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1. SAMMENFATNING 

Den potentielle havmøllepark i Sejerø Bugt, Sejerø Bugt Havmøllepark, er planlagt placeret inden 

for et ca. 61 km2 stort undersøgelsesområde, beliggende i Sejerø Bugt ca. 4 km nord for kysten 

ved Røsnæs. Vanddybden i området varierer mellem 8 og 22 m. Parken skal etableres med en 

installeret effekt på maksimalt 200 MW og være klar til at producere el senest i 2020. Det er på 

nuværende tidspunkt ikke afgjort hvilken mølletype og størrelse, der vil blive opstillet. En mulig-

hed er at opstille mange mindre møller f.eks. op til 66 stk. 3MW møller. Alternativt kan der blive 

tale om færre og større møller f.eks. 20 stk. på op til 10 MW hver. 

 

Etablering af en havmøllepark i farvandet ved Sejerø Bugt må forventes at kunne påvirke de 

fiskerimæssige interesser i området. For at kortlægge fiskeriet er der indhentet logbogsdata fra 

relevante ICES kvadrater for perioden 2004-2013. I farvandsområdet Bælthavet og Vestlige 

Østersø indberetter alle fiskefartøjer ≥ 8 meter den skønnede fangst med angivelse af i hvilket 

ICES-kvadrat fangsten er landet. Værdien af fangsterne indenfor den enkelte ICES kvadrat er be-

regnet på baggrund af den registreret skønnede vægt for hver enkel art det pågældende år samt 

en gennemsnitlig pris for den pågældende art det pågældende år. Den gennemsnitlige pris er for 

handler i Bælthavet og Vestlige Østersø. 

 

For at få et mere specifikt overblik over omfanget af fiskeriet indenfor selve undersøgelsesområ-

det er der indhentet Vessel Monitoring System (VMS) data fra fartøjsovervågningssystemet for 

perioden 2004-2013. Fartøjsovervågningssystemet er et satellitbaseret overvågningssystem for 

fiskerfartøjer, der regelmæssigt (typisk én gang i timen) sender data til fiskerimyndighederne om 

fartøjers position, kurs og fart. Ud fra en antagelse om at der typisk trawls med en hastighed 

mellem 1-4 knob er det muligt at få et godt overblik over hvor der trawles. Interviews med rele-

vante fiskere er arrangeret i samarbejde med formanden for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch 

samt formanden for Fiskeriforening Øst Kim Kær Hansen.  

 

Vurderingerne af påvirkninger på fiskefaunaen i området – hvilken potentielt kan have en påvirk-

ning på fiskeriet - er beskrevet i en anden baggrundsrapport. Påvirkninger på fiskefaunaen er 

medtaget i vurderingerne på fiskeriet, men er ellers ikke yderligt behandlet i nærværende rap-

port. 

 

Kortlægningen af fiskeriet i og omkring det undersøgelsesområdet viser, at fiskeriet gennem de 

seneste 10 år har været kraftigt nedadgående, både mht. antallet af registreret fartøjer samt 

landet vægt. Den samlede værdi af landingerne har ligeledes været kraftigt nedadgående og er i 

dag reduceret til nærmest ingenting. I perioden 2004-2013 er der primært blevet landet torsk 

samt fladfiskearterne: søtunge, skrubbe, rødspætte og ising. Derudover er der værdimæssigt et 

mindre fiskeri efter pighvarre, slethvar, stenbider, jomfruhummer samt sild. Lokale fiskere be-

kræfter, at fiskebestanden og fiskeriet de seneste 10 år er gået kraftigt tilbage i undersøgelses-

området. I 1980’erne og 1990’erne blev der ifølge de lokale fiskere trawlet meget indenfor un-

dersøgelsesområdet – primært efter torsk, tunge, rødspætte og pighvar. I dag trawles der stort 

set ikke indenfor undersøgelsesområdet. Fiskeriet er i dag koncentreret omkring den dybe sejl-

rende – vest og nordvest for undersøgelsesområdet. Desuden kan der forekomme lidt trawl nord 

og nordøst for undersøgelsesområdet i ”Leverrenden”. Det meget begrænsede garnfiskeri i om-

rådet er primært fokuseret til ”Leveret” og skrænterne heromkring. ”Leveret” ligger delvis inden-

for den nordøstlige del af undersøgelsesområdet. Garnfiskeriet er primært efter tunger, stenbider 

og pighvar. 

 

Som et ”worst case” scenarie antages det, at alt fiskeri indenfor mølleområdet af sikkerheds-

mæssige grunde bliver forbudt både under anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen. 

 

Et permanent forbud mod fiskeri indenfor mølleområdet vurderes på baggrund af en kortlægning 

af de seneste 10 års fiskeri, ikke at være af væsentlig økonomisk betydning for fiskerne. Analy-

sen af fiskeriet viser, at der i dag stort set ikke forekommer noget fiskeri indenfor undersøgelses-

området, hverken trawl- eller garnfiskeri. Den specifikke værdi af det ”tabte” fiskeri ved et forbud 

mod fiskeri indenfor mølleparken er svært at opgøre. Dels fordi fiskeriet kan variere meget fra år 

til år og dels fordi den eksisterende fangststatistik kun dækker såkaldte ICES kvadrater - et om-
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råde der er langt større end selve havmølleparken. Havmølleparken ved Sejerø Bugt ligger på 

grænsen mellem to ICES kvadrater. Arealet af mølleparken udgør kun knap 1,5 % af det samlede 

skønnede søterritorium for disse to områder. Den gennemsnitlige årlige værdi af fangsterne in-

denfor de to ICES kvadrater udgør således samlet en værdi på 10 millioner kr.  

 

Antager man, at der fiskes jævnt indenfor hele området, udgør den årlige værdi af fangsterne in-

denfor undersøgelsesområdet under 150.000 kr. Det er dog ikke umiddelbart muligt direkte at 

skalere værdien af fiskeriet i forhold til hvor stort arealet af havmølleparken er relativt til arealet 

af de to ICES kvadrater, da fangsterne ikke er jævnt fordelt. Nogle områder er langt vigtigere 

end andre - hvilke kortlægning af fiskeriet tydeligt viser. Kortlægning viser, at der stort set ikke 

fiskes indenfor undersøgelsesområdet. Dette bekræftes af de lokale fiskere, der ikke anser det 

pågældende undersøgelsesområde for at være et vigtigt fiskeområde. Antagelsen om en ensartet 

fordeling af fiskeriet vil derfor i dette tilfælde medføre en overestimering af fangstværdien.  

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at værdien af fiskene ikke direkte svarer til et eventuelt tab for fiske-

rene, idet omkostninger ved fiskeriet skal fratrækkes – herunder eksempelvis udgifter til løn, 

redskaber, brændstof osv. Desuden kan det ikke udelukkes, at det ”tabte” fiskeri kan hentes i 

andre fiskeområder. Hvis fiskeriindsatsen kan omfordeles til andre fiskepladser således at fang-

sterne vil være uændrede, vil det direkte tab for fiskeriet alene være knyttet til eventuelle øgede 

fiskeomkostninger. Der er således nogen usikkerhed forbundet med beregningen af et eventuelt 

tab for fiskeriet ved etableringen af havmølleparken ved Sejerø Bugt. 

