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1

Indledning

Som led i forberedelsen af Havstrategi II er Miljøstyrelsen i gang med at udarbejde analyser til
brug for den nationale basisanalyse af havmiljøets tilstand. Der er i nogle tilfælde udarbejdet udkast til analyser i regi af HELCOM /7/og OSPAR /6/; men disse er ikke i alle tilfælde dækkende eller
relevante for danske havområder. Samtidig sætter en ny afgørelse fra EU-Kommissionen /1/ rammerne for, hvordan landene skal vurdere, om god miljøtilstand er opnået. Der er i afgørelsen fastsat en række deskriptorer, der definerer opnåelse af god miljøtilstand, og til hver deskriptor er defineret tilhørende kriterier, som beskriver hvordan den aktuelle tilstand opgøres.
1.1

Opgavens formål og omfang

Miljøstyrelsen har som led i dette arbejde iværksat en kortlægning af de hydrografiske ændringer,
der følger af et fysisk tab (Deskriptor 7).
Deskriptor 7 er i kommissionens afgørelse af 17. maj 2017 /1/ defineret som ”Permanent ændring
af de hydrografiske egenskaber der påvirker de marine økosystemer i negativ retning”. Påvirkningerne vurderes ud fra to kriterier:
1) Udstrækning og fordeling af ændringer i de hydrografiske betingelser på havbunden og i vandsøjlen, som især er forbundet med fysisk tab af havbunden (Kriterie D7C1)
2) Vurdering af, i hvor stor udstrækning disse ændringer påvirker bentiske habitater i negativ retning (vurderet for hver bentisk habitat), opgjort for hver habitattype (Kriterie D7C2)
Kortlægningen har til formål at opgøre miljøtilstanden i relation til Deskriptor 7 ud fra de to kriterier. Opgørelserne skal baseres på de oplysninger, der fremgår af offentliggjorte VVM-redegørelser i
perioden 2012 – 2016.
I relation til kriterium D7C1 skal analysen af den geografiske udstrækning så vidt muligt opgøres i
km2, og der skal udarbejdes et kort over, hvor der er sket eller forventes at ske ændringer i de hydrografiske betingelser som følge af anlægsprojekter, der medfører fysisk tab af havbunden. Både
hydrografiske ændringer i vandsøjlen og på havbunden skal indgå i opgørelsen for EU-kriterie
D7C1.
På baggrund af resultaterne for kriterium D7C1 udarbejdes en opgørelse over de permanente ændringer af de hydrografiske betingelser, der i VVM-redegørelserne er angivet til at kunne påvirke
havbundens habitater negativt. Opgørelsen skal så vidt muligt angives i km 2 og på kort. Opgørelsen sammenstilles med et kort over havbundens habitater (MFDS habitater i EMODnet /3/, se også
/2/), og der foretages en opgørelse af, hvor mange km2 og hvor stor en andel (i %) af hver enkelt
habitattype, der er negativt påvirket som følge af permanente ændringer i de hydrografiske betingelser. Usikkerhederne i opgørelsen skal angives.
Resultaterne fra analysen skal opgøres i to områder: 1) Nordsøen, inkl. Kattegat samt 2) Østersøen, inkl. Bælthavet.
Perioden for analyserne afgrænses til årene 2012-2016, idet den første havstrategi blev offentliggjort i 2012. Inden for denne periode skal ovenstående analyser udarbejdes med udgangspunkt i
offentliggjorte VVM-redegørelser for større anlægsopgaver, hvor anlægsperioden er påbegyndt, i
gang eller afsluttet i perioden. Endvidere skal inddrages større anlægsopgaver, der er planlagt eller
vedtaget i perioden (dvs. VVM-redegørelse er sendt i høring, eller projektet har opnået tilladelse i
perioden). Dette betyder, at projekter, hvor anlægsfasen er afsluttet før 2012, eller hvor VVMredegørelsen først er offentliggjort i 2017, ikke er omfattet af analysen.
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Kun VVM-pligtige anlægsprojekter, som medfører fysisk tab af havbund, skal inddrages i analysen.
Fysisk tab defineres som en permanent ændring af havbunden, der har varet eller forventes at vare i 12 år. Dette inkluderer faste forbindelser, vindmøller, olie/gas platforme, havneudvidelser,
strandparker mv.

2

Metode

I dette kapitel præciseres den metode, der har været anvendt ved kortlægningen af deskriptor 7.
2.1

Udvælgelse af relevante projekter

Kortlægningen er baseret på projekter, der er så store i omfang, at der foreligger en VVMredegørelse. Der er foretaget en afgrænsning ift. rapporteringsperioden, der går fra 2012-2016.
Således er der kun medtaget projekter der:
1) Har været eller er under etablering i perioden 2012 – 2016 (VVM tilladelse foreligger)
2) Endnu ikke er realiserede (Offentliggjort VVM redegørelse foreligger)
Projekter, som er etableret før 2012, medtages ikke. Baggrunden for denne periodeafgrænsning er
som nævnt, at den første havstrategi blev offentliggjort i 2012. Havstrategien revideres hvert 6.
år, og det antages derfor, at kortlægningen kan indgå i basisanalysen, som lægges til grund for
revision af Danmarks Havstrategi. Det antages endvidere, at opfølgende analyser foretages for perioder, der omfatter 6 år, så rapporteringen matcher perioderne mellem revision af havstrategien.
Det er imidlertid vigtigt for kortlægning af de efterfølgende perioder (f.eks. 2017 – 2022), at der
ikke opstår en ”periodiseringseffekt”, hvor et projekt kan medtages / udelades i begge perioder.
F.eks. at et projekt, som har en VVM-redegørelse, men ikke er påbegyndt, medtages både i kortlægningen for indeværende periode og i den efterfølgende periode (hvor anlægsarbejdet er påbegyndt). Da denne første kortlægning også har til formål at indhøste erfaringer til brug for opfølgende kortlægninger er hvert projekt kategoriseret, så man efterfølgende kan tage stilling til hvilke
kategorier af projekter, der skal medtages i efterfølgende kortlægninger (og ved sammenligning
mellem flere perioder).
Der er foretaget følgende kategorisering mht. VVM processen:
1)
2)
3)
4)
5)

Projekter
Projekter
Projekter
Projekter
Projekter

som har opnået VVM tilladelse før 2012
som har opnået VVM tilladelse efter 2012
som på baggrund af en offentliggjort VVM har fået afslag i perioden 2012-16
som endnu ikke har opnået tilladelse, men hvor VVM er offentliggjort
hvor VVM ikke er offentliggjort ved udgangen af 2016

Ad 1) Projekter med VVM tilladelse før 2012 er kun medtaget i analysen hvis de har været under etablering i perioden 2012 – 2016.
Ad 5) Disse projekter er ikke medtaget i analysen
Der er endvidere foretaget følgende katergorisering mht. etablering
1) Projekter som er påbegyndt, men ikke færdiggjort i perioden
2) Projekter som er færdiggjort i perioden
3) Projekter som endnu ikke er påbegyndt ved udgangen af 2016
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I Tabel 1 er vist de projekter, der er medtaget i kortlægningen, samt referencer til de rapporter
hvorfra data til kortlægningen er hentet.
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Tabel 1: Liste over projekter medtaget i kortlægningen. Rødmarkerede er udeladt, da VVM-redegørelsen ikke er offentliggjort før udgangen af 2016.
Projekt

Projektype

År VVM
(Høring)

Status 31-12-2016
VVM

Etablering

Myndighed

Geografisk område

Referencer

Anholt (2013) 111 møller, 399,6 MW

Havmøllepark

2010

VVM tilladelse
(< 2012)

Afsluttet
(>2012)

Energistyrelsen

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 5/

Horns Rev 3 (2020) 400 MW

Havmøllepark

2014

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 6/, /VVM 7/, /VVM 8/

Kriegers Flak 600 MW

Havmøllepark

2014

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 2/, /VVM 11/

Kystnære havmølleparker (Vesterhav Nord)
350 MW

Havmøllepark

2015

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 12/

Kystnære havmølleparker (Vesterhav Syd)

Havmøllepark

2014

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 13/

Nissum Bredning forsøgsmøller 28 MW

Havmøllepark

2016

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 1/, /VVM 43/

Omø Syd 200-320 MW

Havmøllepark

2017

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Jammerland Bugt 120 - 240 MW

Havmøllepark

2017

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Mejl Flak – 60-120 MW

Havmøllepark

2014

VVM offentliggjort

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 44/

Lillebælt Syd

Havmøllepark

-

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Sæby

Havmøllepark

2015

VVM offentliggjort

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 15/, /VVM 40/

Smålandsfarvandet

Havmøllepark

2015

VVM offentliggjort

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 39/

Bornholm

Havmøllepark

2015

VVM offentliggjort

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 37/

Sejerø Bugt

Havmøllepark

2015

VVM afslag

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 9/, /VVM 38/

Hanstholm

Erhvervshavn

2017

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Vordingborg

Erhvervshavn

2017

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Aggerfærgeleje

Erhvervshavn

2016

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Thisted Kommune

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 49/

Aarhus Havn APM Terminals

Erhvervshavn

2014

VVM tilladelse

Afsluttet
(>2012)

