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A. INDLEDNING 

Windanker GmbH, et datterselskab af Iberdrola Renovables Deutschland GmbH og en del af 

IBERDROLA S.A.-koncernen, har indgivet en ansøgning til det tyske forbundskontor for skibsfart og 

hydrografi (BSH) om planlægningsgodkendelse i henhold til WindSeeG til opførelse og drift af offshore-

vindmølleparken ”Windanker” i den tyske eksklusive økonomiske zone (AWZ) i Østersøen.  

I henhold til Espoo-konventionen (konventionen om vurdering af indvirkningerne på miljøet på tværs af 

landegrænser) og Neuhardenberg-aftalen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen 

om grænseoverskridende miljøvurdering skal de pågældende lande informeres og høres om projekter 

med potentielle grænseoverskridende miljøpåvirkninger.  

Formålet med dette dokument er at give oplysninger om det planlagte projekt samt om de planlagte 

dokumenter, der skal forelægges med henblik på deltagelse på tværs af grænserne.  

 

I. Kort beskrivelse af projektet 

Projektområdet for offshore-vindmølleparken (OWP) ”Windanker”“ befinder sig i den eksklusive tyske 

økonomiske zone (AWZ) ved Østersøen ca. 38 km nordøst for øen Rügens kyst og nord for 

vindmølleparken ”Wikinger”. Projektområdet har et areal på 25 km². Vanddybderne ligger mellem 41 og 

46 meter i forhold til kortnul (SKN). 

 

  

Afbildning1: Placeringen af Offshore-vindmølleparken Windanker (O-1.3) i Østersøen 
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Offshore-vindmølleparken (OWP) ”Windanker" omfatter opførelse og drift af 21 havvindmøller (OWEA) 

og den interne ledningsføring i vindmølleparken.  

Den planlagte anlægstype for vindkraftværket (OWEA) har en rotordiameter på 230 - 240 m og når med 

den planlagte navhøjde på ca. 140 - 145 m op på en samlet højde af ca. 260 m. Den mærkeeffekten af 

denne vindmølletype er mellem 14 og15 megawatt. Offshore-vindkraftværker er funderet på monopile-

fundamenter. Nødvendigheden af beskyttelse mod vandskure er stadig ved at blive fastlagt i den videre 

planlægning. For at transportere elektricitet er offshore-vindkraftværkerne (OWEA) forbundet med 

offshore-transformerplatforme (OSS) hos den ansvarlige transmissionssystemoperatør (ÛNB) 50Herz 

Transmission GmbH med en driftsspænding på 66 kV. 

Vindmølleparken ligger helt inden for det område, der blev tildelt i forbindelse med det midlertidige udbud 

ved beslutning truffet af det tyske forbundsnetagentur den 09.09.2021. Områdespecifikationen for 

tillægsafgiften følger af § 35 i loven om offshore-vindkraft (WindSeeG) sammenholdt med § 31 stk. 1, 2. 

punktum WindSeeG. Projektets iværksætter disponerer derfor over et tillæg i henhold til §34 i WindSeeG 

for det areal, som nærværende plan vedrører i henhold til § 48 stk. 4, 2. punktum WindSeeG. 

Projektområdet for vindmølleparken "Windanker" ligger i den eksklusive tyske økonomiske zone (AWZ) i 

Forbundsrepublikken Tyskland. I henhold til §45 i WindSeeG kræver opførelsen og driften af vindmøller 

på havet en godkendt anlægsplan. Den kompetente hørings- og planlægningsmyndighed er det tyske 

forbundskontor for søfart og hydrografi (BSH). 

 

Afbildning 2: Placering af vindmølleparken Windanker (O-1.3) og de tilstødende vindmølleparker og 
havkabelsystemer (FEP 2020)  
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Platformen til transformerstationen installeres og drives af 50Hertz Transmission GmbH, der er ansvarligt 

for nettilslutningen og er ikke omfattet af denne ansøgning. På transformerstationsplatformen samles 

vindmølleparkens ledningsnet, og elektriciteten omdannes til en transmissionsspænding på 220 kV med 

henblik på transmission til landet. 

