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Bilag nr. 1 til afgørelse nr. 14 /2021 truffet af den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Szczecin om 

miljøforhold af 30. november 2021, case-tegn: WONS-OS.420.20.2020.KK.30 

 

Karakteristika for projektet, der består i "opførelse af havvindmølleparken FEW Østersøen II ", i 

overensstemmelse med artikel 84, stk. 2, i lov af 3. oktober 2008 om offentliggørelse af oplysninger 

om miljø og miljøbeskyttelse, offentlig deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurderinger 

(Lovtidende af 2021, punkt 247 med ændringer). 

 

 

Det planlagte projekt består i opførelsen af havvindmølleparken FEW Østersøen II  med en 

kapacitet på op til 350 MW. Projektet vil blive placeret i den polske eksklusive økonomiske zone 

("EEZ") i en afstand på ca. 55 km fra land i højden af Ustka kommune (Pommern Voivodeship), mens 

den korteste afstand fra FEW Østersøen II -grænsen til den polske kystlinje er ca. 51,2 km. Den 

planlagte investering vil blive placeret i den centrale del af den sydlige del af Østersøen, ved foden af 

Słupsk Bankes nordlige skråninger. 

Projektet har til formål at generere elektricitet fra en vedvarende energikilde - vindkraft.  

Vindens kinetiske energi omdannes til mekanisk energi af en roterende rotor. Denne transformeres 

derefter i generatoren til lavspændingsvekselstrøm, som derefter omdannes til mellemspænding (33 

kV) eller højspænding (66 kV) til videre overførsel til understationen via den interne el-infrastruktur. 

Når spændingen er øget i transformatorerne, ledes energien via et transmissionskabel til fastlandet og 

i sidste ende til det nationale elsystem (NES). 

I henhold til transport-, bygnings- og søfartsministerens afgørelse nr. MFW/5a/13 af 10. juli 

2013, GT7pb/62/29999/decyzja/2013 om udstedelse af tilladelse til at opføre og udnytte kunstige øer, 

strukturer og udstyr i polske havområder til projektet "Østersøen II  Wind Farm with accompanying 

infrastructure", ændret ved infrastrukturministerens afgørelse af 20. oktober 2021, sag nr: GM-DGM-

7.530.88.2021 er arealet af den vandmasse, der er beregnet til placeringen af FEW Østersøen II , 41,25 

km2. Som følge af behovet for at udpege en trækkorridor med en bredde på mindst 4 km for at 

muliggøre fugletræk mellem bedriften og nabobedriften Polenergia Bałtyk II (beliggende i en afstand 

af ca. 1,6 km mod øst) blev arealet reduceret med ca. 1,6 km2, hvilket svarer til 3,9 % af det samlede 

oprindelige investeringsområde og i øjeblikket udgør 39,65 km . 

Koordinater for investeringen FEW Østersøen II  efter udelukkelse af området til fordel for korridoren 

af migrationen er vist i nedenstående tabel. 

 

Tab.1 Koordinater for investeringen FEW Østersøen II  efter udelukkelse af området til fordel for 

migrationskorridoren- 

Punkt Easting  CS92 Northing CS92 E WGS84 N WGS84 

1 347305.055 807631.668 16°36'20.0000 "E 55O06'30.0000 
"N 

2 353711.067 809952.579 16°42'17.0000 "E 55°07'52.0000 
"N 

3 354097.379 809441.254 16°42'39.7473 "E 55O07'35.8769 
"N 

4 353736.309 806988.920 16°42'23.9191 "E 55O06'16.1992 
"N 

5 351908.596 805722.583 16O40'43.2191 
"E 

55O05'33.3005" 
N 

6 351109.543 803842.669 16O40'01.7107 
"E 

55O04'31.6550 
"N 

7 350536.919 803316.761 16°39'30.4350 "E 55°04'14.0310 
"N 

8 347419.308 802270.548 16O36'36.7906 
"E 

55O03'36.7900" 
N 
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9 345832.211 802400.995 16O35'07.1368" 

E 

55°03'39.2429 

"N 

10 343816.309 802064.553 16°33'14.2471 "E 55°03'26.0976 
"N 

 

 
Koordinaterne for den trækkorridor, der giver fuglene mulighed for at flyve mellem parken og den 
tilstødende Polenergia Bałtyk II-vindmøllepark, er angivet i nedenstående tabel. 

 
Tab. 2 Koordinater for trækkorridoren, der giver fuglene mulighed for at flyve mellem parken og 
nabovindmølleparken Polenergia Bałtyk II 

Punkt  Easting CS92  Northing CS92 E WGS84 N WGS84 

1 354538.63 812437.79 16O42'59.11" E 55°09'13.24 "N 

2 358495.97 811855.18 16°46'43.62 "E 550 08'58.53 "N 

3 356672.80 799471.36 16O45'23.15 "E 55O02'16.20" N 

4 352708.01 800003.45 16O41'38.93 
"E 

55' 02'29.23 "N 

 

Havvindmølleparken FEW Østersøen II  vil bestå af: 

— havvindmølleparker på op til 44 enheder; 

— et internt el- og telekommunikationsnet bestående af søkabler, der forbinder kraftværker 

indbyrdes og grupper af kraftværker med understationer på havet, med en maksimal længde 

på 60 km; 

— marin transformerstation. 

FEW" Østersøen II  omfatter ikke infrastruktur til transmission af den elektricitet, der produceres 

af bedrifterne, til fastlandet. Denne facilitet vil være genstand for en særskilt administrativ procedure. 

 

De enkelte parametre for projektet i den af investor foreslåede variant er som følger. 

 

Tab.3 Projektparametre i den af investor foreslåede variant 

Tekniske parametre Grænseværdier 

Maksimalt antal møller [enheder]. 44 

Mindste afstand mellem den nederste position af vinduesrammen og 

havets overflade [m] 
22 

Maksimal total højde af vindmøllen, inklusive rotor, over havniveau. 300 

Maksimal rotordiameter [m] 250 

Maksimal zone for en enkelt rotor [m2] 49087 

Maksimalt samlet rotorareal [m ] 2159828 

Maksimalt antal fundamenter for den tilknyttede infrastruktur [enheder] 1 

Maksimalt gulvareal optaget af 1 fundament [m2] 1257 

Maksimalt gulvareal optaget af alle fundamenter [m2] 56565 

Maksimal diameter af fundamentspæle [m] 12,5 

Maksimalt støjniveau for et enkelt vindkraftværk [dB(A)]. 120 

Maksimal kabellængde for den interne forbindelsesinfrastruktur 

gårde [km]. 
60 

Vindmøllerne vil blive opstillet i hele det område, der er udpeget til vindmølleparken. Placeringen 

af de enkelte vindmøller er foreløbigt fastlagt, men det skal dog bemærkes, at detaljerede undersøgelser 

af havbunden i projekteringsfasen, afhængigt af resultaterne heraf, kan nødvendiggøre en mindre 

ændring af placeringen af de enkelte vindmøller samt af stationen.
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Strømlinjen i forhold til den, der er angivet i det grafiske bilag, der er vedlagt som bilag 2. 

Hele vindmøllekonstruktionen vil bestå (fra bund til top) af et monopile-fundament, et 

overgangsstykke, et tårn, en nacelle og tre rotorblade. Kraftværkets fundament vil være en monopæl 

med en maksimal diameter på 12,5 m., og derfor vil det maksimale havbundsareal, der optages af en 

monopæl, være 123 m2, mens det areal, der optages af møllerne, vil være 5412 m2 i tilfælde af 

maksimalt 44 vindmøller. Denne type fundamenter placeres i havbunden uden forudgående 

forberedelse af havbunden. Den installeres ved at slå pælen ned i havbunden ved hjælp af en hydraulisk 

hammer eller en vibrohammer. Dybden af fundamentet i havbunden vil være mellem 16 og 34 m. Hvis 

vejret tillader det, vil installationen af en enkelt monopæl tage ca. 24 timer. Der vil blive installeret et 

overgangsstykke oven på monopælen, som skal fungere som forbindelse mellem monopælen og 

vindmølletårnet. Både fundamentet, herunder monopælen og overgangsstykket, og tårnet vil blive 

fremstillet af stål, der opfylder kravene i henhold til gældende regler og retningslinjer, f.eks. EN 1993-

1-1. Omkring hver monopæl kan der være behov for beskyttelse mod udsivning. Den endelige 

beslutning herom vil blive truffet i forbindelse med konstruktionsdesignet, men det antages, at det 

område, der dækkes af beskyttelsen, vil være op til 1257 m2 pr. monopæl, mens det samlede område, 

der dækkes af en monopæl med beskyttelse mod udposning, vil være 55308 m°, hvis man antager det 

maksimale antal vindmøller i den ansøgte variant. Gondolens ydre kappe vil være fremstillet af 

glasfiberforstærket plast, mens rotornavet inden i denne kappe vil være fremstillet af duktilt jern. Andre 

komponenter inde i gondolen omfatter generatoren, gyrosystemet, hovedlejerne, hovedakslen og de 

mekaniske bremser. 

Transformatorstationen, der har maksimale dimensioner på 100 m x 100 m x 100 m x 100 m 

(længde x bredde x højde), vil bestå af et fundament og en topdel. Fundamentet vil være en monopæl 

med en maksimal diameter på 12,5 m og vil dække et areal på op til 123 m2. Alternativt (afhængigt af 

resultaterne af de geotekniske undersøgelser) kan fundamentet også være et spærfundament med tre 

eller fire pæle (Jacket-type) med en maksimal diameter på 3,5 m. Basen (både monopile og Jacket) vil 

blive fremstillet af stål. Den øverste del af transformerstationen vil hovedsageligt bestå af en stålkappe 

med flere etager, der indeholder relevante elektriske komponenter og hjælpekomponenter som f.eks. 

transformer, koblingsudstyr, shuntreaktor, kølesystemer osv. Den øverste etage vil også indeholde 

kraner til overførsel af materialer til og fra transformerstationen under vindmølleparkens drift. 

Transformatorstationens samlede vægt forventes at blive op til 4.000 tons. Afhængigt af den interne 

netstruktur vil spændingen på understationen være 220/33 kV eller 220/66 kV. 

De kabler, der udgør det interne elnet, som forbinder vindmøllegeneratoren (WTG) med 

understationen, vil være konstrueret til at fungere ved 33, 66 kV AC eller højere og vil blive konstrueret 

som tre-ledninger med afskærmede kobber- eller aluminiumledere med et ledertværsnit på 120-800 

mm2 eller derover. Det forventes, at kablets udvendige diameter vil være 130:-170 mm og dets vægt 

20:-50 kg/m, selv om disse værdier kan ændre sig i forbindelse med den videre udformning. Kablerne 

i det interne net vil blive lagt ved at grave dem ned i havbunden i en dybde på ca. 0,5-2,0 m eller, hvis 

de geologiske forhold er ugunstige for nedgravning, ved at lægge dem på havbunden med brug af 

permanent beskyttelse. På det videre designstadie kan ovenstående antagelse imidlertid ændres, og 

dybden af det kabel, der lægges på havbunden, kan være større end oprindeligt antaget. Fiberoptikkablet 

til datatransmission vil være en integreret del af strømkablet eller i særlige tilfælde blive lagt separat. 