 

Udover selve mølleparken vil der være et ilandføringskabel, der forbinder mølleparken med en 

transformerstation på land. Ifølge § 4 i bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992 om beskyt-

telse af søkabler og undersøiske rørledninger udløser kabler på havbunden automatisk et forbud 

mod fiskeri med slæbende redskaber i en afstand af 200 meter på hver side af kablet. Forbuddet 

kan eventuelt ophæves, hvis kabelejeren søger dispensation.  Beskyttelseszoner omkring ilandfø-

ringskablet vil være til gene for trawlfiskeriet i de tilfælde, hvor der anvendes bundskrabende 

redskaber. Generne kunne dels bestå i en manglende fangst i den 400 meter brede fiskerifor-

budszone, og dels i en betydelig negativ effekt på fiskerieffektiviteten, når redskaberne skal løf-

tes fra havbunden ved hver passage. Kortlægningen af fiskeriet viser dog et relativt begrænset 

trawlfiskeri i området omkring ilandføringskablet. Oprettelsen af beskyttelseszoner langs ilandfø-

ringskabelet forventes ikke at få væsentlige konsekvenser for garnfiskeriet - dels fordi omfanget 

af garnfiskeriet i området er ringe, og dels fordi, at det antagelig fortsat vil være muligt at fiske 

med garn i kabelkorridoren. 

 

Påvirkninger på fiskefaunaen i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen vurderes ikke at påvirke fi-

skeriet negativt. En såkaldt rev-effekt fra møllefundamenterne vil muligvis have en positiv effekt 

på fiskefaunaen i området. Det forventes, at de kunstige rev vil tiltrække visse fiskearter, der 

finder skjulesteder og føde i hårdbundsområder. Arter som ising, tunge, rødspætte m.fl., der er 

knyttet til den bløde bund (sand/mudderbund), vil teknisk set få reduceret deres potentielle leve-

steder med det areal møllefundamenterne vil optage. Da det samlede areal af ny introduceret 

rev-struktur i alt udgør en meget lille del at området vil effekterne dog være begrænsede. 

 

Hvis der i forbindelse med nedtagningsfasen efterlades strukturer på havbunden, vil disse fortsat 

fungere som revhabitater i området. Dette forventes overordnet set, at være positivt for fiskebe-

standen. Hvis fundamenterne eller andre strukturer efterlades permanent på havbunden kan de 

være til gene for bundtrawl. Beslutningen om hvad der skal ske med fundamenterne kommer 

helt an på hvorledes disse eventuelle strukturer er udformet. Til gengæld, hvis der kan trawles 

over/mellem strukturerne kan det være til gavn for fiskeriet – i lighed med det fiskeri der typisk 

foregår rundt om vrag og andre offshore strukturer. Det forventes, at fiskerne vil blive inddraget i 

planlægningen af afviklingsfasen. 

 

For at afværge de umiddelbare gener for fiskeriet mest muligt, vil det være ønskværdigt, at give 

tilladelse til at fiskeri med slæbende redskaber over ilandføringskablet. Desuden vil tilladelse til 

fiskeri med passive redskaber såsom garn og tejner indenfor mølleparken være at foretrække for 

fiskerne. Derudover bør mulighed for om der kan trawles mellem møllerne undersøges. Hvis af-

standen mellem møllerne tillader, at der kan trawles, og det kan forsvares sikkerhedsmæssigt, 

kan havmølleparken vise sig at være direkte positiv for fiskerne. Den eksisterende viden om ef-
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fekten af kunstige rev på fiskebestandene er meget sparsom. Det har imidlertid i mange år været 

almen viden blandt fiskerne, at visse fiskearter med fordel kan fiskes på stenrev eller nær vrag 

og andre genstande på havbunden. 
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2. INTRODUKTION 

I forbindelsen med anlæg, drift og en afvikling af en mulig havmøllepark i Sejerø Bugt skal Ram-

bøll udarbejde en vurdering af virkninger på miljøet (VVM). Som en del af arbejdet med sam-

menskrivningen af VVM-redegørelsen udarbejdes der baggrundsrapporter for alle relevante fagdi-

scipliner. Nærværende rapport belyser eksisterende forhold vedrørende fiskeriet i undersøgelses-

området og området heromkring samt vurderer potentielle påvirkninger og afværgeforanstaltnin-

ger.  

 

Havmøller kan potentielt medfører et totalt fiskeforbud inden for mølleområdet. Typisk medfører 

havmøller, at fiskeri med trawl og andre slæbende redskaber inden for mølleområdet bliver for-

budt, hvorimod fiskeri med passive redskaber såsom f.eks. garn og tejner fortsat er tilladt. Desu-

den kan ilandføringskabler, der forbinder mølleparken med en transformerstation på land være til 

gene for fiskeri. Ifølge § 4 i bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992 om beskyttelse af sø-

kabler og undersøiske rørledninger udløser kabler på havbunden automatisk et forbud mod fiskeri 

med slæbende redskaber i en afstand af 200 meter på hver side af kablet. Forbuddet kan even-

tuelt ophæves, hvis kabelejeren søger dispensation. Et sådan forbud medfører i princippet nedsat 

fiskeeffekt hver gang en trawler med slæbende redskaber skal krydse ilandføringskablet. Gener-

ne vil dels bestå i en manglende fangst i den 400 meter brede fiskeriforbudszone og dels i en 

nedsat fiskerieffektivitet, når redskaberne skal løftes ved hver passage.  

 

Fiskefaunaen i området og eventuelle påvirkninger på denne fra projektet beskrives i en særskilt 

baggrundsrapport /1/. 
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3. PROJEKTBESKRIVELSE 

3.1 Projektet generelt 

Havmølleprojektet i Sejerø Bugt består på havet af den potentielle havmøllepark med søkabler, 

der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Desuden består projektet af en 

udbygning af elforsyningsnettet på land i form af nedgravede landkabler, en mulig ny kystnær 

kabelstation og koblinger til et af de eksisterende kabelstationsanlæg ved Røsnæs, Novo Syd el-

ler Asnæsværket syd for Kalundborg. Med kabelstationsanlæg menes et anlæg til tilkobling og 

transformering af elektricitet fra havmølleparken til det eksisterende net. 

 

Projektet omfatter således alle anlæg og installationer såvel på havet som på land, der er nød-

vendige for tilkobling af havmølleparken til det eksisterende danske transmissionsnet. Projektom-

rådet er defineret ved: 

 

 Undersøgelsesområde for havmøller  

 Kabelkorridorer på land og på havet 

 Korridor for potentiel kabelstation på land 

 

Havmølleparken skal placeres inden for et ca. 61 km2 stort undersøgelsesområde i Sejerø Bugt 

ca. 4 km nord for kysten ved Røsnæs, se Figur 3-1. Parken skal etableres med en installeret ef-

fekt på maksimalt 200 MW og være klar til at producere el senest i 2020. Havmølleparkens for-

ventede levetid er omkring 25 år. 

 

En havmøllepark på 200 MW behøver erfaringsmæssigt kun et areal svarende til ca. 2/3 af det 

undersøgte område. Ydermere er det ikke givet, at der skal etableres en havmøllepark, der kan 

levere en produktion på op til 200 MW. Hvor stort et areal af det undersøgte område en potentiel 

havmøllepark i Sejerø Bugt vil beslaglægge er således ikke kendt på nuværende tidspunkt. 
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Figur 3-1  Projektområde for Sejerø Bugt Havmøllepark. 

 

 

3.2 Installationer på havet 

Havmølleparkens endelige placering, opstillingsmønster, mølletyper mv. indenfor undersøgelses-

området bestemmes af den kommende koncessionshaver ud fra blandt andet hensynet til energi-

udnyttelsen i området og de vilkår, som stilles af de danske myndigheder. Koncessionshaver vil 

først blive udpeget i 2016, hvorefter projektering og etablering igangsættes. 

