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1 Baggrund
Projektet omfatter opsætning af 10 nye vindmøller med en højde på 150 m og
nedtagning af 7 eksisterende ældre vindmøller på Bogø Inddæmningen syd for
Nakskov Fjord tæt på Natura 2000-område nr. 179 Nakskov Fjord og Inderfjord.

Udarbejdet af RBL
Kontrolleret af MAC
Godkendt af MAC

Dette notat indeholder en nærmere Natura 2000-konsekvensvurdering af de forventede påvirkninger på Natura 2000-områderne ved opsætning af vindmøller.

1.1 Projektbeskrivelse
Vindmølleprojektet ved Bogø Inddæmningen omfatter 10 møller hver på 3,3-4,3
MW og med en totalhøjde på 150 meter.
Møllerne placeres på to rækker med en indbyrdes afstand mellem møllerne i rækkerne på ca. 517 i den sydlige række og ca. 550 meter i den nordlige række. Rækkerne kommer til at stå øst-vest med ca. 385 m imellem rækkerne, se Figur 1.1.
Figur 1.1: Kort over projektområdet med placering af vindmøller.

Der arbejdes med 3 forskellige mølletyper, hvis tekniske specifikationer kan ses i
Tabel 1.1.
Området anvendes i dag overvejende til dyrkning.
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Tabel 1.1: Specifikationer på de
3 vindmøllertyper der forventes
anvendt ved Bogø Inddæmningen, samt de eksisterende
vindmøller (Wind World w3700500).

12. november 2020

Parameter
Vindmølleparkens parametre
Antal møller
Møllespecifikationer
Antal vinger
Maks. bredte (m)
Pitch (°)
Rotor diameter (m)
Omdrejningstid (sec)
Navhøjde (m)
Maks. rotorhøjde (m)
Min. rotorhøjde (m)

Vestas
V126

www.niras.dk

Vestas
V136

Gamesa
SG132

Wind World
w3700-500

10

10

10

7

3
4,0
30
126
5
87
150
24

3
4,1
30
136
5
82
150
14

3
4,1
30
132
5
84
150
18

3
1,85
15
37,3
2
35
53,65
16,35

2 Lovgrundlag
Natura 2000-områderne er udlagt inden for EU for at beskytte værdifulde naturområder, dyr og planter, som er omfattet af habitatdirektivet 1 og fuglebeskyttelsesdirektivet 2. I Danmark er fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet indarbejdet i lovgivningen i habitatbekendtgørelsen 3 og beskrevet i den tilhørende vejledning (Naturstyrelsen, 2011) samt udkast til ny vejledning til habitatbekendtgørelsen (Miljøstyrelsen, 2019).
Natura 2000-områderne udgør et økologisk netværk af beskyttede naturområder
gennem hele EU. For hvert af de danske Natura 2000-områder er der udarbejdet
en basisanalyse og en Natura 2000-plan, som beskriver tilstand, trusler og målsætning for områderne. Derudover foreligger der en handleplan for hvert område
med aktiviteter for at forbedre naturtilstanden eller at fastholde en gunstig bevaringsstatus.
Formålet med Natura 2000-netværket er at sikre gunstig bevaringsstatus for de
arter og naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000områder. Gunstig bevaringsstatus er defineret i habitatdirektivet, se nedenstående
boks. Målsætningen er nærmere beskrevet i de enkelte Natura 2000-planer og bevaringsstatus er beskrevet i publikationer og rapporter fra DCE, senest i Fredshavn
et al. 2019.

En naturtypes ”bevaringsstatus” anses for ”gunstig”, når:





det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette
område, er stabile eller i udbredelse, og
den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på langt sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en
overskuelig fremtid, samt når
bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig

1

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle
3 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
2
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En arts ”bevaringsstatus” anses for ”gunstig”, når:






data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten
på langt sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og
artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er
sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket,
og
der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på
langt sigt at bevare dens bestande

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der laves en konsekvensvurdering af planer og
projekter, som vil være placeret inden for de beskyttede områder eller kan påvirke
ind i de beskyttede områder og påvirke udpegningsgrundlaget. Det skal vurderes,
om projektets påvirkning af Natura 2000-området er væsentlig (”foreløbig konsekvensvurdering”). Hvis påvirkningen ikke er væsentlig, kan projektet gennemføres
efter indhentelse af nødvendige tilladelser. Hvis påvirkningen er væsentlig, skal
det vurderes, om den kan skade Natura 2000-området under hensyn til områdets
bevaringsmålsætninger (”nærmere konsekvensvurdering”).
Vurderingen skal også omfatte mulige kumulative påvirkninger, som typisk ses
som en forstærkning af påvirkningen af en given miljøkomponent (f.eks. øget forstyrrelse af en artsgruppe), men det kan også være mere komplekse påvirkninger
ved at samspillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger.
Ved den indledende vurdering af projektet har det ikke umiddelbart kunne afvises
af projektet kan have væsentlig påvirkning af nærliggende Natura 2000-område i
forhold til habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1. Dette dokument er en egentlig konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 2. Indholdet af
denne nærmere konsekvensvurdering er udarbejdet i overensstemmelse med de
krav og retningslinjer, som fremgår af habitatbekendtgørelsen.

3 Metode
Beskrivelserne og vurderingerne af områder, arter og naturtyper, der er omfattet
af internationale naturbeskyttelsesbestemmelser er baseret på relevant eksisterende viden, herunder oplysninger fra Natura 2000-planerne, Natura 2000-basisanalyserne, relevant faglitteratur og faglige rapporter såsom Håndbog om arter på
habitatdirektivets bilag IV (Søgaard & Asferg, 2007), Dansk Pattedyrsatlas
(Baagøe & Jensen, 2007), DOF-basen (Dansk Ornitologisk Forening, 2020), Miljøstyrelsens artsbeskrivelser (Miljøstyrelsen, Artsleksikon, 2020) og målrettede feltundersøgelser (Durinck & Johansen, 2019; Durinck & Johansen, 2020).
I beskrivelserne, angivelser of bestandsstørrelser og vurderingerne er der som udgangspunkt brugt informationer fra basisanalyserne til den kommende Natura
2000-planperiode (2022-27) som er sendt i høring i maj 2020 (Miljøstyrelsen,
2020), da det er seneste opgørelse over forholdene i Natura 2000-området. Udpegningsgrundlaget heri bygger på seneste revision fra 2019, som dog ikke endeligt er godkendt. Derfor refereres der også til hvilke ændringer der i forhold til
gældende udpegningsgrundlag og Natura 2000-plan (Naturstyrelsen, 2016;
Miljøstyrelsen, 2020)
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3.1 Natura 2000
Myndighedernes forvaltning af Natura 2000-lovgivningen er blandt andet baseret
på vejledningen til habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen, 2011) samt udkast til
ny vejledning til habitatbekendtgørelsen (Miljøstyrelsen, 2019). Praksis i forvaltningen præciseres desuden i forbindelse med sager, som bliver afgjort af EU-domstolen og Natur- og Miljøklagenævnet.
Vejledningen til habitatbekendtgørelsen beskriver ”forsigtighedsprincippet”, som
skal anvendes ved konsekvensvurdering: ”myndigheden skal sikre sig, at det kan
afvises, at en plan eller projekt skader området, dvs. myndigheden skal have vished for, at aktiviteten ikke har skadelige virkninger. Det er tilfældet, når det ud fra
et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke er sådanne
virkninger”. Vejledningen til habitatbekendtgørelsen beskriver desuden kravene til
indholdet af en konsekvensvurdering.
Indholdet af denne konsekvensvurdering modsvarer de krav og retningslinjer, som
fremgår af habitatbekendtgørelsen. Der er foretaget en gennemgang af de beskyttelsesmæssige interesser, en vurdering af miljøpåvirkninger på relevante arter på
udpegningsgrundlaget i både anlægsfasen og driftsfasen samt en vurdering af de
kumulative forhold.
Af habitatbekendtgørelsen fremgår, at konsekvensvurderingen skal vurdere følgende påvirkninger af udpegningsgrundlaget:


”Naturtyper: Påvirkningen på naturtyperne og de forventede eller forudsigelige
ændringer i disse. Der kan være tale om areal-, karakter- eller kvalitetsmæssige ændringer i forhold til den eksisterende arealmæssige udbredelse og beliggenhed, ændring af sammensætningen af relevante eller karakteristiske arter
af dyr og planter, den procentvise fordeling af naturtyper inden for det berørte
område, naturtypernes sårbarhed, funktion som spredningskorridorer eller lignende”.