Aarhus Kommune

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 36/

Frederikshavns Havn

Erhvervshavn

2014

VVM tilladelse

Påbegyndt

Frederikshavn

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 25/
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Projekt

Projektype

År VVM
(Høring)

Status 31-12-2016
VVM

Myndighed

Geografisk område

Referencer

Etablering
Kommune

Orehoved Havn

Erhvervshavn

-

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Thyborøn Havn

Erhvervshavn

2014

VVM tilladelse

Afsluttet
(>2012)

Lemvig Kommune

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 46/

Randers Havn

Erhvervshavn

2014

VVM tilladelse

Påbegyndt

Randers Kommune

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 3/

Hirtshals Havn

Erhvervshavn

2014

VVM tilladelse

Påbegyndt

Hirtshals Kommune

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 45/, /VVM 27/

Grenaa Havn udvidelse

Erhvervshavn

2017

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Aarhus Havn Færgeterminal

Erhvervshavn

-

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Nordhavn Krydstogtsterminal

Erhvervshavn

2009

VVM tilladelse
(< 2012)

Afsluttet
(>2012)

Købehavns
Kommune

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 50/

Ballen Færgehavn

Erhvervshavn

2013

VVM tilladelse

Afsluttet
(>2012)

Samsø Kommune

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 48/

Rønne Havn

Erhvervshavn

2016

VVM offentliggjort

Ikke påbegyndt

Bornholm Regionskommune

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 47/

Esbjerg Havn

Erhvervshavn

2010

VVM tilladelse
(< 2012)

Afsluttet
(>2012)

Esbjerg Kommune

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 16/

Kalundborg Havn

Erhvervshavn

2008

VVM tilladelse
(< 2012)

Afsluttet
(>2012)

Kalundborg
Kommune

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 28/

Odense Havn vindemøller ved havneterminal

Erhvervshavn

2014

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Odense Kommune

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 29/

Sæby Havn

Lystbådehavn

2017

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Vejle lystbådehavn

Lystbådehavn

2010

VVM tilladelse
(< 2012)

Afsluttet
(>2012)

Vejle Kommune

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 53/

Marina City Kolding

Lystbådehavn

-

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Marselisborg lystbådehavn

Lystbådehavn

2017

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Esbjerg Strand

Lystbådehavn

2016

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Kystdirektoratet

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 17/, /VVM 18/,/VVM
19/

Femernforbindelsen

Fast forbindelse

2013

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Miljøstyrelsen

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 20/,/VVM 21/

Storstrømsbroen

Fast forbindelse

2014

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Miljøstyrelsen

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 4/, /VVM 52/
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Projekt

Projektype

År VVM
(Høring)

Status 31-12-2016
VVM

Etablering

Myndighed

Geografisk område

Referencer

Midlertidige dæmninger ved Storstrømsbroen

Fast forbindelse

-

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Trafikstyrelsen

Østersøen inkl. Bælthavet

Vejlefjordbroen

Fast forbindelse

2016

VVM offentliggjort

Ikke påbegyndt

Vejdirektoratet

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 42/

Nyfjord forbindelse Frederikssund

Fast forbindelse

2010

VVM tilladelse
(< 2012)

Ikke påbegyndt

Vejdirektoratet

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 24/, /VVM 51/

Kriegers Flak råstofindvinding

Råstoffer

2013

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Miljøstyrelsen

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 23/

Rønne Banke råstofindvinding

Råstoffer

2013

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Miljøstyrelsen

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 22/

COBRA cable

Søkabler

2015

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Miljøstyrelsen

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 41/

Nord Stream 2

Olie og gas

2017

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Tyra

Olie og gas

2015

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 30/,/VVM 35/

Harald Feltet

Olie og gas

2015

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 34/

Halfdan

Olie og gas

2015

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 33/

Gorm

Olie og gas

2015

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 32/

Dan

Olie og gas

2015

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Energistyrelsen

Nordsøen inkl. Kattegat

/VVM 31/

Hjarnø Havbrug

Havbrug

2013

VVM tilladelse

Ikke påbegyndt

Miljøstyrelsen

Østersøen inkl. Bælthavet

/VVM 26/

Glatved

Havbrug

2017

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Hjelm

Havbrug

2017

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt

Tangfarm Horsens Fjord

Havbrug

2017

VVM ikke offentliggjort

Ikke påbegyndt
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Datagrundlaget for kortlægningen er de rapporter, figurer eller tekniske notater, der ligger til grund
for VVM-redegørelsen, på de ansvarlige myndigheders hjemmesider. Der er således foretaget en
omfattende søgning på Energistyrelsens, Miljøstyrelsens og Kystdirektoratets hjemmesider over
offentliggørelser og afgørelser på VVM. Der er søgt på kommunale hjemmesider og i fortegnelser
over danske havne. Derudover er anvendt data om placering at havmølleparker fra Energistyrelsen
/4/, for at kunne georeferere figurer ift. møllernes placering.

Projekterne er opdelt efter placering henholdsvis i Nordsøen inkl. Kattegat og Østersøen
inkl. Bælthavet. Opdelingen mellem de to havområder afgrænses af en linje fra Hasenore
Odde til Gniben i Bælthavet og Øresundsbroen i Øresund, hvilket svarer til opdelingen,
der anvendes i Havstrategidirektivet /5/, Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..

Figur 1

Den geografiske afgrænsning af områderne, hh Nordsøen inkl. Kattegat og Østersøen inkl. Bælthavet.
Områdernes afgrænsning følger Danmark Havstrategi, 2012 /5/.
2.2

Gennemgang af de enkelte projekter

Kortlægningen af deskriptor 7 er baseret på en individuel gennemgang af samtlige udvalgte projekter, baseret på offentliggjorte VVM-redegørelser og baggrundsrapporter (se referencer i afsnit 5.1).
Der er ikke indhentet supplerende information eller baggrundsmateriale fra bygherre eller rådgivere, ud over det materiale, der er offentliggjort i forbindelse med kortlægningen. Kortlægningen af
ændringer i de hydrografiske betingelser på havbunden og i vandsøjlen, som især skyldes fysisk
tab af den naturlige havbund, samt den videre vurdering af de habitattyper, der er påvirket negativt heraf, baseres derfor alene på den vurdering af projektets miljøpåvirkninger, der er fremgår af
VVM-redegørelsen. Der foretages så vidt muligt ingen teknisk vurdering af VVM-redegørelsernes
resultater.
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I forbindelse med gennemgang af de enkelte projekter er anvendt en række afgrænsninger, som
beskrives i afsnit 2.2 til 2.6:
2.3

Georeferering af tegningsmaterialet

Udbredelsen af de hydrografiske ændringer efter de kriterier, der forklares i afsnit 2.2 og 2.3 er
sket ved at georeferere figurer fra VVM-redegørelsen ud fra tydelige landkendingspunkter. Georeferering gør det muligt at beregne arealer og overlap med udbredelsen af habitattyper. Der en
usikkerhed forbundet med denne metode, da kortkvaliteten i VVM-redegørelser er meget varierende, f.eks. kan det være en udfordring at finde tydelige reference karakterer på figurer, der viser
out-puts fra modelværktøjer i lav opløsning. Det har dog været uden for rammerne for dette projekt at indhente baggrundsdata for modelberegningerne.
I nogle få tilfælde er ændringerne i hydrografien præsenteret i VVM’en i flere opdelte områder i
meget fin skala, her har det været nødvendigt at kortlægge de mange små områder, som et større
sammenhængende område.
2.4

Projekter med permanent fysisk tab af havbund, som påvirker hydrografien.

