning under høst, 
Tyskland 

DE 
X            X     X    

Casestudie 5-11: Øget 
synlighed af malede 

NO 
X            X     X    
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vindmøllevinger og -tårne i 
vindmølleparken Smøla, 
Norge 

Casestudie 5-12: Brug af et 
automatisk 
kollisionsundgåelsessystem 
for at mindske 
kollisionsrisikoen for 
pelikaner (Pelecanus 
crispus og Pelecanus 
onocrotalus) i Prespa Park, 
Grækenland 

EL 

X            X     X    

Casestudie 5-13: 
Habitatforvaltning for at 
reducere kollisionsrisikoen 
for lille tårnfalk (Falco 
naumanni), Spanien 

ES 

X          X  X    X X   X 

Casestudie 5-14: Reduktion 
af kollisionsrisikoen for 
havørn (Haliaeetus albicilla) 
gennem repowering af 
vindmølleparken Smøla, 
Norge 

NO 

X X   X      X  X     X    

Casestudie 5-15: Reduktion 
af kollisionsrisiko for 
ternearter ved repowering 
af vindmølleparken ved 

Zeebrugge, Belgien 

BE 

X X   X      X  X    X X X   

Casestudie 6-1 
Genopretning af forringet 
habitat ved opførelsen af 
Anholt Havmøllepark i 
Danmark 

DK 

 X           X        X 
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Casestudie 6-2 Estimering 
af havfugles flyvehøjde ved 
hjælp af LiDAR 

Internatio
nal  X             X X X X    

Casestudie 6-3 
Bestandmodeller for 
havpattedyr 

UK 
 X            X      X  

Casestudie 6-4 Vurdering af 
virkningen af støj fra 
nedramning på havpattedyr, 
Tyskland 

DE 

 X        X X         X  

Casestudie 6-5 Vilkår for 
godkendelse af 
havvindmøllepark i Sverige i 
relation til marsvin 

SE 

 X  X      X X  X       X  

Casestudie 6-6 Dæmpning 
af virkninger af 
nedramningsstøj på 
havpattedyr, Tyskland 

DE 

 X         X  X       X  

Casestudie 7-1 
Undersøgelser af 
virkningerne på fugle ved 
vindmølleparken Storrun i 
det nordlige Sverige før og 
efter opførelsen 

SE 

X  X        X   X X  X X    

Casestudie 7-2 
Overvågningsprotokol i 
Frankrig 

FR 
X       X   X  X    X X X   

Casestudie 7-3 Bedre 
anvendelse af og 
gennemsigtighed for 
fugledata indsamlet af 
TSO'er 

 

X   X          X   X X    
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Casestudie 7-4 East Coast 
Marine Mammal Acoustic 
Study (ECOMMAS) 

UK 
 X X X       X         X  

Casestudie 7-5 Håndtering 
af usikkerhed i vurderinger 
af kumulative virkninger, 
Belgien 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 

Casestudie 7-6 Eksempler 
på tilgange til adaptiv 
forvaltning i EU's 
medlemsstater 

EU MS 

X       X         X X X   

Casestudie 7-7 
Nederlandsk økologisk 
program for 
havvindmølleparker 
(Wozep) 

NL 

 X            X  X X X X X X 
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TILLÆG B — INTERNATIONALE INITIATIVER 

I dette kapitel redegøres der for de mest relevante konventioner for vedvarende energi (f.eks. vindenergi) og bevaring af 

biodiversitet i Europa. I flere konventioner er der også vedtaget specifikke anbefalinger og resolutioner om vindmølleparker 

og biodiversitet. 

Internationale konventioner og aftaler om natur og biodiversitet  

Den Europæiske Union og dens medlemsstater og andre europæiske lande er kontraherende parter i forskellige relevante 

internationale miljøkonventioner og -aftaler. Europæiske og nationale retsakter om natur og biodiversitet skal derfor til fulde 

opfylde de forpligtelser, der er indgået inden for rammerne af sådanne konventioner og aftaler.  

Disse konventioner og aftaler har bidraget til at forme den retlige ramme for biodiversitetspolitikker og -lovgivning i EU. De 

har også bidraget til at forme forholdet mellem EU og andre lande. I flere konventioner og aftaler er der også vedtaget 

specifikke henstillinger og resolutioner om energiinfrastrukturer og naturen, navnlig om luftledninger.  

Konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD)145 

CBD er en global traktat, som blev vedtaget i Rio de Janeiro i juni 1992. Den udvidede omfanget af beskyttelse af 

biodiversitet fra arter og naturtyper til bæredygtig anvendelse af ressourcer til gavn for menneskeheden. Indtil videre har 

193 lande tiltrådt konventionen.  

Konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bernkonventionen)146 

Konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder, også kaldet Bernkonventionen, 

trådte i kraft i 1982. Den har i høj grad medvirket til at styrke arbejdet med beskyttelse af biodiversitet i Europa. Den er 

ratificeret af EU, fire lande i Afrika og 45 af Europarådets medlemsstater. Et vigtigt mål for konventionen er etableringen af 

Emerald-nettet147 af områder af særlig bevaringsinteresse. Dette net fungerer parallelt med EU's Natura 2000-net. I 2004 

vedtog det stående udvalg under Bernkonventionen vedtog en henstilling (nr. 110) om minimering af virkningen af 

eltransmissionsanlæg over jorden (luftledninger) på fugle148. I 2011 anmodede det stående udvalg konventionens parter 

om at rapportere om gennemførelsen af henstilling nr. 110 hvert andet år. 

Konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr (CMS)149 

CMS eller "Bonnkonventionen" har til formål at beskytte migrerende arter i deres naturlige udbredelsesområde. Den trådte 

i kraft i 1983 og er nu blevet underskrevet af 116 parter. Flere resolutioner, henstillinger og aftaler indgået inden for 

rammerne af denne konvention er relevante for forvaltningen af konflikter mellem migrerende dyr og energiinfrastrukturer, 

navnlig luftledninger. Disse beskrives kort nedenfor.  

I Bonnkonventionens resolution 7.4150 om elektrisk aflivning af migrerende fugle opfordres alle parter og 

ikkeparter til at begrænse risikoen for elektrisk aflivning ved at iværksætte de nødvendige foranstaltninger under 

planlægningen og opførelsen af ledningsnet. 

Katalog over foranstaltninger i dokument UNEP/CMS/Inf.7.21. 

I handlingsplanen i Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Birds of Prey in Africa and 

Eurasia (Raptors MoU)151 er elledninger anført som en primær trussel mod fugle, og der er opstillet prioriterede 

tiltag for at mindske deres virkning. Planen sigter mod "så vidt muligt at fremme høje miljøstandarder, herunder 

gennem vurderinger af miljøvirkninger, under planlægningen og opførelsen af infrastruktur med henblik på at 

                                                      

145 https://www.cbd.int/. 
146 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp. 
147 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp. 
148 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864. 
149 www.cms.int 
150 Findes f.eks. på 
www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf. 
151 www.cms.int/species/rovfugle/index.htm. 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
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minimere deres virkning på arter, især ved sammenstød og elektrisk aflivning, og minimere virkningen af 

eksisterende infrastruktur, når det konstateres, at de har en negativ virkning på de berørte arter".  

I handlingsplanen foreslås fire aktiviteter vedrørende elledninger og rovfugle: 

 revidere relevant lovgivning og så vidt muligt træffe foranstaltninger for at sikre, at den kræver, at alle 

nye elledninger skal være udformet til at forhindre elektrisk aflivning af rovfugle 

 gennemføre en risikoanalyse på vigtige lokaliteter for at udpege og tage fat om faktiske eller potentielle 

årsager til væsentlig utilsigtet mortalitet som følge af menneskelige aktiviteter (herunder brand, 

udlægning af gift, brug af pesticider, elledninger og vindmøller) 

 træffe nødvendige og gennemførlige foranstaltninger for at sikre, at eksisterende elledninger, der udgør 

den største risiko for rovfugle, ændres, så elektrisk aflivning af rovfugle undgås 

 overvåge virkningen af elledninger og vindmølleparker på rovfugle, herunder gennem analyse af 

eksisterende data som f.eks. ringmærkningsdata.  