”Arter: Påvirkningen på arterne og de forventede eller forudsigelige indvirkninger på f.eks. bestandsstørrelse, sårbarhed, artens fødegrundlag, yngleaktivitet
og yngelpleje, muligheder for at raste, fouragere, overvintre eller skifte svingfjer (fælde), samt oplysninger om hvorvidt artens konkurrenceevne ændres
som følge af ændrede levestedsvilkår, f.eks. på grund af mindre eller fragmenterede levesteder, væsentlige forstyrrelser mv.”.

EU-kommissionen har udgivet ikke-bindende retningslinjer vedrørende påvirkning
af fugle og flagermus fra vindmøller (European Commision, 2011). Disse retningslinjer lægges bl.a. til grund for vurderingerne.
Konsekvensvurderingen omfatter vurdering af projektet i forhold til bevaringsmålsætningerne for fugle og flagermus. Det vurderes om arternes bevaringsstatus i
beskyttelsesområdet kan blive ændret som følge af projektet. Konsekvensvurderingen fokuserer på risiko for kollision, forstyrrelse, barriereeffekt, og habitattab.

3.2 Bilag IV-arter
I forhold til bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller
ødelægger arternes yngle- og rasteområde i arternes naturlige udbredelsesom-
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råde. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den
økologiske funktionalitet af et yngle– eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.
Denne rapport indeholder ikke en vurdering af påvirkningen på bilag IV-arter i området, da dette vurderes i miljøkonsekvensrapporten, hvor alle øvrige påvirkninger
på natur også vurderes.

4 Natura 2000-områderne
Projektområdet er beliggende lige op af Natura 2000-område nr. 179 Nakskov
Fjord og Inderfjord. Natura 2000-området omfatter habitatområdet: H158 Nakskov Fjord og Fuglebeskyttelsesområdet: F88 Nakskov Fjord og Inderfjord.
Natura 2000-området Nakskov Fjord og Inderfjord har et samlet areal på 8.474
ha, hvoraf 7.612 ha er hav. Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte det rige fugleliv i fjorden - både ynglende fugle, rastende trækfugle og
overvintrende fugle.
Området omfatter størstedelen af Nakskov Fjord, Sønder Nor og et havareal umiddelbart vest for fjorden ude i Langelandsbæltet. Desuden indgår Nakskov Inderfjord, der er en brakvandssø syd for Nakskov By og med forbindelse til fjorden via
sluseporte.
Nakskov Fjord er generelt et åbent marint område med meget lavvandede partier
og forskellige bundforhold lige fra rev til sandbanker. Fjorden er gennemskåret af
flere dybere sejlrender fra Langelandsbæltet ind mod Nakskov By i bunden af fjorden. I den sydlige del af fjorden findes den store lavvandede kystlagune, Sønder
Nor. Der findes 10 øer og holme i fjorden, hvoraf den største er Enehøje. De største øer indeholder landbrug og beboelse, mens de mindste er sandrev. Derudover
indgår den 5,5 km lange krumodde, Albuen, samt lavtliggende delvist inddigede
arealer langs sydkysten i Natura 2000-området.
Fjordbunden udgøres primært af områder med sandbunde uden ålegræs, og på de
større sten kan findes fastsiddende tangplanter (alger) og blåmuslinger. Andre steder i fjorden er der faste sandbunde med grus, sten og blåmuslinger.
I de marine områder findes desuden områdets eneste habitatart på udpegningsgrundlaget, det marine pattedyr marsvin. De marsvin, som findes i dette Natura
2000-område, er en del af en den store bælthavsbestand, som er estimeret til at
være på omkring 40.000 marsvin.
Landarealet udgøres af øerne i fjorden og kysten omkring. Der findes både inddigede arealer og arealer med naturlig kystdynamik, som f.eks. strandengs- og klitarealerne på Albuen. Den lysåbne natur består hovedsageligt af dynamiske klit- og
strandengsarealer både inddigede og andre med fri kystdynamik. Overordnet set
er hovedparten af områdets lysåbne naturtyper i moderat til god naturtilstand.
Området er generelt karakteriseret ved, at hovedparten af de lysåbne arealer plejes og disse er i god tilstand. I nogle af kystnaturtyperne er der opvækst af invasive arter såsom rynket rose.
I fjorden og Langelandsbæltet er der kortlagt flere større arealer med marine habitatnaturtyper, især habitatnaturtyperne bugter og vige samt sandbanke er kortlagt
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på betydelige arealer. I den indre lavvandede del dominerer de sandede bundtyper, og kun i den vestligste del ud mod Storebælt blottes morænebund med stenede bundtyper. I den vestlige del af området findes en ”stenryg” gående i nordøst-sydvestlig retning. Der forefindes enkelte større sten spredt i området, disse er
oftest bevokset med trådformede rødalger.
Bestandene af områdets ynglefugle er varierende, men der er årlige ynglebestande
af klyde og havterne. Rovfuglene rørhøg og havørn yngler også sporadisk i området. De kortlagte levesteder for nogle af ynglefuglene er overvejende i moderat til
god tilstand, mens enkelte er i høj tilstand.
Trækfuglene samles ofte i dette Natura 2000-område i de lavvandede bugter, som
både danner fødegrundlag for fuglene samt yder beskyttelse mod prædation fra
rovdyr såsom ræv. De seneste år har der været større flokke af især troldand og
blishøne, men også grågås og knopsvane besøger området. Yderligere kan sangsvane, bramgås og taffeland opleves i området, mens sædgås indimellem er fraværende.
Det vurderes, at habitatområde H158 Nakskov Fjord og fuglebeskyttelsesområde
F88 Nakskov Fjord og Inderfjord ligger indenfor et område, der potentielt kan blive
påvirket af projektet.

4.1 Habitatområde H158: Nakskov Fjord
Som det ses af Figur 4.1 udgøres Nakskov Fjord primært af marine naturtyper,
som ikke påvirkes direkte af projektet. De terrestriske naturtyper findes hovedsageligt på albuen og øerne i Nakskov Fjord. Enkelt findes dog også tæt på projektområdet. I den følgende beskrivelse dækkes de habitatnaturtyper der forekommer
tættest på projektområdet. For beskrivelser af de øvrige naturtyper henvises der
til basisanalyserne for Natura 2000-områder (Miljøstyrelsen, 2020).
Figur 4.1. Oversigt over habitatnaturtyper i Habitatområde
nr. 158 Nakskov Fjord
(Miljøstyrelsen, 2020).
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Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H158 Nakskov Fjord er 18 habitatnaturtyper og en art (se Tabel 4.1). Af de 18 naturtyper er fire prioriteret (markeret
med * i Tabel 4.1).
Tabel 4.1: Udpegningsgrundlag for habitatområde H158
Nakskov Fjord (Miljøstyrelsen,
2020).

4.1.1

Habitatnaturtyper
For de terrestriske naturtyper, der er kortlagt i området, er naturtyperne generelt
karakteriseret ved, at der på stenede eller grusede strande, hvor havet aflejrer
tang eller grus, dannes bl.a. strandvold med flerårige planter (1220) med en relativ stabil flerårig vegetation. På klinter og klipper ganske nær havet, typisk præget
af saltpåvirkning og naturlige forstyrrelser, findes habitattypen kystklint/klippe
(1230).
Langs mere beskyttede kyster, hvor vind- og bølgeenergien er reduceret på grund
af en lavere vanddybde og læ, dannes strandengstyper præget af salttolerante
græsser og urter, typisk betinget af tidvise oversvømmelser med saltvand. Ud
over den egentlige strandeng og strandrørsump (1330) med en mere eller mindre
stærk zonering findes enårig strandengsvegetation (1310), som koloniserer mudder- og sandflader. Strandeng er den eneste terrestriske habitatnaturtype, der forekommer tæt på projektområdet. Der findes enkelte kortlagte strandenge langs
kanten af Nakskov Fjord tæt på projektområdet.
Etableringen af vindmøllerne kan eventuelt påvirke naturhabitattyperne gennem
aflejringer af støv eller gennem midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med
støbning af fundamenter.
Samlet vurderes at kun habitatnaturtypen strandeng og strandrørsump (1330) i
Natura 2000-området potentielt kan blive påvirket af opsætning og drift af vindmøller, og derfor behandles kun denne naturtype i indeværende rapport, da projektet ikke vil skade de øvrige naturtyper, da de ligger langt væk (> 4 km) eller er
marine naturtyper, som ikke vil blive påvirket af projektet.