Kun projekter, hvor det på baggrund af VVM-redegørelsens projektbeskrivelse og den hydrografiske konsekvensvurdering kan bekræftes, at projektet medfører fysisk tab - som påvirker hydrografien - er medtaget i den videre kortlægning. Afgrænsningen er foretaget på baggrund af definitionen af kriterie D7C1, der angiver, at der skal være tale om hydrografiske ændringer som ”især” er
forbundet med fysisk tab af den direkte havbund. Det betyder, at f.eks. hydrografiske ændringer
der skyldes øget udledninger fra de store kraftværker ikke er medtaget, selv om der foreligger VVM
redgørelser for udbygning af kraftværker.
Ved fysisk tab forstås en permanent ændring af havbunden, der har varet eller forventes at vare
en periode på mindst 12 år (2 rapporteringsrunder), som beskrevet i EU-kommissionens afgørelse
under Deskriptor 6 /1/.
Fysisk tab defineres forskelligt fra fysisk forstyrrelse, hvor havbunden kan genoprettes, hvis den
aktivitet der forårsager forstyrrelse, indstilles. Fysisk tab er derfor typisk arealbeslaglæggelse af
havbunden fra de permanente dele af et projekt (f.eks. havmøllefundament) eller landindvinding,
hvor havbunden forsvinder. Som grænsetilfælde kan nævnes havbrug eller lignende anlæg med
forankring over havbunden, hvor der kan argumenteres for og imod at medtage sådanne anlæg
som projekter, der indebærer et fysisk tab. Havbrug er i denne analyse medtaget som projekter,
der kan medføre permanent fysisk tab af havbund. Derimod er f.eks. fiskeri, uddybning af sejlrender, klapning og råstofindvinding ikke medtaget som projekter, der medfører et fysisk tab. Ligeledes er søkabler og rørledninger, som etableres under havbunden, ikke medtaget i analysen.
2.5

Registrering af de hydrografiske ændringer

De hydrografiske ændringer er for hvert projekt kortlagt ud fra beskrivelserne præsenteret i VVM
redegørelsen af det tekniske anlæg og påvirkningerne af hydrografien i driftfasen,
Projekter, der sorteres fra er blevet kategoriseret efter nedenstående to kriterier:
1.
2.

Projektet medfører ikke permanent fysisk tab af havbund
Projektet medfører fysisk tab af havbund, men dette medfører ikke hydrografiske ændringer.
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Da beskrivelsen af hydrografiske ændringer i VVM-redegørelserne kan varierer meget mht. omfang
og anvendt metode, er der gjort følgende overvejelser vedrørende bagatelgrænser:
1. Bagatelgrænse for fysisk tab af havbund
Der opstilles ikke en bagatelgrænse for fysisk tab af havbund, som betinger at projektet medtages. Projektet medtages hvis et permanent fysisk tab medfører hydrografiske ændringer. Det
fysiske tab er således opgjort uanset dets størrelse.
2. Bagatelgrænse hydrografiske ændringer
Der er som udgangspunkt ikke fastlagt en bagatelgrænse for de hydrografiske ændringer ved
udvælgelse af projekter. Dette skyldes, at der rent praktisk kan være stor forskel på, hvilke resultater der ligger til grund for konsekvensvurderingen af de hydrografiske forhold i forskellige
projekter. I nogle tilfælde præsenteres omfattende beregninger for flere repræsentative scenarier, i andre tilfælde præsenteres kun de maksimale ændringer i ekstreme scenarier. Strøm og
bølger præsenteres som regel, mens salinitet, vandstand og temperatur ikke altid medtages i
baggrundsrapporterne eller VVM-redegørelsen.
2.6

Kortlægning af kriterium D7C1

Projekter, der er identificeret til at indebære en permanent hydrografisk ændring som følge af et
fysisk tab, indgår i kortlægning af kriterium D7C1. Dette indebærer en afgrænsning af udbredelsen
og fordelingen af de hydrografiske ændringer i vandsøjlen og på havbunden.
2.6.1

Ændringer i vandsøjlen

Vurderingen af udbredelse og fordeling af de hydrografiske ændringer i vandsøjlen baseres på den
hydrografiske konsekvensvurdering, der så godt som altid er baseret på en dybdeintegreret eller 3dimensionel hydrografisk dynamisk modelberegning for udvalgte scenarier med og uden projektet.
Ofte præsenteres resultaterne i form af differensplots, hvor udbredelsen af ændringerne direkte
kan aflæses. Det varierer dog fra projekt til projekt, hvilke hydrografiske variable der præsenteres.
Som regel præsenteres konsekvensvurderinger for strøm og bølger, mens variable som vandstand,
salinitet, næringssalte og ilt ikke altid præsenteres.
I dette projekt afgrænses de hydrografiske ændringer ud fra de præsenterede resultater i VVMredegørelsen. Der anvendes samme bagatelgrænse som i VVM-redegørelserne. For det enkelte
projekt foretages en samlet afgrænsning, således at alle områder, hvor mindst en hydrografisk variabel er konsekvensvurderet til en potentiel ændring, medtages. Dvs. at der opnås en samlet udbredelse over arealer, hvor der ifølge VVM redegørelsen er ændringer i mindst én hydrografisk betingelse. Den samlede udbredelse er afgrænset ud fra de kort, der er præsenteret i den hydrografiske konsekvensvurdering. Udbredelsen er georefereret, overført til GIS og opmålt.
For hvert projekt er det kortlagt, hvilke hydrografiske variable, der permanent er ændrede, samt
hvilke bagatelgrænser, der er anvendt for disse variable.
2.6.2

Ændringer på havbunden

Det er sjældent, at der i VVM redegørelserne er udført specifikke beregninger af de hydrografiske
forhold på havbunden.
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Hvor der er foretaget hydrografiske konsekvensvurderinger baseret på beregninger med en dybdeintegreret model, tages disse som et groft udtryk for de hydrografiske ændringer ved havbunden.
Det vil typisk være tilfældet i lavvandede områder uden forekomst af springlag.
I dybere områder med springlag anvendes oftest en 3 dimensional model (typisk MIKE3). Ændringerne ved havbunden kan vurderes ud fra konsekvensvurderingerne for bundlaget, hvis disse er
præsenteret. Ofte anvendes MIKE3 modellen til at beregne udbredelse af områder med iltsvind, og
de hydrografiske resultater for bundlaget præsenteres ikke direkte. I disse tilfælde må ændringer i
udbredelsen af iltsvind tages som udtryk for udbredelse af hydrografiske ændringer ved havbunden
– dog er det undersøgt, om der er beskrevet andre faktorer fra projektet end fysisk tab, der kan
forårsage ændringer i iltsvind, f.eks. ændringer i tilførsel af organisk materiale.
For mange især kystnære projekter er der ofte foretaget en konsekvensvurdering af sedimenttransport og –sedimentation, baseret på den hydrografiske modellering. Det er dog sjældent, at
der er vist kort med ændret sedimenttransport, så afgrænsningen af områder med ændret sedimenttransport er mere usikker, og vil ofte kræve en skønsmæssig fortolkning af de præsenterede
resultater. I de tilfælde hvor afgrænsningen er baseret på sådan en fortolkning, er dette noteret.
Det vurderes samlet set, at det ikke altid vil være muligt at skelne mellem udbredelsen af ændringer i vandsøjlen og ved havbunden. Indledningsvist antages derfor, at udbredelse af ændringer ved
havbunden er identisk med ændringerne i vandsøjlen. Udbredelsen af ændringer ved havbunden
justeres herefter ud fra de resultater, der er præsenteret for et bundlag, for iltsvind eller for sedimenttransport. Hvis den samlede udbredelse af ændringer ved havbunden adskiller sig fra udbredelen af ændringer i vandsøjlen, indtegnes området, georefereres og overføres til GIS. Ellers anvendes det samme område igen.
For det enkelte projekt opnås også for havbunden en samlet afgrænsning, således at alle områder,
hvor mindst en hydrografisk variabel er konsekvensvurderet til en potentiel ændring, medtages.
Dvs. at der opnås en samlet udbredelse over havbundsarealer, hvor der ifølge VVM redegørelsen er
ændringer i mindst én hydrografisk variabel.
Ligesom for vandsøjlen er det for hvert af disse områder angivet, hvilke hydrografiske variable, der
er permanent ændrede, samt hvilken bagatelgrænse der er anvendt ved afgrænsning af området.
Endvidere er det kortlagt, om der er anvendt specifikke data om forholdende på bunden (f.eks.
strømhastighed eller lagdeling).
2.7

Kortlægning af kriterium D7C2

Projekter, hvor der er kortlagt hydrografiske ændringer på havbunden, inddrages i den videre kortlægning af kriterium D7C2, hvor ændringerne opgøres for de bentiske habitattyper.
2.7.1

Bentiske habitater: klassificering og arealopgørelse

I forbindelse med denne opgave anvendes de overordnede bentiske MFSD habitater, der fremgår af
EU-kommissionens afgørelse af 17. maj 2017, bilagets del II tabel 2 /1/, /3/. Arealerne af habitattyper for hvert projekt er beregnet ud fra overlappet mellem habitattypekortet og GIS kortlægningen af hydrografiske påvirkninger af havbunden.
Baseret på de GIS data, der kan downloades fra dette link /3/, er arealerne af de relevante habitater indenfor hvert af de to delområder (hh. Nordsøen mv. og Østersøen mv., jf Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) blevet beregnet.
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Usikkerheder og anvendelighed af data fra EMODnet i denne sammenhæng er vurderet ud fra EUNIS konfidens klassifikationen (Høj/middel/lav), der ligeledes kan findes på Emodnet.
2.7.2