Interne kabler består hovedsagelig af en kobber- eller aluminiumleder og en armering, f.eks. af 

tværbunden polyethylen.
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Det anslås, at en kilometer indre kabel har en vægt på ca. 50 tons. Afhængigt af det samlede antal 

WTG'er (Vindmøllegenerator), vindmølleparkens nøjagtige udformning og den detaljerede 

specifikation af kablerne, som vil blive fastlagt på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, vil 

den samlede vægt af alle interne kabler ikke overstige 3000 tons. 

Projektets forventede opførelsestid vil være mellem 6 og 18 måneder og afhænger af 

forsyningskæden for de enkelte vindmølleparkkomponenter og forvaltningen af leveringsprocessen. 

Gennemførelsesfasen for investeringen omfatter følgende faser: 

— transport af komponenter til parken fra producenterne til bygge- og samlehavnen og derefter 

til byggeområdet for havvindmølleparken FEW Østersøen II , 

— forberedelse af havbunden til fundamenter for vindkraftværker og en offshore 

transformerstation, 

— installation af fundamenter til vindmøller og en offshore-station samt andre strukturelle 

elementer, 

— udlægning af kabler til det interne el- og telekommunikationsnet. 

 

I forbindelse med opførelsen af FEW Østersøen II  er det planen, at der skal organiseres 

logistiske faciliteter på havbaser i havne i Østersøen, som ikke er omfattet af denne procedure. I disse 

havne vil de enkelte dele af FEW Østersøen II -konstruktionen blive midlertidigt oplagret og leveret 

fra producenterne som færdige komponenter, som derefter vil blive transporteret om bord på 

transportskibene til byggepladsen. Bygge- og montagehavnen vil give adgang fra havet for 

servicefartøjer, transportskibe, mellemstore og store fartøjer og jack-up barges. På dette stadium af 

udviklingen er det ikke muligt at angive havnens endelige placering. 

I opførelses- og nedlukningsfasen antages det, at den kompetente myndighed vil oprette en 

sikkerhedszone med forbud mod fiskeri og sejlads i det område, hvor opførelsen finder sted, og i et 

område, der ikke strækker sig mere end 500 m fra de ydre kanter af havvindmøllerne, mens der under 

driften vil blive oprettet sikkerhedszoner med restriktioner for fiskeri og sejlads for hver enkelt struktur 

og i områder, der truer sikkerheden af den interne tekniske infrastruktur. 

Driftsstatusen for FEW Østersøen II , herunder f.eks. den strøm, der produceres af 

havvindmøllerne, de enkelte komponenters tilstand og signaleringen af behovet for reparation eller 

vedligeholdelse, vil blive overvåget ved hjælp af distribuerede IT-dataindsamlingssystemer, f.eks. et 

dedikeret SCADA-system. Et sådant system vil indsamle aktuelle data, forberede deres visualisering 

og styre hele produktionsprocessen. I situationer, hvor det er nødvendigt, kan systemet forårsage 

nedlukning af vindmøllen. 

Det antages, at vindmølleparkens driftsfase vil være på ca. 25-30 år. Ifølge investorens skøn 

vil den årlige elproduktion beløbe sig til ca. 1440 GWh. 

Efter driftsperioden er det planen at nedlægge projektet. Nedlukning kan gennemføres i 

følgende scenarier: 

— demontering af vindmøllerne og udskiftning af dem med næste generation af vindmøller, som 

vil være mere produktive og muliggøre en større energiproduktion og en mere effektiv 

udnyttelse af området, tilpasning af det interne el- og telekommunikationsnet og offshore-

transformerstationen til den nye generation af vindmøllers behov, 
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— demontering af vindmøllerne og deres fundamenter, nedlukning af de interne el- og 

telekommunikationsnet og offshore-transformerstationen, 

— demontering af vindmøllerne, så fundamenterne bliver tilbage i havbunden, nedlukning af de 

interne el- og telekommunikationsnet og offshore-transformerstationen. 

Den endelige metode til nedlukning af investeringen vil dog afhænge af de juridiske 

betingelser, der gælder på det pågældende tidspunkt, og de tekniske muligheder, der er til 

rådighed. 
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Bilag nr. 2 til afgørelse nr. 14/2021 truffet af den regionale direktør for miljøbeskyttelse i 

Szczecin om miljøforhold, dateret den 30. november 2021, nr: WONS-OS.420.20.2020.KK.30 

 

FEW Østersøen II -investeringsområde 
Migrationskorridor 

Planlagt placering af 44 vindmøller (WTG) med 

tilhørende  infrastruktur 

 
Planlagt placering af søstation SN/NW med tilhørende 

infrastruktur  

Planlagt linjeføring af interne MV-net med 
telekommunikationsnet 

Grænserne for eksklusive økonomiske zoner 

Kortets forklaring 
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Bilag nr. 3 til afgørelse nr. 14 /2021 om miljøforhold af 30. november 2021, nr.: WONS-

OS.420.20.2020.KK.30 - Henvisning til bemærkninger afgivet under offentlige høringer i en 

grænseoverskridende sammenhæng 

 

Bemærkninger fra Miljøstyrelsen ved brev af 6. maj 2021, nr. 2020-71469 

 

1. Miljøstyrelsen har henledt opmærksomheden på et udpeget nyt fuglebeskyttelsesområde F129 

Rønne Banke, der ligger mellem Bornholms kyst og den eksklusive økonomiske zone (EEZ) 

til Tyskland ved Adler Grund, som kan være relevant for vurderingen af projektets regionale 

virkninger på fugle. Den bør derfor indgå i evalueringsanalysen i forbindelse med projektets 

gennemførelse. 

 

Med hensyn til ovenstående skal det påpeges, at på grundlag af en e-mail fra Sif Zimmermans 

(kontaktpunkt for anmeldelse (Espoo) af 2. juni 2021) er området F129 Rønne Banke blevet foreslået 

af det danske miljøministerium til at blive beskyttet som et nyt særligt fuglebeskyttelsesområde "Natura 

2000" med henblik på at beskytte Havlit (Clangula hyemalis), der regelmæssigt forekommer i området, 

hvor der er de største overvintrende og trækkende bestande af denne art. 

Det område, der er omfattet af F129 Rønne Banke, er blevet betragtet som et af de vigtige 

overvintringsområder for Havlit (Clangula hyemalis) i Østersøen i forbindelse med vurderingen af 

projektets miljøpåvirkning. Analysen omfattede individer på de største vinterkvarterer i den sydlige og 

vestlige del af Østersøen. Det blev oplyst, at Havlit (Clangula hyemalis) fra de sydvestlige vinterkvarterer 

muligvis kan flyve over projektområdet under sæsonens træk. De flyveretninger, der blev registreret under 

undersøgelserne, viser imidlertid, at der er en større andel af fugle, der trækker fra de sydlige 

vinterkvarterer end fra de vestlige, hvilket kan skyldes, at der er et større antal fugle på vinterkvartererne i 

den sydlige del af Østersøen. Den population, der kan blive direkte berørt af vindmølleparken, blev i 

henhold til de gennemførte analyser anslået til 362 000 individer. På grundlag af de data, der indgår i 

standardformularerne for "Natura 2000"-områder (SDF PLC990001, SDF PLB990002, SDF PLB990003, 

SDF SE0340144, SDF SE0330273) kan det anslås, at en del af den overvintrende bestand af den baltiske 

Havlit (Clangula hyemalis) lever i "Natura 2000"-områderne, dvs: SE0340144 Hoburgs bank (betegnelse 

D i figur 2) - 1 000 000 individer, SE0330273 Norra Midsjöbanken (E) - 80 000 individer, PLC99000l 

Słupsk Banke (A) - 25 individer, PLB990003 Pommernbugten (B) - 60 individer og PLB990002 Kystnære 

farvande omkring Østersøen (C) - 90 individer. Under hensyntagen til, at antallet af overvintrende 

individer, der er rapporteret i SDF, afviger betydeligt fra tæthedskortene i (Skova et a1. 2011), for at 

vurdere projektets indvirkning på denne art, er der taget udgangspunkt i (Skova et a1. 2011). 

For at få et billede af, hvor stor en andel af fuglene fra hver population der trækker over 

undersøgelsesområdet, blev det faktiske antal fugle, der trækker gennem vindmølleparksområdet, 

beregnet, og denne værdi blev sat i forhold til populationens størrelse. På grundlag af de observationer, 

der blev gjort på transekterne under overvågningen forud for investeringen, blev det samlede antal 

trækkende Havlit (Clangula hyemalis) gennem området for den planlagte investering i dagtimerne 

beregnet på grundlag af en korrektion, der tager højde for den fejl, der er forbundet med ref1eg1queness, 

der er opstået i forbindelse med detektionen. I foråret var dette antal 17 597-20 519 Havlit (Clangula 

hyemalis) og i efteråret 7 753-9 040 Havlit (Clangula hyemalis). Disse resultater er sandsynligvis en 

undervurdering, da Havlit (Clangula hyemalis) ifølge litteraturdata også vandrer om natten til 

 

 

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tlf. 91 43-05-200, fax 91 43-05-201, e-mail: 

sekretariat.szczecin@rdos.gov.p1, szczecin.rdos.gov.p1/ 
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i store højder (Kahlert et al. 2012). Det bør dog tages i betragtning, at de vil befinde sig uden for 

vindmøllernes rotorafsnit, så kollisioner på dette tidspunkt vil være marginale. Den anslåede daglige 

fugletrækhastighed for den biogeografiske population (1.600.000 individer, Wetlands International 

2018, CSR 7) var 1,1-1,3% af den biogeografiske forårsbestand og 0,5-0,6% af den biogeografiske 

efterårsbestand, og for den baltiske bestand (1.486.000 individer, Skova et a1. 201 l) var 1,2-1,4 % om 

foråret og 0,5-0,6 % om efteråret. Det daglige fugletræk, vurderet på grundlag af de indsamlede data, 

for den population, der er udsat for projektets direkte påvirkning, var 4,9 %-5,7 % om foråret og 2,1 %-

2,5 % om efteråret. Forholdet mellem den faktiske migration og den hypotetiske migration på 2,51 % 

var i gennemsnit ca. 2,1 gange højere om foråret og næsten lige så højt om efteråret. Der er derfor stor 

sandsynlighed for, at trækkende Havlit (Clangula hyemalis), som overvintrer i Natura 2000-områder 

som PLC99000l Słupsk - Banke, PLB990003 Pommernbugten, PLB990002 Kystnære farvande 

omkring Østersøen og andre vigtige overvintringsområder i den vestlige Østersø, herunder område 

F129 Rønne Banke, passerede gennem projektområdet i foråret og efteråret. Derimod blev det 

konstateret, at Havlit (Clangula hyemalis), som overvintrer i svenske Natura 2000-områder, 

sandsynligvis ikke vil vandre gennem projektområdet. 