 

II. Procedurens historik 

Området O-1.3 (nu Windanker) blev forundersøgt af BSH, og specifkationerne for WeindSeeG og 

områdets egnethed blev fastlagt. Proceduren for den foreløbige undersøgelse blev indledt med 

meddelelse fra 19.05.2017, og der blev offentliggjort et dokument om deltagelse, der beskriver det 

påtænkte emne og omfanget af den foreløbige undegelse. Genstanden for omfanget af den 

indledende undersøgelse vedrørende området O-1.3 blev forelagt og drøftet under en høring den 

28.06.2017. På basis af høringsdatoen og de modtagne bemærkninger blev undersøgelsens omfang 

fastlagt den 30.08.2019, og der blev foretaget en justering den 15.01.2021. 

 

Afbildning3: Placeringen af Offshore-vindmølleparken Windanker (O-1.3) i den tyske eksklusive 
økonomiske zone (AWZ) 

Udkastet til egnethedsprøven, vurderingen af egnetheden og miljørapporterne for de områder, der 

skal sættes i udbud i kalenderåret 2021, herunder området O-1.3, blev udarbejdet af BSH den 

27.03.2020, og designet blev formelt offentliggjort. Sidenhen blev der offentliggjort yderligere 

dokumenter, som BSH fandt hensigtsmæssige. Den 17.06.2020 fandt der en online-drøftelse sted. 

Samtidig deltog landene Polen, Danmark, Sverige på tværs af landenes grænser. På basis af 
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høringerne og bemærkningerne fra høringen blev udkastene revideret, og egnethedsprøven blev 

afsluttet. 

På lovdekret af 15.12.2020 blev områdernes egnethed fastlagt og 1.WindSeeV blev den 21.12.2020 

offentliggjort i det tyske lovtidende (BGBl l 2020, s. 2954), og de endelige dokumenter blev fortolket 

for en måned til inspektion fra 29.01.2021. 

De nævnte dokumenter findes på BHS’s hjemmeside.  

 

III. Ansøger 

Ejeren og ansøgeren af vindmølleparken "Windanker" er Windanker GmbH, et datterselskab ti Iberdrola 

Rmovables Deutschland GmbH, som igen hører under IBERDROLA S.A. Gruppen.  

IBERDROLA S.A er en af de førende spanske koncerner i energisektoren med tilstedeværelse i ca 40 

lande og et af de fem største strømforsyningsselskaber i verden. IBERDROLA S.A. har med mere end 

16 GW vindmøller i drift placeret sig som førende på verdensmarkedet inden for vindenergi. 

Virksomhedens fokus er på udbygning af offshore-vindkraft med projekter i Storbritannien, Tyskland, 

Frankrig og USA.  

I den tyske eksklusive zone i Østersøen (AWZ) har IBERDROLA bygget vindmølleparken ”Wikinger”, som 

drives fra virksomhedens hovedkvarteri Neu-Mukran (Sassnitz) på øen Rügen. 

 

IV. Forholdet mellem den nuværende planlægning og vurderingen og vurderingen af 

egnetheden af området O-1.3 

Med udarbejdelsen og ajourføringen af områdeplanen (FEP) identificeres, beskrives og vurderes tillige 

den betragtelige indvirkning, planens gennemførelse har på havmiljøet. De områder, der er valgt til udbud 

i henhold til områdeplanen (FEP) undersøges forlods af BSH, og dens egnethed vurderes og fastsættes 

bl.a. på basis af miljørapporterne. Projektområdet vindmølleparken "Windanker” svarer i henhold til 

områdeplanen (FEP) til ”område O-1.3”.  

 

I det efterfølgende foretages en sammenligning af den aktuelle planlægningsstatus for vindmølleparken 

”Windanker” med modelparametrene i miljørapporten til bestemmelse af egnetheden af område O 1.3 (se 

tabel 1). 
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Tabel 1: Sammenligning af den aktuelle planlægningsstatus for vindmølleparken ”Windanker” med 
modelparametrene for egnethedstesten for område O 1.3 

