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BILAG 2           2 

Oversigt over omfattende undersøgelser af havmiljøet, som skal gennemføres forud for investeringen 

Løb
enu
mm
er 

Det undersøgte 
miljøelement 

Omfang af undersøgelser  Undersøgelsesperiode   Kildedokument 

1 Hydrologiske, 

meteorologiske og 

hydrokemiske 

undersøgelser  

Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Baltic I) inkl. en buffer m. en bredde på 1 Mm målt 

fra bebyggelseslinjen.  Den meteorologiske, 

hydrologiske og hydrofysiske overvågning blev 

udført i henhold til arbejdsmetoder og -omfang, 

som beskrevet i Bilag 2 til nærværende 

Oplysningsskema. 

Den hydrologiske overvågning udføres på to 

målestande, på det centrale punkt af 

undersøgelsesområdet og på det laveste punkt af 

havområdet. Meteorologiske forhold måles på 

begge målestationer. Som led i den hydrologiske 

og meteorologiske overvågning måles parametre 

såsom: lufttemperatur, vandtemperatur, tryk, 

gennemstrømning i den pelagiske zone, 

bevægelser af bølger på havets overflade, 

vandets saltholdighed, vandets elektriske 

ledningsevne, vind i en højde af ca. 5 m moh. 

(retning og hastighed) samt vandtryk. 

Fra december 2020 til februar 2021  MEWO S.A., „Raport kwartalny 1. z postępu 

badań, „Program przedinwestycyjnych badań 

środowiskowych na potrzeby oceny oddziaływania 

na środowisko morskiej farmy wiatrowej MFW 

Bałtyk I”, data wydania 17.05.2021 (zwany dalej: 

„Raport kwartalny 1., MEWO S.A.)   

Fra marts til maj 2021  Raport kwartalny 2., MEWO S.A. data wydania 

03.08.2021 

Fra juni til august 2021 Raport kwartalny 3., MEWO S.A. data wydania 

23.11.2021 

Fra september til november 2021 Raport kwartalny 4., MEWO S.A. data wydania 

14.01.2022 

Fra januar 2021 til februar 2022 

(12+1 måned)  

Raport końcowy, MEWO S.A. data wydania 

14.02.2022 

 Hydrologiske, 

meteorologiske og 

hydrokemiske 

undersøgelser – 

arkivundersøgelser 

Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Baltic I) inklusive en buffer m. en bredde på 1 Mm 

målt fra bebyggelseslinjen. Undersøgelserne har 

omfattet:  

Helårsundersøgelser (12+1 måned) 

Undersøgelserne blev afsluttet i 

januar 2013 (ukomplet 

undersøgelsesperiode) 

Instytut Morski w Gdańsku: Badania środowiska 

morskiego na potrzeby oceny oddziaływania 

morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Północny na 

środowisko morskie, Raport okresowy jesienny, 

Badania hydrologiczne, maj 2013 
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Omfang af undersøgelser  Undersøgelsesperiode   Kildedokument 

• Undersøgelser af havstrømme og 

hydrometeorologiske forhold. 

• Undersøgelse af vandkvaliteten: 6 gange om 

året undersøgelser af følgende, hydrokemiske 

parametre: iltforhold (opløst ild, 5-døgns 

iltbehov (BZT5), totalt organisk kulstof (TOC), 

surhedsgrad (pH), alkalinitet, biogene stoffer 

(ammoniumkvælstof, nitratkvælstof, totalt 

kvælstof, mineralsk kvælstof, fosfater, totalt 

fosfor), opslæmning i overflade- og bundvand. 

• Fastsættelse - på grundlag af de udtagne 

vandprøver, som udtages to gange om året, 

på to punkter - af indholdet af stoffer, som er 

særligt skadelige for miljøet såsom: kviksølv, 

nikkel, bly, cadmium, arsen, totalt chrom, 

chrom (VI), fenoler, cyanider, mineralske olier, 

polycycliske aromatiske kulbrinter (PAH), 

polychlorerede biphenyler (PCB). 