 

Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt, hvilken mølletype og -størrelse, der kan blive opstil-

let. En mulighed er at opstille mange mindre møller (fx op til 67 stk. 3MW møller). Alternativt kan 

der blive tale om færre og større møller (fx 20 stk. på op til 10 MW møller). Endelig kan der blive 

tale om møllestørrelser derimellem.  

 

Turbinerne forventes at have dimensioner, der spænder mellem dimensionerne for en 3 MW møl-

le og en 10 MW mølle. Eksempler på dimensioner er angivet i Tabel 3-1, idet det bemærkes at 

mindre afvigelser kan forekomme, afhængig af endeligt valg af fabrikant. 
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Tabel 3-1  Mulig turbinekapacitet og dimensioner 

Turbinekapacitet Rotordiameter Totalhøjde Navhøjde 

3 MW 112 m 137 m 81 m 

10 MW 190 m 220 m 125 m 

 

Mulige opstillingsmønstre indenfor undersøgelsesområdet fremgår af Figur 3-2. 

 

Yderligere detaljer vedrørende installationer på havet, herunder mulige opstillingsmønstre og 

funderingsmetoder samt møllekatalog med mellemstørrelser fremgår af separat projekt- og an-

lægsbeskrivelse for anlæg på havet, der er udarbejdet som en del af projektet. 

 

 

 

Figur 3-2  Mulige opstillingsmønstre for havmøller i Sejerø Bugt Havmøllepark.  

 

3.3 Anlæg på land 

Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for kablerne fra havmølleparken i Sejerø Bugt, hen-

holdsvis et vestligt og et østligt punkt på nordsiden af Røsnæs. Korridoren, indenfor hvilken der 

kan placeres landkabler, forløber overordnet fra disse ilandføringspunkter via 50 kV stationsan-

lægget på Røsnæs i en bue øst om Kalundborg via 132 kV stationsanlægget ved Novo Syd og vi-
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dere til 400 kV stationsanlægget ved Asnæsværket syd for Kalundborg. Kabelkorridoren er som 

udgangspunkt ca. 300 m bred og har en samlet længde på ca. 21 km. 

 

Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende anlæg på land vil afhænge af størrelsen 

af havmølleparken. Der kan således blive tale om tilslutning til én eller flere af ovennævnte stati-

onsanlæg, og der skal eventuelt etableres en ny kabelstation (fremskudt transformer) på Røs-

næs. Yderligere detaljer vedrørende anlæg på land fremgår af separat projekt- og anlægsbeskri-

velse for anlæg på land, der er udarbejdet som en del af projektet. 

 

3.4 Afvikling 

Levetiden for havmølleparken forventes at være omkring 25 år. Det forventes, at bygherren to år 

forud for afviklingen fremlægger en plan for afviklingen. Metoden til afviklingen vil følge den bed-

ste praksis og lovgivningen på dette tidspunkt. Planen skal godkendes af de kompetente myndig-

heder, inden arbejdet igangsættes. Det forventes, at en VVM redegørelse vil være nødvendig for 

nedlukning af havmølleparken. 
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4. BAGGRUND 

4.1 Metode 

4.1.1 Beskrivelse af eksisterende forhold 

Den officielle fiskeristatistik der administreres af NaturErhvervstyrelsen er ikke designet til at 

kunne give et mål for fiskeriets omfang inden for et så relativt lille areal, som undersøgelsesom-

rådet udgør, eftersom fangsterne kun opgøres på såkaldte ICES kvadratniveau (3087 km2). Un-

dersøgelsesområdet for den mulige møllepark ved Sejerø Bugt optager et areal på 61 km² sva-

rende til omkring 2 % af arealet for et ICES kvadrat. Der er således behov for mere præcise op-

lysninger om fiskeriets udøvelse, end det er muligt at fremskaffe alene fra de officielle fangststa-

tistikker. For at kunne tilgodese dette er der dels blevet indsamlet oplysninger fra fiskerne i om-

rådet og dels foretaget en kortlægning af de større fartøjers aktiviteter i området ved brug af så-

kaldte VMS data (Vessel Monitoring System). For at kortlægge fiskeriet er der indhentet tre for-

skellige typer data: 

 

1. Der er indhentet logbogsdata fra relevante ICES kvadrater for perioden 2004-2013. I far-

vandsområdet Bælthavet og Vestlige Østersø indberetter alle fiskefartøjer ≥ 8 meter den 

skønnede fangst1 med angivelse af i hvilket ICES-kvadrat fangsten er landet. Dette datasæt, 

det såkaldte logbogsdata, dækker kun fartøjer ≥ 8 meter, idet mindre fartøjer kun opgiver 

deres fangster på hele farvandsområder, i dette tilfælde Bælthavet og Vestlige Østersø. Det 

skal dog bemærkes, at eftersom langt størstedelen af fangsterne gøres af fartøjer ≥ 8 meter, 

er betydningen af en præcis viden om de mindre fartøjers fangster relativ begrænset. Offici-

elle fiskeridata kan således umiddelbart kun anvendes til at give et overordnet indblik i fiske-

riets omfang og karakter i farvandsområder, der er langt større end havmølleparkens areal. 

Logbogsdata indeholder også andre informationer, så som dato samt hvilke redskabstype der 

er anvendt. Desuden vil det i princippet mest være trawl fiskeriet der vil blive berørt, hvilket 

især udføres af fartøjer ≥ 8 m. 

 

2. Værdien af fangsterne indenfor den enkelte ICES kvadrat er beregnet på baggrund af den re-

gistreret skønnede vægt for hver enkel art det pågældende år (logbogsdata) samt en gen-

nemsnitlig pris for den pågældende art det pågældende år. Den gennemsnitlige pris er for 

handler i farvandsområdet Bælthavet og Vestlige Østersø (første omsætningsled).  

 

3. For at få et mere specifikt overblik over omfanget af fiskeriet indenfor selve undersøgelses-

området er der indhentet Vessel Monitoring System (VMS) data fra fartøjsovervågningssy-

stemet for perioden 2004-2013. Fartøjsovervågningssystemet er et satellitbaseret overvåg-

ningssystem for fiskerfartøjer, der regelmæssigt sender data til fiskerimyndighederne om far-

tøjers position, kurs og fart. Systemet er obligatorisk for EU-fartøjer ≥ 12 meter2. Ud fra en 

antagelse om at der typisk trawls med en hastighed mellem 1-4 knob er det muligt at få et 

godt overblik over hvor der trawles. 

 

Interviews med relevante fiskere er arrangeret i samarbejde med formanden for Bælternes Fiske-

riforening Allan Buch samt formanden for Fiskeriforening Øst Kim Kær Hansen. Følgende interes-

senter er blevet kontaktet i forbindelse med udarbejdelse af denne rapport: 

 

 Dansk Fritidsfiskerforbund 

 Foreningen af Muslingeerhvervet 

 NaturErhverstyrelsen 

 Sejerø Fiskeriforening 

 Sejerø Fritidsfiskerforening 

 

Vurderingerne af påvirkninger på fiskefaunaen i området – hvilken potentielt kan have en påvirk-

ning på fiskeriet er beskrevet i en anden baggrundsrapport /1/. Påvirkninger på fiskefaunaen er 

                                                
1 Fangsten angives i såkaldt levende vægt, dvs. hvor vægten af indvolde og hoveder indgår. En fejlmargin på plus/minus 10 % af den 

reelle vægt accepteres 
2 Før 2012 var det fartøjer ≥ 15 meter og før 2005 var det fartøjer ≥ 18 meter 



 

FISKERI  

 

 

 

 
 
 

 

10 

medtaget i vurderingerne på fiskeriet men er ellers ikke yderligt behandlet i nærværende rap-

port. 