Afgrænsning af områder med negativ påvirkning

Den geografiske udstrækning af negative effekter som følge af ændringer i de hydrografiske betingelser på habitattypens tilstand, herunder ændring af dens biotiske og abiotiske struktur og dens
funktioner, baseres på VVM-redegørelsens konsekvensvurdering af havbundens struktur (topografi
og sedimentsammensætning) og bentiske marinbiologiske forhold indenfor de arealer, der er udsat
for permanente hydrografiske ændringer, jf. kortlægning af kriterie D7C1.
Anvendelse af områderne fra D7C1 giver et groft indtryk af udbredelsen af de havbundsområder,
der har permanente hydrografiske ændringer, men der kan være stor forskel på ændringens størrelse og betydning indenfor hvert område. Der kan dermed også indenfor et område være stor forskel på i hvor høj grad den bentiske habitat påvirkes. Her anvendes en forsimplet metode, hvor det
vurderes, om der indenfor et D7C1 område med permanente hydrografiske ændringer kan findes
(del-)områder med negativ påvirkning af de bentiske habitater.
Den ideelle og mere præcise metode ville være at estimere udbredelsen af negative påvirkninger
på habitaterne indenfor det område, som er påvirket af permanente hydrografiske ændringer.
VVM-redegørelsernes konsekvensvurdering af de marinbiologiske forhold i projekternes driftsfase udenfor områder med fysisk tab – er imidlertid ofte kvalitativ, og uden angivelse af ændringernes
udbredelse på kort. I mange tilfælde vil det kræve en supplerende vurdering af de negative påvirkningers størrelse og udbredelse, som oftest ikke kan foretages på det grundlag, der er offentliggjort i VVM-redegørelserne. Udgangspunktet for kortlægningen er så vidt muligt at undgå supplerende vurderinger ud over det, der er angivet i VVM-redegørelserne.
Inddeling af negative påvirkninger
Negative påvirkninger inddeles i VVM-redegørelser ofte i en skala fra 3 – 5 trin fra ingen påvirkning
til stor eller meget stor påvirkning. I vurderingen af påvirkningens betydning indgår ofte intensitet,
udbredelse og varighed af miljøbelastningen samt habitatens sårbarhed og beskyttelsesgrad
(”værdi”). I denne kortlægning er udbredelsen af påvirkningen mindre end eller lig med arealet
med permanente hydrografiske ændringer, og varigheden er permanent. Det er derfor i denne
kortlægning mest relevant at kategorisere påvirkningen efter miljøbelastningens (=den hydrografiske ændring) intensitet og habitatens følsomhed. Ved anvendelse af VVM-redegørelsernes konsekvensvurderinger skal derfor tages højde for, om areal og varighed indgår ved vurdering af påvirkningens betydning.
Påvirkningens betydning vurderes ud fra følgende miljømæssige parametre, hvor det er muligt:

Topografi

Sedimentsammensætning, herunder andel af sten

Marinbiologi
I dette projekt er der benyttet en meget simpel skala med kun tre trin, idet det er vurderet, at
denne vil kunne anvendes også for projekter, hvor skalaen for påvirkninger har flere trin:

Side 14 af 32

www.moe.dk

Deskriptor 7 – Havstrategi direktivet

Påvirkningens betydning indenfor et område med ændringer af de hydrografiske forhold
Ingen
Ingen påvirkning af bentiske habitater indenfor området
Mindre
Strukturer og/eller funktioner i den bentiske habitat kan lokalt
påvirkes delvist eller i mindre grad. Påvirkningen er indenfor
området som helhed uden væsentlig betydning for habitaten
Væsentlig
Strukturer og/eller funktioner i den bentiske habitat kan lokalt
påvirkes i betydelig grad. Påvirkningen er indenfor området
som helhed lokalt af væsentlig betydning for habitaten.
Skalaen anvendes på hver af de ovennævnte miljømæssige parametre.
Konsekvensanalyserne af marinbiologi, topografi og sedimentsammensætning foretages oftest for
det samlede projekt, hvor påvirkningen fra hydrografiske ændringer er kumuleret med påvirkninger fra andre elementer af det færdige projekt, f.eks. emissioner eller afgravninger. Det vil oftest
ikke ud fra oplysningerne i VVM-redegørelserne kunne fastlægges, hvor stor en del af de samlede
negative påvirkninger, der skyldes ændringerne i de hydrografiske forhold. Placeringen på skalaen
kan som udgangspunkt kun vurderes ud fra den samlede negative påvirkning.
Hvert område med permanente ændringer af de hydrografiske forhold tildeles en værdi for påvirkningens betydning. Hvor påvirkningerne (også) skyldes andre belastninger fra projektet i driftsfasen, er disse belastninger blevet registreret som medvirkende årsag.
De områder fra D7C1 kortlægningen som tildeles en mindre eller væsentlig påvirkning af de bentiske habitater, er yderligere kategoriseret i habitater på baggrund af kortdata fra EMODnet databasen /3/. Hvor det er relevant opdeles områderne på flere habitater, og delarealet for hver habitat
er opgjort.
Der er foretaget en estimering af arealer omfattet af D7C2 i forhold til det samlede areal af hver
enkelt habitat for hvert af delområderne, hh. Nordsøen inkl. Kattegat og Østersøen inkl. bælterne.
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3

Resultater

I dette afsnit præsenteres resultaterne af kortlægningen af Deskriptor 7 C1 – Udstrækning og fordeling af ændringer af hydrografiske betingelser på havbunden og i vandsøjlen, der er forbundet
med fysisk tab, samt Deskriptor 7 C2 – Vurdering af i hvor stor grad disse ændringer påvirker bentiske habitater.
Der er i alt identificeret 38 projekter, hvor der foreligger en VVM-redegørelse, der falder indenfor
projektets rammer (jf.
Tabel 1)
I Tabel 2 er projekterne opremset med det fysiske tab, samt bemærkninger i relation til kortlægningen af D7C1 og D7C2 for hvert projekt. Der er i alt 30 projekter med et fysisk tab, og det samlede fysiske tab fra disse projekter udgør 10,44 km2, heraf 5,57 km2 for projekterne i Nordsøen
inkl. Kattegat, og 4,87 km2 for projekterne i Østersøen inkl. Bælthavet.
3.1

Bemærkninger til kortlægningen af hydrografiske ændringer og påvirkninger

Da miljøvurderingsmetoden og præsentation af data i VVM-redegørelser ikke er standardiseret, har
dette kortlægningsprojekt vist, at det i flere tilfælde kan være svært eller umuligt at foretage en
præcis kortlægning af de arealer, der påvirkes af hydrografiske ændringer.
Som beskrevet i metoden er der ikke lagt en bagatelgrænse for, hvor små de hydrografiske ændringer kan være. Dette har i praksis betydet, at der i denne kortlægning for nogle projekter er
registreret meget store arealer påvirket af hydrografiske ændringer – f.eks. viser VVMredegørelsen for Anholt havmøllepark (ID1, jf. Tabel 2) ændringer i bølgehøjder på helt ned til 2
mm og ændringer i strømhastighed ned til 0,0002 m/s, hvilket er mindre end den usikkerhed for
modellerne, der er anvendt /VVM 5/. I VVM’en for Storstrømsbroen (ID27, jf. Tabel 2) er på den
anden side kun vist ændringer ned til 0,2 m/s /VVM 52/, hvorfor området med hydrografiske ændringer for dette projekt er relativt mindre.
I nogle få tilfælde er der ikke vist nogen geografisk udbredelse de hydrografiske ændringer, men
ændringerne er kun beskrevet i teksten. F.eks. angives i nogle VVM’er for havvindmøller, at der er
ændringer i strømhastigheden ”i nærheden af møllerne”. Dette betyder, at det er nødvendigt at
lægge en supplerende fortolkning ind, for at kunne afgrænse området, der er påvirket af hydrografiske ændringer. I nogle tilfælde, f.eks. nogle havmølleprojekter, er det valgt at medtage hele området som et område med hydrografiske ændringer, mens det i andre tilfælde er vurderet, at den
geografiske udbredelse er for dårligt beskrevet i teksten til, at der kan afgrænses et område. Disse
undtagelser er noteret for hvert projekt.
Det er i de fleste tilfælde ikke muligt at afgrænse påvirkninger af sedimenttransport, da virkningerne ikke er beskrevet som en geografisk udbredelse, men i prosa i overordnede termer og vurderinger. Som eksempel er der i VVM-redegørelsen for Vesterhav Nord (ID4, jf. Tabel 2) angivet ”Til
sammenligning viser en modellering af kysttransporten (LITDRIFT), at havmølleparken har en potentiel påvirkning af nettosedimenttransporten på i størrelsesordenen 20.000 m 3 pr. år i det område, hvor påvirkningen er størst” /VVM 12/. Det er dog ikke vist på kort eller beskrevet, hvor påvirkningen er størst.
Der er i VVM-redegørelserne ikke foretaget direkte vurderinger af ændringer i sedimentsammensætningen ift. kornstørrelser eller forekomsten af sten. I nogle tilfælde er beskrevet områder, hvor
der vil ske aflejring af fint sediment, som følge af ændringer i strømforhold og langsgående transport af materialer langs kysten. Hvor disse områder er afgrænset, er de medtaget i relation til kriterium D7C2 kortlægningen.
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For havmølleparker er der som oftest fokuseret på virkninger, der omhandler etablering af nyt
hårdt substrat, som den vigtigste påvirkning af bundfauna og flora. Der er ikke i nogen af havmølleprojekterne beskrevet andre påvirkninger på flora og fauna i driftsfasen.
For havnebyggerier er der flere eksempler på, at de hydrografiske ændringer i driftsfasen er beskrevet i tekst, men ikke i figurer, hvilket medfører at udbredelsen ikke kan kortlægges. De hydrografiske ændringer er modelleret i en dybdeintegreret model, men modellens resultater har ikke
været præsenteret i de hovedrapporter, der er umiddelbart tilgængelige. Muligvis har de tekniske
baggrundsrapporter, som indeholder disse resultater, tidligere været offentliggjort i forbindelse
med VVM-høringen. Det har dog ikke været hensigten indenfor dette projekts rammer at fremskaffe baggrundsmateriale, hvor det ikke umiddelbart har været tilgængeligt.
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Tabel 2: Bemærkninger til kortlægningen af hydrografiske ændringer for de enkelte projekter, samt angivelse af det fysiske tab fra af havbund.