 

Instytut Morski w Gdańsku: Badania środowiska 

morskiego na potrzeby oceny oddziaływania 

morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Północny na 

środowisko morskie, Raport okresowy zimowy, 

Badania hydrologiczne, maj 2013 

 

 Hydrografiske forhold 

– arkivundersøgelser 

Modelleringsområdet har omfattet området af 

HVP Den Nordlige Østersø. DHI har udarbejdet 

og optimeret den fulde 3D model af Danmarks og 

Østersøens indre farvande med henblik på at 

beregne hydrodynamik omkring 

havvindmølleparken. 

Hydrografisk modellering med henblik på:  

Fra april til juni 2013 DHI: EIA offshore wind farms Poland EEZ – OWF 

BP Hydrographic conditions – final report, v3 

czerwiec 2013 
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Omfang af undersøgelser  Undersøgelsesperiode   Kildedokument 

• fastsættelse af oprindelige forhold for så vidt 

gælder havstrømme, saltholdighed og 

vandtemperatur 

• vurdering af den langvarige påvirkning på de 

hydrodynamiske forhold i forbindelse med drift 

samt den kortvarige påvirkning forbundet med 

opmudring, 

• støtte til identifikation og placering af 

passende habitater for havpattedyr og 

vandfugle (tidsmæssig og geografisk fordeling 

af f.eks. saltholdighed, strømme, dybder, 

osv.). 

2 Undersøgelser af 

havbunden  

Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Baltic I) inkl. en buffer m. en bredde på 1 Mm målt 

fra bebyggelseslinjen. Undersøgelserne har været 

i overensstemmelse med metoder beskrevet i 

Bilag 2. Batymetriske målinger, sonarmålinger og 

seismiske målinger (overfladeseismik og 

seismoakustisk profilering) blev udført fra SITULA 

fartøjet. Undersøgelser: geofysiske målinger, 

batymetri, Sidescan Sonar, overfladiske seismiske 

undersøgelser og seismoakustiske undersøgelser, 

magnetometri og udtagning af prøver af 

overfladisk kerne.  

Fra december 2020 til februar 2021  Raport kwartalny 1., MEWO S.A. data wydania 

17.05.2021 

Fra marts til maj 2021  Raport kwartalny 2., MEWO S.A. data wydania 

03.08.2021 

Fra juni til august 2021 Raport kwartalny 3., MEWO S.A. data wydania 

23.11.2021 

Fra september til november 2021 Raport kwartalny 4., MEWO S.A. data wydania 

14.01.2022 

3 Undersøgelser af 

fysisk-kemiske 

Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Baltic I) inkl. en buffer m. en bredde på 1 Mm målt 

Fra december 2020 til februar 2021  Raport kwartalny 1., MEWO S.A. data wydania 

17.05.2021 
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Omfang af undersøgelser  Undersøgelsesperiode   Kildedokument 

egenskaber af 

sediment 

fra bebyggelseslinjen. Undersøgelserne har været 

i overensstemmelse med metoder beskrevet i Bilag 

2. Der blev igangsat udtagning af sedimentprøver 

som led i undersøgelse af sedimentets fysisk-

kemiske egenskaber. Undersøgelserne blev udført 

fra MINTIS fartøjet den 23. og 24. februar 2021. 

Der blev udtaget prøver fra 20 forskningsstationer 

ud af de 188 planlagte.  

Udtagning af sedimentprøver som led i den første 

kampagne er afsluttet. Undersøgelserne har 

omfattet en granulometrisk og fysisk-kemisk 

analyse af sediment. 

Fra marts til maj 2021  Raport kwartalny 2., MEWO S.A. data wydania 

03.08.2021 

Der blev udtaget prøver af sediment som led i den 

anden kampagne mhp. undersøgelse af 

sedimentets fysisk-kemiske egenskaber. Under 

den anden kampagne har undersøgelserne 

omfattet sommerperioden og de bestod af en 

fysisk-kemisk analyse af det udtagne sediment 

samt en makroskopisk beskrivelse. 