De opnåede resultater viser, at den vigtigste vandringsrute (Havlit (Clangula hyemalis) for den baltiske 

population, herunder populationen i de polske og svenske Natura 2000-områder, ikke går gennem 

projektområdet. Analyser viste, at >4 % og >2 % af fuglene fra den bestand, der er direkte berørt af 

FEW Østersøen II  (320 000 individer), kan passere gennem FEW Østersøen II -området om foråret og 

>2 % om efteråret, hvoraf nogle kan overvintre i F129 Rønne Banke -området. På grundlag af 

modelleringen af kollisioner, kumulative kollisioner og modellering af energitab som følge af 

barriereeffekt og kumulativ barriereeffekt blev der ikke identificeret potentiale for betydelige negative 

virkninger af FEW Østersøen II  på de analyserede populationer af trækkende Havlit (Clangula 

hyemalis), der overvintrer i den sydvestlige Østersø, som ikke blev identificeret. Det blev dog fastslået, 

at virkningen kan være af moderat betydning. 

På trods af fraværet af væsentlige negative virkninger blev der dog, i betragtning af den fremtidige 

udvikling af havvindmøller i Østersøen samt andelen af vandrende Havlit (Clangula hyemalis) over 

undersøgelsesområdet fra den sydvestlige Østersøens overvintrende bestand og den generelle nedgang 

i antallet af denne art, foreslået minimeringsforanstaltninger for at afbøde eventuelle fremtidige 

virkninger af FEW Østersøen II  og medtaget i afgørelsen om miljøbetingelser, såsom: afgrænsning af 

en vandringskorridor på mindst 1,5 km2. 4 km bred mellem de planlagte havvindmølleparker, 

anvendelse af et system til midlertidig standsning af vindmøllerne (radarsystem) for at stoppe driften af 

vindmøllerne i kritiske perioder med størst risiko for kollision (perioder med størst fugletræk i 

kollisionshøjde), farvemærkning af vindmøllerne og begrænsning af brugen af stærk belysning. 

 

2. Det danske miljøministerium har påpeget, at der kan være et betydeligt antal Rødstrubede lom 

(Gavia stellata) og Sortstrubet lom (Gavia arctica) i Rønne Banke-området, hvilket kan være 

relevant for vurderingen af projektets påvirkninger på disse fugle på tværs af landegrænser, 

men påpeger samtidig, at der ikke foreligger nøjagtige undersøgelser, der dokumenterer antallet 

af denne artsgruppe. 

 

Det skal påpeges, at det på grundlag af de gennemførte undersøgelser blev anslået, at størrelsen af den 

overvintrende østersøpopulation af Lommer (Gavia), som kan blive direkte påvirket af den planlagte 

investering, er på ca. 3900 individer (Skov et a1. 2011) individer i denne gruppe. 
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Arten er koncentreret på vinterkvartererne i den vestlige del af Østersøen i Kattegat, de danske indre 

farvande, Skånes kyst, Kieler Bugt, Mecklenburgske Bugt, Pommerske Bugt og Hel-halvøen. Lommer 

(Gavia) fra denne population kan på grund af deres påviste store mobilitet migrere ind i projektområdet, 

hvilket fremgår af kort med de vigtigste trækretninger for disse arter, der er registreret under 

undersøgelser i FEW Baltic H. Baseret på data i standardformularerne for Natura 2000-områder (SDF 

PLC990001, SDF PLB990002, SDF PLB990003, SDF SE0340144, SDF SE0330273) kan det skønnes, 

at en del af den overvintrende bestand af Baltic Lommer (Gavia) findes i "Natura 2000"-områderne, 

dvs. 140 overvintrende individer på Słupsk Banke (betegnelse A ud af 5), 2775 overvintrende  Lommer 

(Gavia) i Pommerske Bugt (PLB990003, betegnelse B) og 300 overvintrende individer i Østersøens 

kystvande (betegnelse C). Desuden kan 1000 lommedykkere (Gavia) koncentrere sig i den pommerske 

bugt i trækperioden. Beregnet ud fra transektobservationer, baseret på en korrektion for detektionsfejl 

i forbindelse med den samlede afstand, er antallet af trækkende Lommer (Gavia) gennem 

projektområdet i dagtimerne 2440-3073 individer om foråret og 1038-1165 individer om efteråret. Den 

anslåede trafik af fugletræk i dagtimerne for den biogeografiske population var 0,3-0,6% af den 

biogeografiske populations andel om foråret og 0,1-0,3% af den biogeografiske populations andel om 

efteråret og for den baltiske population 28,5-35,8% om foråret og 12,1- 13,6% om efteråret. I forhold 

til den betydelige bestand i Østersøen, som kan blive påvirket af den foreslåede vindmøllepark, var 

intensiteten 62,6-78,9 % i forårsperioden og 26,6-29,9 % i efterårsperioden. Forholdet mellem den 

faktiske og den hypotetiske migration i Østersøen, som blev beregnet til 2,51 %, var i gennemsnit ca. 

11 gange højere om efteråret og ca. 28 gange højere om foråret. 

De opnåede resultater viser, at der er mulighed for forekomst af en potentiel trækrute for Lommer 

(Gavia) fra den baltiske population, der passerer gennem undersøgelsesområdet, og Lommer (Gavia), 

der bor i polske Natura 2000-områder (PLC990001 Słupsk Banke, PLB990003 Pommernbugten, 

PLB990002 Kystnære farvande omkring Østersøen) i forårs- og efterårssæsonen. Som følge af 

modelleringen af kollisioner, kumulative kollisioner og modellering af energitab som følge af 

barriereeffekt og kumulativ barriereeffekt blev der ikke fundet nogen signifikant negativ indvirkning af 

FEW Østersøen II  på de analyserede bestande af trækkende Lommer (Gavia), der overvintrer i den 

vestlige Østersø, som blev analyseret. På trods af manglen på væsentlige negative virkninger 

(kollisioner, barriereeffekt) og andelen af vandrende Lommer (Gavia) over undersøgelsesområdet fra 

populationer, der overvintrer i den sydvestlige Østersø, blev der dog foreslået en byggefri korridor i 

den østlige del af FEW Østersøen II -området for at afbøde eventuelle fremtidige virkninger af FEW 

Østersøen II  på bl.a. vandrende (Lommer) Gavia, og dette blev taget i betragtning i denne afgørelse. 

På baggrund af ovenstående blev det konkluderet, at der ikke er nogen væsentlige negative virkninger på 

tvært af grænser fra FEW's havvindmøllepark Østersøen II  på Natura 2000-områder og andre vigtige 

vinterkvarterer for arter som: Havlit (Clangula hyemalis) og Lommer (Gavia), herunder de vinterkvarterer 

for Havlit (Clangula hyemalis) og Lommer (Gavia), der overlapper med F129 Rønne Banke-området. De 

detaljerede modelundersøgelser, der er gennemført, viste heller ingen væsentlige negative virkninger som 

følge af kollisioner mellem fugle og vindmøller, kumulative kollisioner og energitab som følge af 

barrierevirkninger og kumulative barrierevirkninger på trækkende Havlit (Clangula hyemalis) og Lommer 

(Gavia). 

 

3. Miljøstyrelsen har henledt opmærksomheden på den manglende tekniske begrundelse for de 

beregnede lave værdier for den stigning i trækfuglenes energiforbrug, der opstår som følge af, 

at vindmølleparker undgås 
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Med henvisning til ovenstående skal det påpeges, at i den forelagte rapport om projektets miljøpåvirkning 

samt i det dokument, der er stillet til rådighed for den danske side "Assessment of the transboundary 

impact of FEW Østersøen II  on the migration of avifauna together with the modelling of the impact of the 

presence of the migration corridors", er der foretaget beregninger af den kumulative barriereeffekt af OWF 

Østersøen II  sammen med ni nabovindmølleparker, for hvilke der er truffet afgørelser om 

miljøbetingelser, og hvor proceduren for udstedelse af de nævnte afgørelser er i gang, samt projekter, der 

befinder sig på et tidligere stadium af investeringsfasen, såsom: vindmølleparken FEW Østersøen II  og 

projektet FEW Østersøen II . Projektet befinder sig også på et tidligere investeringsstadie, f.eks: Södra 

Midsjöbanke beliggende i en afstand af 59,5 km (nordøstlig retning), North Baltic beliggende i en afstand 

af 50 km (nordøstlig retning),  Centrale Østersøen II beliggende i en afstand af 1,35 km (østlig retning), 

Centrale Østersøen III beliggende i en afstand af 32,6 km (østlig retning), Baltic Power i en afstand af 53 

km (mod øst), Baltica 1 i en afstand af 60,6 km (mod nordøst), Baltica 2 i en afstand af 14,5 km (mod øst), 

Baltica 3 i en afstand af 33,5 km (mod øst) og Baltex-2 i en afstand af 17,5 km (mod vest). 

De samlede energimæssige omkostninger ved fugletræk som følge af omgåelse af Østersøen II  OWF 

og 9 tilstødende planlagte OWF blev beregnet i Flight 1.24-softwaren (Pennycuick 2008). 

Modelleringen af energiudgifterne bestod i at anslå energiomkostningerne ved flyvninger på grundlag 

af aerodynamiske principper, idet der blev taget hensyn til vingefang og vingefang for trækfuglearter, 

som blev fundet på grundlag af undersøgelser, der blev gennemført som led i overvågningen forud for 

investeringen. Modelleringen omfattede flyvninger for arter og artsgrupper med meget vigtige 

trækfugleressourcer, f.eks.: Havlit (Clangula hyemalis), Sortand, Alk, Dværgmåge og nogle arter og 

artsgrupper med vigtige trækfugleressourcer, f.eks. Gæs og Traner. Hypotetiske trækruter for vigtige 

fuglearter blev ændret under antagelse af, at trækfugle vil opfatte OWF-områderne som en fysisk 

barriere, som de vil undgå i en afstand på ca. 2 km. Der blev antaget de samme azimutter af hypotetiske 

trækruter for Havlit (Clangula hyemalis), Sortand, Dværgmåge, Alk og Trane. Ifølge den gennemførte 

modelberegning blev det vist, at for en trækstrækning på 935 km over Østersøen vil en enkelt sølvmåge 

forbruge 229 kJ energi. I tilfælde af en hypotetisk forlængelse af trækruten med 50 km i forårssæsonen 

og 23 km i efterårssæsonen vil energiforbruget stige med henholdsvis 12 kJ i forårssæsonen og 7 kJ i 

efterårssæsonen, hvilket svarer til en stigning i energiforbruget på 5,24 % i forårssæsonen og 3,06 % i 

efterårssæsonen. De lave værdier for energiforbruget skyldes, at Dværgmåge er kendetegnet ved en 

meget lav vægt (120 g) og en lav marchhastighed (11,5 m/s). Ifølge de overvågningsundersøgelser, der 

blev foretaget forud for investeringen med henblik på rapporten, spiser småmåger under den langsomme 

trækflugt, hvorved de løbende genopfylder energitab. I trækperioderne under undersøgelsen blev der 

observeret en stærk dominans (94 %) af flyvninger med Dværgmåge op mod vinden, hvilket også 

bidrager til at øge effektiviteten af nulstillingen. Derfor vil en forøgelse af den lille måges energiudgift 

til at krydse Østersøen på mere end 5 % i forårssæsonen og mere end 3 % i efterårssæsonen ikke have 

en væsentlig negativ indvirkning på bestanden af lille måge og vil ikke have en væsentlig negativ 

indvirkning på artens bevaringsstatus. Der vil være lavere værdier for stigninger i energiforbruget, hvis 

småmåger benytter de frie korridorer, som det er taget i betragtning i denne beslutning. For Havlit 

(Clangula hyemalis) har modelleringen vist, at en enkelt Havlit (Clangula hyemalis) bruger 8 980 kJ 

energi til at tilbagelægge en trækstrækning på 3 217 km. I tilfælde af en hypotetisk forlængelse af 

trækruten med 50 km i forårssæsonen og 23 km i efterårssæsonen vil energiforbruget stige med 

henholdsvis 120 kJ i forårssæsonen og 60 kJ i efterårssæsonen, 
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hvilket svarer til en stigning i energiforbruget på 1,34 % i forårssæsonen og 0,67 % i efterårssæsonen. 