4.1.2

Arter
Der er en art på udpegningsgrundlaget for habitatområdet: marsvin.
Marsvin forekommer kun i de dybere dele af de marine dele af Natura 2000-området og derfor ikke nær projektområdet. Opstilling og drift af vindmøllerne vil ikke
generere undervandstøj eller andre påvirkninger af det marine miljø, som kan påvirke marsvin og dermed vil der ikke være skade af marsvin på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 179 Nakskov Fjord og Inderfjord.
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Bevaringsmålsætninger
Det overordnede mål for Natura 2000-område 179 er (Naturstyrelsen, 2016):
o

o

o
o

At Nakskov Fjord og Nakskov Inderfjord har god vandkvalitet og en artsrig
undervandsvegetation med tilknyttet dyreliv. Sammensætningen af dyreog plantelivet tilfredsstiller livsbetingelserne for de internationalt vigtige forekomster af trækkende og rastende vandfugle, bl.a. sangsvane, sædgås og
troldand, som Danmark har et særligt ansvar for at beskytte.
At sikre og genskabe fri landskabsdannelse og kystdynamik flere steder i
området, hvor det ikke strider mod væsentlige samfundsmæssige interesser.
At opnå og sikre gunstig bevaringsstatus for områdets truede arter: alm.
ryle, splitterne og dværgterne og den truede naturtype: surt overdrev.
Områdets økologiske sammenhæng og robusthed (dets økologiske integritet) sikres som helhed i form af
 en hensigtsmæssig drift og hydrologi
 en lav næringsstofbelastning samt
 gode etablerings- og spredningsmuligheder for arterne.

4.2 Fuglebeskyttelsesområde F88 Nakskov Fjord og Inderfjord
Fuglebeskyttelsesområdet F88 Nakskov Fjord og Inderfjord er udpeget for et rigt
fugleliv og derfor er listen af arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 88 også forholdsvis lang og angivet i Tabel 4.2 (Miljøstyrelsen, 2020).
Af arterne på udpegningsgrundlaget blev der ikke registreret taffeland, troldand,
blishøne, engryle, klyde, dværgterne, fjordterne, havterne, splitterne og rødrygget
tornskade i eller omkring vindmølle-projektområdet under feltarbejdet og derfor
medtages de nævnte arter ikke i beskrivelserne og vurderingerne herunder.
Engryle og splitterne er foreslået fjernet på udpegningsgrundlaget og fremgår derfor ikke af Tabel 4.2. Dog blev blishøne, alm. ryle, klyde og fjordterne observeret
fåtalligt under optællinger af fjordarmen lige nord for projektområdet (Durinck &
Johansen, 2020).
Vurderingen fokuserer derfor på følgende arter:



Ynglefuglene havørn og rørhøg
Trækfuglene knopsvane, sangsvane, grågås, sædgås og bramgås

Tabel 4.2: Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. F88 Nakskov Fjord
(Miljøstyrelsen, 2020).

4.2.1

Ynglende fugle
I Tabel 4.3 ses forekomst af ynglefugle på udpegningsgrundlaget for F88 ved NOVANA-overvågningen fra 2004 til 2019 (Miljøstyrelsen, 2020).
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Tabel 4.3: Registrerede ynglefugle i fuglebeskyttelsesområde nr. F88 Nakskov Fjord
ift. arterne på udpegningsgrundlaget (Miljøstyrelsen,
2020).

Havørn
Havørn er en fåtallig ynglefugl, som findes spredt over hele Danmark på nær
Bornholm. Efter havørnens tilbagekomst som dansk ynglefugl i midten af
1990’erne har bestanden været i fremgang, og der blev i 2019 registreret 103
succesfulde ynglepar i 2019 og 130 unger (Skelmose & Larsen, Projekt Ørn Årsrapport 2019, 2019). Artens ynglelokaliteter udgøres af områder ved kysten eller ved større søer med skov og fourageringsområder i form af fladvandede kystnære områder, laguner og andre vandområder
I fuglebeskyttelsesområdet blev der i 2017 og 2018 ikke registreret ynglende havørn i forbindelse med NOVANA-overvågningen (Miljøstyrelsen, 2020). Den seneste
registrering er tilbage i 2009, hvor et par ynglede ved Nakskov Fjord (Skelmose &
Larsen, Projekt Ørn - Årsrapport 2019, 2019). Der er dog registreret op til 5 havørne rastende i fuglebeskyttelsesområdet de seneste år. Der blev registeret havørn flere gange under feltarbejdet i 2018 og 2019 men kun få havørne passerede
igennem vindmølleparken (Durinck & Johansen, 2020; Durinck & Johansen, 2019).
Rørhøg
Rørhøg yngler primært i vådområder med veludviklede rørskove og fouragerer
desuden ofte over dyrkede marker, enge og græsarealer. Rørhøg er almindeligt forekommende i store dele af landet, hvor den kan finde egnede ynglelokaliteter.
Den samlede danske ynglebestand blev i 1980’erne opgjort til ca. 600 ynglepar.
Ynglebestanden er siden vokset en smule, og det vurderes at den danske ynglebestand er nogenlunde stabil (Miljøstyrelsen, 2020).
I 2019 blev der registreret 2 ynglepar, mens der i 2017 ikke blev registreret nogle
ynglepar i Natura 2000-området. I dette område forekommer yngleparrene især i
de store sammenhængende rørskovsarealer omkring Nakskov Inderfjord. Under
feltarbejdet blev der derudover set op til 3 rastende rørhøge sydøst for projektområdet (Durinck & Johansen, 2020).
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Rastende fugle
I Tabel 4.4 ses forekomst af trækfugle på udpegningsgrundlaget for F88 ved NOVANA-overvågningen fra 2004 til 2019. I perioden 2004-2009 vises den største forekomst gennem perioden. For perioden 2010-2017 vises der årlige data
(Miljøstyrelsen, 2020).

Tabel 4.4: Registrerede rastende fugle i fuglebeskyttelsesområde nr. F88 Nakskov
Fjord ift. arterne på udpegningsgrundlaget
(Miljøstyrelsen, 2020).

Knopsvane
Knopsvane er både som fælde- og trækfugl almindelig over hele landet. Den optræder som trækfugl i Danmark primært i lavvandede fjorde og vige med udbredt
undervandsvegetation. De overvintrende knopsvaner er fordelt overalt langs Danmarks beskyttede kystområder og i mange søer. Set gennem et længere perspektiv vurderes bestanden af rastende og overvintrende knopsvaner i Danmark at
være stabil, med de udsving der naturligt ses i bestandene.
Knopsvane har en ret fluktuerende og ustabil forekomst som trækfugl i dette område, men overordnet set har artens forekomst i området en faldende tendens i
perioden 2010-2017. I forbindelse med feltarbejdet blev der fundet enkelte knopsvaner, der gennemfløj den planlagte vindmøllepark. Disse fugle var nok lokale
fugle, der passerede projektområdet i forbindelse med fødesøgning på markerne i
Bogø Inddæmningen. I hvert fald blev der registeret en del større flokke på op til
240 knopsvaner i 2019 (Durinck & Johansen, 2020).
Figur 4.2. Forekomsten af rastende knopsvaner under feltarbejdet i 2019.

Sangsvane
Sangsvane yngler i det nordlige Europa og i det nordlige Rusland. Fuglene overvintrer i Nordvesteuropa med tyngdepunkt i Danmark. Sangsvanen optræder som
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træk- og vintergæst i områder med gode fødemuligheder. Sangsvaner søger især
føde på landbrugsarealer, særligt høstede majsmarker. Sangsvane har en fluktuerende forekomst som trækfugl i dette område i overvågningsperioden 2004-17,
men overordnet set har artens forekomst i området en stabil tendens i overvågningsperioden 2010-17 (Miljøstyrelsen, 2020).
Sangsvare blev set flyve gennem projektområdet 22 gange som en del af fødesøgningen på marker indenfor og omkring projektområdet (Durinck & Johansen,
2020). Det blev observeret at sangsvanerne morgen og aften pendlede fra overnatning på fjorden og den daglige fødesøgning på markerne.
Figur 4.3. Forekomsten af rastende sangsvaner under feltarbejdet i 2019.

Grågås
Grågås er en udbredt ynglefugl i Danmark. Den danske ynglebestand suppleres i
efteråret af trækfugle fra Norge, der trækker gennem Jylland og fugle fra Sverige,
der trækker igennem Østdanmark. Både den overvintrende bestand og trækbestanden har igennem en lang årrække været stigende. Grågås har en fluktuerende
forekomst som trækfugl i dette område. Overordnet set har artens forekomst i
området en faldende tendens i overvågningsperioden 2010-2017. (Miljøstyrelsen,
2020)
Grågås græsser i store antal på enge og strandenge i umiddelbar nærhed af Nakskov Fjord. Også indenfor projektområdet med op til 1.000 grågæs (Durinck &
Johansen, 2020). Af afgørende betydning for artens tilstedeværelse i området er
desuden de store lavvandede vandflader, som anvendes som raste- og overnatningslokalitet for grågås, der sidst på dagen flyver til sikker og uforstyrret overnatning på vandet.
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Figur 4.4. Forekomsten af rastende grågås under feltarbejdet i 2019.