Fra juni til august 2021 Raport kwartalny 3., MEWO S.A. data wydania 

23.11.2021 

Fortsættelse og afslutning af laboratorieanalyser 

af sedimentprøver udtaget fra området under den 

anden kampagne mhp. undersøgelse af 

sedimentets fysisk-kemiske egenskaber.  

Fra september til november 2021 Raport kwartalny 4., MEWO S.A. data wydania 

14.01.2022 

4 Undersøgelser mhp. 

råvarer 

Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Baltic I) inkl. en buffer m. en bredde på 1 Mm målt 

fra bebyggelseslinjen. Undersøgelserne har været 

i overensstemmelse med metoder beskrevet i 

Fra december 2020 til februar 2021  Raport kwartalny 1., MEWO S.A. data wydania 

17.05.2021 
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Omfang af undersøgelser  Undersøgelsesperiode   Kildedokument 

Bilag 2. Der blev igangsat en analyse af data 

indsamlet under undersøgelser af havbunden og 

de fysisk-kemiske egenskaber af sediment.  

Der blev foretaget en analyse af data indsamlet 

under undersøgelser af havbunden og de fysisk-

kemiske egenskaber af sediment.  

Fra marts til maj 2021  Raport kwartalny 2., MEWO S.A. data wydania 

03.08.2021 

Med henblik på identifikation af potentielle 

områder m. forekomst af råstoffer egnet til 

indvinding blev der analyseret batymetriske data 

og sonardata, herunder data fra supplerende 

målinger gennemført i rapporteringsperioden. 

Ultimo august blev der påbegyndt udtagning af 

kerner. 

Fra juni til august 2021 Raport kwartalny 3., MEWO S.A. data wydania 

23.11.2021 

5 Undersøgelser af 

baggrundsstøj 

Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Baltic I) inklusive en buffer m. en bredde på 2 Mm 

målt fra bebyggelseslinjen. Undersøgelserne har 

været i overensstemmelse med metoder 

beskrevet i Bilag 2. Overvågning af baggrundsstøj 

blev foretaget vha. autonomt lydregistrerende 

udstyr SM4M Submersible Wildlife Acoustics, 

forsynet med omnidirektionel ultralyd hydrofon 

HTI-96, der registrerer omgivende støj indenfor 

frekvensområdet fra 2 Hz til 192 kHz. 

Overvågningen blev foretaget i overensstemmelse 

med de internationale standarder og metoder 

beskrevet i Bilag 2. 

Fra december 2020 til februar 2021  Raport kwartalny 1., MEWO S.A. data wydania 

17.05.2021 

Fra marts til maj 2021  Raport kwartalny 2., MEWO S.A. data wydania 

03.08.2021 

Fra juni til august 2021 Raport kwartalny 3., MEWO S.A. data wydania 

23.11.2021 

Fra september til november 2021 Raport kwartalny 4., MEWO S.A. data wydania 

14.01.2022 

Fra november 2021 til februar 2022  Raport końcowy, MEWO S.A. data wydania 

28.02.2022 
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 Undersøgelser af 

baggrundstøj – 

arkivundersøgelser 

Undersøgelserne vedrørte området af HVP Den 

Nordlige Østersø i nærheden af Ławica 

Południowa og har omfattet 2 målestationer. 

Formålet med undersøgelserne har været 

overvågning af den eksterne støj inkl. overvågning 

af marsvin vha. C-PODs.  

Baggrundsstøjen blev overvåget fra 

oktober 2012 til januar 2012, og 

dernæst fra januar 2013 til april 2013 

vha. en anden modtager.  

DHI: EIA offshore wind farms Poland EEZ – OWF 

BP EIA assessment on marine mammals – final 

report concerning research on ambient noise, v3, 

lipiec 2013 

6 Undersøgelser af 

benthos 

Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Baltic I) inkl. en buffer m. en bredde på 1 Mm målt 

fra bebyggelseslinjen. Undersøgelserne har været 

i overensstemmelse med metoder beskrevet i 

Bilag 2. I denne rapporteringsperiode blev der 

igangsat undersøgelser af makrozoobenthos i 

området af HVP Baltic I. 