Derfor vil de lave værdier for stigningen i Havlit (Clangula hyemalis) energiudgift til at dække 

vandringsruten ikke påvirke Havlit (Clangula hyemalis)-bestanden væsentligt negativt og vil ikke 

påvirke artens bevaringsstatus væsentligt negativt. 

I forbindelse med strandskade viste modelleringen, at et individ af denne art vil forbruge 10 160 kJ 

energi for at tilbagelægge en trækrute på 2 815 km. I tilfælde af en hypotetisk forlængelse af trækruten 

med 50 km i forårssæsonen og 23 km i efterårssæsonen vil energiforbruget stige med henholdsvis 150 

kJ i forårssæsonen og 1770 kJ i efterårssæsonen, hvilket svarer til en stigning i energiforbruget på 1,48 

% i forårssæsonen og 0,69 % i efterårssæsonen. Derfor vil de lave værdier for stigningen i 

energiforbruget hos skejserne for at dække vandreruten ikke have en væsentlig negativ indvirkning på 

bestanden af skejserne og vil ikke have en væsentlig negativ indvirkning på forringelsen af artens 

bevaringsstatus. 

I forbindelse med Alk (Alca torda) har modellering vist, at et individ af Alk (Alca torda) skal 

tilbagelægge en trækrute på 1165 km for at tilbagelægge den og vil forbruge 2270 kJ energi. I tilfælde 

af en hypotetisk forlængelse af trækruten med 50 km i forårssæsonen og 23 km i efterårssæsonen vil 

energiforbruget stige med henholdsvis 90 kJ i forårssæsonen og 50 kJ i efterårssæsonen, hvilket svarer 

til en stigning i energiforbruget på 3,96 % i forårssæsonen og 2,20 % i efterårssæsonen. Derfor vil de 

lave værdier for stigningen i alkens energiudgift til at dække vandringsruten ikke have en væsentlig 

negativ indvirkning på alkpopulationen og vil ikke have en væsentlig negativ indvirkning på 

forringelsen af artens bevaringsstatus. 

Med hensyn til gæs har modelleringen vist, at gæs vil bruge 26900 kJ energi til at tilbagelægge 

trækruten fra en længde på 3323 km. I tilfælde af en hypotetisk forlængelse af trækruten med 26 km i 

forårssæsonen og 18 km i efterårssæsonen vil energiforbruget stige med henholdsvis 200 kJ i 

forårssæsonen og 100 kJ i efterårssæsonen, hvilket svarer til en stigning i energiforbruget på 0,74 % i 

forårssæsonen og 0,37 % i efterårssæsonen. Derfor vil de lave værdier for stigningen i gæssenes 

energiudgift til at dække trækruten ikke have en væsentlig negativ indvirkning på gåsebestanden og vil 

ikke have en væsentlig negativ indvirkning på forringelsen af denne artsgruppes bevaringsstatus. 

Med hensyn til tranen viste modelleringen, at arten vil forbruge 34200 kJ energi for at tilbagelægge en 

trækrute på 3160 km. I tilfælde af en hypotetisk forlængelse af trækruten med 50 km i forårssæsonen 

og 23 km i efterårssæsonen vil energiforbruget stige med henholdsvis 500 kJ i forårssæsonen og 200 kJ 

i efterårssæsonen, hvilket svarer til en stigning i energiforbruget på 1,46 % i forårssæsonen og 0,58 % 

i efterårssæsonen. Derfor vil de lave værdier for stigningen i tranernes energiudgifter til at dække 

trækruten ikke have nogen væsentlig negativ indvirkning på Hrawi-populationen og vil ikke have nogen 

væsentlig negativ indvirkning på forringelsen af artens bevaringsstatus. 

Samtidig skal det påpeges, at afgrænsningen af en 4 km bred udviklingsfri korridor mellem FEW 

Østersøen II  og naboparken i forbindelse med gennemførelsen af projektet vil resultere i endnu mindre 

værdier for stigningen i energiudgifterne i forbindelse med undgåelse af vindmølleparkkomplekset i 

forhold til de angivne fuglearter. 

 

4. Miljøstyrelsen har henledt opmærksomheden på bevaringsstatus for Marsvin (Phocoena 

phocoena) i Østersøen og dermed på behovet for afværgeforanstaltninger for havpattedyr, 

såsom ramning af fundamenter ved hjælp af en blød startprocedure og brug af curtails 

boblegardiner eller  anden teknologiteknologi til at minimere virkningen af undervandsstøj på 

havpattedyr, 
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Med hensyn til ovenstående bør det påpeges, at på grund af det kritisk lave antal Marsvin (Phocoena 

phocoena) i Østersøen og det fælles ansvar for bevarelsen af denne art, som landene omkring Østersøen har, 

blev projektets indvirkning på arten analyseret grundigt i denne undersøgelse. I betragtning af at den største 

indvirkning på Marsvin (Phocoena phocoena) vil være et resultat af opførelsen af havvindmølleparken, og 

at den vigtigste i denne henseende vil være pælefasen, som er kendetegnet ved undervandsstøj, tages der i 

denne beslutning hensyn til alle mulige afbødningsforanstaltninger for at begrænse de negative virkninger 

af denne fase af investeringen på ovennævnte dyregrupper, herunder de afbødningsforanstaltninger, der er 

nævnt i udtalelsen fra Udvalget for Miljøvurdering af Virkninger på Miljøet. I denne beslutning blev der 

truffet alle mulige foranstaltninger for at minimere de negative virkninger af denne fase af investeringen, 

herunder de foranstaltninger, som den danske part har rejst, dvs. gennemførelse af arbejderne ved hjælp af 

den såkaldte "soft start"-metode (blød start), der består i en gradvis forøgelse af slagkraften og gradvis 

fyldning af bassinet med turbinestrukturerne. Dette vil sikre, at den gradvist stigende støjemission vil give 

dyrene mulighed for at forlade den ubehagelige zone, inden selve arbejdet påbegyndes. I betragtning af 

resultaterne af de undersøgelser, der er gennemført inden for rammerne af denne procedure, og som viser 

en sæsonbestemt større sandsynlighed for at opdage Marsvin (Phocoena phocoena) i projektområdet og i 

dets nærhed i vintersæsonen (januar - april), forpligtede investoren sig desuden som følge af høringer på 

tværs af landegrænser til at begrænse pælefunderingen i perioden fra januar til april, som samtidig er en 

minimeringsforanstaltning for havfugle i "Natura 2000"-området Słupsk - Banke PLC990001 i nærheden af 

investeringen sammen med anvendelse af passende afbødningsforanstaltninger i form af et lufttæppe eller 

andre lignende afbødningsforanstaltninger (f.eks., BBC, DBBC, hydrolyddæmper HDC, støjdæmpningsrør 

IHC-NMS) under udførelsen af hydrotekniske pæleramningsarbejder i havduoen, hvilket effektivt vil 

reducere den negative indvirkning af impulsiv støj på havdyr. Desuden er investoren forpligtet til ikke at 

overskride niveauet for eksponering for drikkevand fra et enkelt pæleslag SEL=140 dB re l pPa2s (SEL) i 

en afstand på 8 km fra støjkilden og ved grænsen til de nærmeste "Natura 2000"-områder, dvs. Den svenske 

Hoburgs bank och Midsjöbankarna og den polske Ostoja Słowińska PLH220023, som beskytter Marsvin 

(Phocoena phocoena), betyder, at begge områder ikke vil blive påvirket i væsentlig grad. For at opretholde 

ovennævnte grænser var investoren desuden forpligtet til at foretage undervandsstøjmålinger under 

pælearbejdet og om nødvendigt indføre yderligere afbødningsforanstaltninger samt til at udarbejde et 

støjisoleringskoncept forud for byggearbejdet, herunder oplysninger om bl.a.: hvilken type gardin der skal 

anvendes, hvor målingerne skal foretages, definitionen af overskridelse af det maksimale lydniveau, 

tidspunktet for standsning af arbejdet og specifikke supplerende foranstaltninger. 

 

Bemærkninger fra svenske myndigheder og institutioner fremsendt af den svenske 

miljøstyrelse ved brev af 4. maj 2021, nr. NV-03511-21 

 

 

1. South Baltic Water District Authority (SBWDA) bemærkede, at på grund af projektets 

placering i en afstand på ca. 115 km fra den svenske kyst forventes projektet ikke at forårsage 

forstyrrelser eller påvirke de svenske kystområder negativt i anlægsfasen. Da de svenske 

kystvande imidlertid er i fare for ikke at opnå god økologisk tilstand på grund af eutrofiering, 

anmodede Kommissionen om en begrundelse for projektets manglende potentielle indvirkning 

på vandkvalitetstilstanden. 

 

I forbindelse med ovenstående skal det påpeges, at der med henblik på rapportens formål blev 

gennemført en årlig overvågning af vandets grundlæggende kemiske egenskaber i området for den 

planlagte investering FEW Østersøen II, som dækkede fire forskningssæsoner. I sedimenter og i vand 

fra laget 1 m over bunden er der desuden i sedimenter og i vand 
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fundet indhold af forbindelser, der er særligt skadelige for vandmiljøet (i sedimenterne blev indholdet 

af kvælstof- og fosforforbindelser også testet én gang). Måleresultaterne i vandprøverne blev 

sammenlignet med de værdier, der er fastsat i de gældende retsakter. På grundlag af de gennemførte 

undersøgelser blev det konstateret, at havets investeringsområde er omfattet af 1. klasse af vandkvalitet 

med hensyn til værdien af det samlede organiske kulstof (OWO), af 1. eller 2. klasse af 

overfladevandkvalitet med hensyn til pH-reaktion, iltmætning, total fosfor og af 2. klasse med hensyn 

til total kvælstof, nitratkvælstof og fosfatfosfor. Sammenligning med tilgængelige litteraturdata viser, 

at de målte koncentrationer af biogene stoffer ikke afviger fra resultaterne for geografisk lignende 

regioner i Østersøen og viser sæsonbestemte variationer, som er typiske for Østersøens farvande. De 

højeste koncentrationer af nitrater og fosfater blev fundet i vinterperioden, hvor genopbygningen af 

næringsstofpuljen i Østersøens farvande finder sted. Dette bassin er en fødekilde for fytoplankton, der 

udvikler sig om foråret. 