Sædgås
Den danske bestand af sædgås er i nedgang, som muligvis skyldes, at flere sædgæs overvintrer i Sverige. Den internationale biogeografiske bestand af sædgås
har været stabil eller voksende. Sædgås har en meget fluktuerende forekomst
som trækfugl i dette område i 2004-17, og har overordnet set en faldende tendens
i forekomsten (Miljøstyrelsen, 2020).
Som for de andre gæs og svaner søger sædgås føde på markerne og overnatter på
fjorden. Under feltundersøgelserne blev der set en del rastende sædgæs indenfor
projektområdet (op til 550) ligesom sædgås blev set gennemflyve projektområdet
55 gange (Durinck & Johansen, 2020).
Figur 4.5. Forekomsten af rastende sædgås under feltarbejdet i 2019.
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Bramgås
De bramgæs, der kommer til Danmark i træktiden, kommer primært fra ynglepladserne i Sibirien. Arten havde tidligere sin hovedforekomst i Vadehavsområdet,
men registreres nu i stort antal i Østdanmark. Bramgås har en meget fluktuerende
forekomst som trækfugl i området i perioden 2004-17. Overordnet set har artens
forekomst i området en stabil til faldende tendens 2010-17. (Miljøstyrelsen, 2020)
Bramgås er den hyppigst registrerede art indenfor projektområdet ligesom bramgås oftest observeredes at gennemflyve projektområdet. Som det ses af Figur 4.6
forekom bramgås på marker både indenfor og udenfor projektområdet (Durinck &
Johansen, 2020). De seneste 10 år er der regelmæssigt observeret 5.000-9.000
bramgæs årligt når der var flest bramgæs i området. Dette er ikke afspejlet i NOVANA-overvågningen da optællingerne her foretages i måneder med relativt få
gæs i området (Miljøstyrelsen, 2020). Under feltarbejdet sås der flokke op til
6.200 bramgæs (Durinck & Johansen, Fugleobservationer ved Bogø Inddæmning,
2020). I DOFbasen er der dog talt op til 9.000 i 2019 (DOFbasen, 2020).
Figur 4.6. Forekomsten af rastende bramgås under feltarbejdet i 2019.

4.2.3

Bevaringsmålsætninger
I Natura 2000-planen er der opstillet konkrete målsætninger for flere af fuglearterne på udpegningsgrundlaget. For arterne der potentielt påvirkes af vindmølleprojektet er følgende målsætninger opstillet:




Tilstanden og det samlede areal af levesteder for sangsvane, grågås og bramgås som trækfugl i området sikres eller øges, således at der findes tilstrækkelige egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne, så området kan huse en
tilbagevendende rastebestand på 2.700 sangsvane, 5.700 grågås og 5.400
bramgås.
Tilstanden og det samlede areal af levestederne for knopsvane, sædgås, taffeland, troldand, blishøne og havørn som trækfugl i området sikres eller øges, således at der findes egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne. Afgørelser
i forbindelse med konsekvensvurdering baseres på en konkret vurdering.
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5 Konsekvensvurdering
Projektet kan potentielt påvirke habitatnaturtypen strandeng, der er på udpegningsgrundlaget for habitatområde H158. Derudover kan fuglearterne knopsvane,
sangsvane, grågås, sædgås, bramgås, havørn og rørhøg, der er på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F88 også blive påvirket af projektet. I det
følgende vurderes potentielle påvirkninger fra projektet på naturtypen og de pågældende arter.

5.1 Habitatområde H158: Nakskov Fjord
I anlægsfasen kan der være en risiko for støv fra anlægsarbejdet aflejres på de
kortlagte strandenge nærmest projektområdet. Det vil dog være i meget begrænset omfang og nok formodentlig mindre end de støvaflejringer, der årligt forekommer fra landbrugsdriften af markerne i og omkring projektområdet. Dermed vurderes det, at en evt. aflejringen af støv fra anlægsarbejdet ikke medfører skade på
habitatnaturtypen strandeng på udpegningsgrundlaget.
Eventuel grundvandssænkning ved etablering af vindmøllefundamenter vurderes
at være af begrænset omfang (få uger) og afstanden på mindst 400 m til nærmeste strandeng vil sikre at aktiviteten ikke vil kunne skade naturtypen.
Direkte habitattab vil ikke forekomme i forbindelse med anlæg eller drift af vindmølleparken på Bogø Inddæmningen, da projektområdet ligger udenfor Natura
2000-området og de kortlagte habitatnaturtyper.

5.2 Fuglebeskyttelsesområde F88
Fugle kan påvirkes af kollisioner, barriereeffekt og direkte habitattab ved opstilling
af vindmøllerne. Støj fra anlægsarbejdet kan også forstyrre fuglene.
Der er observeret en del fugle indenfor projektområdet, der er på udpegningsgrundlaget for nærliggende fuglebeskyttelsesområde. Som beskrevet i afsnit 4.2
forekommer andefugle, vadefugle og spurvefugle på udpegningsgrundlaget ikke i
området og omtales derfor ikke yderligere i vurderingerne (det gælder arterne taffeland, troldand, blishøne, klyde, dværgterne, fjordterne, havterne og rødrygget
tornskade).

5.2.1

Kollision
Kollision kan ske, når fugle, som flyver gennem området, kolliderer med vindmøllerne og bliver dræbt. Der er risiko for kollision både ved lokale bevægelser indenfor eller mellem yngle-, fouragerings- og rasteområder eller ved årlige træk mellem yngleområder og vinterkvarterer. Risikoen for kollision varierer afhængig af
bl.a. arternes undvigeadfærd og ydre faktorer som vejrforhold, landskabets udformning og betydning samt møllernes udformning og placering i landskabet.
(Rydell, et al., 2012; Hötker, Thomsen, & Jeromin, 2006).
Kollisionsrisikoen for fugle afhænger bl.a. af flyvehøjden, da flyvninger i rotorhøjde kan medføre kollisioner. For projektet er rotorhøjden fra 14, 18 eller 24 til
150 m.o.t. afhængigt af mølletypen. Ved feltundersøgelserne 2019-20 er der registreret flyvehøjder som primært er under rotorhøjde eller i rotorhøjde (Durinck &
Johansen, 2020).
Kollisionsrisikoen for fugle er større for arter, som er relativt store og tunge og
manøvrerer dårligt, bl.a. svaner. Undersøgelser tyder desuden på, at rovfugle lige-

16
Naturkonsekvensvurdering af vindmøller ved Bogø Inddæmningen.docx

HOFOR A/S

12. november 2020

www.niras.dk

ledes er mere udsatte, særligt store og mellemstore arter som svæver, f.eks. havørn (Rydell, et al., 2012). Arter med høj undvigerespons, som f.eks. gæs, ænder
og vadefugle ser ud til at have en lavere kollisionsrisiko (Hötker, Thomsen, &
Jeromin, 2006).
Placering af møllerne på vigtige trækruter eller andre områder med stor flyve-aktivitet øger kollisionsrisikoen for fugle. Projektområdet vurderes ikke at ligge direkte
på en vigtig trækrute for landfugle. De registrerede fugle i området udgøres hovedsageligt af fugle der søger føde på markerne og overnatter på fjorden. Især
bramgås og sædgås havde mange registreringer (Durinck & Johansen, 2020). Af
arterne på udpegningsgrundlaget for F88 var bramgås den hyppigste. For at bedømme risikoen for kollisioner blev der udarbejdet kollisionsmodelleringer efter
metoder udviklet af de skotske myndigheder (Band, Madders, & Whitfield, 2007).
Band modelleringen består af 2 trin:
1. Først beregnes antallet af fugle, der passerer gennem møllernes rotorhøjde
2. Dernæst beregnes sandsynligheden for at den enkelte fugle rammes mens fuglen flyver igennem møllerotoren