Fra marts til maj 2021  Raport kwartalny 2., MEWO S.A. data wydania 

03.08.2021 

Der blev foretaget undersøgelser af phytobenthos. 

Undersøgelserne blev udført i juni og juli 2021. 

Undersøgelserne var i overensstemmelse med 

metoder beskrevet i Bilag 2. 

Fra juni til august 2021 Raport kwartalny 3., MEWO S.A. data wydania 

23.11.2021 

Undersøgelser af phytobenthos og 

makrozoobenthos i henhold til ovenfor beskrevne 

kvartalsrapporter.  

jf. ovenfor 
 

Raport końcowy,. MEWO S.A. data wydania 

19.01.2022  

7 

 

Fiskefauna 

 

Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Baltic I) inkl. en buffer m. en bredde på 1 Mm målt 

fra bebyggelseslinjen. Undersøgelserne har været 

Fra december 2020 til februar 2021  Raport kwartalny 1., MEWO S.A. data wydania 

17.05.2021 
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i overensstemmelse med metoder beskrevet i 

Bilag 2.  

Der blev igangsat undersøgelser som led i 

vinterkampagnen. Der blev gennemført: (1) fangst 

af fiskeplankton på 7 stationer fra fartøjet r/v 

BALTICA, (2) hydroakustiske undersøgelser fra 

fartøjet (analyse af koncentration og egenskaber 

af pelagiske fisk i undersøgelsesområdet blev 

gennemført vha. komplementære metoder til 

hydroakustiske ekkolodundersøgelser og 

pelagiske kontrolfangster), (3) fangst af bundfisk 

vha. sæt af faststående garn ved bunden.  

Forårskampagne har omfattet udtagning af prøver 

af fiskeplankton, pelagiske fangster og fangster 

vha. bundsæt af faststående garn. 

Fra marts til maj 2021  Raport kwartalny 2., MEWO S.A. data wydania 

03.08.2021 

Sommerkampagne har omfattet udtagning af 

prøver af fiskeplankton, pelagiske fangster og 

fangster vha. bundsæt af faststående garn.  

Fra juni til august 2021 Raport kwartalny 3., MEWO S.A. data wydania 

23.11.2021 

Efterårskampagne har omfattet udtagning af 

prøver af fiskeplankton, pelagiske fangster og 

fangster vha. bundsæt af faststående garn. 

Fra september til november 2021 Raport kwartalny 4., MEWO S.A. data wydania 

14.01.2022 

Raport końcowy, MEWO S.A. data wydania 

13.01.2022 

 Fiskefauna – 

arkivundersøgelser  

Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Fra den 4. til den 8. oktober 2012. Instytut Morski w Gdańsku: Badania ichtiofauny w 

rejonie Morskiej Farmy Wiatrowej „Bałtyk 
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Baltic I) inklusive en buffer m. en bredde på 1 Mm 

målt fra bebyggelseslinjen. Undersøgelserne har 

omfattet:  

• Undersøgelser af pelagiske fiskearter, 

herunder: hydroakustiske 

ekkolodundersøgelser, pelagiske 

kontrolfangster, undersøgelser af 

fiskeplankton, hydrometeorologiske målinger 

og  

• undersøgelser af bundfisk. 

Fra den 13. til den 14. november 

2012. 

Północny” (MFW BP) Raport jesienny za okres 

sprawozdawczy I (wrzesień – listopad 2012 r.) 

8 Hav- og trækfugle Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Baltic I) inklusive en buffer m. en bredde på 2 Mm 

målt fra bebyggelseslinjen. Undersøgelserne har 

været i overensstemmelse med metoder 

beskrevet i Bilag 2.  

Første rapporteringsperiode. Transekter for 

havfugle blev korrigeret. Der blev anvendt 

metoder i overensstemmelse med Bilag 2.  