Aftalen om beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle152 (AEWA) opfordrer til en koordineret indsats 

gennem migrations- og trækruter. Den trådte i kraft i 1999. Aftalen dækker 119 lande 235 arter af vandfugle. EU ratificerede 

AEWA i 2005.  

Aftalen om beskyttelse af europæiske flagermus (EUROBATS)153 har til formål at beskytte alle de 45 arter af flagermus, 

der findes i Europa. Den trådte i kraft i 1994 og er i øjeblikket underskrevet af 32 lande. Hovedaktiviteterne omfatter 

gennemførelse af fælles beskyttelsesstrategier og international udveksling af erfaringer. Resolution 8.4 omhandler 

udtrykkeligt vindmøller og flagermusbestande154. 

Aftalen om beskyttelse af små hvaler i Østersøen, Nordøstatlanten, Det Irske Hav og Nordsøen (ASCOBANS)155 

blev lanceret i 1991. Den har til formål at koordinere foranstaltninger med henblik på at mindske de negative følger af 

bifangst, tab af naturtyper, havforurening og akustisk forstyrrelse mellem de ti parter. En resolution om de negative 

virkninger af undervandsstøj på små hvaler, som er relevant for de potentielle virkninger af energiinfrastrukturer, blev 

vedtaget i 2006.  

Aftalen om bevarelse af hvalerne i Sortehavet, Middelhavet og tilgrænsende Atlanterhavsområder (ACCOBAMS)156 

er en samarbejdsramme for bevaringen af den marine biodiversitet i Middelhavet og Sortehavet. Dens primære formål er 

at mindske truslen mod og forbedre kendskabet til hvaler i disse havområder. Aftalen trådte i kraft i 2001. 

Konventionen om vådområder af international betydning (Ramsar)157 

Konventionen om vådområder af international betydning, også kaldet Ramsarkonventionen, er en mellemstatslig traktat, 

der danner ramme for nationale foranstaltninger og internationalt samarbejd om beskyttelse og bæredygtig anvendelse af 

vådområder. Den blev vedtaget i 1971 og ændret i 1982 og 1987. Der er indtil videre 160 parter i konventionen, og 2006 

lokaliteter i hele verden er blevet føjet til "Ramsarlisten" over vådområder af international betydning. Konventionen kan 

ikke ratificeres af overnationale organer som f.eks. Den Europæiske Union, men alle EU's medlemsstater er kontraherende 

parter.  

Konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav (OSPAR)158 

OSPAR ligger til grund for det internationale samarbejde på en række områder, herunder: i) beskyttelse af biodiversiteten 

og økosystemerne i havet, ii) virkningen af forsuring og farlige stoffer, samt iii) overvågning og vurdering. Den blev etableret 

i 1992 efter samlingen af de tidligere Oslo- og Pariskonventioner (fra 1972 og 1974). Flere undersøgelser af 

energiinfrastrukturers potentielle indvirkning på havmiljøet er blevet iværksat inden for rammerne af denne konvention.  

                                                      

152 www.unep‑aewa.org. 
153 www.eurobats.org. 
154 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-
DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf. 
155 www.ascobans.org. 
156 www.accobams.org. 
157 www.rasmsar.org. 
158 www.ospar.org. 

http://www.unep‐aewa.org/
http://www.eurobats.org/
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
http://www.ascobans.org/
http://www.accobams.org/
http://www.rasmsar.org/
http://www.ospar.org/
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Konvention om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet (HELCOM)159  

HELCOM, eller "Helsingforskonventionen", omfatter Østersøen og alle indre farvande i dens afvandingsområder. Den blev 

vedtaget i 1980 og ændret i 1992. EU og alle lande, der støder op til Østersøen, er kontraherende parter.  

Konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder (Barcelonakonventionen)160 

Konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder, også kaldet Barcelonakonventionen, har primært 

til formål at regulere og reducere de negative virkninger af alle former for forurening i Middelhavsområdet. Den blev 

vedtaget i 1976 og senest ændret i 1995. De fleste lande, der støder op til Middelhavet, har underskrevet den. 

  

                                                      

159 www.helcom.fi. 
160 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm. 

http://www.helcom.fi/
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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TILLÆG C — PASSENDE VURDERING 

Tabel 9-1 Eksempler på tilgange baseret på god praksis, der kan anvendes til at overvinde usikkerhed, som typisk 
konstateres ved vurdering af vindenergianlæg 

Usikkerhed God praksis  

 Plan Projekt 

Betydningen af vindenergianlæggets 
placering på Natura 2000-nettets 
integritet på tidspunktet for 
udvælgelsen af anlægsstedet 

Foretag en risikokortlægning af vilde 
dyr og planter på regionalt/nationalt 
plan for at identificere eventuelle 
begrænsninger for vindenergianlæg 

Brug risikokortlægning af vilde dyr og 
planter på regionalt/nationalt plan til 
at identificere lokaliteter, og foretag 
en risikokortlægning af vilde dyr og 
planter på projektplan, hvis det er 
relevant 

Ufuldstændig viden om 
referencebetingelser  
 
Eksempler: 
• Omfang og kvalitet marine 

bentiske habitater 
• Udbredelse og tæthed af 

havpattedyr og havfugle 
• Udbredelse, størrelse og type af 

flagermusrastepladser 

Gennemfør regionale/nationale 
undersøgelsesprogrammer for at 
afhjælpe mangel på viden i 
undersøgelsesområdet for planen 

Gennemfør undersøgelser for at 
afhjælpe mangel på viden i 
projektundersøgelsesområdet 

Ufuldstændig viden om artsadfærd 
 
Eksempler: 
• Fourageringsruter for flagermus 
• Natlig fourageringsadfærd hos 

landfugle og havfugle 
• Fugles flyvehøjde og -hastighed 

Gennemfør regionale/nationale 
forskningsprogrammer for at 
afhjælpe mangel på viden 

Gennemfør undersøgelser for at 
afhjælpe mangel på viden, som er 
relevant for 
projektundersøgelsesområdet, 
og/eller indhent ekspertvurderinger 
fra nationale og/eller internationale 
specialister 

Fordeling af virkninger på særligt 
bevaringsområde/særligt beskyttet 
område, især når arten er spredt ud 
over den øvrige bestand 

Gennemfør regionale/nationale 
forskningsprogrammer for at 
afhjælpe mangel på viden 

Hvis der ikke er fastlagt en 
eksisterende tilgang sammen med 
den kompetente nationale 
myndighed, nedsættes der en 
ekspertarbejdsgruppe, som omfatter 
den kompetente nationale 
myndighed, med det formål at 
fastlægge en fælles tilgang til 
fordeling til et individuelt særligt 
bevaringsområde 

Prognosemodellers nøjagtighed 
 
Eksempler: 
• Kollisionsrisikomodeller for fugle 
• Bestandmodeller for havpattedyr 

og fugle 

Fremlæg de niveauer af usikkerhed, 
der er forbundet med prognoserne, 
på en klar og gennemsigtig måde 
 
Vurder væsentligheden ved brug af 
prognoserne og de dermed 
forbundne øvre og nedre 
konfidensgrænser 
 
Nedsæt en ekspertarbejdsgruppe, 
som omfatter den kompetente 
nationale myndighed, med det formål 
at fastlægge en fælles tilgang til 
fastlæggelse af væsentlighed baseret 
på prædiktiv modellering 
 
Bestandmodeller fastlægges på 
regionalt/nationalt plan (kræver 
regionale/nationale referencedata) 

Fremlæg de niveauer af usikkerhed, 
der er forbundet med prognoserne, 
på en klar og gennemsigtig måde 
 
Vurder væsentligheden ved brug af 
prognoserne og de dermed 
forbundne øvre og nedre 
konfidensgrænser 
 
Nedsæt en ekspertarbejdsgruppe, 
som omfatter den kompetente 
nationale myndighed, med det formål 
at fastlægge en fælles tilgang til 
fastlæggelse af væsentlighed baseret 
på prædiktiv modellering  
 
Bestandmodeller fastlægges for 
Natura 2000-lokaliteter inden for 
projektundersøgelsesområdet 
(kræver referencedata om Natura 
2000-lokaliteter) 
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TILLÆG D — VEJLEDNING OM RISIKOKORTLÆGNING AF VILDE DYR OG PLANTER 

I vejledningen om risikokortlægning af vilde dyr og planter gives der en omfattende oversigt over de datasæt, metoder og 

GIS-applikationer, der skal bruges til at udvikle effektive tilgange til risikokortlægning i EU-sammenhæng. I vejledningen 

samles de oplysninger, der er nødvendige for at udvikle sådanne tilgange i forbindelse med forskellige vedvarende 

energiteknologier, herunder vind-, sol- og havenergi. I vejledningen fokuseres der på en række vigtige karakteristika for 

vilde dyr og planter. Den fokuserer på arter og habitater, der er beskyttet af EU's naturdirektiver, særligt fugle, flagermus 

og havpattedyr. Den indeholder vigtige anbefalinger om de mest egnede datatyper og følsomhedsanalyser. Den indeholder 

også omfattende links til eksterne websteder og dokumenter, som kan give yderligere dybdegående oplysninger og 

eksempler. 