For nogle af de målte parametre, der karakteriserer vandets kemiske egenskaber (f.eks. 

alkalinitet, suspenderet stof), findes der ingen formelle grænseværdier for vandkvalitet, som kan danne 

grundlag for en vurdering af miljøkvalitetstilstanden i investeringsområdet. På grundlag af de målte 

værdier for alkalinitet og suspenderet stof i vandprøver fra havbunden og vertikale profiler og de 

foreliggende videnskabelige rapporter og publikationer kan det konkluderes, at værdierne ikke adskiller 

sig fra de værdier, der er karakteristiske for den sydlige Østersø, og at de for det meste er underlagt 

typiske variationer, der er forbundet med intensiteten af biologiske processer og/eller vejrforhold. For 

så vidt angår forbindelser, der er særligt skadelige for vandmiljøet, kan det på grundlag af de opnåede 

resultater af målinger af koncentrationer af skadelige stoffer i havvandsprøver fra 1 m over havbunden 

og tilgængelige litteraturdata konkluderes, at havvandet i det område, hvor det planlagte projekt FEW 

ØSTERSØEN II  gennemføres, ikke er forurenet. De målte koncentrationer af specifikke syntetiske og 

ikke-syntetiske forurenende stoffer ligger oftest et godt stykke under grænseværdierne for indikatorer 

for overfladevandets kvalitet, der er fastsat i retsakter, hvilket indikerer, at investeringsområdet er i 1. 

og 2. klasse af vandkvalitet. 

For at minimere de trusler, der kan forårsage forurening af havvandene, vil der blive gennemført 

passende procedurer i denne henseende i hver fase af projektet. Disse omfatter: at følge de anbefalinger, 

der er angivet i dokumenter, som er udarbejdet med henblik på investeringen, f.eks: "Navigational 

Expertise on the Impact of the Planned Østersøen II  Wind Power Farm with Associated Infrastructure 

on the Safety of Ships in Polish Sea Areas and the Efficiency of their Navigation, Taking into 

Consideration the Existing Shipping Routes and Traffic Separation Systems" og den løbende 

opdaterede "Oil Pollution and Hazard Mitigation Plan for the Construction, Operation and Demolition 

Phase of the Østersøen II  Offshore Wind Power Farm" (Plan til begrænsning af olieforurening og farer 

i forbindelse med opførelsen, driften og nedrivningen af Østersøen II  Offshore Wind Power Farm). 

Desuden vil der blive gennemført andre foranstaltninger for at beskytte havmiljøet, f.eks. fartøjerne skal 

være i besiddelse af ajourførte dokumenter med hensyn til teknisk stand og opfylde kravene i 

konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet og retningslinjerne for Østersøområdet 

som et særligt område i henhold til MARPOL 73/78 (den internationale konvention om forebyggelse 

af forurening fra skibe), udstyre fartøjerne med udstyr til inddæmning og opsamling af eventuelle udslip 

og forurening, udstyre understationen med en forseglet oliesump med en kapacitet på 110 % olie i 

transformatorer eller sikre et forseglet turbinehus. Det skal desuden påpeges, at investor er forpligtet til 

at underrette direktøren for søfartskontoret i Szczecin om enhver begivenhed i forbindelse med 

forurening eller trussel om forurening af havvandene, hvilket vil gøre det muligt at forebygge enhver 

negativ indvirkning på havmiljøet. 
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I betragtning af resultaterne af den gennemførte forskning samt anvendelsen af en række 

foranstaltninger under projektets gennemførelse for at minimere den negative indvirkning på 

Østersøens vandkvalitet bør det konkluderes, at gennemførelsen af FEW Østersøen II  ikke vil være en 

kilde til betydelig vandforurening, der kan føre til manglende opfyldelse af miljømålene i 

overensstemmelse med bestemmelserne i vandrammedirektivet og dermed til landekrydsende 

påvirkninger af havvandskvaliteten. For at bekræfte ovenstående antagelser forpligtede investoren sig 

imidlertid til at foretage omfattende overvågning af vandkvaliteten og havbundssedimenterne i 

forbindelse med opførelsen og driften af investeringen under hensyntagen til retningslinjerne i 

HELCOM COMBINE. 

 

 

2. Med hensyn til ichthyofauna 

 

Den svenske fiskeproducentorganisation (SFPO) har oplyst, at projektet ikke forventes at få en 

væsentlig indvirkning på det svenske miljø, men der er en lille potentiel risiko for, at støj fra opførelsen 

af projektet kan forstyrre fiskebestanden i Østersøen. Det blev derfor anmodet om, at der træffes alle 

mulige foranstaltninger for at minimere denne risiko. SFPO forventer, at Polen vil høre alle relevante 

interessenter om dette spørgsmål, navnlig fiskere, der bruger området eller områder i dets nærhed. 

 

Søfarts- og vandstyrelsen har rejst spørgsmålet om påvirkninger af undervandsstøj, herunder 

kumulative påvirkninger fra andre projekter, herunder den samtidige opførelse af flere vindmølleparker, 

samt påvirkninger i forbindelse med elektromagnetiske felter fra offshorekabelinfrastrukturen, der 

forbinder vindmølleparkerne med land, herunder f.eks. på ålens vandring. 

 

Producentorganisationen SPF PO (Swedish Pelagic Federation) har rejst spørgsmålet om virkningen af 

undervandsstøj, herunder den kumulative virkning af den samtidige opførelse af flere vindmølleparker 

på fisk og fiskerierhvervet samt elektromagnetiske felters indvirkning på fiskens biologi. 

 

I forbindelse med ovenstående kan følgende anføres. 

I denne undersøgelse er projektets indvirkning på fisk, som er et centralt led i det marine økosystems 

trofiske kæde, blevet grundigt vurderet. Unge og voksne fisk lever af plankton og bentiske organismer og 

er selv en del af føden for rovfisk, havpattedyr og fugle. Derfor er populationsstatus for de enkelte arter af 

ichthyofauna en af de vigtigste indikatorer for god miljøtilstand i havvandene, og beskyttelsen af havfisk 

er afgørende for beskyttelsen af hele det marine økosystem. Med henblik på rapporten blev der foretaget 

en årlig overvågning af ichthyofaunaen for at bestemme sammensætningen og variationen af 

fiskeforekomsten i investeringsområdet. Undersøgelserne blev gennemført i fem undersøgelsesperioder 

(efterår, vinter, tidligt forår, sent forår og sommer) fra november 2017 til juli 2018 og omfattede 

identifikation af pelagiske fiskesammensætninger (ved hjælp af hydroakustiske undersøgelser og pelagisk 

indløbsafstandsmåling) og demersale fiskesammensætninger ved hjælp af dambrugsnet. Ifølge resultaterne 

af undersøgelserne blev der fundet 15 arter af ichthyofauna, voksne, Hornfisk (Belone belone), Trepiggede 

hundestejle (Gasterosteus aculeatus), Torsk (Gadus morhua), Rødspætten, Almindelig 

ulk (Myoxocephalus scorpius), Agonus cataphractus, Hippoglossoides platessoides, (Scophthalmus 

maximus), Solea solea, Skrubben (Platichthys flesus), Brislingen, Sild (Clupea harengus), Cyclopterus 

lumpus, Ålekvabbe, Ising (Limanda limanda) og syv arter af ichthyoplankton, som f.eks.: Enchelyopus 

cimbrius, Sild (Clupea harengus), Brislingen, Liparis liparis, Skrubben (Platichthys flesus), 

Myoxocephalus scorpius, Pomatoschistus minutus og brislingeæg. De fundne fiskearter er typiske for 

dem, der findes i den centrale Østersø. 
Hvad angår variationen i den taksonomiske diversitet i løbet af året, var torsk og Brisling i 

efterårsfangsterne mest udbredt blandt de voksne fiskearter, mens Skrubben (Platichthys flesus) var 

mest udbredt i vinterfangsterne, og sild i sommerfangsterne. Blandt de fundne fiskearter er de mest 

værdifulde til fiskeri: Torsk (Gadus morhua), Brislingen, Skrubben (Platichthys flesus) og Sild (Clupea 

harengus), hvor de mest udbredte arter i garnfiskeriet med hensyn til biomasse er1 torsk - 403 kg (58 % 

af den samlede fangstbiomasse) og Skrubben (Platichthys flesus), 247 kg (36 % af den samlede 

fangstbiomasse), mens der i det pelagiske fiskeri efter Brisling - 13 kg (21 % af den samlede 
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fangstbiomasse) og sild - 47 kg (75 % af den samlede fangstbiomasse). 

Den største trussel mod fisk i projektets anlægsfase er anlægsaktiviteter, der forårsager 

støjemissioner i forbindelse med fundamenterne (pæleramning) og den tilknyttede skibstrafik. Det 

forventes, at arbejdet midlertidigt kan føre til et fald i antallet af fisk i arbejdsområdet som følge af 

overgræsning og flytning til andre steder. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme 

dødelighed og fysiske skader i umiddelbar nærhed af værket eller en permanent ændring af 

høretærsklen. De mest følsomme arter over for lydpåvirkninger, der er registreret i projektområdet, er 

Brisling og Sild (Clupea harengus). Den højeste lydreaktion hos disse arter registreres ved lave 

frekvenser fra nogle få ti Hz til 3-4 kHz. Andre fisk, der forekommer i Østersøen, er mindre følsomme 

over for l y d  ifølge forskning, der er udført i dette område. Ifølge den akustiske prognose i rapporten 

vil støjen under nedramning af pæle overskride de fastsatte grænseværdier. De undervandsstøjmodeller, 

der er præsenteret i rapporten (med SEL cum 1 h = 189 dB re 1pPa2 s for PTS og SELcum 1 h = 185 dB re 

1 pPa2 s for TTS), viser, at fiskens adfærdsreaktion (TTS) vil forekomme op til højst 6,1 km fra kilden 

om sommeren, 8,6 km om efteråret og 7,8 km om vinteren. Derimod vil den støjintensitet, der 

sandsynligvis vil forårsage en permanent ændring af høretærsklen (PTS), forekomme i en afstand på 

højst 5,3 km fra støjkilden i efterårssæsonen, 5,1 km i vintersæsonen og 4,1 km i sommersæsonen. 