Parameter Enhed Scenarie 1 Scenarie 2 Windanker 

Antal vindkraftværker - 34 20 21 

Effekt pr. vindmølle MW 9 15 14-15 

Navhøjde m ca. 125 ca. 175 140 -145 

Højde nederste rotorspids m ca. 26 ca. 50 ca. 24 

Rotordiameter m 200 250 230 -240 

Bestrøget rotorflade m2 ca. 30.800 ca. 49.100 43.700 – 46.000 

Samlet højde m ca. 225 ca. 300 260 

Diameter fundament m ca. 8,5 ca. 12 9,5 -10 

Fundamentareal ekskl. 
skurbeskyttelse 

m2 ca. 57 ca. 113 tbd 

Diameter skurbeskyttelse m ca. 43 ca. 60 tbd 

Fundamentareal inkl. 
skurbeskyttelse 

m2 ca. 1.420 ca. 2.830 tbd 

Spændingsniveau PI-kabling kV 33 33 66 
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B. DOKUMENTER, DER ER PLANLAGT FOR AT GENNEMFØRE DELTAGELSE 

PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE  

 

I. Projektrapport 

Projektrapporten følger strukturen i den rækkefølge, de nævnte spørgsmål skal undersøges i, jf. §48, stk. 

4, pkt. 1 WindSeeG. Der udarbejdes en konklusion for hvert anliggende. 

 

1. Beskrivelse af projektet  

I den første del af projektrapporten beskrives projektet. Ejeren og ansøgeren af vindmølleparken 

”Windanker” vil blive præsenteret, og der gives en rumlige, tidsmæssig og tekniske kort beskrivelse af 

projektet. Den korte beskrivelse refererer til konstruktionen, hele levetiden inkl demontering, de enkelte 

strukturer og driftsmåden (bemandet/ubemandet platform). Derudoverskal der fremlægges 

dokumentation for, at forbundsnetagenturet har tildelt et tillæg i henhold til § 23 eller § 23a WindSeEG 

på det pågældende område eller en bekræftelse af overdragelsen af tildelingerne efter udøvelse af 

adgangsretten i henhold til § 23 WindSeeG. § 43 WindSeeG opført. 

Dokumentet vil indeholde en sammenligning af den foreløbige planlægningsstatus for "Windanker" 

med modelparametrene i miljørapporten til bestemmelse af egnetheden af område O 1.3.  

 

2. Oplysninger om vejningsproblemer, andre offentligretlige anliggender og andre forhold, 

der berøres af projektet (opførelse, drift og demontering) 

Med henblik herpå er der i den forklarende rapport udarbejdet et kort og sammenhængende resumé 

af resultaterne af rapporten om vurdering af miljøindvirkning (UVP-rapporten). Efterfølgende 

opsummeres vurderingen af status quo og virkningerne for hvert (delvist) beskyttet naturgode, og den 

mulige mulige deraf følgende risiko for hvert naturgode udledes som en komponent i havmiljøet. 

Risikoen ved et naturgode er afledt under hensyntagen til mulige foranstaltninger til forebyggelse og 

reduktion af miljøpåvirkninger. I henhold til § 48 stik 4 WindSeeG må planen kun fastlægges, hvis 

havmiljøet ikke er i fare, navnlig ikke 

a. forurening af havmiljøet i henhold til artikel 1, stk. 1, litra 4 i de Forenede Nationers 

havretskonvention af 10 december 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799) ikke er tilgængelig, og 

b. at fugletrækket ikke er truet,  

c. foranstaltninger som defineret i § 15 af den tyske naturbeskyttelseslov (BNatSchG) eller andre 

bestemmelser (planlagt forebyggelse, minimering og beskyttelsesforanstaltninger),  

d. hvis det ikke kan undgås: Beskrivelse af virkningerne på beskyttelsen og virkningerne 

(beskyttede naturgode er de virkninger, som det økologiske system har, og der i medfør af § 

7, litra 2 BNatSchG omfatter jordbund, vand, luft, klima, dyr og og samspillet mellem, samt 

landskabet og de beskyttede biotoper),  
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e. Projektrelateret kompensationskrav for uundgåelige nedskrivninger af landskabet i henhold til 

den tyske forbundslov om kompensation (BKompV) for kompensation for uundgåelige 

nedskrivninger af landskabet (supplerende dokumenter i henhold til afsnit V og vi) , om 

nødvendigt også efterfølgende kompensation i henhold til § 15 BNatSchG sammenholdt med 

BKompV. 