Vejledningen er et interaktivt redskab. Brugerne kan navigere i indholdet ved hjælp af ikonerne i navigationsbjælken eller 

ved at følge links fra de forskellige kapitel- og afsnitsoverskrifter. I denne henseende er vejledningen udformet som et 

websted.  

Nogle af de centrale elementer i vejledning præsenteres i punkterne nedenfor og i yderligere detaljer i resten af dette tillæg:  

• en trinvis tilgang til risikokortlægning for vilde dyr og planter  

• udviklingen af et system til scoring af følsomhed (risikoscoring)  

• en oversigt over fysiske biodiversitetsdata 

• vigtigste anbefalinger.  

Denne vejledning er et af resultaterne af Kommissionens projekt vedrørende evaluering og afbødning af virkningerne af 

vedvarende energianlæg på habitater og arter, der er beskyttet i henhold til fugledirektivet og habitatdirektivet161. 

En trinvis tilgang til risikokortlægning for vilde dyr og planter 

Identificer de typer vedvarende energi, der medtages, og de arter og habitater, der sandsynligvis vil blive påvirket  

Hvilken vedvarende energiinfrastruktur vil bliv medtaget (vind, sol geotermisk, hav)? Hvilke arter eller habitater vil 

sandsynligvis blive påvirket? Hvordan vil de sandsynligvis blive påvirket? 

 

Påvirkede arter/habitater 

• Overvej, hvilke arter/habitater der sandsynligvis vil blive berørt af anlægget (i enhver livscyklusfase), og overvej alle 

faser i livshistorikken (yngletid, træktid, uden for yngletid osv.).  

• Overvejelse af forskellige anlægsfaser (f.eks. konstruktion og driftsfase) og den tilhørende infrastruktur (f.eks. 

virkninger af nettilslutninger til transmissionsledninger).  

• Overvej, hvilke arter/habitater der er følsomme over for anlægget (karakteristika og bestanddynamik).  

• Overvej, hvilke arter/habitater der skal beskyttes (f.eks. i henhold til fugledirektivet og habitatdirektivet). 

 

Sandsynlige virkninger  

• Overvej, hvordan arter påvirkes: habitattab og -forringelse, kollision med infrastruktur, undgåelse, fordrivelse og 

barrierevirkninger. 

 

Sammensæt udbredelsesbaserede datasæt for følsomme arter, habitater og andre relevante faktorer.  

Gennemgå, hvilke udbredelsesbaserede data der foreligger, og overvej, om der bør indsamles yderligere data.  

• Hvis datasættene er fysisk ufuldstændige, overvejes det, om der skal anvendes en model baseret på habitat- og 

landskabsprædiktorer til at forudsige udbredelsen i lokaliteter med manglende data (f.eks. en 

densitetsoverflademodel).  

• Det er også vigtigt åbent at fremhæve mangler ved data og andre metodemæssige mangler. 

 

Der udvikles et system til vurdering af følsomhed.  

Tildel følsomhedsscorer (eller risikoscorer) til arter og habitater på grundlag af de identificerede karakteristika 

(artsadfærd, habitatets skrøbelighed, bevaringsstatus osv.).  

 

Udarbejd kortet. 

                                                      

161 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_
en.htm. 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
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Hvad er det mest hensigtsmæssige kortlægningsformat og den mest hensigtsmæssige GIS-software? Hvad er den 

mest hensigtsmæssige kortlægningsenhed?  

• Opstil et kvadratnet baseret på en egnet kortlægningsenhed, og læg artsudbredelser (eller modeller) og potentielt 

andre nyttige datasæt, herunder relevante bufferzoner, ovenpå.  

• Identificer de arter, der forekommer i hver celle i kvadratnettet (dvs. hvor en arts lokalitet (eller del af en buffer) 

findes i et kvadratnet).  

• For hvert kvadratnet beregnes en score ved hjælp af systemet til vurdering af følsomhed. 

 

Fortolkning  

Hvordan er følsomhedsscorerne relateret til risiko? Hvordan bør kortet fortolkes?  

• Inddel følsomhedsscorer i kategorier efter deres følsomhed (f.eks. meget høj, høj, middel eller lav). Hvis der 

forekommer datamangler, bør områder muligvis ikke kategoriseres som områder med "lav" følsomhed. Under 

sådanne omstændigheder er det mere hensigtsmæssigt at bruge udtryk som "ukendt" eller "uvis" følsomhed. I 

nogle tilfælde vælges kategorier, der angiver bestemte krav (f.eks. forbudsområder i forhold til områder med lav 

risiko).  

• Der udvikles vejledningsmateriale til kortet, som udførligt forklarer, hvilke data der anvendes, hvordan kortet er 

udarbejdet, hvordan det skal fortolkes, og hvilke forbehold der tages. 

 

Udvikling af et system til vurdering af følsomhed 

Nogle risikokort for vilde dyr og planter præsenterer alene biologiske data visuelt og overlader fortolkningen af 

dataene til slutbrugeren. I de fleste tilfælde har det dog kun begrænset værdi, hvis man kun kender den 

geografiske udbredelse af et biologisk element, f.eks. udbredelsen af en sårbar fugleart eller placeringen af 

rastepladsen for en flagermus. Der er også behov for en fortolkning, der viser, hvad forekomsten af et bestemt 

biologisk element betyder for et vedvarende energianlæg.  

 

Den enkleste fortolkning er at udpege alle datalag som følsomme. Den eneste forklarende uddybning kan være 

at samle elementer, der repræsenterer spredning (f.eks. kendt spredning fra en rasteplads) eller at anerkende, 

at der er usikkerhed med hensyn til dataenes nøjagtighed. Nogle elementer, f.eks. en gribbekoloni, tildeles måske 

en buffer på mange kilometer, mens andre, f.eks. nogle flagermuskolonier, tildeles en mindre buffer.  

 

Bufferzoner bør fastlægges:  

• med henvisning til en fastlagt protokol, der er anvendt i lignende metoder andre steder 

• med henvisning til kendte biologiske parametre som rapporteret i litteraturen (f.eks. den dokumenterede 

udbredelse af en bestemt ynglende fugleart)  

• efter et forsigtighedsprincip, hvor begrænsningerne for data og viden anerkendes. 

 

Ved nogle tilgange er alle følsomhedsegenskaber og tilhørende buffere beskrevet som "forbudsområder", hvor 

der ikke anbefales nogen udvikling. Ved de fleste tilgange til risikokortlægning af vilde dyr og planter undgås en 

sådan absolut prognose i anerkendelse af begrænsningerne for både geodata og kortlægningsteknikker. Under 

visse, om end begrænsede, omstændigheder kan det faktisk være muligt at afhjælpe virkninger tilstrækkeligt, 

selv på meget følsomme lokaliteter, således at anlægget kan fortsætte. 