 

4.1.2 Vurdering af påvirkninger 

Vurderingen af påvirkningerne af projektet på fiskeriet er inddelt i de tre projektfaser: anlægsfa-

sen, driftsfasen og afviklingsfasen. Påvirkninger i hver fase vurderes med fokus på følgende for-

hold: 

 

 Intensitet 

 Udbredelse  

 Varighed 

 Følsomhed af receptor 

 Overordnet betydning  

 

En påvirkning er defineret som betydningen af en påvirkning på recipientmiljøet (receptoren) før 

gennemførelsen af afværgeforanstaltninger. Identificeringen af potentielle påvirkninger foretages 

på baggrund af de aktiviteter, som er beskrevet i den tekniske projektbeskrivelse. Vurderingen af 

påvirkninger af fiskeriet er baseret på placeringen af havmølleparken i forhold til fiskeriet de se-

neste 10 år (2004-2013), udtalelser fra fiskere i området, relevant litteratur samt erfaringer fra 

andre havmølleparker.  

 

Intensitet, udbredelse og varighed  

Påvirkninger på fiskeriet vurderes ud fra deres intensitet, udbredelse og varighed. Kriterier for in-
tensitet, udbredelse og varighed er præsenteret i Tabel 4-1. 

 

Tabel 4-1  Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed af påvirkninger på fiskeriet. 

Intensitet af påvirkning 

Ingen/ubetydelig: Der vil ikke være nogen (eller kun ubetydelig) påvirkning på strukturen eller funktionen 

af receptoren. 

Lille: Der vil være en mindre påvirkning på strukturen eller funktionen af receptoren, men 

dens grundlæggende struktur / funktion er bevaret. 

Mellem: Der vil i nogen grad være en påvirkning på strukturen eller funktionen af receptoren. 

Strukturen / funktionen af receptoren vil delvist gå tabt. 

Stor: Der vil i høj grad være en påvirkning på strukturen og funktionen af receptoren. Struk-

turen / funktionen af receptoren vil fuldstændig gå tabt. 

Geografisk udbredelse af påvirkning 

Lokal: Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet. 

Regional: Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet og op til ca. 20 km uden for pro-

jektområdet. 

National: Påvirkninger vil være begrænset til dansk territorium. 

Grænseoverskridende: Påvirkningen vil brede sig uden for Danmark. 

Varighed af påvirkning 

Kort: Påvirkningen vil ske under og umiddelbart efter anlægsfasen, men vil stoppe i det øje-

blik den påvirkende aktivitet stopper. 

Mellemlang: 

 

Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen og indtil tre år efter. 

Lang: Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen og fortsætte i en længere periode efter (> 3 

år). 

Permanent/irreversibel: 

 

Påvirkningen vil være permanent 

 

 

Overordnet betydning 

Den overordnede betydning af en påvirkning er vurderet på grundlag af evalueringen af de enkel-

te kriterier behandlet ovenfor, samt receptorens følsomhed overfor påvirkninger jf. Tabel 4-2. 
Tabellen er i overensstemmelse med retningslinjerne udstukket af Energinet.dk for dette projekt. 
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Tabel 4-2  Kriterier for overordnet betydning af miljøpåvirkningen. 

Overordnet betydning af påvirkningen 

Neutral/uden påvirkning Ingen påvirkning i forhold til status quo. 

Ubetydelig negativ påvirkning: Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, kortvari-
ge eller uden langtidseffekt og helt uden irreversible effekter. 

Mindre negativ påvirkning: Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang eller kompleksitet, en vis 

varighed udover helt kortvarige effekter, og som har en vis sandsynlighed for at ind-

træde, men med stor sandsynlighed ikke medfører irreversible skader. 

Moderat negativ påvirkning: Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller langvarig ka-

rakter (f.eks. i hele anlæggets levetid), sker med tilbagevendende hyppighed eller er 

relativt sandsynlige og måske kan give visse irreversible men helt lokale skader på ek-

sempelvis bevaringsværdige kultur- eller naturelementer. 

Væsentlig negativ påvirkning: Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig karakter, er 

hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være mulighed for irreversible ska-

der i betydeligt omfang. 

Positive påvirkninger: Der forekommer positive påvirkninger på en eller flere af ovennævnte punkter. 

 

 

Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret 

ved hjælp af følgende kategorier:  

 

1. Begrænset (spredte data, noget viden) 

2. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden) 

3. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden) 

 

4.2 Regelgrundlag/lovgivning 

VVM-reglerne for elproduktionsanlæg på havet fremgår af Klima-, Energi- og Bygningsministeri-

ets bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved 

projekter om etablering mv. af elproduktionsanlæg på havet. 

 

Reglerne har til formål at sikre, at elproduktionsanlæg på havet samt bygge- og anlægsprojekter 

på land, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af 

en såkaldt VVM-redegørelse. 

 

Formålet med udarbejdelse af en VVM-redegørelse er at tilvejebringe det bedst mulige grundlag 

for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets udførelse. I VVM-

redegørelsen påvises, beskrives og vurderes projektets direkte og indirekte virkninger på miljøet, 

herunder virkninger på: 

 

 Mennesker, fauna og flora 

 Jordbund, vand, luft, klima og landskab 

 Materielle goder og kulturarv 

 Samspillet mellem disse faktorer 

 

Energistyrelsen er godkendende myndighed for planlægning og opstilling af elproduktionsanlæg 

på havet og koordinerer myndighedsbehandlingen af dette projekt. Energistyrelsen er dermed 

ansvarlig for på baggrund af bl.a. VVM-redegørelsen at give tilladelse til etableringen af selve 

havmølleparken, herunder det interne kabelnet samt ilandføringskablerne frem til ilandførings-

punktet ved kysten. 

 

Naturstyrelsen er VVM-myndighed og skal give VVM-tilladelse samt udstede kommuneplantillæg 

med tilhørende miljøvurderinger for de anlæg på land, som skal etableres for at bringe strømmen 

fra havmøllerne ind i det danske kollektive elforsyningsnet. Endelig er de berørte kommuner an-

svarlige for at udarbejde nødvendige lokalplaner (med evt. tilhørende miljøvurderinger) for de 

dele af landanlæggene, som er lokalplanpligtige. 

 

4.3 Andet grundlag 

Projektets eventuelle påvirkninger på fiskebestanden vil indirekte også kunne have en påvirkning 

på fiskeriet. Vurderingerne af påvirkninger på fiskebestanden er beskrevet i baggrundsrapporten 

vedrørende fisk /1/. Påvirkningerne af fiskebestanden er ikke nærmere beskrevet i nærværende 
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baggrundsrapport men konklusionerne er medtaget i vurderingerne af påvirkningerne på fiskeri-

et.  

 

4.4 Worst case forudsætninger 

Som nævnt i kapitel 3 er projektet endnu ikke fuldt udviklet - f.eks. kendes det endelige opsæt-

ningsmønster for møllerne ikke og mølletypen samt møllestørrelsen er heller ikke endeligt fast-

lagt. Vurderingerne af påvirkninger udarbejdes derfor på baggrund af et "worst case" scenarie 

således, at alle vurderingerne så vidt muligt er lavet på baggrund af det værst tænkelige tilfælde 

for fiskeriet. Med denne tilgang er det forsøgt, at få beskrevet de værst tænkelige påvirkninger af 

projektet på fiskeriet. Hvis disse påvirkninger kan accepteres, medfører det, at projektet kan 

godkendes mht. fiskeriet uanset projektets endelige design. 