Desuden viser den undervandsstøjmodellering, der er udført i undersøgelsen "Numerical modelling of 

noise propagation generated by piling generated by piling from two sources in adjacent waters", at 

rækkevidden af fiskens adfærdsmæssige reaktion (TTS) for de to kumulative virkninger (fra FEW 

Østersøen II -området og fra den tilstødende Havvindmøllepark Centrale Østersøen II) vil være ca. 30 

km, mens den for PTS ikke vil overstige 15 km. Der vil blive anvendt passende 

afbødningsforanstaltninger, herunder lufttæpper, f.eks. BBC, CA eller andre lignende foranstaltninger, 

for at minimere disse virkninger og vil resultere i en betydelig reduktion af den afstand, over hvilken TTS 

og PTS hos fisk eller andre adfærdsreaktioner kan forekomme. I henhold til ovennævnte undersøgelse vil 

rækkevidden ved brug af lufttæpper af typen CA ikke overstige 10 km og PTS ikke overstige 5 km fra 

lydkilden, hvis støj- og vibrationspåvirkningen forårsager TTS. For at begrænse omfanget af 

undervandsstøj var investoren desuden forpligtet til at tilpasse tidsplanen for pælearbejdet for andre 

planlagte havvindmølleparker i nærheden på en sådan måde, at antallet af samtidige pælearbejder ikke 

måtte overstige to, med samtidig anvendelse af lufttæpper. Det skal dog bemærkes, at fisk under 

naturlige forhold først og fremmest reagerer på støj ved at forsøge at undgå den ved at flygte. Fisk hører 

til nekton (en økologisk formation, der omfatter organismer, som aktivt kan modstå vandstrømme), og de 

kan frit ændre deres placering. Derfor må det tages i betragtning, at fisk primært vil blive overfisket, 

når der genereres støj. Under hensyntagen til anvendelsen af ovennævnte afbødningsforanstaltning samt 

til investeringens indfasning, den langsomme fyldning af bassinet med vindmøller og den såkaldte "soft 

start"-metode bør anvendes, hvilket betyder, at projektet ikke vil udgøre en væsentlig trussel mod den 

eksisterende ichthyofauna i Østersøen, heller ikke med hensyn til påvirkninger på tværs af grænser. 
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 Situationen er anderledes i forbindelse med fiskeæg og -larver. Disse organismer hører til 

ichthyoplankton og bevæger sig sammen med de vandlag, de befinder sig i, og de har ingen mulighed 

for at undslippe støjen. Forekomsten af brislingeæg i undersøgelsen tyder på, at der kan ske gydning i 

nærheden af bedriften. Det sker hele sommeren i hele Østersøen på op til 50 meters dybde. I betragtning af, 

at Brisling er en art, der ikke danner tætte gydeaggregationer, forventes ingen væsentlig indvirkning på 

gydepladserne. På grund af de påviste påvirkningsområder og anvendelsen af ovennævnte løsninger under 

projektets gennemførelse vil det desuden ikke udgøre en trussel mod de resterende gydepladser for andre 

arter, heller ikke i en grænsekrydsende sammenhæng. 

Da der desuden under projektets gennemførelse kan opstå uforudsete virkninger som følge af detonation 

af materialer af militær oprindelse (hvilket ikke kan udelukkes på dette stadium af proceduren), som kan 

forårsage støjemissioner, der i ekstreme tilfælde kan medføre død eller kvæstelse af personer, der befinder 

sig i umiddelbar nærhed af eksplosionsstedet, blev der stillet betingelser til investoren for at minimere 

risikoen for sådanne virkninger, bl.a. gennemførelse af en sonarundersøgelse af det område, hvor den 

potentielle detonation kan finde sted, for at kontrollere tilstedeværelsen af stimer af vigtige og følsomme 

arter i området, og hvis der findes fiskeansamlinger (klynger), anvendelse af metoder til at afskrække og 

isolere undervandsstøjudbredelse, f.eks. bobleforhæng. 

De elektromagnetiske felter, som genereres af kablerne, der forbinder de enkelte møller under drift, kan 

påvirke fiskenes orientering. Under driften af vindmølleparken vil elektromagnetiske felter kun blive 

genereret af vindmølleparkens trefasede strømførende kabler, der forbinder de enkelte møller. Den 

offshore kabelinfrastruktur, der overfører elektricitet til land, vil blive genstand for en separat 

undersøgelse, hvorpå virkningerne af elektromagnetiske felter vil blive grundigt vurderet for alle 

organismer, der forekommer i Østersøen. Ifølge offentligt tilgængelig litteratur orienterer en række 

fiskearter som Atlantlax (Salmo salar) og Europeisk ål (Anguilla anguilla) sig bl.a. ved hjælp af jordens 

magnetfelt. Det er derfor muligt, at ændringer i det naturlige magnetfelt kan forårsage 

orienteringsproblemer hos sådanne arter. Undersøgelser, der er gennemført i denne retning, viser 

imidlertid ikke nogen væsentlige ændringer i vandrende fisks adfærd. Derfor bør omfanget af disse 

virkninger på nuværende tidspunkt anses for at være ubetydelige. Desuden skal det bemærkes, at der 

kun er planlagt mellemspændingskabler som en del af projektet, og at de vil blive installeret i skærme, så 

de elektriske og magnetiske feltværdier omkring kablet vil blive reduceret til baggrundsniveauet. Desuden 

vil nedgravning af kablerne i en dybde på op til 3 m (som angivet i infrastrukturministerens afgørelse af 

20. oktober 2021) yderligere reducere virkningerne af sådanne påvirkninger på organismer, der 

forekommer i havet. 

Med hensyn til fiskeriet er der i det indsendte materiale foretaget analyser, der tager hensyn til både 

potentielle trusler og foranstaltninger til at minimere projektets negative indvirkning på denne 

økonomiske sektor. Analysen er baseret på administrative data, der er indsamlet af ministeriet for maritime 

anliggender og indlandsskibsfart for fiskerikvadranter, og som indeholder data om fiskerflådens aktivitet i 

polske havområder. I betragtning af de foreliggende data om fiskerflådens aktivitet i polske havområder 

er det planlagte projekt placeret i fiskerikvadrant K8 og L8, idet det område, der er omfattet af projektet 

i kvadranten K8, udgør 7,5 % og i kvadranten L8 - 2,8 % af det samlede areal i fiskerikvadranten. I 

betragtning af andre planlagte vindmølleparker på Słupsk - Banke har FEW Baltica II det mindste areal 

og dermed den mindst restriktive adgang for fiskeriet. Det skal dog bemærkes, at FEW Østersøen II  er 

placeret uden for de værdifulde fiskepladser og de vigtigste adgangsveje til fiskepladserne. Den analyse, 

der er foretaget i forbindelse med denne undersøgelse, har vist, at FEW Østersøen II  ikke vil påvirke 
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oprettelse af nye levesteder (såkaldte kunstige rev) og kan lokalt øge fiskebestandene. 

I forbindelse med adgangen til fiskeriet skal det påpeges, at under opførelsen og nedlukningen af projektet 

vil FEW Østersøen II -området af sikkerhedshensyn til flytning af fartøjer være udelukket fra regulær 

skibstrafik, herunder fiskerfartøjer, af hensyn til sikkerheden. I projektets udnyttelsesfase forventes det 

imidlertid, at der vil kunne fiskes, og den endelige beslutning herom og reglerne for fiskeri vil blive aftalt 

med en relevant myndighed, hvilket fremgår af betingelsen fra den myndighed, der deltager i denne 

sag, nemlig direktøren for søfartskontoret i Szczecin, som forpligter investoren til at aftale reglerne for 

fiskeri i havvindmølleparkens område med chefinspektoratet for havfiskeri, inden der opnås tilladelse 

til udnyttelse eller inden udnyttelsen påbegyndes, samt af bestemmelserne i infrastrukturministerens 

afgørelse af 20. oktober 2021, sag nr: GM-DGM- 7.530.88.2021, som angiver afstanden mellem 

vindmøllerne på 6 diametre af vindmøllens rotor for at sikre, at havvindmølleområdet er tilgængeligt for 

fiskeri eller akvakultur. 

På baggrund af ovenstående, de tekniske løsninger, der anvendes i forbindelse med gennemførelsen af 

projektet, samt de betingelser, der i denne beslutning er fastsat for gennemførelsen af projektet med hensyn 

til ichthyofauna, forventes det ikke, at gennemførelsen af projektet vil udgøre en væsentlig trussel mod 

fiskebestandene i Østersøen og dermed mod fiskeriet. 

 

 

3. Med henvisning til Marsvin (Phocoena phocoena) 

 

Det svenske agentur  Hav- og vandfartsstyrelsen (HAV) fremhævede bevaringsstatus for Marsvin 

(Phocoena phocoena) i Østersøen og dermed behovet for afbødningsforanstaltninger for denne art som 

følge af risici fra støjgenererende pæleboringer, også med hensyn til kumulative virkninger. Myndigheden 

påpegede desuden, at der kan være risiko for risici som følge af seismiske undersøgelser, der udføres 

forud for anlægsarbejdet, og som også genererer undervandsstøj. 

 

Sveriges Geologiske Undersøgelse (Sveriges geologiska undersökning) SGU har oplyst, at de planlagte 

projektaktiviteter ikke har internationale virkninger i geologisk henseende. På grund af Marsvin 

(Phocoena phocoena) bevaringsstatus i Østersøen og projektets placering i nærheden af et svensk 

Natura 2000-område konkluderede SGU imidlertid, at der er behov for fortsat at deltage i 

miljøkonsekvensvurderingen for at overvåge eventuelle virkninger på havpattedyr. 

 

Det svenske naturhistoriske museum (Naturhistoriska riksmuseet) (NRM) rejste spørgsmål vedrørende 

projektets indvirkning på den kritisk truede bestand af Marsvin (Phocoena phocoena) i Østersøen og 

nødvendigheden af at udarbejde en analyse af støjpåvirkningen under projektets drift og af at tilpasse 

vindmølleparkens udformning, så artens adfærd ikke forstyrres under projektets drift. Desuden pegede 

myndigheden på de minimeringsforanstaltninger, der blev foreslået i rapporten, herunder 

foranstaltninger vedrørende tidspunktet for arbejdet, som falder sammen med den mest følsomme årstid 

for forstyrrelse af Marsvin (Phocoena phocoena) (juli-december) og højsæsonen for Marsvin (Phocoena 

phocoena) i den sydlige del af det svenske Natura 2000-område Hoburgs bank och SE0330308 (maj-

oktober), og den utilstrækkelige tærskel for at sikre reduktion af støjniveauet i det nærmeste Natura 2000-

område, og at der bør udarbejdes en plan, inden pælearbejdet påbegyndes, herunder hvordan der skal 

måles, hvordan overskridelsen af det maksimale støjniveau defineres, hvornår det maksimale støjniveau skal 

overskrides, og hvornår det maksimale støjniveau skal overskrides, 
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hvorunder pælearbejdet vil blive standset, hvis det maksimale lydniveau overskrides, og yderligere 

støjdæmpende foranstaltninger. 

 

Med hensyn til ovenstående rapporterer de følgende. 

I betragtning af den kritisk lave forekomst af Marsvin (Phocoena phocoena) i Østersøen og det 

fælles ansvar, som de lande, der grænser op til Østersøen har for dens bevaringsstatus, blev projektets 

indvirkning på denne pattedyrart analyseret indgående. 