Trin 1 beregnes på baggrund af de observerede fugleforekomster nær vindmøllerne. Dette gøres lidt forskelligt for fugle, det pendler på tværs af vindmølleparken (f.eks. gæs og svaner), og fugle der opholder sig i længere tid i luftrummet
(f.eks. rovfugle).
For fugle, der passerer igennem vindmølleparken på daglige bevægelser i området, benyttes følgende tilgang:
1. Først identificeres et risiko-vindue, som fuglene flyver igennem. Denne er lig
bredden af vindmølleparken i fuglenes generelle flyveretning ganget med den
maksimale rotorhøjde.
2. Så estimeres årligt antal af fuglepassager gennem risikovinduet.
3. Dernæst beregnes det totale bestrøgne 4 areal vinkelret på flyveretningen.
4. Dette beregnes så som en andel af risikovinduet.
5. Endeligt beregnes antal fuglepassager gennem risikovinduet, der kommer igennem det bestrøgne areal.
For fugle der opholder sig i luftrummet i længere tid, så som rovfugle der svæver
rundt, beregnes det ud fra volumen af luftrummet på følgende måde:
1. Først identificeres risikovolumen af vindmølleparken (arealet af vindmølleparken gange totalhøjden)
2. Dernæst beregnes det totale bestrøgne areal
3. Fuglenes ophold i risikovolumen estimeres
4. Derefter estimeres volumen der bestryges
5. Så beregnes tiden det tager en fugl at passere igennem rotorvolumen
6. Endeligt beregnes antallet af passager gennem møllerotoren.
I det følgende gennemgås beregningerne for de arter, der optrådte i store nok antal til at kunne foretage kollisionsmodelleringer. For de øvrige arter var antallet for

Det bestrøgne areal er det areal som vindmøllevingerne passerer henover når de drejer
rundt. Det svarer til en cirkel med længden af møllevingerne (inkl. navet) som radius.
4
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lavt i projektområdet til at lave beregninger og derfor vil antallet af kollisioner
også være tilsvarende lavt, hvorfor udpegningsgrundlaget vurderes ikke at skades
af opstillingen af vindmølleparken. Der er i beregningerne regnet på de nye vindmøller og de gamle for at kunne vurdere ændringen i påvirkningen når de gamle
møller erstattes af nye.

Tabel 5.1: Antallet af fugle
observeret under feltarbejdet
2019 ved Bogø Inddæmningen fordelt på måneder.

Tabel 5.2: Antallet af fugle
observeret indenfor den kommende vindmøllepark under
feltarbejdet 2019 fordelt på
de enkelte måneder.

Tabel 5.3: Andelen af hver
fugleart der flyver i en højde
med fare for kollisioner med
vindmøllerne angivet for hver
vindmøllemodel.

Species
Bramgås
Grågås
Havørn
Knopsvane
Sangsvane
Sædgås

Okt.
5337
74

Nov.
23174
24

Dec.
2580
185

25
713

Species
Bramgås
Grågås
Knopsvane
Sangsvane
Sædgås

Okt.
1342
14
4

Species

Vestas V126

4
328

Nov.
22147
24
25
702

315

Bramgås
Grågås
Knopsvane
Sangsvane
Sædgås

82,2
71,2
74,4
41,0
64,7

Feb.
520
2

23
16
260

Jan.
8630
25
1
2
13
759

Dec.
2580
180
8
19
260

Jan.
4250
22
2
13
734

Feb.

Vestas V136

Mar.

Apr.
240

Maj
3560
11
1
5

Mar.

Apr.

Maj
2360
9
5

179
118
165

2
4
118
116

Gamesa SG132

94,9
86,8
85,6
77,7
89,2

90,4
77,2
85,6
51,5
78,2

Wind World
x3700-500
52,8
69,6
57,8
55,9
68,1

De fleste arter i området foretager daglige passager af vindmølleparken og beregnes efter den første metode. Kun havørn opholder sig i længere tid i luftrummet og
derfor skal modelleringen foretages efter den anden metode. Som angivet ovenfor
beregnes først risikovindue for arterne.
5.2.1.1

Trin 1
Dette gøres i den første metode ved at sammenligne arternes generelle trækretning med den maksimale bredde af vindmølleparken i ved passager i den retning.
Derefter ganges med den maksimale højde af vindmølleparken og resultaterne kan
ses i Tabel 5.4.

Tabel 5.4: Generelle flyveretning og risikovindue for de
enkelte arter brugt i model 1.

Art

Bramgås
Grågås
Knopsvane
Sangsvane
Sædgås

Generelle
trækretning
Øst/vest
Øst/vest
Nord/syd
Sydøst/nord
vest
Øst/vest

Bredde
af vindmølleparken
(m)
711
711

Risikovindue (m2)

89.586
89.586

96.696
96.696

93.852
93.852

Wind
World
x3700500
26.520
26.520

2.327

293.202

316.472

307.164

86.797

2.037

156.662

277.032

256.884

75.980

711

89.586

96.696

93.852

26.520

Vestas
V126

Vestas
V136

Gamesa
SG132
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For havørn beregnes risikovolumen (der svare til risikovinduet) som vindmølleparkens areal ganget med totalhøjden. Risikovolumen kan ses i Tabel 5.5.
Tabel 5.5: Risikovolumen for
de enkelte mølletyper.

Wind farm area
(km2)

Turbine scenario
Vestas V126
Vestas V136
Gamesa SG132
Wind World x3700-500

Rotor diameter
(m)
126
136
132
37,3

1,363,068.98

Flight risk
volume (m3)
171,746,691
185,377,381
179,925,105
50.842.473

For metode 2 skal der derefter beregnes den samlede volumen (Vr) der bestryges
af vindmølleparken. Dette gøres med formlen:
Vr = N * ϖR2 * (d + l)
Hvor N er antallet af vindmøller, d er den maksimale bredte af rotorbladene (se
Tabel 1.1) og l er længden af de enkelte fuglearter (se Tabel 5.11). Derfor skal volumen beregnes individuelt for de enkelte fuglearter og vindmølletyper. For havørn
er det angivet i Tabel 5.6.
Tabel 5.6: Beregning af den
totale bestrøgne volumen for
havørn.

Mølletype

Antal vindmøller

Rotor radius (m)

10

63
68
66

Maks.
bredde af
rotor (m)
4,0
4,1
4,1

18,65

1,85

Vestas V126
Vestas V136
Gamesa SG132
Wind World
x3700-500

7

Fuglelængde m)

0,80

Totale bestrøgne volumen (m3)
598.511,10
595.595,70
561.075,88
20.277,54

Derefter beregnes i begge modeller antallet af fugle der passerer/opholder sig i risikovinduet/-volumen. Dette gøres ved at tage de månedlige observationer af
fugle (se Tabel 5.1 og Tabel 5.2) og korrigere for dækningsgraden i undersøgelserne. Dette gøres ved at tage antallet af fugle hver måned og dividere med antallet af observationstimer den enkelte måned, for at få antallet af passager i timen.
Herefter ganges der op med det samlede antal timer fuglene er aktive hver måned. Dette timeantal angives som det totale antal lyse timer i måneden tillagt 25%
af de mørke timer (Band W. , 2012). Derved fås det samlede antal årlige passager. Et eksempel er angivet for blisgås i Tabel 5.7.
Tabel 5.7: Eksempel på beregning af antal passager af
en enkelt art der flyver igennem risikovinduet.

Art
Observerede
fugle indenfor mølleområdet [a]
Dækningsgrad (timer)
[b]
Passager pr
time [a x b
= c]
Totale månedlige timer [d]
Total månedlige passager [c x d]

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

20

89

10

9

45

0

0

0

10

10

15

10

10

10

10

11

2,0

8,9

0,7

0,9

4,5

0

0

0

431,5

371,5

356,5

369,3

370,6

460,4

496,3

559,7

863

3306

238

332

1668

0

0

0
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Herefter kan antallet af månedlige passager sammenlignes med andelen af fugle
der flyver i rotorhøjde (se Tabel 5.3) og de enkelte vindmølletyper. Derved kan det
samlede årlige antal passager af fugle der flyver igennem risikovinduet beregnes
som angivet i Tabel 5.8.
Tabel 5.8: Samlede årlige
passager af fugle gennem
vindmølleparken der har risiko
for kollisioner med møllevingerne for hver art og vindmølletype.

Art

Vestas V126

Bramgås
Grågås
Knopsvane
Sangsvane
Sædgås

Vestas V136

1.002.111
5.065
625
2.559
49.986

Gamesa SG132

1.159.990
6.177
718
4.845
68.934

1.101.332
5.492
718
3.212
60.386

Wind World
x3700-500
644.123
4.953
485
3.484
52.590

Ud fra dette kan antallet af årlige passager med risiko for kollisioner beregnes, ved
først at tage risikovinduet og dele med det totale bestrøgne areal for at få forholdet. Herefter ganges dette forhold med det samlede årlige antal passager for at få
det samlede årlige antal gange arten har risiko for kollision med en vindmølle.
Tabel 5.9: Samlede årlige antal gange en fugl har risiko for
kollisioner med møllevingerne
for hver art og vindmølletype.