 

Det er ikke på nuværende tidspunkt afklaret hvilken restriktioner der vil være for fiskeriet i for-

bindelse med anlægs-, drifts- og afviklingsfasen. Forbud vil blandt andet afhænge af møllestør-

relsen og opsætningsmønstret. Den værst tænkelige påvirkning på fiskeriet vil være i det tilfælde 

hvor alt slags fiskeri indenfor undersøgelsesområdet bliver forbudt, både under anlægs-, drifts- 

og afviklingsfasen. Desuden antages det, at fiskeri med slæbende redskaber i en afstand af 200 

meter på hver side af ilandføringskablet vil blive forbudt. Dette skal ses på baggrund af § 4 i be-

kendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992 om beskyttelse af søkabler og undersøiske rørlednin-

ger der automatisk udløser et forbud mod fiskeri med slæbende redskaber i en afstand af 200 

meter på hver side af kabler på havbunden. Forbuddet kan eventuelt ophæves, hvis kabelejeren 

søger dispensation.  

 

I kapitler vedrørende afværgeforanstaltninger er det beskrevet, hvorledes fiskeriet eventuelt kan 

imødekommes ved at tillade nogle typer af fiskeri indenfor mølleområdet (eksempelvis garnfiske-

ri). Desuden er det beskrevet, hvorledes en ophævelse af forbuddet vedrørende fiskeri med slæ-

bende redskaber i en afstand af 200 meter på hver side af ilandføringskablet, kunne være at fo-

retrække for fiskerne. Lignende tiltag er taget for de fleste eksisterende havmølleparker i Dan-

mark, men da det ikke på nuværende tidspunkt vides med sikkerhed hvilken regler der vil gælde 

for den mulig kommende havmøllepark ved Sejerø Bugt, er et ”worst case” scenarie lagt til grund 

for vurderingerne. 

 

4.5 Alternativer 

Det såkaldte "0-alternativ" definerer en situation, hvor havmølleparken ikke konstrueres. I dette 

tilfælde vil den energi havmølleparken ville have produceret, skulle produceres af andre og alter-

native vedvarende energikilder for at nå de fastsatte nationale mål. En sådan vedvarende energi-

form kunne produceres af vindmølleparker andre steder eller fra andre kilder til vedvarende 

energikilder. Adskillige kilder til vedvarende energi har oplevet en markant udvikling gennem de 

seneste år. Men i forhold til udviklingen inden for vindmølleparker, har de ikke hidtil opnået den 

samme grad af effektivitet, hvilket gør dem til mindre tiltrækkende alternativer. Derfor vurderes 

det, at det eneste realistiske alternativ til bæredygtig energiproduktion ved en havmøllepark på 

Sejerø Bugt ville være en alternativ placering af vindmølleparken. Spørgsmålet om eventuel al-

ternativ placering af vindmølleparken behandles parallelt med udarbejdelsen af VVM’en for hav-

mølleparken i Sejerø Bugt i og med at Energinet.dk får udarbejdet VVM’er for i alt seks forskellige 

områder. Sejerø Bugt er et af disse seks områder.  
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Fangster i området  

Som det fremgår af Figur 5-1 ligger undersøgelsesområdet delvis i ICES kvadrat 40G0 og 40G1. 

For at identificere fiskeriets målarter i undersøgelsesområdet er der indhentet data om landinger 

samt antal fartøjer i disse to kvadrater i perioden 2004-2013. Det skal bemærkes, at brutto-

området for den planlagte møllepark i Sejerø Bugt kun optager et areal på 61 km² svarende til 

omkring 1 % af det samlede areal for de to ICES kvadrater3. Hvis der kun medregnes det vand-

dækkede areal4 skønnes det at undersøgelsesområdet dækker knap 1,5 % af vanddækket areal i 

de to ICES kvadrater. 

 

 

Figur 5-1  ICES kvadrat 40G0 og 40G1 hvorfra der er indhentet fangstdata for perioden 2004-2013. 

 

5.1.1 ICES 40G0 kvadratet 

I ICES 40G0 kvadratet har fiskeriet siden 2004 været kraftigt nedadgående, både mht. antallet af 

fartøjer samt landet vægt (se Figur 5-2). I perioden 2004-2013 er der primært blevet landet 

torsk samt fladfisk: tunge, skrubbe, rødspætte og ising. Desuden var der frem til og med 2007 et 

stort fiskeri blåmusling. Antallet af registreret både (≥8 m), der fisker i området, er faldet dra-

stisk fra maksimalt 89 både i 2005 til 24 både i 2013. Den samlede værdi af landingerne har lige-

ledes været kraftigt nedadgående og er i dag reduceret til nærmest ingenting (se Figur 5-3). Ud-

                                                
3 Et ICES kvadrat er 30x30 sømil = 3087 km2 
4 Estimeret 4100 km

2
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over de ovenfornævnte arter er der værdimæssigt et mindre fiskeri efter pighvarre, slethvar, kul-

so, jomfruhummer samt sild (se Tabel 5-1). 

 

Ser man på det årlige gennemsnit at værdien af fiskeriet i hele ICES 40G0 kvadratet over de se-

neste 10 år (2004-2013) ligger det på omkring 33 millioner kroner pr år (se Tabel 5-1). Af disse 

33 millioner kroner udgør blåmuslinger et årligt gennemsnit på omkring 25 millioner kroner. Det 

vil sige, at der i hele ICES 40G0 kvadratet i gennemsnit årligt landes fisk til en værdi af omkring 

8 millioner kroner. Undersøgelsesområdet for havmølleparken optager vel at mærke kun omkring 

1 % af havarealet i ICES 40G0 kvadratet. Det er dog ikke umiddelbart muligt direkte at skalere 

værdien af fiskeriet i forhold til hvor stort arealet af havmølleparken er relativt til arealet af hele 

ICES kvadratet, da fangsterne ikke er jævnt fordelt. Nogle områder er langt vigtigere end andre. 

Ikke desto mindre er denne information, sammenholdt med en yderligere kortlægning af fiskeri-

et, med til at tegne et billede af størrelsen af et eventuelt økonomisk tab med lukning af områ-

det. 

 

 

 

Figur 5-2  Landet vægt fra fiskerbåde ≥ 8 meter i ICES kvadrat 40G0 i perioden 2004-2013. Kun 
landinger over 0,5 ton per år er medtaget. Kilde: data er indhentet fra NaturErhvervsty-
relsen (se bilag 1).  
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Figur 5-3  Den gennemsnitlige værdi af fangster fra fiskerbåde ≥ 8 meter landet i ICES kvadrat 
40G0 i perioden 2004-2013. Kun landinger over 0,5 ton per år er medtaget. Kilde: data er 
indhentet fra NaturErhvervstyrelsen (se bilag 4).  

 

Tabel 5-1 De værdimæssige vigtigste arter landet i ICES kvadrat 40G0 i perioden 2004-2013 af far-
tøjer ≥ 8 meter. Arterne er ordnet efter værdi. Kun arter med en gennemsnitlig årlig 
værdi på minimum 10.000 kr. er medtaget. For fuldstændig artsliste se bilag 1 og 4. 

Art Total vægt 

2004-2013 

(ton) 

Årligt gennemsnit 

2004-2013 

(ton) 

Samlet værdi 

2004-2013 

(x1000 kr) 

Årligt gennemsnit 

2004-2013 

(x1000 kr.) 