For at kunne foretage en korrekt vurdering af projektets virkninger blev de generelt tilgængelige 

data, herunder litteraturdata om disse dyrs udbredelse og forekomst i Østersøen, analyseret. For at 

verificere og supplere den nuværende viden om forekomsten af havpattedyr i projektets område og i 

området med potentielle virkninger blev der gennemført et omfattende forskningsprogram, herunder 

registrering af Marsvin (Phocoena phocoena) ved hjælp af C-POD-optagere og observationer fra skibe. 

De opnåede resultater gjorde det muligt at kontrollere havpattedyrenes aktivitet og brugen af 

investeringsområdet i alle fænologiske perioder samt dets betydning for økologien og biologien i de 

nationale og baltiske populationer af Marsvin (Phocoena phocoena) og sæler. 

Som led i den passive akustiske overvågning, der udføres af det polske videnskabsakademis 

oceanologiske institut, blev detektorerne anbragt i vanddybder på ca. 3-5 m over havbunden i 

vanddybder på ca. 43 m. Der blev foretaget målinger på to undersøgelsessteder inden for FEW 

Østersøen II -projektområdet. For målestation CPOD-1 begyndte overvågningen den 25. november 

2016 og blev afsluttet den 25. juli 2018 (i alt 20 måneder). For målestation CPOD-2 blev der derimod 

foretaget akustiske undersøgelser mellem den 20. februar og 25. juli 2018. Desuden blev der foretaget 

visuelle observationer af havpattedyr i en 13-måneders periode mellem 2017 og 2018 fra skibe under 

48 undersøgelseskrydstogter. 

Overvågningsundersøgelser, der blev gennemført i området for det planlagte projekt FEW 

Østersøen II , viste tilstedeværelsen af havpattedyr – Marsvin (Phocoena phocoena) og repræsentanter 

for sælarter. Passiv akustisk overvågning af Marsvin (Phocoena phocoena) viste, at de kun er sparsomt 

forekommende i undersøgelsesområdet, hvilket er i overensstemmelse med resultaterne af SAMBAH-

projektets forskning (SAMBAH, 2016), der viser en lav forekomst af repræsentanter for Marsvin 

(Phocoena phocoena) (populationstæthed på 0-0,0001 individer/km2) og en meget lav sandsynlighed 

for detektion af ekkolokaliseringssignaler. På grundlag af visuelle observationer, der blev foretaget i 

området for investeringen FEW Østersøen II  og i det tilstødende vandområde Słupsk - Banke, blev der 

imidlertid kun konstateret tilstedeværelse af repræsentanter for sælarter. Det skal understreges, at de 

betingelser, hvorunder observationerne blev gennemført, garanterer, at de indsamlede resultater er 

repræsentative for det undersøgte område og kan sammenlignes med resultaterne af observationer, der 

er gennemført i forbindelse med andre forsknings- og kommercielle projekter. Med henvisning til andre 

kilder vedrørende udbredelsen af Marsvin (Phocoena phocoena) i Østersøen skal det påpeges, at ifølge 

resultaterne af den forskning, der er gennemført inden for rammerne af EU-projektet "Static acoustic 

monitoring of the Baltic harbour porpoise Marsvin (Phocoena phocoena) (SAMBAH). Marsvin 

(Phocoena phocoena) i Østersøen kan stamme fra to forskellige populationer, en i Kattegat, Skagerrak 

og Bikubenhavet og en i den egentlige Østersø. Marsvin (Phocoena phocoena) i Østersøen er opført på 

IUCN's rødliste og har status som en særskilt kritisk truet population, som under SAMBAH-projektet 

blev anslået til kun at omfatte ca. 500 individer og er klart adskilt fra resten af populationen. Ifølge 

SAMBAH-projektet er sommertætheden af Marsvin (Phocoena phocoena) [antal individer/km2] 

0,62946 individer/km og 0,00375 ind./km2 for henholdsvis den sydvestlige og nordøstlige del af 

Østersøen. I vintersæsonen er der derimod 0,06578 fisk/km2 for hele Østersøen. Det skal dog nævnes, 

at ifølge de dataanalyser, der er offentliggjort i rapporten 
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SAMBAH er Marsvin (Phocoena phocoena) mere spredt om vinteren, og der blev fundet et større antal 

fund langs den polske kyst. Ifølge resultaterne af den forskning, der er udført under projektet 

"Pilotimplementering af overvågning af marine arter og levesteder 2015-2018" I den Pommerske Bugt 

og i området omkring Stilo Banke (der delvis overlapper med området omkring Słupsk-Banke) blev der 

fundet sæsonbestemte forekomster af marsvin - i den Pommerske Bugt blev der imidlertid registreret 

maksimumværdier for DPD (dage med positive fund) i sommermånederne, og i Stilo Shoal i 

forårsperioden (ibidem). 

Den største påvirkning af Marsvin (Phocoena phocoena) vil være et resultat af anlægsfasen af 

havvindmølleparken. Der er ingen tvivl om, at pælefasen vil være afgørende, da den er kendetegnet ved 

udsendelse af undervandsstøj. For så vidt angår undervandsstøj blev der foretaget detaljerede 

beregninger af støjudbredelsen i forbindelse med rapporten, herunder støj fra pæleboringer fra to kilder 

i FEW Østersøen II -området og i det tilstødende område, der er udpeget til den planlagte vindmøllepark 

Centrale Østersøen II. Under hensyntagen til bemærkninger fra svensk side præsenteres desuden 

adfærdsreaktionsområdet for Marsvin (Phocoena phocoena), idet der antages en reaktionstærskel på SEL 

= 145 dB re1qPa 2s. De nærmeste Natura 2000-områder af betydning for bevarelsen af Marsvin 

(Phocoena phocoena) er det svenske Natura 2000-område Hoburgs Bank och Midsjöbanken 

SE033030308 - beliggende ca. 28 km nord for vindmølleparkens grænse - og Ostoja Słowińska 

PLH220023 - beliggende ca. 48 km syd for vindmølleparkens grænse. 

Ifølge offentligt tilgængelige data om lydudbredelsesforholdene i Østersøen begrænser sommerens 

hydrologiske forhold i Østersøen naturligt l y d u d b r e d e l s e s o m r å d e t . Under hensyntagen hertil og 

til resultaterne af de undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med denne undersøgelse, og som 

viser, at der er en sæsonbestemt større sandsynlighed for påvisning af Marsvin (Phocoena phocoena) i 

investeringsområdet og i dets nærhed i vintersæsonen (januar - april), bør det fastslås, at foranstaltningen 

vedrørende begrænsning af pælefundering i perioden fra januar til april, som samtidig er en 

minimeringsforanstaltning for havfugle, der er til stede i det tilstødende Natura 2000-område Słupsk - 

Banke PLC990001, sammen med anvendelsen af passende afbødningsforanstaltninger (f.eks, BBC, DBBC, 

hydrolyddæmper HDC, støjdæmpningsrør IHC-NMS) under udførelsen af hydrauliske 

pæleramningsarbejder i havduoen vil effektivt reducere den negative indvirkning af impulsiv støj på 

havdyr. Efter forslag fra det svenske naturhistoriske museum (NRM) har bygherren desuden forpligtet sig 

til at overholde betingelsen om ikke at overskride det enkeltstående 

pælepåvirkningsdrikkeeksponeringsniveau SEL=140 dB re l pPa2 s (SEL) i en afstand af 8 km fra 

støjkilden og ved grænsen til "Natura 2000"-områderne Hoburgs Bank och Midsjöbankarna 

SE033030308 og Ostoja Słowińska PLH220023, hvilket betyder, at de svenske og polske Natura 2000-

områder vil være uden for den betydelige negative påvirkning. Desuden vil opfyldelsen af ovennævnte 

betingelse også mindske den negative indvirkning på sæler. Under hele pælearbejdet vil der blive 

foretaget undervandsstøjmålinger for at vurdere støjniveauet ved grænsen til de ovennævnte Natura 

2000-områder ved hjælp af målebøjer udstyret med en omnidirektionel hydrofon til at registrere 

undervandslyde i frekvensområdet 10 Hz til 20 Hz. Hvis målinger viser, at denne tærskelværdi 

overskrides og forårsager en adfærdsreaktion hos Marsvin (Phocoena phocoena), vil pælearbejdet blive 

standset, og der vil blive gennemført yderligere afbødningsforanstaltninger. For at undgå restriktioner 

for skibstrafikken uden for projektområdet samt støjforstyrrelser forårsaget af skibstrafikken vil der 

blive foretaget støjmålinger i overensstemmelse med de tyske retningslinjer også i en afstand på 750 m 

og 5000 m fra pælen. Det skal bemærkes, at i henhold til disse retningslinjer gælder det for Marsvin 

(Phocoena phocoena), at SELss=140 (dB re l pPa2s) i en afstand af 8 km fra støjkilden og inden for det 

nærmeste Natura 2000-område, der er udpeget til beskyttelse af 
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Marsvin (Phocoena phocoena) ikke vil blive overskredet, hvis SELss ikke overstiger 160 dB re 1pPa2 

s i en afstand af 750 m fra støjkilden. Som foreslået af det svenske naturhistoriske museum blev 

bygherren desuden anmodet om at udarbejde et lydisoleringskoncept forud for byggearbejdet, herunder 

oplysninger om bl.a. hvilken type gardin der skal anvendes, hvor målingerne skal foretages, definitioner af 

overskridelse af det maksimale lydniveau, tidspunktet for standsning af driften og specifikke supplerende 

foranstaltninger. 

For yderligere at reducere investeringens indvirkning på Marsvin (Phocoena phocoena) har investoren 

samtidig forpligtet sig til at anvende afbødende foranstaltninger i overensstemmelse med 

retningslinjerne fra det tyske BSH (2019), f.eks: 

- anvendelse af pæleramningsmetoder med den laveste emission af elastiske bølger; 

-  forudsigelse af støjemission som følge af nedramning af pæle. På nuværende tidspunkt er det 

hovedsagelig ved hjælp af numeriske modeller, der anvender empiriske data fra undersøgelser, 

der er gennemført i forbindelse med tilsvarende investeringer i andre bassiner; 

- ikke overskride grænseværdierne for akustisk emission under pælerydning: o SEL05 svarende 

til 160 dB re l pPa2 s og SPL 190 dB re 1 pPa i en afstand af 750 m, i henhold til de tyske 

standarder (hvor SEL05 er den percentil, der svarer til den periode på 5 %, hvor et givet niveau 

overskrides i en enkelt pælerydning); 

- begrænse pælearbejdet til 180 minutter for monopilfundamenter og 140 minutter for 

jacketfundamenter; 

- anvendelse af afskrækkende midler mod havpattedyr for at forhindre pæleudlægning; 

- begrænsning af hammerslagsenergien (til maks. 2000 kJ); 

- at opfylde kravene til hammerkontrolteknologi (højfrekvens - lav energiprocedure); 

- anvendelse af tekniske støjdæmpningssystemer i tilstrækkelig stor afstand fra pælepladsen 

(bobleforhæng); 

- gennemførelse af overvågning af støjdæmpningsforanstaltningernes effektivitet, herunder realtids 

SEL-overvågning for at sikre, at hammerarbejdet på stedet ikke overskrider fastsatte 

tærskelværdier både i nærheden af byggepladsen og i det nærmeste NATURA 2000-område 

for at vurdere støjdæmpningsforanstaltningernes effektivitet. 