 

De fleste tilgange til risikokortlægning af vilde dyr og planter udmønter sig i et niveau af følsomhed. I den 

enkleste form kan dette indebære en klassificering af visse kerneelementer, f.eks. beskyttede områder, som 

forbudsområder, mens mindre følsomme, sekundære lokaliteter, klassificeres som steder, hvor anlæg kan være 

problematisk, og hvor der anbefales forsigtighed. Ved mere komplekse kortlægningsmetoder tildeles følsomhed 

ved vægtning af elementer i forhold til kendte parametre, der øger følsomheden. Faktorer, der øger følsomheden, 

kan generelt opdeles i følgende kategorier: artskarakteristika, habitatkarakteristika, bestanddynamik og 

bevaringsstatus. 

• Artskarakteristika  

 Artsadfærd: Nogle arter er mere følsomme over for vedvarende energianlæg som følge af visse 

adfærdsegenskaber. Eksponeringsgraden kan være den væsentligste faktor, der afgør en arts følsomhed. De 

fugle- og flagermusarter, der har størst sandsynlighed for at kollidere med vindmøller, er sandsynligvis de 

arter, som bruger mest tid på at flyve i en højde, der svarer til rotorens bestrøgne areal, ca. 30-150 m over 

jorden.   

 Artsmorfologi: Nogle arter kan være mere følsomme på grund af deres morfologi. Flagermusarter med vinger, 

der sætter dem i stand til at flyve hurtigt i åbne områder, er mere udsatte for kollision med vindmøller. Hos 

fugle anses også vingebelastning (forholdet mellem vingeareal og kropsvægt) også for en afgørende faktor 

for kollisionsrisikoen. Øjenstrukturen kan også være vigtig. Gåsegribbens synsfelt indeholder f.eks. et lille 

binokulært område og store blinde områder over, under og bag hovedet, så de ofte ikke kan se i flyveretningen. 
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 Trækadfærd: Nogle arter kan være mere følsomme på grund af deres trækadfærd. Nogle arter trækker f.eks. 

ad veldefinerede ruter og forekommer derfor i store koncentrationer. Hvis vedvarende energistruktur placeres 

langs disse ruter, især i vigtige flaskehalsområder, øges sandsynligheden for virkninger. 

• Habitatkarakteristika  

 Habitaters skrøbelighed: Nogle habitater er mere følsomme over vedvarende energianlæg en andre. 

 Habitatafhængighed: Nogle arter er afhængige af et begrænset udbud af habitater og kan blive udsat, hvis en 

stor del af dette habitat inddrages til anlæg. 

• Bestanddynamik  

 Andel af global/regional/national bestand. Jo større andel af en bestand, der påvirkes, jo større er 

følsomheden. 

 Træk i livshistorikken. Der er større sandsynlighed for, at direkte dødelighed, f.eks. som følge af 

vindmøllekollision, medfører virkninger på bestandniveau hos arter med træk, der er forbundet med 

langsommere reproduktion og større afhængighed af voksne for at overleve. 

• Bevaringsstatus  

 Global, regional eller national bevaringsstatus eller EU-bevaringsstatus. Det er særligt vigtigt at udpege arter, 

der skal beskyttes, f.eks. arter opført som globalt truede på IUCN's rødliste, på nationale rødlister eller i EU's 

naturdirektiver. 

 

Når der er opstillet en liste over truede arter og habitater, kan disse tildeles en score efter deres følsomhed. 

Sådanne lister bør baseres på en grundig undersøgelse af den videnskabelige litteratur og høringer af 

anerkendte eksperter. Scoringen af parametre, f.eks. flyvehøjde eller undgåelse af kollisioner, bør baseres på 

forsøgsdata. Dette vil dog ikke altid være muligt, og det kan være nødvendigt at ekstrapolere data fra kendte 

parametre for nært beslægtede taksa. Det bør bemærkes, at adfærd og reaktioner kan variere betydeligt mellem 

taksonomisk nært beslægtede arter. 

 

Teoretisk eksempel på anvendelsen af et system til scoring af følsomhed (risikoscoring)  

 

I dette enkle teoretiske eksempel tildeles fire arter scorer i forhold til deres følsomhed over for en form for 

vedvarende energi. Den geografiske udbredelse af de fire arter indsættes i et kvadratnetsystem. Inden for hvert 

kvadratnet opsummeres antallet af scorer for de tilstedeværende arter for at få en samlet score for hver celle i 

kvadratnettet, så der fås et groft risikokort.  

 

TRIN 1: De fire arter tildeles en score i forhold til de morfologiske, adfærdsmæssige og bestanddynamiske træk, 

der forbedrer deres følsomhed og bevaringsstatus. Disse scorer lægges derefter sammen for at få en samlet 

følsomhedsscore (se eksemplet på scoringssystem). I dette eksempel klassificeres arter, der anses at have høj 

følsomhed eller meget høj følsomhed i forhold til én parameter, automatisk i kategorien "HØJ", uanset hvilken 

score de tildeles for de øvrige parametre. 

 

Score for morfologi/adfærd/bestanddynamik (1 = lav følsomhed, 2 = middel følsomhed, 3 = høj følsomhed, 4 = 

meget høj følsomhed) 

Bevaringsscore (0 = lav, 1 = middel, 2 = høj, 3 = meget høj)  

Bevaringsscorerne fordobles, inden de lægges til scoren for morfologi/adfærd/bestanddynamik 

Score for følsomhed MIDDEL (3-8), HØJ (9-14), MEGET HØJ (15-20) 

Arter, der scorer 3 eller 4 for morfologi/adfærd/bestanddynamik, placeres automatisk i kategorien HØJ 

 

Art  Morfologi Adfærd Bestanddynamik Bevaringsstatus 
Score for 

følsomhed 

Art 1 3: 1: 1: 0: 5: 

Art 2 2: 2: 2: 0: 6: 

Art 3 4: 2: 1: 3: 13: 

Art 4 4: 4: 4: 3: 18: 

 

TRIN 2: Geodata om udbredelsen af de fire arter indsættes derfor i et relevant kvadratnetsystem. 
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TRIN 3: Kombinerede scorer for følsomhed kan derefter anvendes ved at lægge scorerne for følsomhed for hvert 

art, der forekommer i et kvadratnet, sammen, så der fås en samlet score for hver celle i kvadratnettet. I figuren 

vises et teoretisk kvadratnet vægtet i overensstemmelse med de foregående scorer for følsomhed. Dette simple 

eksempel er baseret på tilstedeværelse/fravær. Når bestanddata er tilgængelige, kan de imidlertid bruges til at 

vægte hvert kvadratnet i forhold til antallet af individer pr. art eller den tilstedeværende andel af den globale eller 

regionale bestand af hver art. 

 

Score for følsomhed: MIDDEL (3-8), HØJ (9-14), MEGET HØJ (15-20), EKSTREMT HØJ (>20) 

 

 
  

 

 

TRIN 4: Det endelige risikokort viser den kombinerede følsomhed for fire teoretiske arter på tværs af et teoretisk 

landskab. I sådanne kort afbildes følsomhedsniveauer typisk ved hjælp af forskellige farver. 
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Oversigt over fysiske biodiversitetsdata 

Risikokort for vilde dyr og planter bør baseres på de mest nøjagtige og ajourførte data om udbredelse og tæthed af 

potentielt følsomme arter og habitater. Ideelt indsamles sådanne data systematisk ved hjælp af en standardiseret 

protokol, f.eks. den protokol, der blev anvendt til det europæiske atlas over ynglende fugle (European Breeding Bird 

Atlas), der er udviklet af European Bird Census Council. Ofte genereres data imidlertid på ad hoc-basis, f.eks. 

observationsfortegnelser indsamlet gennem borgervidenskabsprojekter eller undersøgelser i marken med begrænset 

geografisk omfang. Der bør tages hensyn til bias i undersøgelsesindsatsen, eller fokus bør anerkendes, og 

sikkerhedsniveauet bør klart angives. Ofte skal artsfordelinger udledes af generelle kort over udbredelse af arter, 

habitatkort eller sporingsdata. Igen bør de tilgrundliggende antagelser og mangler, der er forbundet med sådanne 

modeller, angives klart.  