Blåmusling 115.798 11.579,8 248.316 24.831,6 

Torsk 1.774 177,4 24.778 2.477,8 

Brisling 17.680 1.768 18.641 1.864,1 

Tunge 178 17,8 17.111 1.711,1 

Rødspætte 1.264 126,4 15.948 1.594,8 

Skrubbe 680 68 2.823 282,3 

Ising 309 30,9 2.217 221,7 

Pighvar 15 1,5 679 67,9 

Slethvar 15 1,5 679 67,9 

Jomfruhummer 7 0,7 434 43,4 

Kulso 15 1,5 432 43,2 

Sild 115 11,5 161 16,1 

Total - - - 33.221,9 
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5.1.2 ICES 40G1 kvadratet 

Fiskeriet i ICES kvadrat 40G1 er langt mindre ind i ICES kvadrat 40G0 både med hensyn til vægt 

og værdi af landet arter. Fiskeriet siden 2004 har været kraftigt nedadgående, både mht. antallet 

af registrerede fiskefartøjer samt landet vægt (landinger af blåmuslinger har dog været relativ 

konstante) (se Figur 5-4). I perioden 2004-2013 er der primært blevet landet torsk samt fladfi-

skearterne: tunge, skrubbe, rødspætte og ising. Desuden har der i hele perioden (dog med und-

tagelse af 2013) været et stort fiskeri efter blåmusling. Antallet af registreret både er faldet dra-

stisk fra maksimalt 58 både i 2006 til 13 både i 2013. Den samlede værdi af landingerne har lige-

ledes været kraftigt nedadgående og er i dag reduceret til et nærmest ubetydeligt niveau (se Fi-

gur 5-5). Udover de ovenfornævnte arter er der værdimæssigt et mindre fiskeri efter pighvarre, 

kulso, rødtunge, brisling samt jomfruhummer (se Tabel 5-2). 

 

Ser man på det årlige gennemsnit at værdien af fiskeriet i hele ICES 40G1 kvadratet over de se-

neste 10 år (2004-2013) ligger det på omkring 12 millioner kroner (se Tabel 5-2). Af disse 12 

millioner kroner udgør blåmuslinger et årligt gennemsnit på omkring 10 millioner kroner. Det vil 

sige, at der i hele ICES 40G1 kvadratet i gennemsnit årligt landes fisk til en værdi af omkring 2 

millioner kroner. Undersøgelsesområdet for havmølleparken optager kun knap 2 % af vandarea-

let i ICES 40G1 kvadratet. Det er dog ikke umiddelbart muligt at skalere værdien af fiskeriet i 

forhold til hvor stort arealet af havmølleparken er, relativt til arealet af hele ICES kvadratet, da 

fangsterne ikke er jævnt fordelt. Nogle områder, som Isefjord, er langt vigtigere end andre. Ikke 

desto mindre er denne information, sammenholdt med en yderligere kortlægning af fiskeriet, 

med til at tegne et billede af størrelsen af et eventuelt økonomisk tab med lukning af området. 

 

 

 

Figur 5-4  Landinger fra fiskerbåde ≥ 8 meter i ICES kvadrat 40G1 i perioden 2004-2013. Kun lan-
dinger over 0,5 ton per år er medtaget. Kilde: data er indhentet fra NaturErhvervstyrel-
sen (se bilag 2).  
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Figur 5-5  Den gennemsnitlige værdi af fangster fra fiskerbåde ≥ 8 meter landet i ICES kvadrat 
40G1 i perioden 2004-2013. Kun landinger over 0,5 ton per år er medtaget. Kilde: data er 
indhentet fra NaturErhvervstyrelsen (se bilag 5).  

 

Tabel 5-2 De værdimæssige vigtigste arter landet i ICES kvadrat 40G1 i perioden 2004-2013 af far-
tøjer ≥ 8 meter. Arterne er ordnet efter værdi. Kun arter med en gennemsnitlig årlig 
værdi på minimum 10.000 kr. er medtaget. For fuldstændig artsliste se bilag 2 og 5. 

Art Total vægt 

2004-2013 

(ton) 

Årligt gennemsnit 

2004-2013 

(ton) 

Samlet værdi 

2004-2013 

(x1000 kr) 

Årligt gennemsnit 

2004-2013 

(x1000 kr) 

Blåmusling 42.254 4.225,4 97.145 9.714,5 

Tunge 161 16,1 15.129 1.512,9 

Rødspætte 230 23,0 2.999 299,9 

Torsk 187 18,7 2.650 265,0 

Skrubbe 264 26,4 1.108 110,8 

Ising 110 11 817 81,7 

Jomfruhummer 9 0,9 592 59,2 

Kulso 22 2,2 592 59,2 

Brisling 320 32,0 384 38,4 

Pighvar 7 0,7 309 30,9 

Rødtunge 5 0,5 175 17,5 

Total - - - 12.190 
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5.2 Fiskesæsoner 

Den sæsonmæssige udvikling i fiskeriet indenfor ICES kvadrat 40G0 og 40G1 opsummeret for 

perioden 2004-2013 er vist i henholdsvis Figur 5-6 og Figur 5-7. Som figurerne viser, landes der 

blåmusling og brisling gennem hele året dog typisk med et kraftigt dyk for blåmuslinger i juli og 

august og for brisling i perioden maj til juli. Torsk landes primært i 1. kvartal. Fladfisk landes 

gennem hele året dog med en tendens til størst fangst i årets første og andet kvartal. Kulso lan-

des primært i 1. og 2. kvartal. Jomfruhummer fanges gennem hele året. 
 
 

 

Figur 5-6  Samlede landinger fordelt på måneder fra fiskerbåde ≥ 8 meter i ICES kvadrat 40G0 i pe-
rioden 2004-2013. Kun landinger med en total vægt over 0,5 ton for hele perioden er 
medtaget. Kilde: data er indhentet fra NaturErhvervstyrelsen (se bilag 6). 
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Figur 5-7  Samlede landinger fordelt på måneder fra fiskerbåde ≥ 8 meter i ICES kvadrat 40G1 i pe-
rioden 2004-2013. Kun landinger med en total vægt over 0,5 ton for hele perioden er 
medtaget. Kilde: data er indhentet fra NaturErhvervstyrelsen (se bilag 7). 

 

5.3 Type af fiskeri i området  

Typen af fiskeriet indenfor ICES kvadrat 40GO og 40G1, opsummeret for perioden 2004-2013 er 

vist i hhv. Figur 5-8 og Figur 5-9. Som figurerne viser, er det især et stort fiskeri med skrabevod 

efter blåmusling der præger fiskeriet. Derudover udføres fiskeriet primært med garn og trawl 

(bundtrawl og pelagisk trawl). I ICES kvadrat 40G0 har der været et mindre flydetrawlfiskeri ef-

ter brisling. 

 

Skrabevod 

Fiskeri efter blåmuslinger foregår almindeligt i de indre danske farvande. Muslingefiskeriet er et 

relativt kontrolleret fiskeri. Det er givet ud i licenser til bestemte kuttere, som selv er med til at 

forvalte bestanden. Kun bestemte områder, der er åbne for fiskeri – i fastsatte perioder. Fiskeriet 

starter i reglen ved solopgang. Kutterne laver typisk mange små korte slæb vha. af relativt små 

skrabevod i løbet af dagen. Skrabevoddet er udformet lidt forskelligt med hensyn til fangstposen, 

men skraberrammen er ens for alle typer og må ifølge bekendtgørelsen kun veje 100 kg. Fangst-

posen består nederst af en ringbrynje af stålringe til beskyttelse mod slitage, og opad til af et 

kraftigt net med en maskestørrelse på 90 mm helmaske. Rammen kan være forsynet med et git-

terværk, som skal hindre fangst af store sten. På rammekanten påsvejses ofte en kant af rustfrit 

syrefast stål så slitage på rammen mindskes. Når der fiskes muslinger på blød bund påsættes en 

ekstra skinne, som søger for at rammen ikke graver sig ned i mudderet, men kun indfanger blå-

muslingerne omkring bundoverfladen. 
 