Der blev foretaget undersøgelser af fuglenes træk 

i forårsperioden. Overvågning af trækfugle blev 

foretaget i henhold til metoderne og omfang af 

arbejder, samt i henhold til de gældende 

anvisninger og regler. 

Fra marts til maj 2021  Raport kwartalny 2., MEWO S.A. data wydania 

03.08.2021 
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I rapporteringsperioden blev der foretaget 

observationer af havfugle og undersøgelser af 

fuglenes træk i efterårsperioden blev igangsat. 

Fra juni til august 2021 Raport kwartalny 3., MEWO S.A. data wydania 

23.11.2021 

I efterårsperioden, dvs. fra september til 

november, blev der foretaget seks 

forskningskampagner af havfugle, der bestod i en 

rejse, der hver gang omfattede samtlige 

transekter. Undersøgelser af fuglenes træk i 

efterårsperioden blev fortsat.  

Fra september til november 2021 Raport kwartalny 4., MEWO S.A. data wydania 

14.01.2022 

Forår (marts – maj) og efterår (august 

– november) 2021  

Raport końcowy, MEWO S.A. data wydania 

28.02.2022  

 Hav- og trækfugle – 

arkivundersøgelser  

Undersøgelsesområde HVP Den Nordlige 

Østersø (nu: HVP Baltic 1) og Den Centrale 

Østersø III. Undersøgelserne har omfattet:  

• Dagmålinger: observationer (optælling af fugle 

fandt sted ikke kun på området udlagt til 

gennemførelse af projektet, men også på det 

tilstødende vandområde.  

• Natmålinger: akustiske og radarmålinger 

 

Fra juni til september 2012  Pomarinus Monitoring ornitologiczny obszaru 

przeznaczonego pod budowę morskiej farmy 

wiatrowej „Bałtyk Północny” Raport okresowy nr 1 

Fra oktober til december 2012 Pomarinus Monitoring ornitologiczny obszaru 

przeznaczonego pod budowę morskiej farmy 

wiatrowej „Bałtyk Północny” Raport okresowy nr 2 

Fra januar til februar 2013 

 

Pomarinus Monitoring ornitologiczny obszaru 

przeznaczonego pod budowę morskiej farmy 

wiatrowej „Bałtyk Północny” Raport okresowy nr 3 

(styczeń-luty 2013), marzec 2013 

Undersøgelsesområde HVP Den Nordlige 

Østersø (nu HVP Baltic I) 

Analyse af historiske undersøgelser af 

fugledistribution (fra årene 2004/2005 og 2007) for 

Fra april til maj 2013 

Fra august til oktober 2013 

 

DHI: “EIA offshore wind farms Poland EEZ – OWF 

BP. EIA assessment on birds – final report” v2, 

czerwiec 2013  
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området Den Centrale Østersø II og Den Centrale 

Østersø III.  

Analyse af kvartalsrapporter udarbejdet af 

professor W. Meissner (Pomarinus Ornitologisk 

overvågning af området udlagt til opførelse af 

havvindmølleparken „Den Nordlige Østersø” 

Periodisk rapport nr. 1 og Pomarinus Ornitologisk 

overvågning af området udlagt til opførelse af 

havvindmølleparken „Den Nordlige Østersø” 

Periodisk rapport nr. 2).   

Wraz z Załącznikiem 3 opracowanym przez DHI:  

R. Żydelis “Ocena Raportów okresowych Nr. 2: 

„Monitoring ornitologiczny obszaru MFW „Bałtyk 

Północny” i „Bałtyk Środkowy III” i obszaru 

referencyjnego „Ławica Słupska”  

 

Undersøgelser i det sydlige Ławica Środkowa blev 

også gennemført af Baltic Power Sp. z o.o., idet 

området er af væsentlig betydning for fuglene 

under overvintring eller som et hvilested under 

træk. Der blev foretaget visuelle observationer af 

fuglene fra skibet i hele området, på vandet og 

under gennemflyvning. Undersøgelserne blev delt 

op i 4 trækperioder: forår-, sommer-, efterår- og 

vinterperioden. I alt blev der gennemført 13 

forskningskampagner. 