 

Det bør anerkendes, at den nuværende udbredelse af en art kan være langt mere begrænset end tidligere og endda 

mere begrænset end det, der søges opnået med bevaringsmålene. I nogle tilfælde foretrækkes det derfor at udarbejde 

kort over forventet udbredelse baseret på en ønsket udbredelse efter bestandgenopretning.  

 

Kvaliteten af data og niveauet af viden om, hvordan den bedst fortolkes, vil variere betydeligt mellem forskellige regioner 

og taksonomiske grupper. Der findes f.eks. langt færre data om udbredelsen af flagermusarter i Europa end om fuglearter. 

Selv når dataene er begrænsede, og de deraf følgende risikokort er grove og foreløbige, kan de være et nyttigt 

planlægningsværktøj i de indledende faser. Det er imidlertid vigtigt klart at anerkende begrænsningerne.  

 

Der findes adskillige datasæt om udbredelsen og tætheden af vilde dyr og planter i Europa. Der findes også flere abiotiske 

og biotiske geografiske geodatasæt, der kan bruges som forklarende variabler til modeludbredelser.  

 

En lang række datasæt er tilgængelige via webstedet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA). Via denne portal er der 

adgang til data og oplysninger, der er indgivet i rapporter om fugledirektivet og habitatdirektivet. EU's medlemsstater har 

pligt til hvert sjette år at aflægge rapport om status for fugle og habitater i henholdsvis artikel 12- og artikel 17-rapporter. 

Offentligt tilgængelige data fra disse rapporter omfatter tabeldata om status om status og udbredelse samt geodata om 

udbredelse på en 10 km-kvadratnetskala. De omfatter følgende datasæt: 

• Fugledirektivets artikel 12: Status og udbredelse fra artikel 12-rapporter162  

                                                      

162 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
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• Habitatdirektivets artikel 17: Status og udbredelse fra artikel 17-rapporter163 

• Natura 2000: Udbredelse af særligt beskyttede områder og særlige bevaringsområder udpeget som en del af 

henholdsvis fugledirektivet og habitatdirektivet164. 

 

Andre vigtige datasæt, der ligger til grund for status for og/eller udbredelse af biodiversitet i EU, omfatter:  

• atlaskvadratnet  

• observationsfortegnelser 

• kort over udbredelsesområde for arter 

• modeller for artsudbredelse 

• sporingsdata 

• udpegninger med henblik på bevaring 

• habitater og vegetation. 

Disse datasæt drøftes i yderligere detaljer i det følgende. 

 

Atlaskvadratnet 

 

Beskrivelse: Atlasser over vilde dyr og planter præsenterer systematisk indsamlede data om udbredelsen og tætheden 

af arter. En region er typisk inddelt i et kvadratnet, og hver celle i kvadratnettet undersøges ved hjælp af en 

standardprotokol, der sikrer ensartet prøveudtagning. I nogle lande følger cellerne i kvadratnettet bredde- og 

længdegraderne — celleintervaller på 1 grad, 30 minutter 15 minutter vælges ofte for nemheds skyld. På højere 

breddegrader, hvor en sådan metode fører til celler med store forskelle i arealet, fastsættes størrelserne oftere ved hjælp 

af kvadratnetstørrelser på 1, 2, 5, 10 eller 50 km. Ved gentagelser over forskellige tidsintervaller ved hjælp af 

sammenlignelige metoder, er atlasser en meget nyttig metode til at dokumentere tilstedeværelse og forekomst. 

 

Type: Vektor/raster. 

 

Fordele: Diagrammønstre over fugleforekomster over store geografiske områder. Ofte ensartet prøveudtagning. 

 

Ulemper: Data i kvadratnet stemmer ofte ikke ofte overens med naturlige grænser. Registreringerne er ofte ujævnt fordelt 

mellem celler i kvadratnettet. I nogle tilfælde kan der korrigeres for sådanne forskelle i prøveudtagningen. 

 

Eksempler:  

• European Breeding Bird Atlas 2 (EBBA2) indeholder mere end 5 000 kvadrater på 50 x 50 km, som indeholder 

oplysninger om mere end 500 ynglende arter165.  

• Bird Atlas of Britain and Ireland (2007-2011)166 kortlægger fugle om vinteren og i ynglesæsonen. Det er udarbejdet 

i et partnerskab mellem BTO, BirdWatch Ireland og Scottish Ornithologists' Club.  

• EMODnet Atlas of Marine Life167 indeholder en kombination af værktøjer, modeller og geografiske kort, som giver 

brugeren mulighed for at visualisere de marine biologiske data. Atlasset giver et overblik over havets fugle, pattedyr, 

krybdyr, fisk, bentos, alger og plankton, der findes i europæiske havområder. 

• European Atlas of Forest Tree Species168, som er offentliggjort af Europa-Kommissionen, er en nyttig ressource 

om udbredelsen af træer og skovbevoksede områder. 

 

 

Observationsfortegnelser 

 

Beskrivelse: Fortegnelser over observationer med geografiske referencer, der indsamles gennem strukturerede 

undersøgelser eller i stigende grad crowdsources af amatørobservatører. Fortegnelser over observationer med 

geografiske referencer kan kortlægges som punkter, der viser udbredelse og tæthed. 

 

Type: Point. 

 

Fordele: Pointtæthed kan interpoleres for at generere kvadratnetkort eller konturkort. 

 

Ulemper: Potentielt ujævn fordeling af registreringsindsatsen og derfor en høj grad af udeladelser og fejl. Der findes 

teknikker til justering for forskelle i prøveudtagningen. 

                                                      

163 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17. 
164 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10. 
165 https://mapviewer.ebba2.info/. 
166 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas. 
167 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas. 
168 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/
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Eksempler: 

• Databasen European Seabirds at Sea (ESAS)169 indeholder havdata indsamlet fra skibe og luftfartøjer ved hjælp 

af metoder beskrevet i Tasker et al., (1984) og Camphuysen (2004). En strip-transektmetode med 

afstandsintervaller bruges for fugle på havet, og snapshotinformation bruges for flyvende fugle. Data indsamles af 

havfugleforskere på tværs af det nordvestlige Europa og Det Forenede Kongeriges Joint Nature Conservation 

Committee (JNCC). Dataene forvaltes på vegne af partnere af JNCC. Der er indsamlet ca. 3 000 000 tællinger af 

havfugle siden 1979. Data er tilgængelige efter anmodning. 

• Det frit tilgængelige eBird Basic Dataset (EBD)170 indeholder alle rå eBird-observationer og tilhørende metadata. 

Det ajourføres månedligt og kan downloades. EBD indeholder også tilknyttede pakker til behandling af disse data i 

R (et computerprogram). eBird-observationsdatasæt er tilgængelige via Global Biodiversity Information Facility171. 

• Euro Bird Portal172 er et projekt, der udføres af European Bird Census Council (EBBC), og som tæller 29 institutioner 

på tværs af 21 europæiske lande. Dette datalager aggregerer data fra flere kilder til store rumlige analyser. Data 

kan aktuelt vises gennem en interaktiv webviewer. Efterhånden som EBBC-projektet skrider frem, kan tredjeparter 

få direkte adgang til dataene og produkterne. 

• BirdTrack173 er en gratis onlineportal til indsendelse af oplysninger om fugle til Storbritannien og Irland. 

• Ornithoportal174 indeholder fugledata for Østrig, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Polen, Spanien 

(Catalonien og Baskerlandet) og Schweiz. 

• Observation.org175 er et værktøj, som feltobservatører i hele verden kan bruge til at registrere og dele deres 

observationer af planter og dyr. 

• European Biodiversity Portal176 giver adgang til observationer af biodiversitet og økologiske data samt værktøjer til 

at dele eller søge efter data. 

• EMODnet Biology-dataportalen177 giver gratis adgang til data om den temporale og rumlige udbredelse af havarter 

og artstræk fra alle europæiske regionale have. EMODnet Biology er en del af Det Europæiske Havobservations- 

og Datanetværk, som finansieres af EU, og som er baseret på World Register of Marine Species og European 

Ocean Biogeographic Information System. 