Der anvendes normalt kun én enkelt skraber, men flere fartøjer er i dag ombygget til at kunne 

anvende to skrabere (en på hver side af fartøjet), hvilket også er begrundet i sikkerhedsmæssige 

forhold. 
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Redskabet sættes ved at sænke skraberen ned langs siden på fartøjet. Wirelængen sættes af-

hængig af dybde- og vejrforhold. Skrabet tager fra under 1 minut op til 20 minutter afhængig af 

tætheden af blåmuslinger på fiskepladsen. Fangstposen skylles flere gange ud over siden af ski-

bet inden den tømmes ned i lasten. 

 

Garnfiskeri 

Garn er en netvæg der placeres på havbunden (sættegarn), svævende i vandsøjlen (drivgarn) el-

ler ved overfladen (flydegarn). For at holde nettet udspændt er nettets overkant forsynet med en 

form for opdrift (flamingo eller plastickugler). Underkanten er forsynet med et synk af tungt ma-

teriale, ofte en blyline. Fisken svømmer ind i nettet og bliver filtret ind i de tynde tråde eller 

hænger fast i maskerne i gællerne eller finnerne. Maskevidden er bestemmende for hvilke stør-

relser af fisk der hænger fast i garnet ligesom rigningen af garnet er afhængig af hvilken art der 

fiskes efter. 

 

Toggegarn er en særlig form for garn. Det består af tre lag net: De to yderste net har meget sto-

re masker – det inderste net har en mindre maskestørrelse. Når fisken svømmer ind i toggegar-

net, svømmer den gennem det første lag af store masker og trækker så en lomme af det fintma-

skede net ind i gennem det sidste lag store masker. Dermed fanges den i en lomme. Toggegarn 

bruges typisk til fiskeri efter rødspætter og tunger. 

 

Bundgarn er et fiskeredskab, som består at er net, der er fastgjort ved pæle, som er banket ned i 

havbunden. Bundgarn virker nærmest som en stor fælde, hvor en lang rad af garn leder fisken 

bort fra kysten og ind i en ruse eller en netgård, som er opbygget på en sådan måde, at fiskene 

ikke kan finde vej ud igen. 

 

Trawl 

Et trawl er et ret simpelt fangstredskab, der i udseendet kan sammenlignes med et sommerfug-

lenet. Der findes utallige forskellige trawl og selv to trawl, der var helt ens fra vodbinderen, vil 

ofte adskille sig fra hinanden i brug. Den enkelte fisker vil rigge den til ud fra egen erfaring og 

metode. 

 

Trawltyperne i det danske fiskeri er designet efter, hvilke fiskearter fiskeren vil fange og bundfor-

hold. Trawlenes størrelse afhænger af trawlfartøjets størrelse og trækkraft. Trawlet sidder oprul-

let på nettromlen mellem trawltrækkene. Det bliver udspilet i sin rigtige form, når det slæbes 

gennem vandet. Der er, udover vodbindere og fiskeres idéer, mange regler, der begrænser traw-

lenes udseende og virkemåde. Trawlene deles op i to hovedtyper, nemlig bundtrawl og flyde-

trawl. 

 

Ved trawl med en enkelt båd - uanset om der fiskes med bundtrawl eller flydetrawl - anvendes 

der såkaldte trawlskovle til at spile (udvide) trawlet. Trawlskovle består som regel af stålplader 

med forskellig form og vægt, vægten afhænger af fartøjets størrelse (500 – 1000 kg). Fiskerne 

tilstræber at få en så lille ekstra slæbemodstand som overhovedet muligt, og det er derfor vig-

tigt, at trawlskovlene ved bundtrawl ikke går hårdt i bunden. Under normale forhold vil således 

kun de øverste få centimeter af havbunden blive berørt. Afstanden mellem trawlskovlene afhæn-

ger af fartøjets størrelse, men ligger typisk omkring 100 meter. 

 

Flydetrawl (pelagisk trawl) bruges til at fange pelagiske fisk som makrel, sild og brisling. De fle-

ste af disse fisk går i store stimer og bruges både til konsum- og industribrug. Flydetrawl kan 

bruges både af en enkelt kutter og af to kuttere (partrawl), der slæber sammen. Flydetrawl er 

meget store kegleformede net. I forenden af trawlet er der meget store masker, splejset sam-

men af tov. Maskerne bliver mindre ned gennem hele trawlet og ender i den maskestørrelse, 

man bruger i posen.  

 

Ved par-trawl anvendes ikke trawlskovle, men fiskedybden og den vertikale åbning af trawlen re-

guleres ved brug af kædeklumper (200-300 kg) på underspidsen/wirerne af trawlet. Ved par-

trawl er afstanden mellem bådene typiske et par hundrede meter. 
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Bundtrawl er et trawl, der normalt slæbes ved eller på havbunden af en trawler. De kendes også 

under navnet demersal trawl. Bundtrawl anvendes til fangst af f.eks. jomfruhummer, rejer, rød-

spætter, torsk, sej, kuller og industrifisk som sperling og tobis dvs. dyr der lever ved bunden.  

 

I dag er der udviklet mange trawl, der kan bruges både som flydetrawl og bundtrawl. Hvordan 

trawlet skal gå i vandet bestemmes af, hvordan det bliver rigget til skovlene. 

 

Snurrevod 

Snurrevoddet består af selve voddet og to vodtove, der kaldes arme, og som hver kan være op 

til 3500 m lange. Når skibet ankommer til fiskepladsen, lægges et stort anker ud, og det første 

vod tov fastgøres til det. Skibet sejler ud med vodtovet, drejer 90 grader, og sejler videre, ud-

lægger selve voddet og sejler tilbage mod ankerpladsen. De to vodtove og voddet afgrænser nu i 

princippet et trekant areal. Ved hjælp af vodspillet om bord hives på begge arme forsigtigt, så 

tovene bevæges hen over bunden, bevægelsen og den sandsky som opstår, får fiskene til at søge 

ind mod midten af det afgrænsede areal. Snart begynder selve voddet at bevæge sig hen mod 

kutteren, og de fisk, der befinder sig inden for tovene, fanges i voddet.  Man lader ankeret blive 

liggende og næste træk lægges sådan, at man ikke overlapper det område, man allerede har fi-

sket på. På den måde kommer man til at "snurre" kompasset rundt omkring ankeret, hvoraf fi-

skeriet og voddet efter sigende har fået sit navn. 

 

Snurrevod anvendes til fangst af rødspætte, torsk og kuller. En mængde andre arter indgår som 

bifangst. Bifangsterne er fisk som: Sej, Havtaske, Hvilling, Pighvar, Havkat, Ising, Rødtunge, 

Skærising og Knurhane. Snurrevodsfiskeri kræver relativt lavt vand og sand- eller grusbund. 

Redskabet kan ikke anvendes, hvor der er ”hold” på bunden i form af f.eks. store sten og skibs-

vrag. 