- at opretholde strenge procedurer for indberetning af overvågningsresultater til de relevante 

myndigheder og agenturer (HELCOM) 

 

Der kan også forekomme støj fra bygge- og forsyningsfartøjer. Ved at anvende en blød start, dvs. 

ved langsomt at påbegynde arbejdet og gradvist fylde området med møllestrukturer, vil de gradvist 

stigende støjemissioner imidlertid give dyrene mulighed for at forlade det område, hvor de føler sig 

utilpasse, før det egentlige arbejde påbegyndes. I betragtning af den nuværende høje baggrund af 

undervandsstøj i Østersøen på grund af den store mængde skibstrafik i området, som i vid udstrækning 

vil maskere støjemissionerne i forbindelse med projektet, vil disse virkninger desuden ikke være væsentlige. 

Myndigheden påpeger dog også, at det er nødvendigt at observere dyrene fra fartøjet før og under 

pælearbejdet og om nødvendigt anvende passende afskrækkelsesmidler, f.eks. pingere, hvilket vil være 

havpattedyrsobservatørens opgave. Dette vil i væsentlig grad reducere de negative virkninger af 

sådanne arbejder på disse dyregrupper. 

Med hensyn til de planlagte seismiske undersøgelser skal det indledningsvis understreges, at disse 

undersøgelser udføres under 200 kHz. Generelt er høregrænsen (audiogrammet) hos Marsvin (Phocoena 

phocoena) begrænset til 180 kHz (Kastelein et al., 2002), dvs. at følsomheden af høreorganet hos 

Marsvin (Phocoena phocoena) ved frekvenser over ca. 140 kHz falder betydeligt. Hvis der er behov for 

sonararbejde, vil følgende passende procedure derfor blive opretholdt 
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for beskyttelse af havpattedyr, f.eks. anvendelse af afskrækkende midler og arbejde i perioder, hvor der 

kun er et minimum af dyr i vandet. 

En anden væsentlig påvirkning, som projektet kan have på Marsvin (Phocoena phocoena), er 

støjemission fra detonation af konventionel ammunition, der findes på havbunden. Virkningen af 

støjemissioner fra detonationen kan være en ændring af høretærsklen (TTS) og i ekstreme tilfælde skader 

på havpattedyr og en permanent ændring af høretærsklen (PTS) hos enkeltpersoner. Det skal understreges, 

at rydning efter fund af ammunition i projektområdet ikke er en planlagt procedure, og at sandsynligheden 

for, at sådanne hændelser forekommer, er vurderet til at være meget lille. Ikke desto mindre forventes det 

som en standardaktivitet, at ammunition vil blive fjernet fra havbunden og transporteret til kysten med 

henblik på destruktion. Kun hvis dette ikke er muligt, vil der blive foretaget en kontrolleret eksplosiv 

nedrivningsprocedure på stedet. Under hensyntagen til resultaterne af undersøgelserne anbefales det, at 

eventuelle UXO-rydningsoperationer (ueksploderet ammunition) så vidt muligt gennemføres uden for 

højsæsonen for aktivitet. Denne foranstaltning gør risikoen for skader ved trykbølger og PTS (Persistent 

Threshold Shift) for befolkningen i projektområdet ubetydelig. Hvis det under byggeprocessen er 

nødvendigt at fjerne UXO'er, som ikke blev identificeret under undersøgelserne forud for byggeriet 

(uplanlagt hændelse), skal bygherren informere de relevante institutioner om den planlagte aktivitet og 

efterfølgende anvende gennemførlige foranstaltninger for at minimere risikoen for påvirkninger af 

havpattedyr ved at udarbejde og efterfølgende gennemføre en plan for fjernelse af UXO'er sammen med en 

angivelse af planen for afhjælpning af havpattedyr, herunder en detaljeret anvendelse af 

afhjælpningsforanstaltninger, som f.eks. 

— visuel overvågning foretaget af observatører af havpattedyr (MMO) fra skibet (fra en passende 

observationsplatform) i overensstemmelse med den metode, der er fastlagt af den fælles 

naturbeskyttelseskomité (JNCC); 

— Passiv akustisk overvågning (PAM), som supplerer MMO's visuelle observationer ved at 

overvåge tilstedeværelsen af havpattedyr ved hjælp af et sæt hydrofoner, der er indsat i vandet, 

og specialiseret software til behandling af de lyde, der registreres af hydrofonerne; 

— anvendelse af metoder til at isolere udbredelse af undervandsstøj, herunder bobleforhæng; 

— anvendelse af akustiske anordninger til at hjælpe med at skræmme sæler og Marsvin (Phocoena 

phocoena) væk fra byggeområderne, f.eks. pingers. 

Derfor bør det fastslås, at med anvendelsen af en række løsninger under gennemførelsen af 

projektet udgør det ikke en væsentlig trussel mod bestanden af denne art i Østersøen. For at bekræfte 

ovenstående antagelse var investoren forpligtet til at overvåge havpattedyrene under opførelsen og 

udnyttelsen af investeringen. 

Hvad angår virkningerne af støjemissioner på Marsvin (Phocoena phocoena) under projektets 

drift, viser den tilgængelige litteratur i dette område (Chun-Mei Yang et al. 2018), at undervandsstøj 

fra vindmøller kun vanskeligt kan skelnes fra den fremherskende havstøj (brummen) og yderligere 

dæmpes af tidevandsstøj. Ifølge den tilgængelige litteratur (Tougaarda et al. 2020) er undervandsstøj 

fra individuelle vindmøller desuden lav sammenlignet med støj fra kommercielle fartøjer. Når snesevis 

af møller er i drift, kan støjniveauet kun stige inden for nogle få kilometer og kun under forhold med 

meget lav omgivende støj og i vandområder med ringe sejlbarhed.  

Baseret også på litteraturdata (Tougaard et al. (2006) kan det forventes, at marsvinets 

(Phocoena phocoena) ekkolokationsaktivitet i området omkring vindmølleparken vil være meget 

lavere umiddelbart efter færdiggørelsen af anlægsarbejdet, mens der kan ske en stigning i denne 

aktivitet efter flere års drift af projektet, hvilket kan skyldes, at der er skabt et "kunstigt rev", som er 

en fødeplads for fisk. 
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For at bekræfte ovenstående antagelser er bygherren forpligtet til at foretage overvågning i 

denne henseende. 

Hvad angår den kumulative virkning af investeringen sammen med andre planlagte 

vindmølleparker på bestanden af Marsvin (Phocoena phocoena), skal det påpeges, at for at begrænse 

omfanget af undervandsstøj under pælearbejdet var investoren forpligtet til at tilpasse tidsplanen for 

pælearbejdet for andre havvindmølleparker, der er planlagt i nærheden, hvis der er nogen, således at 

antallet af samtidige pælearbejder ikke overstiger to, med samtidig brug af lufttæpper og støjmålinger. 

I forbindelse med udnyttelsen af investeringen skal det bemærkes, at der ikke findes nogen 

eksisterende havvindmølleparker i Polen. De planlagte vindmølleparker befinder sig imidlertid på 

forskellige stadier af planlægningen. Derfor mangler der i øjeblikket detaljerede oplysninger om disse 

vindmølleparker, herunder tidsplanen for arbejdet samt de tekniske parametre for vindmøllerne og 

deres placering i de planlagte vindmølleparker. Derfor er det heller ikke muligt at foretage en ordentlig 

vurdering af den potentielle kumulative virkning fra flere (nærliggende) vindmølleparker på det 

tidspunkt, hvor de er i drift. Det skal dog bemærkes, at de foreliggende data viser, at havpattedyr 

(sæler) frit opholder sig i området omkring vindmøller i drift og behandler dem som et levested for 

potentiel føde. Det kan konkluderes, at risikoen for en adfærdsreaktion hos Marsvin (Phocoena 

phocoena) som følge af den kumulative virkning af støj fra driftsstøj er meget lille. For at bekræfte 

ovenstående antagelser skal bygherren foretage overvågning i denne henseende. 

 

 

Bemærkninger fremsendt af Søfarts- og vandstyrelsen ved brev af 30. juni 2021, nr: 1249-
2021 

 

Sø- og vandfartsstyrelsen har oplyst, at de nuværende fiskeribegrænsninger betyder, at der ikke er 

noget svensk fiskeri i projektområdet. Området kan dog igen blive et potentielt fiskeriområde 

for svenske fiskere. Det blev endvidere anført, at på grund af den kritiske status for 

marsvinspopulationen af Marsvin (Phocoena phocoena) i Østersøen og den begrænsede viden 

om marsvinenes udbredelse i vinterhalvåret samt den potentielle kumulative forstyrrelse i 

Østersøen, er det også relevant at begrænse pælefunderingen fra januar til april ud over andre 

afbødende foranstaltninger såsom bobleforhæng og støjreducerende forhold. 

 

Med hensyn til ovenstående bør det påpeges, at investor ikke har nogen indflydelse på de 

begrænsninger, der er knyttet til fangstbegrænsninger for arter og områder. På grund af muligheden for 

akkumulering af virkninger i forbindelse med gennemførelsen og udnyttelsen af FEW Østersøen II  

sammen med virkninger fra andre havvindmølleparker vil den polske søfartsadministration dog i 

samråd med de investorer, der er ansvarlige for opførelsen af havvindmølleparker i den polske 

eksklusive økonomiske zone, og enheder, der er involveret  i fiskerierhvervet, udarbejde principper 

for sikkert fiskeri i det område, hvor der kan ske virkninger. 

Det skal bemærkes, at der på projektets udnyttelsesstadie forudses mulighed for fiskeri, hvilket 

fremgår af betingelsen fra den myndighed, der deltager i denne sag, dvs. direktøren for søfartskontoret i 

Szczecin, der forpligter investoren til at aftale reglerne for fiskeri i havvindmølleparkens område med 

chefinspektoratet for havfiskeri, inden der opnås tilladelse til udnyttelse eller inden udnyttelsen 

påbegyndes, samt af bestemmelserne i infrastrukturministerens afgørelse af 20. oktober 2021, sag nr: 

GM- 



 24 

DGM-7.530.88.2021, som angiver vindmøllernes afstand på 6 rotordiametre fra vindmøllen for at 

sikre, at havvindmølleområdet er tilgængeligt for fiskeri eller akvakultur. 

Med hensyn til den potentielle regional påvirkning af populationen af Marsvin (Phocoena phocoena) 

inden for det planlagte projekts område skal det bemærkes, at der i beslutningen er taget hensyn til den 

svenske myndigheds kommentar om at begrænse pæletidspunktet fra januar til april, hvilket også er en 

foranstaltning, der minimerer projektets påvirkning af havfugle inden for grænserne af Natura 200-

området Słupsk-Banke. 
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