Fra oktober 2018 til november 2019 Raport o oddziaływaniu Morskiej Farmy Wiatrowej 

Baltic Power na środowisko, MEWO S.A. i Instytut 

Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, lipiec 

2020 

9 Havpattedyr Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Baltic I) inklusive en buffer m. en bredde på 2 Mm 

målt fra bebyggelseslinjen. Undersøgelserne har 

Fra december 2020 til februar 2021  Raport kwartalny 1., MEWO S.A. data wydania 

17.05.2021 

Fra marts til maj 2021  Raport kwartalny 2., MEWO S.A. data wydania 

03.08.2021 
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været i overensstemmelse med metoder 

beskrevet i Bilag 2.  

Med henblik på at bekræfte forekomst af marsvin 

blev der gennemført passiv akustisk overvågning 

vha. C-PODs. Derudover, med henblik på at 

bekræfte forekomst af marsvin og andre arter af 

havpattedyr blev der foretaget luftobservationer i 

området og de tilstødende vande. Observationer 

af havpattedyr blev tillige foretaget under rejser 

udført som led i undersøgelser af havfugle. 

 

 

Fra juni til august 2021 Raport kwartalny 3., MEWO S.A. data wydania 

23.11.2021 

Fra september til november 2021 Raport kwartalny 4., MEWO S.A. data wydania 

14.01.2022 

Fra december 2021 til marts 2022 Raport końcowy MEWO S.A. data wydania marzec 

2022 

 Havpattedyr – 

arkivundersøgelser  

Undersøgelserne vedrørte området af HVP Den 

Nordlige Østersø i nærheden af Ławica 

Południowa og har omfattet 3 målestationer. Der 

blev gennemført passiv akustisk overvågning vha. 

C-PODs og visuel overvågning fra en 

flyvemaskine (i området m. et areal på ca. 6.000 

km2) 

Den akustiske overvågning blev 

gennemført i måneder: oktober 2012, 

januar og april 2013 

Den visuelle overvågning blev 

foretaget: den 12. oktober og den 19. 

november 2012 

DHI: EIA offshore wind farms Poland EEZ – OWF 

BP EIA assessment on marine mammals – final 

report, v3 lipiec  2013 

10 Flagermus Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Baltic I) inklusive en buffer m. en bredde på 2 Mm 

målt fra bebyggelseslinjen. 

Overvågningsundersøgelser og analyser af 

flagermusbestanden blev udført i 

Fra marts til maj 2021  Raport kwartalny 2., MEWO S.A. data wydania 

03.08.2021 
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Det undersøgte 
miljøelement 

Omfang af undersøgelser  Undersøgelsesperiode   Kildedokument 

overensstemmelse med metoder beskrevet i Bilag 

2.  

Der blev igangsat undersøgelser som led i 

efterårstræk. I den pågældende periode blev der 

gennemført 2 forskningskampagner fra et 

forskningsfartøj med henblik på at registrere 

aktiviteten af flagermus langs transektruter. 

Derudover, i efterårstræksperioden blev der 

igangsat kontinuerlige undersøgelser fra en 

lyttestation (målebøje). 

Fra juni til august 2021 Raport kwartalny 3., MEWO S.A. data wydania 

23.11.2021 

I den pågældende periode blev der gennemført tre 

forskningskampagner fra et forskningsfartøj med 

henblik på at registrere aktiviteten af flagermus 

langs transektruten. Pga. de ugunstige vejrforhold 

skulle den sidste forskningskampagne, der var 

planlagt til oktober, udsættes til november 2021.  

 

Fra september til november 2021 Raport kwartalny 4., MEWO S.A. data wydania 

14.01.2022 

  Raport końcowy, MEWO S.A. data wydania 

7.02.2022 

 Flagermus – 

arkivundersøgelser  

Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø – Areal af HVP inkl. en buffer m. 

en bredde på 2 sømil, målt fra bebyggelseslinjen, 

og det inkluderede observationer af flagermus i 

HVP-området. 