 

3. Sikkerhed og ubesværet trafik 

a. Specifikationerne for skibsfarten i den tyske eksklusive økonomiske Zone (AWZ) i Østersøen 

er resultatet af omfattende overvejelser om fysisk planlægning baseret på fastlæggelsen af de 

vigtigste skibsruter på grundlag af vurderingen af de aktuelle trafikstrømme.  Disse overvejelser 

angår prioriterede områder og områder, der er reserveret til skibsfarten, og som skal holdes fri 

for uforenelige anvendelser anvendelsesformål, navnlig høje konstruktioner. Under 

hensyntagen til etableringen af sikkerhedszoner omkring anlægning af vindmølleparker i 

overensstemmelse med § 53 WindSeeG skal der holdes minimumsafstande på 500 m fra de 

rumligt klassificerede og prioriterede områder. Derudover foretages en opdatering af 

kollisionsrisikoanalysen. Til dette formål tages der hensyn til de vindmølleparker, der i 

øjeblikket er i drift, eller som kan realiseres i en lignende periode som vindmølleparken 

Windanker.   

b. Projektområdet ligger nord for det særligt egnede område ”Westlich Adlergrund”. Området 

”Westlich Adlergrund” og dermed også projektområdet benyttes af træningsflyvninger for 

Bundesweher, kontrolflyvninger, der drives af det tyske forbundspoliti (Pollution Control Flights) 

og sportsfly (BSH 2005). Der finder ikke skydeøvelser sted i luftrummet over det egnede 

målområde. I stedet bruges luftrummet på ca 2.100 m til 9.200 m til at placere flyet for at komme 

til træningsrummene syd for vindmølleparken til skydeøvelser. Pollution Control Flights 

gennemføres normalt i højder over 300 m. Lette fly og mindre propelfly kan anvende luftrummet 

til alt undtagen start og landing op til en højde af mindst 150 m over havoverfladen (MSL). I 

forbindelse med udpegelsen af det særligt egnede område ”Westlich Adlergrund" er det 

fastslået, at der ikke kan forventes nogen indskrænkning af lufttrafikken som følge af opførelse 

og drift af vindkraftanlæg inden for det særligt egnede område (BSH 2005). In forbindelse med 

projektrapporten vil der blive foretaget en yderligere vurdering.  

 

4. National forsvars- og alliancesikkerhed 

Ifølge de korrekte repræsentationer i den regionale planordning (ROP) er den tyske eksklusive zone i 

Østersøen (AWZ) dækket i store områder mellem militære øvelsesområd. Vindmølleparken vil blive 

udstyret med sonartranspondere i overensstemmelse med de tyske væbnede styrkers specifikationer. 

Placeringen af ekkolodstranspondere vises i mærkningskonceptet. For så vidt angår den eventuelle 

installation og drift af fast udstyr som f.eks. sende- og modtageanlæg på energiproduktionssystemer 

fra det tyske forsvar Bundeswehr (se 2.2.2. (5.2) ROP) tilstræbes desangående relevante drøftelser. 
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Randområdet er dækket af det svenske artilleriskydeområde ES-D 140. Vindmølleparken kan 

potentielt påvirke den militære rader på Bornholm. Derudover vil der blive anmodet om drøftelser med 

de kompetente myndigheder med henblik herpå.   

 

5. Om kompatibilitet med prioriterede mineaktiviteter:: 

I projektområdet "Windanker" er der ingen kendte minedriftsaktiviteter. 

 

6. For kompatibilitet med besående og planlagte kabler, offshore-forbindelse-, rør- og andre 

kabelforbindelser: 

I henhold til § 48, stk. 4, 1. punktum litra 5 i WindSeeG tages højde for eksisterende og planlagte 

kabler, offshore-forbindelser, rør- og andre kabelforbindelser i projekt ”Windanker”. 

 

7. For kompatibilitet med eksisterende og planlagte placeringer af konverteringsplatforme 

eller -understationer:: 

Den planlagte placering af understationsplatformen for vindmølleparken ”Windanker" overholder den 

territoriale udviklingsplan FEP's specifikationer. Den nøjagtige placering er aftalt med den ansvarlige 

transmissionssystemoperatør. Man søger at nå til enighed om yderligere detaljer i drøftelserne med 

transmissionssystemoperatørerne.  

Der foreligger ikke yderligere anlægsplaner på dette område.  