Flyveretning

Bramgås
Grågås
Knopsvane

Øst-vest
Øst-vest
Nord-syd
Sydøst/nordvest
Øst-vest

Sangsvane
Sædgås

1.394.783
7.049
266

1.738.156
9.280
330

1.605.877
8.009
320

Wind
World
x3700-500
185.779
1,429
43

1.243

2.541

1.635

351

69.573

103.559

88.050

15.168

Vestas
V126

Art

Vestas
V136

Gamesa
SG132

Tilsvarende kan opholdstiden beregnes for havørn i metode 2. Her tages den samlede opholdstid indenfor vindmølleparken fra de enkelte observationer (283 sek.)
og sammenholdes med den samlede observationstid (130,5 timer). Herved findes
den gennemsnitlige andel af hver time havørn opholder sig i risikovolumen (2,17
sek.). Dette kan så ganges op med det årlige antal lyse timer (4492,5), og den
samlede opholdstid for havørn i risikovolumen kan så beregnes til 9742,35 sek.
Herudfra kan antallet af fugle årligt i den bestrøgne volumen beregnes ved at dividere den totale bestrøgne volumen med risikovinduet for de enkelte mølletyper og
gange med den samlede opholdstid for havørn i risikovolumen. For at kunne bruge
dette tal i kollisionsberegningen, og sammenligne det med metode 1, skal tallet
deles med den tid det tager havørn at passere den bestrøgne volumen for de enkelte vindmølletyper. Dette gøres ved at lægge længden af havørn (0,8 m) til den
maksimale bredde af møllevingerne og derefter dele med flyvehastigheden for
havørn (13,6 m/s). Herefter fås antallet af årlige passager af havørn (se Tabel
5.10) som kan sammenlignes direkte antal årlige passager beregnet i metode 1.
Tabel 5.10: Antal årlige passager for havørn i forhold til
mølletype.

Vindmølletype
Vestas V126
Vestas V136
Gamesa SG132
Wind World x3700-500

Opholdstid i risikovolumen
33,95
31,30
30,38
3,89

Passagetid (sek.)

Antal passager

0,35
0,36
0,36
0,19

96,19
86,88
84,32
19,93
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5.2.1.2Trin 2
Herefter kan antallet af kollisioner beregnes i trin 2. Dette gøres ved at indsætte
parametrene for de enkelte arter angivet i Tabel 5.11 i Band-modellen (Band,
Madders, & Whitfield, 2007).
Tabel 5.11: De enkelte arters
parametre brugt i kollisionsmodelleringen.

Tabel 5.12: Sandsynligheden
for kollisioner mellem de enkelte arter og mølletyper.

Parameter
Fuglelængde
(m)
Vingefang
(m)
Flugthastighed (m/s)
Flugttype

Art
Bramgås
Grågås
Havørn
Knopsvane
Sangsvane
Sædgås

Bramgås

Grågås

0,64

0,82

1,38

Knopsvane

Sangsvane

Sædgås

0,80

1,52

1,52

0,75

1,64

2,20

2,23

2,30

1,58

17,0

17,1

13,6

16,2

17,3

17,3

Aktiv

Aktiv

Svæve

Aktiv

Aktiv

Aktiv

Vestas V126
7.3
7,9
8,8
10,8
10,2
7,6

Havørn

Vestas V136
7.2
7,8
7,9
10,7
10,2
7,5

Wind World
x3700-500
13,3
15,0
15,2
21,5
20,9
14,4

Gamesa SG132
7.3
7,9
7,8
10,8
10,2
7,6

De fundne værdier for kollisionsrisiko ved hver passage kan så ganges med det årlige antal fugle med risiko for kollisioner fundet i Tabel 5.9 og Tabel 5.10. Derved
fås det samlede antal kollisioner af fugle årligt hvis fuglene ikke undviger vindmøllerne.
Tabel 5.13: Antal kollisioner
under antagelse at fuglene
ikke undviger vindmøllerne.

Art
Bramgås
Grågås
Havørn
Knopsvane
Sangsvane
Sædgås

Vestas V126

Vestas V136

101.819
557
9
29
127
5.288

Gamesa SG132

125.147
724
8
35
259
7.767

117.229
633
8
35
167
6.692

Wind World
x3700-500
24.709
214
3
9
73
2.184

Dette antal tager dog ikke højde for at fuglene prøver at undgå at blive ramt af
vindmøllerne. I hvor stor grad de enkelte fugle undviger vindmøller og på hvilken
måde afhænger i høj grad af arten og dens flugttype. Den normale undvigerespons er opsummeret af de engelske myndigheder (SHN, 2018). Undvigeresponsen er heri angivet til 99,5% for svaner, 99,8% for gæs og 95% for havørn. Derved får det følgende årlige kollisioner mellem vindmøllerne og fuglene som der er
angivet i Tabel 5.14.
Tabel 5.14: Antal kollisioner
under antagelse af at fuglene
prøver at undvige vindmøllerne.

Art
Bramgås
Grågås
Havørn
Knopsvane
Sangsvane
Sædgås

Vestas V126
203,6
1,1
0,4
0,1
0,6
10,6

Vestas V136
250,3
1,4
0,4
0,2
1,3
15,4

Gamesa SG132
234,5
1,3
0,4
0,2
0,8
13,4

Wind World
x3700-500
49,4
0,4
0,2
0,1
0,4
4,4

De angivne undvigeresponser er dog fremkommet ved iagttagelse af fugles adfærd
overfor nye vindmølleparker. I det pågældende projekt vil der først nedtages 7
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mindre vindmøller, som fuglene allerede i dag udviser undvigerespons overfor.
Derfor er det sandsynligt at fuglene i området allerede i dag har et antal årlige kollisioner med vindmøllerne eller har lært sig at undvige vindmøllerne. De beregnede
kollisioner ved de eksisterende 7 møller er derfor fratrukket det nye antal kollisioner for 10 møller af de tre typer der ønskes opstillet. Det fundne kollisionsantal vil
dog være at betragte som et værste tilfælde. Det er sandsynligt at det reelle antal
kollisioner er mindre.
Tabel 5.15: Det beregnede årlige antal kollisioner i % af det
målsatte antal for arter med
målsatte antal i Natura 2000planen (bramgås, grågås og
sangsvane) (Naturstyrelsen,
2016). For de øvrige arter er
der brugt maks. observerede
antal undtagen Havørn hvor
maks. antal på det vestlige
Lolland (DOFbasen, 2020)