Fra den 10. oktober 2012 til den 30 

november 2012 

 

Instytut Morski w Gdańsku: Badania środowiska 

morskiego na potrzeby oceny oddziaływania 

morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Północny na 

środowisko morskie, Raport okresowy jesienny, 

Badania nietoperzy, maj 2015 

11 Undersøgelser af 

kulturarv inkl. 

Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Baltic I) inkl. en buffer m. en bredde på 1 Mm målt 

fra bebyggelseslinjen. Undersøgelserne har været 

Fra marts til maj 2021  Raport kwartalny 2., MEWO S.A. data wydania 

03.08.2021 
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Det undersøgte 
miljøelement 

Omfang af undersøgelser  Undersøgelsesperiode   Kildedokument 

arkæologiske 

undersøgelser 

i overensstemmelse med metoder beskrevet i 

Bilag 2.  

Der blev gennemført en søgning i arkiv- og 

litteraturdata med henblik på at beskrive de 

kulturelle ændringer, der er sket i den sydlige 

Østersø i stenalderen samt med henblik på 

lokalisering af vrag fra strandede skibe i regionen 

udlagt til gennemførelse af projektet HVP Baltic I. 

Der blev gennemført en yderligere søgning af 

arkivdata og litteraturdata med henblik på en 

beskrivelse af udvalgte forekomster fra palæolitisk 

tid, mesolitisk tid og neolitisk tid lokaliseret i en 

zone ved Østersøens sydkyst som led i 

undersøgelser af forhistoriske levn.  

Fra juni til august 2021 Raport kwartalny 3., MEWO S.A. data wydania 

23.11.2021 

Fra september til november 2021 Raport kwartalny 4., MEWO S.A. data wydania 

14.01.2022 

 Arkæologiske 

undersøgelser – 

arkivundersøgelser 

Område af HVP Den Nordlige Østersø (på 

nuværende tidspunkt HVP Baltic I) inklusive en 

buffer m. en bredde på 1 Mm målt fra 

bebyggelseslinjen. 

Analyse af arkivmaterialer vedrørende potentielle 

arkæologiske fundsteder. 

Analyse af arkivdata  Instytut Morski w Gdańsku: Badania środowiska 

morskiego na potrzeby oceny oddziaływania 

morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Północny na 

środowisko morskie, Raport okresowy jesienny, 

Badania archeologiczne, czerwiec 2013 

Instytut Morski w Gdańsku: Badania środowiska 

morskiego na potrzeby oceny oddziaływania 

morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Północny na 

środowisko morskie, Raport okresowy zimowy, 

Badania archeologiczne, maj 2013 

12 Undersøgelser 

indenfor fiskeri 

Undersøgelsesområdet har omfattet HVP Den 

Nordlige Østersø (på nuværende tidspunkt HVP 

Fra december 2020 til februar 2021  Raport kwartalny 1., MEWO S.A. data wydania 

17.05.2021 
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Det undersøgte 
miljøelement 

Omfang af undersøgelser  Undersøgelsesperiode   Kildedokument 

Baltic I) inkl. en buffer m. en bredde på 1 Mm målt 

fra bebyggelseslinjen. Undersøgelserne har været 

i overensstemmelse med metoder beskrevet i 

Bilag 2.  

Der blev foretaget en analyse af VMS data vha. R 

programmet, i overensstemmelse med WGSFD – 

ICES metoder. Kildedata blev indhentet fra 

databasen ført af Centeret for Fiskeriovervågning 

(CFO) for alle lande/fartøjer, der har rapporteret 

enhver form for aktivitet i det analyserede område. 

Fra marts til maj 2021  Raport kwartalny 2., MEWO S.A. data wydania 

03.08.2021 

Fra juni til august 2021 Raport kwartalny 3., MEWO S.A. data wydania 

23.11.2021 

Fra september til november 2021 Raport kwartalny 4., MEWO S.A. data wydania 

14.01.2022 

 