Projekt

Projektype

Anholt

Havmøllepark

ID Fysisk tab
Bemærkning
(km2)
1
0,123 I miljøvurderingen er angivet, at iltforholdene ændres med mindre end

Horns Rev 3

Havmøllepark

2

0,204

Kriegers Flak

Havmøllepark

3

0,300

Vesterhav Nord

Havmøllepark

4

0,099

0,3 % i hele det modellerede område. I kortlægningen er hele det modellerede område indlagt med angivelse af en ændring i iltforhold,
hvilket afføder et uforholdsmæssigt stort påvirkningsareal
Ændringer i bølgehøjder er modelleret i 3 scenarier (vindretninger).
Arealet med ændringer er summen af de tre scenarier.
Ingen kort, der viser udbredelsen af hydrografiske ændringer. Kun en
vurdering af at der ikke er signifikante ændringer.
Følgende udsagn om bølgehøjden kan ikke kvantificeres og kortlægges
og er ikke medtaget i kortlægningen.
” mens påvirkningen 10 km syd og 12 km nord for mølleområdet vil
være mindre end 0,5 cm”
Området med ændring af sediment kan ikke afgrænses. Det er angivet
at ”…havmølleparken har en potentiel påvirkning af nettosedimenttransporten på i størrelsesordenen 20.000 m3 pr. år i det område,
hvor påvirkningen er størst.”
Området med ændring af sediment kan ikke afgrænses. I VVM’en står
”havmølleparken har en potentiel påvirkning af nettosedimenttransporten på i størrelsesordenen 30-50.000 m3 pr. år i det område, hvor
påvirkningen er størst”.
Området med en hydrografisk ændring er kortlagt, som det areal, hvor
der vurderes at optræde ændring i havbundens typografi. Der er ikke
præsenteret en figur over udbredelsen af strømændringer.
Ingen kort, der viser udbredelsen af hydrografiske ændringer. Kun en
vurdering af at havmøllerne ikke har betydning for strømforholdene.

Vesterhav Syd

Havmøllepark

5

0,099

Nissum Bredning

Havmøllepark

6

0,038

Mejl Flak

Havmøllepark

7

0,019

Sæby

Havmøllepark

8

0,106 Området med ændring af sediment kan ikke afgrænses. Reduktion af

Side 18 af 32

www.moe.dk

Deskriptor 7 – Havstrategi direktivet

Projekt

Projektype

ID Fysisk tab
(km2)

Bemærkning
den årlige brutto sedimentransport på i størrelsesordenen 3.000 m³/år
eller ca. 6 %. Netto sedimenttransporten reduceres med i størrelsesordenen af 1.000 m³/år eller 9 %. Den naturlige variation i bølgeforholdene er signifikant fra år til år, og derfor er en reduktion af den årlige transportkapacitet på 1.000-3.000 m3/år vurderet at være mindre.
Følgende udsagn er registreret som ”ingen” ændring. ”Endvidere kan
havmøllerne medføre en ændret havbund og ændrede strømmønstre.
Dette er særskilt vurderet (se kapitel 12.4, 12.5, 12.6 og 12.7), og de
mindre ændringer i strømmønstre vurderes at være ubetydelige i forhold til fauna og flora.”

Smålandsfarvandet

Havmøllepark

9

Bornholm

Havmøllepark

10

0,106
0,026 Ændring i strømhastighed ”I nærheden af møllerne” er indtegnet som

Sejerø Bugt

Havmøllepark

11

0,106 Arealer med påvirkning af hydrografien er kortlagt, projektet er dog

hele projektområdet

Aggerfærgeleje

Erhvervshavn

12

Aarhus Havn APM Terminals

Erhvervshavn

13

Frederikshavns Havn

Erhvervshavn

14

0,002

0,0

udtaget af planerne for udbygning af havvindmølleparker siden VVMredegørelsen blev offentliggjort, pga. af offentlige protester.
VVM-redegørelsen viser et kort med strømhastigheder før og efter projektet er etableret. Der er indtegnet efter bedste evne, hvor der er
ændringer.
Følgende påvirkning har ikke været mulig at kortlægge med en geografisk udbredelse: ”Den mere omfattende læzone under ebbe kan
tendere til relativ styrkelse af flodstrømmen langs sandpuden, der
dannes syd for sydmolen, hvilket kan føre mere sand ind i havnemundingen og medføre en noget forøget tilsanding.” Påvirkningen er vurderet til at være mindre.
Intet permanent fysisk tab

1,200 Følgende udsagn kan ikke kvantificeres og kortlægges og er ikke medtaget i kortlægningen, da bilag til VVM’en ikke er tilgængelige: ” Mo-
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Projekt

Projektype

ID Fysisk tab
(km2)

Bemærkning
delleringen af bølge- og strømforholdene viser, at området umiddelbart nord og syd for Frederikshavn Havn påvirkes af havneudvidelsen,
mens bølge- og strømforhold er upåvirkede længere væk fra havnen.
Resultater og vurderinger er beskrevet detaljeret i bilag 1 i bilagsbindet. I det følgende gives et resume af dette.”
Ingen kort, der viser udbredelsen af hydrografiske ændringer. Kun en
vurdering af at der ikke er signifikante ændringer.
Intet permanent fysisk tab

Thyborøn Havn

Erhvervshavn

15

0,930

Randers Havn

Erhvervshavn

16

Hirtshals Havn

Erhvervshavn

17

0,0
0,250 Ingen kort, der viser udbredelsen af hydrografiske ændringer. Kun en

Nordhavn Krydstogtsterminal

Erhvervshavn

18

1,000 Ingen kort, der viser udbredelsen af hydrografiske ændringer. Virkning
på kystmorfologien er vurderet til væsentlig ud fra følgende udsagn: ”
Herudover er det vurderet, at længden af Hellerup Strand vil blive reduceret med op til 20 % som følge af projektet. Denne virkning er derimod reel, idet sandet er til rådighed langs Hellerup Strand.” Det er
dog ikke muligt at kortlægge virkningens geografiske udbredelse.
Ingen kort, der viser udbredelsen af hydrografiske ændringer.

vurdering af at der ikke er signifikante ændringer.

Ballen Færgehavn

Erhvervshavn

19

Rønne Havn

Erhvervshavn

20

Esbjerg Havn

Erhvervshavn

21

0,035
0,230
1,000 Følgende udsagn kan ikke kvantificeres og kortlægges og er ikke medtaget i kortlægningen. ”Da sedimenttransportkapaciteten stiger med
strømhastigheden, betyder den øgede strømhastighed foran havnen,
at sedimenttransportkapaciteten ligeledes vil øges foran havnen, og at
denne vil være størst umiddelbart foran havnemundingen. Dette vil
medføre en lokal erosion i bunden foran havnemundingen.”

Kalundborg Havn

Erhvervshavn

22

Odense Havn vindmøller

Erhvervshavn

23

Vejle lystbådehavn

Lystbådehavn

24

Esbjerg Strand

Lystbådehavn

25

Femernforbindelsen

Fast forbindelse 26

Storstrømsbroen

Fast forbindelse 27

0,417
0,0 Intet permanent fysisk tab
0,130 VVM’en mangler beskrivelse/beregninger af hydrografiske ændringer
af havbund og vandsøjle og resulterende påvirkninger.