Art

Vestas V126

Vestas V136

Gamesa SG132

Skade

Bramgås

2,86

3,72

3,43

Potentielt

Grågås

0,01

0,02

0,01

Nej

Havørn

1,82

1,82

1,82

Potentielt

Knopsvane

0,04

0,05

0,05

Nej

Sangsvane

0,01

0,03

0,02

Nej

Sædgås

0,62

1,12

0,90

Nej

Det beregnede årlige antal kollisioner udgør op til 3,7% af det målsatte antal
bramgæs (5.400 stk.) i Natura 2000-område nr. 179. Kollisioner i størrelsesordenen 1–2% vurderes ikke at påvirke arterne på bestandsniveau. For de øvrige arter
med angivne målsatte antal er dette 0,03% for sangsvane (målsat til 2.700) og
0,02% for grågås (målsat til 5.700). For knopsvane og sædgås er det estimerede
antal årige kollisioner holdt op imod det maksimale antal observerede individer i
2019 (henholdsvis 240 og 1.000). Dermed vurderes det årlige antal kollisioner for
de mindre hyppige arter også at være under de 1-2% der angives ikke at påvirke
arterne på bestandsniveau.
Selvom antallet af kollisioner for havørn udgør tæt på 2 % af bestanden i Natura
2000-området, vurderes det at antallet af kollisioner ikke vil skade havørn på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, da bestanden i Nakskov Fjord vil
suppleres fra de omkringliggende sunde bestande. Undersøgelser fra Smøla i
Norge har nemlig vist, at selv ved høj dødelighed hos havørne pga. kollision med
vindmøller påvirker det ikke bestanden af havørn, hvis den regionale bestand er
sund og med høj ungeproduktion. Hvis det er tilfældet, vil den lokale bestand tæt
på vindmøllerne suppleres med nye havørne udefra (Rydell, Ottvall, Pettersson, &
Green, 2017). Dette er tilfældet i Danmark og især på Lolland, hvor bestanden af
havørne er i stigning, og der overvintrer mange havørne hvert år (Skelmose &
Larsen, Projekt Ørn - Årsrapport 2019, 2020). Derfor vil bestanden i Nakskov
Fjord kunne suppleres af den overskydende ungeproduktion på Lolland og i det øvrige Danmark. Yderligere viser undersøgelserne fra Smøla at det hovedsageligt er
yngre, uerfarne ørne der har højest kollisionsrisiko, hvorimod gamle havørne lærer
at undgå kendte vindmøller (Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). Dette vil
også være tilfældet for de ynglende havørne der er på udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-området.
For bramgås kan det dog ikke udelukkes at antallet af kollisioner overstiger et niveau, der overstiger hvad populationen i natura 2000-område nr. 179 kan holde
til. Det reelle antal af bramgås indenfor Natura 2000-området kan dog være højere, da der er flere observationer af 6-9.000 indenfor de seneste 5 år (DOFbasen,
2020). Ved de større bestandsstørrelser vil antallet af beregnede årlige kollisioner
udgøre 2,4-3,2% af bestanden i området. Dette er stadig så højt, at det ikke kan
udelukkes af antallet af kollisioner vil medføre skade på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.
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Tabel 5.1: Største årlige forekomster af de undersøgte arter i eller i nærheden af Bogø
Inddæmningen de seneste 10
år (DOFbasen, 2020)

Bramgås
6.0009.000

12. november 2020

Grågås
1.0005.800

Havørn
4-11

Knopsvane
30-107

www.niras.dk

Sangsvane
300-650

Sædgås
1.000-3.000

Det er tydeligt at den mindste vindmølletype (Vestas V126) vil have den mindste
påvirkning af fuglene og derfor vil være at foretrække i forhold til påvirkningen af
fugle.
På grund af den høje påvirkning vil det være nødvendigt at indføre afværgeforanstaltninger for at modgå påvirkningen af bramgås i Natura 2000-området. Dette
kan enten ske ved at reducere antallet af møller, flytte møllerne til et område uden
gæs eller flytte gæssene.
Ved at fjerne møller mod vest, hvor der er flest bramgæs, vil man, ved en reduktion til 8 møller af den mindste type (Vestas V126), komme ned på et kollisionsantal på ca. 2% af det målsatte antal bramgæs i Natura 2000-området. For de øvrige
møllertyper skal antallet af møller sænkes til 6 for at giver den samme effekt. Herved vil man kunne sænke påvirkningen til et niveau hvor der ikke sker skade på
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.
Da bramgås forefindes i en stor del af området er den eneste brugbare afværgeforanstaltning, ud over reduktion af mølleantallet, at tilskynde gæssene til at bevæge sig uden om vindmølleparken. Dette kan enten ske ved aktive skrammeforanstaltninger så som gaskanoner eller lign. Det har dog vist sig at gæs tit vænner
sig til gaskanoner og derfor ikke udviser særlig stor flugtafstand. Ligeledes er det
ikke sikkert at bortskræmning forhindrer gæssenes passage gennem vindmølleparken. Undersøgelser fra Klim Fjordholme viser at gæs i stor gram prøver at flyve
uden om vindmølleparker og kun passere igennem dem hvis de ligger mellem deres overnatningspladser og fødesøgningsområder og derfor vil det have større betydning at styre bramgås brug af området ved at udlægge spildsæd eller roeraster
på marker længere væk fra vindmølleparken eller således at gæssene ikke skal
passere vindmøllerne, når de flyver fra fødesøgningsmarker til overnatningspladers på vandet. Disse overvintringspladser er især i Inderfjorden og Søndernor
(Miljøstyrelsen, 2020).
Forsøg på Lolland og Falster har vist at gæs og svaner i stor stil søger føde på
spild af korn og især roer, samt at de hurtigt tilpasser sig nye områder med føde
(Madsen, Pedersen, Bay, & Clausen, 2020). Undersøgelsen fandt at gæs og svaners fødesøgning på marker med spildsæd især var om efteråret og vinteren (afhængig af hvornår spildsæden nedpløjedes), samt foregik hovedsageligt på større
marker tæt på gæssenes overnatningspladser. Om foråret foretrak gæssene mere
græsmarker, især strandenge (Madsen, Pedersen, Bay, & Clausen, 2020). Undersøgelserne fokuserede på aflastningsmarker med roespild for at undgå afgræsning
af vigtig vintersædsmarker, men resultaterne viser, at det er muligt at styre gæssenes fødesøgningsområder ved udlæg af roespild. Undersøgelserne viste også, at
gæssene hurtigt responderede på ændringer i forekomsten af roespild (Madsen,
Pedersen, Bay, & Clausen, 2020), og derfor er det muligt indenfor få dage at ændre gæssenes adfærd i området, så de ledes væk fra vindmøllerne. Rapporten fra
DCE anbefaler også, at der udlægges afgræssede strandenge for gæssenes ophold
i foråret. Dette kunne let kombineres med udlæg af roespild på nærliggende arealer for at mindske gæs og svaners bevægelser nær vindmøllerne.
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Ved undersøgelserne af fugle ved Bogø Inddæmningen blev det også observeret at
gæs og svaner foretrak marker med roespild (Durinck & Johansen,
Fugleobservationer ved Bogø Inddæmning, 2020), hvilket også er indikeret af de
øvrige observationer i området (DOFbasen, 2020).
Derfor bør det begrænses hvor mange marker med spildsæd, der er sydvest for
Bogø Inddæmningen eller i vindmølleområdet. Ved at begrænse disse afgrødetyper til marker til den nordvestlige del ud mod Langø eller flytte dem mod syd eller
øst for projektområdet, vil man kunne styre bramgæssene udenom vindmøllerne
og dermed begrænse antallet af kollisioner. Alternativt kan der også udlægges foder til gæssene i form af korn eller roer på tilsvarende marker, da det vil have den
samme effekt.
Ved indførelse af afværgeforanstaltninger der tilskynder bramgæssene til at bruge
området på en måde, så de ikke passere igennem vindmølleområdet vurderes det
at det årlige antal kollisioner kan nedbringes til at udgøre under 2% af bestanden i
Natura 2000-området og dermed ikke medføre skade på nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 179 Nakskov Fjord og Inderfjord.
Dette er også sammenholdt med at bramgås på nationalt og internationalt niveau
er i kraftig fremgang og antallet af kollisioner vurderes ikke at udgøre et problem
for de biogeografiske bestande. Ligeledes er det vurderet, at den lokale påvirkning
af bramgås vil kunne suppleres med bramgæs fra udenfor Natura 2000-området.
For en gennemgang af mulige afværgeforanstaltninger henvises til også til afsnit
6.

5.2.2

Forstyrrelse og fortrængning
Forstyrrelse fra møllerne i form af f.eks. støj, vibrationer og færdsel, kan betyde at
fugle ikke længere kan fouragere eller raste i forstyrrelseszonen. Fugle kan tilpasse sig påvirkningerne fra vindmøller over tid, således at forstyrrelseszonen omkring møllerne mindskes. Reaktionsafstanden er meget varierende og afhængig af
ydre faktorer som bl.a. vindretning og alternative fourageringsmuligheder.
Forstyrrelse i anlægsfasen vurderes ikke at påvirke de relevante fuglearter i projektområdet på bestandsniveau, fordi forstyrrelsen fra maskiner og anden færdsel
i anlægsfasen, vurderes at være midlertidig. Når forstyrrelsen ophører, vil fuglene
igen returnere til området. Der vurderes desuden at være et stort omfang af alternative egnede fouragerings- og rasteområder i nærområdet.
Forstyrrelse i driftsfasen vurderes ikke at påvirke de relevante fuglearter i projektområdet på bestandsniveau. Påvirkningen af fuglene fra forstyrrelse i driftsfasen
fra vindmøllernes rotation og evt. periodevis færdsel i forbindelse med vedligehold,
vurderes at være begrænset. Der er, som før nævnt, ikke tale om permanente
fouragerings- og rasteområder i projektområdet. Forstyrrelsesafstanden er typisk
under 500 m og i de fleste tilfælde 100–200 m (Rydell, et al., 2012). Forstyrrelseseffekten kan være ubetydelig på bestandsniveau, hvis der er alternative arealer
i nærheden, som fuglene kan udnytte uden øget konkurrence. Omvendt kan den
være markant, hvis der ikke er alternative arealer i nærheden (Rydell, et al.,
2012). Der vurderes at være et stort omfang af alternative egnede fourageringsog rasteområder i nærområdet.
Flere undersøgelser har vist, at der ikke er en målbar forstyrrelseseffekt på fuglebestande ved vindmølleprojekter (Powlesland, 2009) (Rydell, et al., 2012). Der vil
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være mange alternative fourageringsområder i nærheden. Der kan desuden ske en
tilpasning over tid, så forstyrrelsesafstanden mindskes betragteligt (Kahlert,
Therkildsen, Haugaard, & Elmeros, 2010) (Rydell, et al., 2012). Danske undersøgelser af kortnæbbede gæs og sangsvaner har vist, at arterne over tid har vænnet
sig så meget til møllerne, at de fouragerer mellem dem (DMU, 2010).