 

 

Kort over udbredelsesområde for arter 

 

Beskrivelse: Kort over udbredelsesområde for arter angiver bred tilstedeværelse eller fravær og afspejler typisk omfanget 

af forekomst af en art. Sådanne oplysninger kan finjusteres tilstrækkeligt med analyser af landdække og modeller for 

artsudbredelse for at få mere realistiske fremstillinger af arters tilstedeværelse. 

 

Type: Polygon. 

 

Fordele: En nyttig datakilde, hvis der ikke foreligger observationsfortegnelser eller atlasdata. 

 

Ulemper: Sådanne kort afspejler typisk omfanget af forekomst, som kan resultere i væsentlige udeladelser og fejl. 

 

Eksempler: 

• EEA indeholder GIS-data om udbredelsen af europæiske arter og habitattyper. Disse aggregeres efter 

bevaringsstatus for hver medlemsstat og på EU-28-niveau. 

• BirdLife International samler og vedligeholder digitaliserede udbredelseskort for alle fuglearter i verden. Disse kort 

er tilgængelige via Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT). 

 

Modeller for artsudbredelse 

 

Beskrivelse: Modeller for artsudbredelse kombinerer data om artsobservation med kendte miljøparametre for at få mere 

nøjagtige prognoser for forekomst. Modeller for artsudbredelse kan også anvendes til at modellere fremtidige udbredelser 

baseret på forskellige scenarier, f.eks. forventede klimaændringer eller planlagt artsgenopretning. Under planlægningen 

af anlæg med lang levetid kan det være vigtigt at foregribe sandsynlige ændringer i den fremtidige følsomhed.  

                                                      

169 http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469. 
170 https://ebird.org/home. 
171 https://www.gbif.org/. 
172 https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/. 
173 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack. 
174 https://www.fauna.hr/. 
175 https://observation.org/. 
176 http://biodiversitet.eubon.eu/. 
177 https://www.emodnet.eu/biology. 

http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
https://bto.org/our-science/projects/birdtrack
https://www.fauna.hr/
https://observation.org/
http://biodiversitet.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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Type: Vektor/raster. 

 

Fordele: Vil afspejle forekomstområdet med større sandsynlighed end kort over udbredelsesområder. 

 

Ulemper: Nøjagtighed afhænger af underliggende algoritmer. Kontrol i marken tilrådes. 

 

Sporingsdata 

 

Beskrivelse: Data, der viser flere successive placeringer af et dyr på bestemte tidspunkter og steder. Dataene kommer 

typisk fra mærkede individer (f.eks. GPS-tags). Sporingsdata giver vigtig indsigt i en arts geoøkologi og kan bruges til at 

identificere vigtige fourageringssteder eller trækruter. Forskere indsamler data om dyrs bevægelser ved at anbringe 

elektroniske sporingsanordninger på enkelte dyr. De varierer fra højfrekvensradiotransmittere, som sender et signal til en 

forskers modtager, til GPS- og Argos Doppler-tags, som sender mere præcise tids- og lokaliseringsdata og kræver ikke, 

at en person foretager fysisk observation. 

 

Type: Linje. 

 

Fordele: Kan bruges til at identificere trækruter, vigtige fourageringspladser osv. 

 

Ulemper: Kræver typisk en meget varierede optagelsesindsats med stærk bias for visse arter på bestemte steder. 

 

Eksempler: 

• Onlinedatabaser, f.eks. Movebank (hostet af Max Planck Institute for Ornithology), fungerer som datalagre for 

dyresporingsdata. Individuelle serier af sporingsdata ejes af forskerne, som kan kontaktes for anmodning om data.  

• Seabird Tracking Database — Tracking Ocean Wanderers (hostet af Birdlife International) er verdens største 

samling af sporingsdata for havfugle. Den fungerer som et centralt lager for sporingsdata om havfugle fra hele 

verden og støtter arbejdet med at fremme bevaringen af havfugle og sporingsindsatsen. 

 

Bevaringsområder 

 

Beskrivelse: Områder, der er udpeget for deres betydning for bevaring (beskyttede områder, Natura 2000-lokaliteter, 

vigtige fugle- og biodiversitetsområder (IBA'er) osv.). 

 

Type: Polygoner/punkter. 

 

Fordele: Vigtige områder, der skal tages hensyn til ved planlægningen af vedvarende energi. 

 

Ulemper: Nogle datasæt er dyre ved kommerciel brug. 

 

Eksempler: 

• EU's Natura 2000-net af beskyttede lokaliteter består af særlige bevaringsområder som defineret i EU's 

habitatdirektiv (92/43/EØF) og særligt beskyttede områder udpeget i henhold til EU's fugledirektiv. Natura 2000-

nettet er selv en del af Emerald-nettet af områder af særlig bevaringsinteresse under Bernkonventionen. 

• Natura 2000-viewer er et onlineværktøj, der præsenterer: i) alle Natura 2000-lokaliteter, ii) centrale oplysninger om 

de arter og habitater, som hver lokalitet er udpeget for, og iii) bestandestimater og oplysninger om bevaringsstatus. 

Se http://natura2000.eea.europa.eu/. 

• Natura 2000-data og -kort. 

• Protected Planet giver omfattende og ajourførte oplysninger om beskyttede områder i hele verden. Det forvaltes af 

FN's Environment World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) med støtte fra IUCN og World 

Commission on Protected Areas (WCPA). 

• Key Biodiversity Areas (KBA'er) udgør det største og mest omfattende globale net af områder, som er vigtige for 

bevaringen af den globale biodiversitet. "World Database of KBAs" forvaltes af BirdLife International på vegne af 

KBA Partnership. Den indeholder data om globale og regionale KBA'er, herunder vigtige fugle- og 

biodiversitetsområder (IBA'er). Yderligere oplysninger om IBA'er i havområder kan findes via Marine IBA e-Atlas. I 

EU er IBA-fortegnelsen blevet anvendt ved udpegningen af særligt beskyttede områder, og fortegnelsens værdi 

som "skyggeliste" af særligt beskyttede områder er gentagne gange blevet anerkendt af EU-Domstolen og Europa-

Kommissionen. 

• Til kommercielle formål er data fra World Database of KBAs og World Database on Protected Areas tilgængelige 

via Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT). 

• Ramsar-områder: Der foreligger yderligere oplysninger om områder, der er udpeget i henhold til 

Ramsarkonventionen, men der er begrænset adgang til geodata. 
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Habitat og vegetation 

 

Beskrivelse: Viser økologiske samfund i relation til højde, geologi, topografi og jordbund. 

 

Type: Raster/vektor. 

 

Fordele: Kan bruges til at identificere sårbare økologiske samfund. 

 

Ulemper: Kortene er ofte ret generelle. 

 

Eksempler: 

• Natura 2000-data viewer viser udbredelsen af habitater, der er indberettet efter artikel 17. 

• CORINE Land Cover-fortegnelsen blev oprettet af Det Europæiske Fællesskab med henblik på at indsamle 

geospatiale miljøoplysninger på en standardiseret og sammenlignelig måde på tværs af det europæiske kontinent. 

Programmet blev iværksat i 1985, og den første udgave af dataserien dækkede referenceåret 1990. Der er 

efterfølgende udgivet dataserier for 2000, 2006, 2012 og 2018. 

• Ocean Data Viewer giver brugerne mulighed for at se og downloade en række geodatasæt, herunder habitatlag, 

vedrørende hav- og kystbiodiversitet. 

 

Vigtigste anbefalinger 

Risikokort for vilde dyr og planter bør være en standardforløber for alle planer og anlæg på området for 

vedvarende energi.  

Risikokort for vilde dyr og planter bør udvikles i tæt samarbejde mellem alle relevante interessenter, herunder 

tilsynsmyndigheder, naturorganisationer og bygherrer. 

Mange medlemsstater overvejer et vedvarende energimiks med elementer af vind, sol og andre teknologier. Ideelt 

bør disse forskellige former for vedvarende energi overvejes under ét gennem den samme kortlægning og med 

brug af følsomhedslag, der er udviklet særskilt for hver teknologi. 