0,190
3,300
0,201 VVM-redegørelsen viser et kort med strømhastigheder før og efter projektet er etableret. Der er indtegnet efter bedste evne, hvor der er
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Projekt

Projektype

ID Fysisk tab
(km2)

Bemærkning
ændringer.
VVM’en mangler beskrivelse af arealinddragelsen fra bropiller, denne
er hentet fra de tekniske design rapporter til udbuddet af broen (Dissing+Weitling architecture A/S, 2017).
Skønnet lokal påvirkning af topografien omkring Holtser Hage. Dette
areal er indtegnet efter bedste skøn som et areal, hvor der forekommer påvirkning på topografien.
VVM-redegørelsen beskriver 7 løsningsmodeller. Løsning S1 er vedtaget, det er den, der er kortlagt
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/Sider/default.aspx
Intet permanent fysisk tab

Vejlefjordbroen

Fast forbindelse 28

0,001

Ny fjordforbindelse Frederikssund

Fast forbindelse 29

0,010

Kriegers Flak råstofindvinding

Råstoffer

30

Rønne Banke råstofindvinding

Råstoffer

31

COBRA cable

Søkabler

32

Tyra

Olie og gas

33

0,0
0,0 Intet permanent fysisk tab
0,0 Intet permanent fysisk tab
0,185 Ingen kort, der viser udbredelsen af hydrografiske ændringer. Kun en

Harald Feltet

Olie og gas

34

0,0 Ingen kort, der viser udbredelsen af hydrografiske ændringer. Kun en

Halfdan

Olie og gas

35

0,014 Ingen kort, der viser udbredelsen af hydrografiske ændringer. Kun en

vurdering af at der kun forekommer lokale ændringer.
vurdering af at der kun forekommer lokale ændringer.

Gorm

Olie og gas

36

Hjarnø Havbrug

Havbrug

37

Dan

Olie og gas

38

0,0

vurdering af at der kun forekommer lokale ændringer.
Ingen kort, der viser udbredelsen af hydrografiske ændringer. Kun en
vurdering af at der kun forekommer lokale ændringer.
Intet permanent fysisk tab

0,009
0,001 Ingen kort, der viser udbredelsen af hydrografiske ændringer. Kun en
vurdering af at der kun forekommer lokale ændringer.
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3.2

Deskriptor D7C1 Hydrografiske ændringer

Ud af de 38 projekter er der 8, hvor der ikke forekommer et fysisk tab.
For yderligere 8 af projekterne forekommer der et fysisk tab, der medfører hydrografiske ændringer, men der er i VVM-redegørelserne ikke præsenteret resultater, der muliggør en afgrænsning af
den geografiske udbredelse ud fra miljøvurderingens formuleringer.
Det har været muligt at kortlægge de hydrografiske ændringer som følge af fysisk tab for 22 ud af
de 38 projekter.
Sammenhængen mellem størrelsen af det fysiske tab og størrelsen af de deraf følgende hydrografiske ændringer er vist på nedenstående Figur 2 for hh. vandsøjle og havbund. Det ses, at der ikke
er nogen sammenhæng, dvs. at størrelsen af det fysiske tab giver ikke brugbar information om
størrelsen af de deraf følgende hydrografiske ændringer i vandsøjlen og på havbunden.

E
Figur 2 Sammenhæng mellem arealet af fysisk tab og størrelsen af arealer der er påvirket af hydrografiske ændringer som følge af det fysiske tab.

Figur 3 viser udbredelsen af de hydrografiske ændringer i dansk farvand, som følge af fysisk tab
efter, hvor ændringer forekommer.
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Figur 3: Arealer, hvor der forekommer ændringer i hydrografien, som følge af fysisk tab af havbund. De hydrografiske ændringer er inddelt i ændringer på havbunden (brun), ændringer i vandsøjlen (blå), og områder hvor
der forekommer ændringer både på havbunden og i vandsøjlen (gul). Numre angiver projekt ID, jf. ID nr. i tabel Tabel 2.
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I Tabel 3 er arealerne for de hydrografiske ændringer i Nordsøen inkl. Kattegat opgjort. I de to sidste kolonner er angivet, hvilke hydrografiske parametre, der ændres som følge af det fysiske tab,
samt den mindste enhed, hvormed denne ændring er beskrevet i VVM-redegørelsen for projektet
(bagatelgrænsen).
Tabel 3: Arealer, hvor der forekommer hydrografiske ændringer på hhv. havbunden og i vandsøjlen i Nordsøen
inkl. Kattegat, samt hvilke parametre, der er ændret og bagatelgrænsen for ændringen.
Projektnavn

Type

Ændring i
hydrografi
vandsøjle
(km2)

Ændring i
hydrografi
havbund
(km2)

Anholt

Havmøllepark

2.504

4.113

Horns Rev 3

Havmøllepark

958

224

Vesterhav Nord

Havmøllepark

61

61

Projektnr.

Ændring i hydrografi vandsøjle –
parametre der ændres

Ændring i hydrografi havbund –
parametre der ændres

Strømhastighed (ændring +/- 0,0002 m/s),
Signifikant bølgehøjde (0,005 m), lagdeling
(lille)

Iltkoncentration (reduktion mindre end
0,3 %)

2

Strømhastighed (ændring +/- 0,0008 m/s),
Signifikant bølgehøjde (0,0008 m)

Strømhastighed (ændring +/- 0,0008
m/s)

4

Strømhastighed (mindre end 0,003 m/s
ændring), Signifikant bølgehøjde (2-4 cm
reduktion)

Strømhastighed (mindre end 0,003
m/s ændring)

Strømhastighed (mindre end 0,003 m/s
ændring), Signifikant bølgehøjde (5-6 cm
reduktion)

Strømhastighed (mindre end 0,003
m/s ændring)

Strømhastighed (ikke angivet)

Strømhastighed (ikke angivet)

Strømhastighed (mindre end 0,2 % ændring), Signifikant bølgehøjde (1 % reduktion)
Strømhastighed (mindre end 0,2 m/s ændring)
Strømhastighed (mindre end 0,05 m/s ændring)

Strømhastighed (mindre end 0,2 %
ændring)
Strømhastighed (mindre end 0,2 m/s
ændring)
Strømhastighed (mindre end 0,05 m/s
ændring)

Ikke angivet

Ikke angivet

Ikke angivet

Ikke angivet

Strømhastighed og bølgehøjde (ikke angivet)

Strømhastighed (ikke angivet)
Strømhastigheden (ændringer + 0,1
m/s)
Strømhastighed (lokalt omkring bropiller)

1

5
Vesterhav Syd

Havmøllepark

57

57

Nissum Bredning

Havmøllepark

9

9

6
8

Sæby

Havmøllepark

475

60

Aggerfærgeleje

Erhvervshavn

0

0

Frederikshavns Havn

Erhvervshavn

6

1

Thyborøn Havn
Nordhavn Krydstogtsterminal

Erhvervshavn

0

0

Erhvervshavn

41

41

Esbjerg Havn

Erhvervshavn

12

12

Esbjerg Strand
Ny fjordforbindelse
Frederikssund
I ALT

Lystbådehavn
Fast forbindelse

1

1

0

0

4.124

4.579

12
14
15
18
21
25
29

Strømhastigheden (ændringer + 0,1 m/s)
Strømhastighed (lokalt omkring bropiller)

For projekter, hvor der ikke angivet en bagatelgrænse, skyldes forholdet, at de hydrografiske kort
ikke er vist i VVM-redegørelsen, men at der i miljøvurderingen henvises til en ikke tilgængelig teknisk baggrundsrapport.
Det ses af Tabel 3, at det fortrinsvist er strømhastigheden og bølgehøjden, der ændres som følge
af fysisk tab. De mindste enheder for ændringer er meget små. Ved Anholt er der således på kort
over ændringen i strømhastighed vist ændringer helt ned til +/- 0,0002 m/s /VVM 5/.
I analysens præsentation af et meget stort areal med hydrografiske ændringer på havbunden ved
Anholt Havmøllepark skyldes, at VVM-redegørelsen vurderer, at der kan være en reduktion i ilt på
op til 0,3 % i hele det modellerede område /VVM 5/.
Projektet Anholt Havmøllepark udgør alene 60 % af det påvirkede areal for vandsøjle og 90 % af
det påvirkede areal for havbund. Havvindmølleprojekterne udgør samlet set 99 % af de påvirkede
arealer for både vandsøjle og havbund.
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I forhold til det samlede areal af havområdet (74.568 km2) er ca. 5,5 % af vandsøjlen, hh. ca. 6,1
% af havbunden, påvirket af hydrografiske ændringer, der skyldes et fysisk tab. I forhold til at det
samlede fysiske tab i området udgør 5,57 km2 (0,007 % af arealet) er de påvirkede arealer 8-900
gange større.