 

8. Overholdelse af andre offentlige bestemmelser  

a. Regional planordning, ROP: Gennemgå alle relevante mål og principper, der ikke er specifikt 

behandlet i forbindelse med andre anliggender. 

b. Territorial udviklingsplan, FEP: Navnlig gennmgang af alle principper, der ikke er behandlet 

mere specifikt under et andet anliggende. 

a. Bekendtgørelse om offshore-vindkraft (WindSeeV): Gennemgng af alle specifikationer, 

som ikke er behandlet mere specifikt under et andet anliggende. 

c. Andre militære anliggender overfejes i forbindelse med projekt "Windanker". 

d. Projektområdet undersøges for kampmidler og ammunition. 

e. Miljøgoder i det maritime økosystem (f.eks. vrag) er testet i overensstemmelse hermed. 

Kulturgoder er genstande og strukturer af særlig kulturel betydning samt kulturelle og naturlige 

monumenter. I havmiljøet betragtes skibsvrag eller særlige geomorfologiske strukturer 

(kontinentalsokkel) som kulturgoder. Kendte undervandsobjekter, navnlig vrag, er opført i 

søkortene eller vragindekset på det tyske forbundskontor for skibsfart og hydrografi, BSH. 
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f. For projekt ”Windanker” undersøges andre beslægtede anvendelsesmuligheder (supplerende 

dokumenter i henhold til del VIII) med hensyn til 

(1) tilstødende vindmølleparker (herunder også vindpåvirkning på andre vindmøller (f.eks. 

stabilitet og luftfart)): 

Projektområdet i vindmølleparken ”Windanker” ligger nord for vindmølleparkerne 

”Wikinger" og "Arkona-Becken Südost”, som også bler i drift, samt ”Vikinge South”, 

som også blev tildelt i forbindelse med overgangsudbuddet i 2018. Vest for 

projektområdet finder du den allerede planlagte vindmøllepark ”Baltic Eagle" i den 

tyske eksklusive zone i Østersøen (AWZ), samt den godkendte vindmøllepark 

”Arcadis Ost 1” inden for 12-sømilezonen, som begge også blev tildelt ved 

overgangsudbudet i 2018. Projekternes placering er vist i fig. 1. 

(2) fiskeri, navnlig tilladelse til gennemgående fiskefartøjer og passivt fiskeri i 

sikkerhedszonen (se 2.2.2. (5.1) Regional planordning, ROP): 

Fiskerfartøjer bør kunne passere vindmølleparker på vej til fiskepladserne. Passivt 

fiskeri med genanvendelser og kurver bør være muligt i sikkerhedszonerne på 

vindmølleparker, men det gælder ikke for det område, der afgrænses af de eksterne 

vindmølleparker, og ikke i umiddelbar nærhed af de eksterne anlæg. Bestemmelserne 

i stk. 1 og 2 finder anvendelse i det omfang, hvor opførelsen, driften og 

vedligeholdelsen af vindmølleparker påvirkes mindst muligt og er underlagt 

modstridende tekniske forskrifter.1 Med henblik herpå vil den projektrapporten 

indeholde tilsvarende oplysninger for område O-1.3. Desuden indeholder 

projektrapporten konklusionerne fra fiskeriundersøgelsen (se afsnit Vlll). 

(3) Øvrige minedriftsaktiviteter  

I projektområdet "Windanker" er der ingen kendte minedriftsaktiviteter. 

 

9. Alternative overvejelser (baseret på indretningen på stedet; rumlig/teknisk/nul; hver 

baseret på afgrænsning af alle interesser) 

  

 

1          Overvejelse 2.2.2 (4), ROP for den eksklusive tyske økonomiske zone i Nordsøen og Østersøen, 2021 
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II. Generelt ikke-teknisk resumé af UVP-rapporten i henhold til § 16 Forbundslov om vurdering 

af miljøindvirkning (UVPG) for offshore-vindmølleparken ”Windanker” 

I overensstemmelse med UVPG's krav og specifikationer (navnlig § 16 UVPG og tillæg 4) udarbejdes der 

en rapport om projektets forventede miljøvirkninger (UPV-rapporten) for vindmølleparken ”Windanker”. 

Dette omfatter et generelt, ikke-teknisk resumé af UPV-rapporten. Ud over oplysningerne om projektet 

indeholder denne rapport navnlig en sammenfatning af beskrivelser og vurderinger af status quo for de 

beskyttede miljøgoder, de specifikke konsekvensprognoser for miljøgoderne og konsekvenserne af 

samspillet med andre projekter samt resultaterne af Natura 2000-konsekvensvurderingen og vurderingen 

af beskyttelsen af arter og biotoper. 