Risikokort for vilde dyr og planter bør udarbejdes på forskellige geografiske skalaer. Planlægning for et stort 

geografisk område er afgørende for strategisk at optimere de mest hensigtsmæssige udviklingsmuligheder med 

hensyn til både vedvarende energi og naturbevaring. Kort bør så vidt muligt udarbejdes på regionalt, nationalt 

eller endda multinationalt plan. Kort i finere skala, hvor der er foretaget yderligere dataindsamling, og som er rettet 

mod områder med et højt udviklingspotentiale eller med høj sandsynlighed for konflikter med naturen, bør også 

overvejes. 

Risikokort for vilde dyr og planter bør dække alle potentielt påvirkede arter og habitater, der skal beskyttes (anført 

i EU's naturdirektiver). Visse taksa vil uundgåeligt vise sig vanskeligere at vurdere, fordi der foreligger 

begrænsede data om deres udbredelse eller mangler viden om, hvordan de påvirkes. Sådanne grupper kræver 

en mere enkel analyse og en mere forsigtig fortolkning. 

Risikokort for vilde dyr og planter bør så vidt muligt være forenelige med de eksisterende planlægningsværktøjer. 

Risikokort for vilde dyr og planter bør være offentligt tilgængelige, enkle og intuitive at anvende og ledsaget af 

klare fortolkningsvejledninger. 

Risikokort for vilde dyr og planter bør udvikles i samarbejde med flere taksonomiske eksperter for at sikre, at 

udførlige og relevante datasæt indsamles.  

Datasæt vedrørende Natura 2000-nettet kan bruges til at udvikle risikokort for vilde dyr og planter i EU. Data, der 

er indsamlet i forbindelse med artikel 12 og 17, baseret på et 10 x 10 km-kvadratnet, kan være et godt grundlag 

for datagenerering. 

Risikokort for vilde dyr og planter bør udarbejdes på en sådan måde, at nye datasæt eller opdateringer 

umiddelbart kan indarbejdes. 

Data om generel egnethed af habitater kan bruges som udgangspunkt for taksa, hvor der ikke foreligger 

tilstrækkelige data. Data (og viden om, hvordan de bedst fortolkes) er meget mere begrænsede for visse taksa, 

f.eks. flagermus og havpattedyr. 

Risikokort for vilde dyr og planter bør baseres på de bedste tilgængelige data i den finest mulige skala. De bør 

klart angive niveauer af usikkerhed, databegrænsninger og sammenligneligheden mellem forskellige datasæt.  

Risikokort for vilde dyr og planter bør være forenelige med det relevante planlægningssystem og være 

tilgængelige for alle relevante brugere og målgrupper. Onlineplatforme er en god løsning til at præsentere kort, 

som giver slutbrugerne mulighed for interaktivt at undersøge kortene og se de forskellige lag sammen med andre 

variabler, f.eks. andre anlægssteder, beskyttede områder osv. Personlig præsentation for 

planlægningsmyndigheder, bygherrer og slutbrugere kan medvirke til at øge udbredelsen. 

 



 

 240 

  



 

Europa-Kommissionens vejledende dokument om vindenergianlæg og EU's naturlovgivning 241  

TILLÆG E — NATIONALE RETNINGSLINJER FOR VURDERINGEN AF VÆSENTLIGE VIRKNINGER AF VINDENERGIANLÆG PÅ FLAGERMUS, FUGLE OG HAVPATTEDYR 

Tabel 9-2 Nationalt vejledningsdokument, der er anvendt til vurdering af væsentlige virkninger fra vindenergianlæg på flagermus 
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Titel  Ref. 

Albanien P CC N N N   

Georgien  P OECD N N N   

Israel P MENA* J N N Carcass survey guidelines 
(docweb)  

 

Israel P MENA J N N Bat and wind turbine assessment 
guidelines (docweb) 

 

Den Tidligere 
Jugoslaviske 
Republik 
Makedonien 

P OECD N N N   

Moldova P OECD N N N   

Monaco P OECD N N N   

Montenegro P CC N N N   

Norge P OECD N N N   

San Marino P OECD N N N   

Schweiz P OECD N N N   

Ukraine P OECD N N N   

Belgien P Medlem
sstat 

J 
(Vall
onie
n) 

N J Note de référence pour la prise en 
compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

Belgien P Medlem
sstat 

J 
(Fla
nder
n) 

N J Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

        

                                                      

178 "Udbredelsesstat" for en bestemt trækart betyder: i) enhver (og i givet fald enhver anden part, jf. litra k), i dette stykke, som udøver jurisdiktion over en hvilken som helst del af 
udbredelsesområdet for den pågældende trækart, eller ii) en stat, under hvis flag fartøjer fanger den pågældende trækart uden for de nationale jurisdiktioner. 
"Part" er en stat eller regional økonomisk sammenslutning af suveræne stater, som har kompetence med hensyn til forhandling, indgåelse og anvendelse af internationale aftaler 
om forhold, der er omhandlet i denne konvention, som denne konvention finder anvendelse på. 
Kilde: Konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr via https://www.cms.int/en/convention-text. 
 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://www.cms.int/en/convention-text
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Bulgarien P Medlem
sstat 

N J N   

Kroatien P Medlem
sstat 

N ? J Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 
(2017) 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Kroatien P Medlem
sstat 

N ? J Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Cypern P Medlem
sstat 

N N N   

Tjekkiet P Medlem
sstat 

J 
(me
d 
viss
e 
lokal
e 
tilpa
snin
ger) 

N N  INGEN (for tilpasninger) 
 
 

Danmark P Medlem
sstat 

N N N   

Estland P Medlem
sstat 

N N N   

Finland P Medlem
sstat 

N N J Planning wind-farm construction 
update 2016 
Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790

57/OH_5_2016.pdf. 
 

Finland P Medlem
sstat 

N N J Avian impacts assessment in wind 
power building  
Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754

07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
  

Finland P Medlem
sstat 

N N J Impact of wind turbines on 
avifauna and bats in literature and 
reports, Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80

066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1. 
 

Frankrig P Medlem
sstat 

J J J  Official general guidelines  
 https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env
_2017-01-24.pdf http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf 

  
  
https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_201

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
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8.pdf http://www.charente-
maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%
20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%20annexe%2013
%20Protocole_de_suivi_environnemental 
pdf (2015) 
  
SFEPM guidelines  
 pre-survey: 
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf 
(2016)  
  
survey: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf(
2016)  
 monitoring: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf 
(2016)  
  
la prise en compte des Chiroptères dans la planification 
des projets éoliens terrestres en France   
 le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) des 
projets éoliens terrestres   
 les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères  

Tyskland P Medlem
sstat 

N J (for flere 
delstater 
eller 
virksomhede
r) 

J (for 
visse 
delstate
r og en 
national 
om 
vindmøll
er i 
skove) 

 Bayern: https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-
A001_PDFA.pdf (2011)  
  
Baden-Württemberg: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf 
(2012)  
  
Hessen: http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 
Niedersachsen  
 part 1:  
 (2016)  
 
part 2:  
 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitf
aden_-
_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_
Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachse

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
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n_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf (2016)  
  
Nordrhein-Westfalen  
 generelt:  
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013)  
 i skove: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012)  
  
Rheinland-Pfalz  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-
Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-
LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Saarland:  
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf (2013)  
 Sachsen-Anhalt  
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf(2016) 
 
Sachsen-Anhalt  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU
/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181
126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefr
ei.pdf 
 
 Schleswig-Holstein: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008)  
  
Thüringen:  
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
(2015)  
  

http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
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Andre: BfN — i skove: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
NLT:  
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
2014)  
  

Tyskland  Medlem
sstat 

   Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_
23_LfU 
 

Tyskland  Medlem
sstat 

   Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf 
  

Tyskland  Medlem
sstat 

   Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 
(2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

Tyskland  Medlem
sstat 

   Empfehlungen zur 
Berucksichtigung tieroklogischer 
Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Tyskland  Medlem
sstat 

   Arbeitshilfe zur Berucksichtigung 
des Fledermasusschutzes bei der 
Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in 
Turingen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe

_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf. 
  