I Tabel 4 er arealerne for de hydrografiske ændringer i Østersøen inkl. Bælthavet opgjort, samt
hvilke parametre, der er ændret og bagatelgrænsen for ændringen. Også for dette område udgør
havmølleparkerne den altdominerende andel af de påvirkede arealer, hh. 99 % og 97 % for vandsøjle og havbund.
I forhold til det samlede areal af havområdet (28.559 km2) er ca. 7,9 % af vandsøjlen, hh. ca. 2,9
% af havbunden, påvirket af hydrografiske ændringer, der skyldes et fysisk tab. I forhold til at det
samlede fysiske tab i området udgør 4,87 km2 (0,017 % af arealet) er de påvirkede arealer ca. 2500 gange større.

Tabel 4: Arealer, hvor der forekommer hydrografiske ændringer på hhv. havbunden og i vandsøjlen i Østersøen
inkl. Bælthavet.
Projektnavn

Type

Kriegers Flak

Havmøllepark

Ændring i
hydrografi
vandsøjle
(km2)

Ændring i
hydrografi
havbund
(km2)

209

0

Projektnr.

Ændring i hydrografi vandsøjle parametre der ændres

Ændring i hydrografi havbund - parametre der ændres

3

Signifikant bølgehøjde (ændring +/- 1
cm)
Strømhastighed (mindre end 0,2 % ændring)

Smålandsfarvandet

Havmøllepark

667

667

9

Strømhastighed (mindre end 0,2 %
ændring), Signifikant bølgehøjde (1 %
reduktion)

Bornholm

Havmøllepark

631

45

10

Strømhastighed (mindre end 0,003 m/s
ændring), Signifikant bølgehøjde (1 cm
reduktion)

Strømhastighed (mindre end 0,003 m/s
ændring)

Sejerø Bugt

Havmøllepark

638

82

11

Strømhastighed (mindre end 0,2 %ændring), Signifikant bølgehøjde (1 %
reduktion)

Strømhastighed (mindre end 0,2 % ændring)

Ballen Færgehavn

Erhvervshavn

1

1

19

Strømhastighed (ikke angivet)

Strømhastighed (Ikke angivet)

Strømhastighed (mindre end 0,125 m/s
ændring), Signifikant bølgehøjde 0,1 m
reduktion)

Strømhastighed (mindre end 0,125 m/s
ændring)

Strømhastighed (ændring +/- 0,1 m/s)
Strømhastighed (0,05 m/s), Iltsvind (øget
risiko)
Strømhastighed (0,8 m/s), Vandskifte (510 % reduktion)

Rønne Havn

Erhvervshavn

Storstrømsbroen

Fast forbindelse
Fast forbindelse

Vejlefjordbroen

Fast forbindelse

Femernforbindelsen

I ALT

1

1

20

7

6

26

1

1

27

Strømhastighed (ændring +/- 0,1 m/s),
Signifikant bølgehøjde (0,03 m)
Strømhastighed (0,05 m/s), Iltsvind
(øget risiko)

28

Strømhastighed (0,8 m/s), Vandskifte
(5-10 % reduktion), Bølger (nogen
reduktion)

18

18

2.173

821

Konfidensen for alle opgørelser af ændringer i hydrografien er vurderet til at være lav, da der er
tale om modelberegninger, og den præcise geografiske udbredelse er usikker. De kortlagte ændringer ligger i mange tilfælde under modellernes usikkerhed og viser således ikke arealerne, hvor
ændringerne vurderes at være signifikante. Hertil kommer, at projektbeskrivelserne i VVMredegørelserne ikke nødvendigvis afspejler det projekt, som er blevet realiseret.
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3.3

Deskriptor D7C2 Påvirkninger af bentiske habitater

Ud af de 38 projekter, der er undersøgt, er der 30 projekter, hvor der forekommer et fysisk tab,
der kan medføre hydrografiske ændringer. Der er ikke nødvendigvis en påvirkning af havbunden,
alene pga. af en mindre ændring i hydrografien. Derfor er de påvirkede arealer betydeligt mindre
end arealerne, der er vist i resultaterne for deskriptor D7C1. Det har været muligt at kortlægge
den geografiske udbredelse af påvirkninger på havbundens bentiske habitater for 10 af projekterne. For de øvrige er den geografiske udbredelse af påvirkningen ikke vist i VVM-redegørelserne;
men kun beskrevet som tekst for et ikke klart afgrænset område, eller også er der ingen påvirkning.

Figur 4: Arealer, hvor der forekommer påvirkninger af havbundens habitater (Violet) for hvert af de 38 projekter, jf. ID nr. i Tabel 2.

Side 26 af 32

www.moe.dk

Deskriptor 7 – Havstrategi direktivet

Tabel 5: Påvirkninger af bentiske habitater i Nordsøen inkl. Kattegat som følge af hydrografiske ændringer.
Fysisk tab
2
(km )

2

Projekt

ID

Påvirket areal (km )

Anholt

1

0,12

Påvirkning af topografi

Påvirkning af sediment

Påvirkning af marinbiologi

Ingen

Ingen

Ingen

Horns Rev 3

2

0,20

Ingen

Mindre

Mindre

Kriegers Flak

3

Vesterhav Nord

4

0,30

Ingen

Ingen

Ingen

0,10

Ingen

Ingen

Vesterhav Syd

Ingen

5

0,10

Ingen

Mindre

Ingen

Nissum Bredning

6

0,04

Mindre

Mindre

Mindre

Sæby

8

0,11

Ingen

Mindre

Ingen

Sejerø Bugt

11

0,11

Ingen

Mindre

Ingen

Aggerfærgeleje

12

0

Ingen

Mindre

Ingen

Frederikshavns Havn

14

1,20

Ingen

Mindre

Ingen

Thyborøn Havn

15

0,93

0

Mindre

Mindre

Ingen

Hirtshals Havn

17

0,25

1

Mindre

Mindre

Mindre

Nordhavn Krydstogtsterminal

18

1,00

0

Mindre

Væsentlig

Mindre

Esbjerg Havn

21

1,00

4

Ingen

Mindre

Ingen

Esbjerg Strand

25

0,19

Ingen

Mindre

Ingen

Tyra

33

0,18

Ingen

Mindre

Ingen

Halfdan

35

0,01

Ingen

Mindre

Ingen

Dan

38

0,00

Ingen

Ingen

Ingen

Hjarnø Havbrug

37

0,01

Ingen

Ingen

Ingen

I ALT

226

9

15

255

Ved nogle projekter er der i miljøvurderingen beskrevet påvirkninger på havbundens topografi, sediment eller marinbiologi, dog uden at der er angivet en præcist afgrænset geografisk udbredelse
af påvirkningens omfang. Disse er markeret med gult i tabel 3 og 4, men er ikke medtaget i kortlægningen.
Tabel 6: Påvirkninger af bentiske habitater i Østersøen inkl. Bælthavet som følge af hydrografiske ændringer.
ID

Fysisk tab (km2)

Påvirkning af topografi

Påvirkning af sediment

Påvirkning af marinbiologi

Mejl Flak

7

0,02

Ingen

Ingen

Ingen

Smålandsfarvandet

9

0,11

Ingen

Mindre

Ingen

Bornholm

10

0,03

Ingen

Mindre

Ingen

Ballen Færgehavn

19

0,04

0

Ingen

Ingen

Mindre

Rønne Havn

20

0,23

0

Ingen

Mindre

Ingen

Kalundborg Havn

22

0,42

Ingen

Mindre

Ingen

Vejle lystbådehavn

24

0,13

Ingen

Ingen

Ingen

Femernforbindelsen

26

3,30

Ingen

Mindre

Ingen

Storstrømsbroen

27

0,20

Ingen

Ingen

Ingen

Vejlefjordbroen

28

0,00

Væsentlig

Væsentlig

Ingen

Ny fjordforbindelse Frederikssund

29

0,01

Ingen

Ingen

Ingen

Projekt

I ALT

Påvirket areal (km2)

1

1

I nedenstående Tabel 7 og Tabel 8 er vist opgørelser af arealer for de habitattyper som påvirkes
negativt som følge af hydrografiske ændringer, hh. opgjort for Nordsøen inkl. Kattegat og Østersøen inkl. Bælthavet. Den andel der påvirkes, er under 1 % for begge havområder, men ca. 100
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gange større i Nordsøen inkl. Kattegat i forhold til Østersøen inkl. Bælthavet. Denne forskel skyldes
primært at der er anvendt meget små grænseværdier for de hydrografiske påvirkninger i VVMredegørelserne for havvindmølleprojekterne, hvor alle med en kortlagt påvirkning på bentiske habitater ligger i Nordsøen inkl. Kattegat.
For Østersøen inkl. Bælthavet er de største påvirkninger (95 %) tilknyttet projektet Vejle Fjord
broen, et projekt som siden VVM-redegørelsens offentliggørelse er stillet i bero.
Tabel 7: Arealer af habitattyper, der påvirkes som følge af hydrografiske ændringer i Nordsøen og Kattegat.
MSFD Broad Habitat types