5.2.3

Barriereeffekt
Barrierevirkning kan opstå, når fugle må flyve en længere rute for at undvige vindmøllerne end de skulle gøre, hvis der ikke var opsat vindmøller. Når de skal flyve
uden om møllerne betyder det, at de forbruger mere energi. Det kan have betydning under træk, hvor arterne er meget afhængige af at have tilstrækkelige energiressourcer til at gennemføre trækket og derfor har behov for at minimere flyveafstanden.
Barriereeffekten vurderes ikke at påvirke de relevante fuglearter i projektområdet
på bestandsniveau. Effekten på bestande af fugle vurderes generelt at være begrænset (Rydell, et al., 2012). For vindmølleparker på 10 eller færre møller, som i
det aktuelle projekt, vurderes barriereeffekten på fugle ikke at udgøre et problem
(Powlesland, 2009). Selvom fuglene vil opfatte møllerne som en barriere, vil de
ikke skulle flyve en væsentlig længere vej for at komme uden om møllerne.
Opsummering af eksisterende undersøgelser viser, at der ikke er konstateret effekter på fugle på populationsniveau som følge af barriereeffekten (Powlesland,
2009) (Drewitt & Langston, 2006). Det gælder dog ikke sjældne arter med lav reproduktionsrate. Blandt de relevante fuglearter på udpegningsgrundlaget er det
kun havørn, som både er forholdsvis sjældne i Danmark og samtidig har en lav reproduktionsrate. Havørn har dog stigende bestandsudvikling og har gunstig bevaringsstatus og bevaringsprognose. De individer, som forekommer i området, vurderes desuden primært at være lokale fugle, som ikke er på længere træk. Ynglende havørne vurderes i høj grad at være fugle fra lokale ynglepar.

5.2.4

Habitattab
Direkte habitattab sker, når vindmøllerne og solcellerne fysisk beslaglægger et
areal, som kan være fouragerings-, yngle- eller rasteområde for de relevante arter.
Direkte habitattab vurderes ikke at påvirke de relevante fuglearter i projektområdet på bestandsniveau. Habitattabet begrænser sig til arealer der ikke er levesteder for arterne på udpegningsgrundlaget. Desuden er der ikke tale om permanente
fouragerings- og rasteområder for fuglene, idet afgrøderne på markerne kan variere. Reduktionen af fourageringsareal vurderes at være forsvindende lille i forhold
til det samlede areal, der er tilgængeligt.

5.2.5

Opsummering og samlet vurdering af fugle
Som det fremgår af ovenstående gennemgang, vurderes projektet ikke at skade
fuglearterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, med undtagelse
af bramgås. Både forstyrrelse, fortrængning og barriereeffekt fra vindmølleparken
vurderes at have meget begrænset påvirkning af fuglene på udpegningsgrundlaget, ligesom det direkte habitattab vurderes at være ubetydeligt. Påvirkningerne
fra kollisioner mellem vindmøllerne og fuglene vurderes også at have en størrelse,
der ikke skader fuglebestandene i Natura 2000-området, med undtagelse af bramgås.
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For bramgås er det beregnet at projektet vil medføre 154-200 nye kollisioner årligt
mellem bramgæs og vindmøllerne. Da det svarer til 2.86-3,73 % af den målsatte
bestand af bramgæs i Natura 2000-området vil det det overstige de 1-2 % af bestanden det normalt antages at en bestand kan bære uden at tage skade. Derfor
vil det være nødvendigt at indføre afværgeforanstaltninger for at afværge påvirkningerne på bramgås. Som afværgeforanstaltning kan man enten reducere antallet
af vindmøller eller styre fuglene uden om vindmøllerne gennem påvirkning af deres adfærd og brug af området.
Kollisionsberegningerne viser, at den mindste mølletype (V126) vil have den mindste kollisionsrisiko og dermed påvirkning. Ved at reducere antallet af den mindste
mølletype fra 10 til 8 møller vil man kunne nedbringe antallet af kollisioner til et
niveau hvor det vurderes, at der ikke vil være skade på bestanden i Natura 2000området. For de større mølletyper vil en tilsvarende påvirkning opnås ved en reduktion til 6 vindmøller.
Udover reduktionen kan man også nedbringe antallet af kollisioner ved at påvirke
fuglenes brug af området. Dette gøres bedst gennem styring af gæs og svaners
fødesøgningen i området, så fuglene ikke passerer vindmøllerne når de flyver mellem områder med føde og overnatningspladser. Da de fleste gæs og svaner søger
føde på spildsæd og roerester er det relativt let at fordele tilstedeværelsen af områder med dette gennem afgrødestyrring eller fodring, således at fuglene ikke passerer vindmøllerne. Herigennem vurderes det muligt at nedbringe antallet af kollisioner, så der ikke sker skade på bestanden af bramgås i Natura 2000-området.
Ved indførelse af afværgeforanstaltninger vurderes projektet ikke at skade nogen
fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 179 Nakskov
Fjord og Inderfjord.

6 Afværgeforanstaltninger
Afværgeforanstaltninger kan medvirke til at reducere negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget, således at der ikke sker skade på Natura 2000-området.
Det vil det være nødvendigt at indføre afværgeforanstaltninger for at modgå påvirkningen af bramgås i Natura 2000-området. Da bramgås forefindes i en stor del
af området omkring projektområdet er den eneste brugbare afværgeforanstaltning
at tilskynde gæssene til at bevæge sig uden om vindmølleparken. Aktive skræmmeforanstaltninger anbefales ikke, da de har vist sig ikke at være effektive. Sandsynligvis vil det have større betydning at styre bramgås’ brug af området ved at
udlægge spildsæd eller roeraster på marker længere væk fra vindmølleparken eller
således at gæssene ikke skal passere vindmøllerne, når de flyver fra fødesøgningsmarker til overnatningspladers på vandet. Disse overvintringspladser er især i Inderfjorden og Søndernor (Miljøstyrelsen, 2020).
Da bramgæssene i høj grad søger føde på marker med roer eller vintersæd bør
antallet af marker med disse afgrøder begrænses sydvest for Bogø Inddæmningen
eller i vindmølleområdet. Det ville være mest hensigtsmæssigt at begrænse disse
marker til den nordvestlige del ud mod Langø eller flytte dem mod syd eller øst for
projektområdet. Alternativt kan der også udlægges foder til gæssene i form af
korn eller roer på tilsvarende marker.
Ved indførelse af afværgeforanstaltninger, der tilskynder bramgæssene til at bruge
området på en måde, så de ikke passerer igennem vindmølleområdet vurderes
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det, at det årlige antal kollisioner kan nedbringes til at udgøre under 2% af bestanden i Natura 2000-området og dermed ikke medføre skade på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 179 Nakskov Fjord og Inderfjord.

6.1.1

Monitering
Moniteringen gennemføres for at afdække om der fremover er behov for at fortsætte afværgeforanstaltningen med at udlægge føde til bramgås eller styre afgrøderne på marken. Moniteringen skal indeholde registrering af gæs og svaner ved
henholdsvis vindmøllerne og de omliggende marker, for at dokumentere evt. ændringer i gæs og svaners brug af området.
Det anbefales at gennemføre monitering af de efterfølgende to vintre for at se om
bestandene ændrer præferencer for afgrøderne eller om bestandsstørrelserne ændres. Herefter vil monitering hvert 4-5 år kunne fastlægge om bestandene og deres brug af området stadig fordre styring af afgrøderne eller udlægning af foder.

7 Kumulative effekter
Ifølge habitatdirektivet skal konsekvensvurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til allerede vedtagne planer, som endnu ikke er realiseret, og fra planer og projekter
som ligger i forslag (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018).
Der er ikke kendskab til andre vindmølleprojekter indenfor 10 km og der er ikke
kendskab til yderligere projekter eller planer, der kan have kumulative effekter i
forbindelse med nærværende projekt.
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