 
  

Tyskland  Medlem
sstat 

   Windkraft uber Wald (2011)  http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Tyskland  Medlem
sstat 

    http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Ungarn P Medlem
sstat 

N N N   

Irland  P Medlem
sstat 

N J N Bat Conservation Ireland Wind 
Turbine/Wind Farm Development 
Bat Survey Guidelines (2012) 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIrela
nd%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelin
es%20Version%202%208.pdf (2012) 

Italien  P Medlem
sstat 

N N N   

Letland P Medlem
sstat 

N N N   

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
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Litauen P Medlem
sstat 

J  J   

Luxembourg P Medlem
sstat 

N N N  INGEN 

Malta P Medlem
sstat 

N N N   

Nederlanden
e 

P Medlem
sstat 

N J N  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-
land/milieu-en-omgeving/vleermuizen(2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%2
0vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf (2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting
%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%
20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf (2013) 

Polen P Medlem
sstat 

N J (NGO-
retningslinjer 
2009 ikke 
opdateret, 
udkast til 
officielle 
retningslinjer 
anbefalet af 
NGO'er) 

N 
(udkast 
til 
officielle 
retningsl
injer 
ikke 
officielt 
godken
dt, men 
anvend
es 
almindel
igvis) 

Ytyczne dotyczace oceny 
oddzilywania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_odd
zialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf  

  Medlem
sstat 

   Temporary Polish Guidelines for 
Assessment Of Wind Farm 
Impacts on Bats 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/
Guidelines_Poland.doc 
  

Portugal P Medlem
sstat 

  J Diretrizes para a consideração de 
morcegos em programas de 
monitorização de Parques Eólicos 
em Portugal continental (2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs
/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resou
rce/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-
eolicos-out2017.pdf  
 Udkast til ny version (2017) afventer godkendelse fra 
myndighederne 

Rumænien P Medlem
sstat 

N J N 18th Meeting of the Advisory 
committee (2013) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2 
 

Slovakiet P Medlem
sstat 

N N N   

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
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Sverige P Medlem
sstat 

N N N   

Det 
Forenede 
Kongerige  

P Medlem
sstat 

N J J Bats and onshore wind turbines, 
interim guidance (2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

  Medlem
sstat 

   Bats and Onshore Wind Turbines 
Survey, Assessment and 
Mitigation (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 

  Medlem
sstat 

   Renewable Energy Planning 
Guidance Note 3 (Cornwall) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  Medlem
sstat 

   Recommended approach for bats 
and single, small wind turbines in 
Cornwall 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  Medlem
sstat 

   Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Algeriet U MENA N N N   

Andorra U OECD N N N   

Armenien U OECD N N N   

Aserbajdsjan U OECD N N N   

Hviderusland U OECD N N N   

Bosnien-
Hercegovina 

U OECD N N N   

Hellige Stol U OECD N N N   

Iran  U MENA N N N   

Irak U MENA N N N   

Jordan U MENA N N N   

Kasakhstan U MENA N N N   

Kuwait U MENA N N N   

Libanon U MENA N N N   

Libyen U MENA N N N   

Liechtenstein U OECD N N N   

Marokko U MENA N N N   

Palæstinensi
sk AT 

U MENA N N N   

Den 
Russiske 
Føderation 

U OECD N N N   

Saudi-
Arabien 

U MENA N N N   

Serbien U CC N N J 
(kapitel 
om 
vindmøll
eparker 
i 

Bats and Environmental Impact 
Assessment  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
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national
e VVM-
retningsl
injer for 
flagerm
us) 

Spanien  U Medlem
sstat 

N J N Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Syrien U MENA N N N   

Tunesien U MENA N N N   

Østrig U Medlem
sstat 

N N N   

Grækenland U Medlem
sstat 

N N N   

Tyrkiet U CC N N N   

* MENA: Mellemøsten og Nordafrika 

Tabel 9-3 Nationalt vejledningsdokument, der er anvendt til vurdering af væsentlige virkninger fra vindenergianlæg på fugle 

Lande Titel Link 

Finland Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Ungarn Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

Det Forenede 
Kongerige 

Onshore wind energy https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

Det Forenede 
Kongerige 

Bird Collision Avoidance: Empirical evidence 
and impact assessment 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 

 

  

http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf


 

Europa-Kommissionens vejledende dokument om vindenergianlæg og EU's naturlovgivning 249  

Tabel 9-4 Nationalt vejledningsdokument, der er anvendt til vurdering af væsentlige virkninger fra vindenergianlæg på havpattedyr 

Lande Titel Link 

Finland Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Tyskland Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Nederlandene Kader Ecologie en Cumulatie — 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Nederlandene Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

Det Forenede 
Kongerige 

Statutory nature conservation agency protocol 
for minimising the risk of injury to marine 
mammals from piling noise 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

Det Forenede 
Kongerige 

JNCC guidelines for minimising the risk of 
injury to marine mammals from using 
explosives 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

Det Forenede 
Kongerige 

General advice on marine-renewables 
development 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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TILLÆG F — KOLLISIONSDØDELIGHED FOR FLAGERMUS 

Tabel 9-5 Bilag II-arters (tekst i fed skrift) andel af dødelighed på tværs af Europa (af 9 354 døde dyr registreret mellem 
2003 og 2017).  

Orden/familie Dansk navn Art (EUNIS) Antal rapporterede ofre 

Chiroptera: Miniopteridae Schreibers flagermus Miniopterus schreibersii 11 

Chiroptera: Pteropodidae Egyptisk rousette Rousettus aegyptiacus 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Blasius hestesko-
flagermus 

Rhinolophus blasii 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Rhinolophus euryale Rhinolophus euryale 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Stor hesteskonæse Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 

Chiroptera: Rhinolophidae  Lille hesteskonæse Rhinolophus hipposideros 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Mehelys hesteskonæse Rhinolophus mehelyi 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Bredøret flagermus Barbastella barbastellus 5 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Bechsteins flagermus Myotis bechsteinii 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Myotis blythii Myotis blythii 7 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Langfingret flagermus Myotis capaccinii 0 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Damflagermus Myotis dasycneme 3 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Geoffroys flagermus Myotis emarginatus 4 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Myotis myotis Myotis myotis 7 

 

Samlet set tegner de sig for under 0,5 % af de registrerede døde flagermus (fundet tilfældigt eller under 

overvågningsundersøgelser efter anlæg fra 2003 til udgangen af 2017). I kildedokumentet179 bemærkes det, at disse tal 

"på ingen måde afspejler det faktiske omfang af dødeligheden for flagermus omkring vindmøller", fordi de "udelukkende 

er baseret på dødelighed indberettet til EUROBATS IWG-medlemmer og ikke på den effektive dødelighed, der er beregnet 

under hensyntagen til forskellige kilder til bias, f.eks. undersøgelsesintensitet, ådselsæderes fjernelse af døde dyr, 

afsøgerens effektivitet og procentdel af det afsøgte område". Desuden er bilag II-arter tydeligvis mindre udsatte for 

vindmøller end flere andre arter. 

  

                                                      

179 Rapport fra EUROBATS IWG om vindmøller og flagermus fremlagt på Advisory Committees 23. møde:  
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Tabel 9-6 Andel af registrerede døde flagermus ved den europæiske vindenergianlæg efter art. 

Art* Andel af døde flagermus i Europa 

Pipistrellus pipistrellus 24 % 

Nyctalus noctula 16 % 

Pipistrellus nathusii 17 % 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 % 

Nyctalus leisleri 8 % 

Pipistrellus spp. 7 % 

Pipistrellus kuhlii 5 % 

Hypsugo savi 4 % 

Pipistrellus pygmaeus  5 % 

*De anførte arter tegner sig for mere end 90 % af de registrerede dødsfald på vindmølleparker i Europa i 2003-2017 

(procentdele omfatter ikke døde flagermus, der ikke kunne identificeres). Ingen andre arter overstiger 5 % af de 

registrerede døde flagermus. Alle arter er bilag IV-arter, som omfatter "Alle arter" af Microchiroptera. Ingen af disse arter 

er opført i bilag II til habitatdirektivet. 

Kilde: Rapport fra EUROBATS IWG om vindmøller og flagermus fremlagt på Advisory Committees 23. møde 

(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 
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