Areal i alt (km2)

Påvirket areal (km2)

Andel der påvirkes (%)

Circalittoral coarse sediment

4809

5

0,1

Circalittoral mixed sediment

2916

40

1,4

Circalittoral mud

1436

1

0,1

Circalittoral sand

20.303

182

0,9

Infralittoral mixed sediment

1.349

9

0,6

Infralittoral mud

1.201

1

0,1

Infralittoral sand

5.608

16

0,3

2

0

0,1

255

0,3

Na
I ALT

Tabel 8: Arealer af habitattyper, der påvirkes som følge af hydrografiske ændringer i Østersøen og Bælthavet.
MSFD Broad Habitat types
Infralittoral mixed sediment

Areal i alt (km2)

Påvirket areal (km2)

Andel der påvirkes (%)

96

0,03

0,00001

Infralittoral mud

4.021

0,48

0,017

Infralittoral sand

2.854

0,62

0,013

1,11

0,004

I ALT

Konfidensen er for alle opgørelser af påvirkninger på bentiske habitater vurderet til at være lav.
Dels er konfidensen for opgørelse af påvirkede havbundsarealer lav, som beskrevet for kriterium
D7C1. Dels er den del af dette areal, hvor bundens habitat er påvirket, normalt ikke afgrænset på
en figur, men højst beskrevet i teksten. Hvor der er beskrevet og afgrænset påvirkninger på habitater, er disse ikke nødvendigvis kun forårsaget af hydrografiske ændringer. Endelig er der usikkerheden i forhold til, om det projekt, der er beskrevet i VVM-redegørelsens projektbeskrivelse,
afviger fra det projekt, der rent faktisk realiseres. Dette ses oftest i VVM-redegørelserne for havvindmølleparker, hvor projektbeskrivelsen angiver et interval for antal møller og møllernes størrelse. I VVM-redegørelser for havne ses ofte en projektbeskrivelse som omfatter udvidelser i flere
etaper, hvoraf kun de første er realiserede (f.eks. Frederikshavns havn).

4

Konklusion

Der er på baggrund af VVM-redegørelser for projekter på søterritoriet i perioden 2012–16 foretaget
en kortlægning af deskriptor 7 ud fra de to kriterier - D7C1 og D7C2. D7C1 beskriver arealerne af
vandsøjle og havbund påvirket af hydrografiske ændringer, der især skyldes et fysisk tab. D7C2
beskriver arealer af habitater, der er påvirket negativt af disse hydrografiske ændringer. Kortlægningen er foretaget for havområderne Nordsøen inkl. Kattegat, hh. Østersøen inkl. Bælthavet, jf.
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Der er i metoden anlagt en strategi, hvor VVMredegørelsernes beskrivelse af hydrografiske ændringer og deraf følgende påvirkninger på bentiske
habitater er lagt til grund for kortlægningen, såvidt muligt uden yderligere fortolkninger og vurderinger. I alt er gennemgået 38 projekter, hvor der foreligger en VVM-redegørelse for perioden
2012-16.

Side 28 af 32

www.moe.dk

Deskriptor 7 – Havstrategi direktivet

Kun det materiale, der umiddelbart har været tilgængeligt, er blevet anvendt i kortlægningen. I
nogle tilfælde foreligger der omfattende baggrundsrapporter, mens det i andre tilfælde kun har
været muligt at få fat i selve VVM hovedrapporten. Der er endvidere stor forskel på, i hvilket omfang VVM-redegørelserne behandler hydrografiske påvirkninger af det færdige projekt, herunder
hvilke parametre og hydrografiske scenarier, der er vurderet på. Endvidere er der stor forskel på,
hvordan resultaterne er beskrevet. I nogle tilfælde er der en uklar beskrivelse af en mulig påvirkning i teksten alene, mens der i andre tilfælde er vist differenskort for flere scenarier og parametre.
Hvor resultaterne er præsenteret i kortform på figurer, er der stor forskel på hvilken minimumsgrænse, der har været anvendt i beregningerne af påvirkninger.
Det vurderes, at kortlægningen af påvirkede arealer ikke afspejler de reelle forskelle, der er imellem projekterne, men snarere forskelle i tilgængeligheden af VVM-redegørelsernes baggrundsrapporter, forskelle i anvendte metoder og parametre samt ikke mindst forskelle i de anvendte minimumsgrænser. Det vurderes således ikke reelt, at havmølleparkerne udgør ca. 99 % af de arealer
hvor havbund og vandsøjle er påvirket af hydrografiske ændringer.
Ud over usikkerheden ved anvendelse af tilgængelige VVM-rapporter er der desuden en yderligere
usikkerhed som følge af at det beskrevne projekt i VVM-redegørelserne ikke nødvendigvis afspejler
det projekt, der senere realiseres. I nogen tilfælde, f.eks. Vejle Fjord broen, er projektet senere
opgivet, og der er derfor stort set ingen reel påvirkning af havbundshabitater i området Østersøen
inkl. Bælthavet.
Den samlede kortlægning er derfor ikke et retvisende udtryk for størrelsen de arealer, der er påvirket af hydrografiske ændringer, men kortlægningen giver stadig et overordnet indtryk af, hvor der
kan være sådanne ændringer.
Kortlægningen af kriterium D7C1 viser, at de arealer, der er påvirket af hydrografiske ændringer
som følge af fysisk tab, samlet set er 2-900 større end arealet af det fysiske tab. Fysisk tab synes
dermed at have en meget voldsom påvirkning af de hydrografiske forhold, men dette kan skyldes
at der i de hydrodynamiske modeller anvendes meget (og måske for) følsomme grænseværdier for
hydrografisk påvirkning. Dette indikeres også af, at der oftest ikke vurderes at være påvirkning af
de bentiske habitater i de arealer, hvor der er en hydrografisk påvirkning. For det enkelte projekt
er der dog ingen klar sammenhæng mellem størrelsen af det fysiske tab og størrelsen af arealer
der er påvirket af hydrografiske påvirkninger. Samlet set er det en mindre andel på 3 – 8 % af
arealet, der er påvirket af hydrografiske ændringer som følge af et fysisk tab.
Samtidig viser kortlægningen af kriterium D7C2, at det kun en meget lille del af de arealer, der er
påvirket af hydrografiske ændringer, hvor det har været muligt at afgrænse en påvirkning af de
bentiske habitater. De samlede arealer, hvor de bentiske habitater er påvirket af hydrografiske
ændringer udgør således ca. 0,3 % for Nordsøen inkl. Kattegat, og 0,004 % af Østersøen inkl.
Bælthavet. En medvirkende årsag til dette er utvivlsomt anvendelse af meget følsomme grænseværdier ved anvendelse af hydrografiske modeller, som beskrevet ovenfor. Men det medvirker også, at påvirkningerne af de bentiske habitater for flere projekter er beskrevet uklart og upræcist.
De kortlagte arealer fordelt på habitater er helt ubetydeligt i forhold til de samlede arealer af habitaterne i hh. Nordsøen inkl. Kattegat og Østersøen inkl. Bælthavet.
Da hydrografiske ændringer som følge af et fysisk tab oftest er ubetydeligt i forhold til den naturlige baggrundsvariation, er det ikke muligt at kortlægge disse påvirkninger ved opfølgende hydrografisk overvågning. Præcise og meget avancerede 2- eller 3-dimensionelle hydrodynamiske modeller er i dag den eneste måde, hvorpå disse ændringer kan estimeres, og disse modeller anvendes generelt i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelser. Der udføres ikke opfølgende modelleringer af det færdigt realiserede projekt. VVM-redegørelserne er derfor pt. det eneste værktøj
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vi har til at estimere udbredelsen af arealer, hvor der er hydrografiske påvirkninger af vandsøjlen
og havbunden som følge af et fysisk tab.
I den nuværende situation er VVM-redegørelserne imidlertid for forskellige til at der kan udarbejdes
en brugbar kortlægning af de reelle ændringer. Dette vil kræve en standardisering af, hvordan hydrografiske ændringer og deraf følgende ændringer af havbunden og havbundens habitater undersøges og beskrives i VVM-redegørelserne. F.eks. hvilke hydrografiske parametre der skal vurderes,
hvilke minimumsgrænser der skal anvendes, og hvordan påvirkningen af bentiske habitater beskrives. En kortlægning baseret på VVM-redegørelser bør dog også suppleres med en opfølgende korrektion i forhold til ændringer af det projekt, der evt. rent faktisk realiseres.
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