I henhold til Espoo-konventionen skal det ikke-tekniske resumé af deltagelsen på tværs af grænserne 

medtages. 

 

III. Indvirkninger på tværs af landegreænserr på offshore-vindmølleprojektet ”Windanker” 

I miljørapporten om egnethedstesten af O-1.3-området (BSH 2020) blev der udført en test af 

kompatibiliteten af offshore-udnyttelse af vindenergi og konstruktion og drift af OWEA i O-1.3-området, 

også med hensyn til virkninger på tværs af landegrænser. Det fremgår af miljørapporten, at der i henhold 

til den nuværende situation ikke kan konstateres nogen væsentlige virkninger på områderne i 

nabolandene, der støder op til den tyske eksklusive økonomiske zone i Østersøen (EEZ) som følge af 

område O-1.3. 

Grænseoverskridende påvirkninger i område O-1.3 (BSH 2020) 

Område O.1.3 ligger direkte på grænsen til den danske eksklusive økonomiske zone omkring Bornholm 

i en afstand af 500 m. Den danske eksklusive økonomiske zone (AWZ), der omgiver de danske øer vest 

for området O-13.3, er mindst 54 km væk. Afstanden til de svenske farvande er ca. 4 km. Den polske 

AWZ er mindst 50 km væk. Der kan således generelt ikke forventes lokale virkninger på de polske 

farvande, f.eks. gennem turbiditetsfaner og overfladeforsegling på benthos, jordbund eller biotoper, via 

lydeffekt på havpattedyr eller fisk, eller indvirkning på landskabet og dermed på turismen. Der forventes 

heller ikke indvirkninger på fugle. Ifølge BSH (2020) forventes der heller ikke betydelige virkninger på den 

tilgrænsende AWZ. På den ene side har de foreskrevne reduktionsforanstaltninger, såsom god isolering, 

også indvirkninger på tværs af grænser, og på den anden side er visse projektrelaterede virkninger 

kortsigtede og derfor ikke væsentlige. Der forventes ikke grænseoverskridende virkninger på lang sigt. 

Ifølge BSH (2020) kan der højst opstå betydelige grænseoverskridende virkninger på et kumulativt 

grundlag i det tyske Østersøområde for de meget mobile biologiske miljøgoder, havfugle og hvilende fugle 

samt trækfugle og flagermus. I henhold til den nuværende viden og under hensyntagen foranstaltninger, 

der har til formål at mindske følgerne og begrænse skaderne (støjreduktionsforanstaltninger, 

foranstaltninger til forebyggelse af lyseffekter, overvågning af togaktiviteter) er der imidlertid ikke tale om 

væsentlige påvirkninger på tværs af grænserne. 

Grænseoverskridende virkninger vindmølleparken "Windanker” 
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Ovenstående vurderinger af de grænseoverskridende virkninger af opførelse og drift af vindmølleparker i 

området O-1.3 er vurderet på grundlag af en sammenligning af de faktiske parametre for projektet med 

de antagelser, der ligger til grund for miljørapporten (se tabel 1) for WTG-projektet "Windanker". Den skal 

vise, om der er yderligere eller andre væsentlige miljøpåvirkninger ud over resultaterne af SEA'en, og 

hvad de er. 

I forbindelse med deltagelsen i Espoo-konventionen er det planen at forelægge et særskilt dokument om 

de potentielle grænseoverskridende virkninger af vindmølleparken Windanker for deltagelse på tværs af 

landegrænser. Den skal vise, om der er yderligere eller andre væsentlige miljøpåvirkninger ud over 

resultaterne af SEA'en, og hvad disse.  

Der fokuseres på de særdeles mobile biologisk bevaringsværdige miljøgoder. Med henblik herpå 

beskrives projektområdet og de omkringliggende anlægsplaner, de korteste afstande til 

grænseoverskridende vindmølleparkprojekter. I hovedkapitlet undersøges de mulige 

grænseoverskridende virkninger af vindmølleparkprojektet "Windanker" på de mobile miljøgoder eller 

artsgrupper trækfugle, hvilende fugle, flagermus, havpattedyr og fisk, og med hensyn til de 

landsapecifikke aspekter kontrolleres, om disse virkninger kan klassificeres som væsentlige negative 

påvirkninger af de tidligere nævnte miljøgoder i andre lande eller regioner. 

 

 

 

 

 