 

Ved ”flyvetræk” benyttes der ikke et anker, men blot en stor bøje til at fastholde den første del af 

vodtovet med, og ved at kutteren, når den er tilbage ved begyndelsen af den første arm, ikke ha-

ler ind med det samme, men langsomt bevæger sig fremad, mens tovene og voddet hives ind. 

Det er altså nærmest en mellemting mellem traditionelt snurrevodsfiskeri og trawling. 

 

Liner 

Langlinen er et krogredskab, der især brugtes til fiskeri på torsk og kuller, og som har været an-

vendt fra middelalderen frem til i dag. Redskabet består af en line, som lægges ud på havbun-

den, med et antal korte snører, såkaldte tavser eller tjavser, som hver er forsynet med en krog 

med madding. Der monteres typisk 100-200 tavser på en langline, og der sættes normalt flere 

langliner i forlængelse af hinanden. Der findes to grundlæggende typer langliner, pelagisk lang-

line og demersal langline, hvor der er forskel på anvendt udstyr og hvilke arter der fanges. Fiske-

ri med langline kan foregå med alle størrelser af fiskefartøjer, fra en jolle til store industrielle 

langlineskibe.  
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Figur 5-8  Type af fiskeredskaber anvendt i ICES kvadrat 40G0 i perioden 2004-2013. Bundtrawl 
omfatter: bundtrawl og parbundtrawl. Garnredskaber omfatter: bundgarn, drivgarn, 
garnredskaber, sættegarn og toggegarn. Liner omfatter: langliner og håndliner. Snurre-
vod omfatter: Snurrevod (ankring) og snurrevod (flyvetræk). Trawl omfatter: Flydetrawl 
og parflydetrawl. 
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Figur 5-9  Type af fiskeredskaber anvendt i ICES kvadrat 40G1 i perioden 2004-2013. Bundtrawl 
omfatter: bundtrawl, parbundtrawl og jomfruhummertrawl. Garnredskaber omfatter: 
bundgarn, drivgarn, sættegarn og toggegarn. Snurrevod omfatter: Snurrevod (ankring). 
Trawl omfatter: Flydetrawl og parflydetrawl. 

 

5.4 Vigtige fiskeområder  

For at få et mere specifikt overblik over omfanget af fiskeriet indenfor selve undersøgelsesområ-

det er der indhentet Vessel Monitoring System (VMS) data fra fartøjsovervågningssystemet for 

perioden 2004-2013. Fartøjsovervågningssystemet er et satellitbaseret overvågningssystem for 

fiskerfartøjer, der regelmæssigt sender data til fiskerimyndighederne om fartøjers position, kurs 

og fart. Systemet er obligatorisk for EU-fartøjer ≥ 12 meter5. Fartøjer fra lande uden for EU skal 

have funktionsdygtigt satellitovervågningsudstyr ombord, når de befinder sig i EU's farvande. Ud 

fra en antagelse om at der typisk trawls med en hastighed mellem 1-4 knob6 er det muligt at få 

et godt overblik over hvor der trawles (se Figur 5-10). 

 

Figur 5-10 indikerer således, at der i perioden 2004-2013 ikke har været trawlet i større omfang 

indenfor undersøgelsesområdet. VMS-data dækker dog som beskrevet kun fiskerbåde ≥ 12 me-

ter7, hvilket vil sige, at mindre lokale både ikke er repræsenteret på kortet. De lokale fiskebåde 

består dog primært af garnfiskere. 

 

Ved at koble VMS-data med logbogsdata er det muligt at kortlægge hvor mange fiskerbåde ≥ 12 

meter8 der har været i projektområdet. Tabel 5-3 giver således et overblik over hvor mange fi-

skerbåde samt de fangster der er registeret på båden de pågældende dage. Om fangsterne er fo-

retaget inden for projektområdet vides ikke. Men fartøjet har trawlet i området den pågældende 

dag. Som Tabel 5-3 viser, så har der i perioden 2004-2013 kun været 4 forskellige ”større” fi-

                                                
5 Før 2012 var det fartøjer ≥ 15 meter og før 2005 var det fartøjer ≥ 18 meter 
6 Dette er bekræftet af de lokale fiskere 
7 Før 2012 var det fartøjer ≥ 15 meter og før 2005 var det fartøjer ≥ 18 meter 
8 Før 2012 var det fartøjer ≥ 15 meter og før 2005 var det fartøjer ≥ 18 meter 
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skerfartøjer i området. Totalt set har der været fisket 37 dage og de arter der er landet er: bris-

ling, ising, skrubbe, torsk og rødspætte. 

 

 

 

Figur 5-10  Positioner hvor der er registreret trawl (bundtrawl og pelagisk trawl) i perioden 2004-
2013. Positionerne er baseret på VMS data og viser hvor hastigheder mellem 1-4 knob er 
registreret, da det er vurderet, at der sandsynligvis trawles ved disse hastigheder. Data 
dækker fiskefartøjer ≥ 18 meter i 2004, fiskefartøjer ≥ 15 meter i 2005-2011 og fiskefar-
tøjer ≥ 12 meter 2012-2013. 

 

Tabel 5-3  Oversigt over antal fangstdage og fangster i projektområdet i perioden 2004-2013. Ta-
bellen dækker de registreringer der er vist indenfor projektområdet i Figur 5-10. Data re-
præsenter således kun fiskefartøjer ≥ 18 meter i 2004, fiskefartøjer ≥ 15 meter i 2005-
2011 og fiskefartøjer ≥ 12 meter 2012-2013.  

  

Dage i  

projektområdet 

(2004-2013) 

Landet fangst (kg) de dage hvor fartøjet er registreret i projektområdet 

Brisling Ising Skrubbe Torsk Rødspætte Uspecificeret 

Art 

Fiskefartøj nr. 1 27 0 261 2508 58 211 177 

Fiskefartøj nr. 2 7 92.000 0 0 0 0 0 

Fiskefartøj nr. 3 2 32.000 0 0 0 0 0 

Fiskefartøj nr. 4 1 0 75 0 0 0 0 

Total 37 124.000 336 2.508 58 211 177 
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Figur 5-11 viser, på baggrund af VMS data, positioner for fartøjer udstyret med skrabevod. Kun 

positioner hvor fartøjet har en hastighed på mellem 2 og 3 knob er vist, da der typisk skrabes ef-

ter blåmuslinger ved denne hastighed9. Som Figur 5-11 tydeligt viser, foregår der ikke fiskeri ef-

ter blåmusling i undersøgelsesområdet. Dette er blevet bekræftet af Foreningen af Muslingeer-

hvervet. Ifølge Foreningen af Muslingeerhvervet vil dette undersøgelsesområde ikke umiddelbart 

blive relevant for muslingefiskerne, da de få muslinger der findes i området ikke lever op til deres 

krav. 

 

 

 

Figur 5-11  Positioner hvor der er skrabet efter blåmuslinger (skrabevod). 

 

5.5 Information fra lokale fiskere 

Lokale fiskere bekræfter, at fiskebestanden de seneste 10 år er gået kraftigt tilbage i undersøgel-

sesområdet – i 1980’erne og 1990’erne blev der trawlet meget indenfor undersøgelsesområdet – 

primært efter torsk, tunge, rødspætte og pighvar. I dag trawles der stort set ikke indenfor under-

søgelsesområdet – i dag trawles der primært i den dybe sejlrende – vest og nordvest for under-

søgelsesområdet. Desuden kan der forekomme lidt trawl primært nord og nordøst for området i 

”Leverrenden” (se Figur 5-12). 

 

Det har ikke været muligt at indhente såkaldte ”trawlstrenge” fra de lokale fiskere, da der ikke 

var nogen af de lokale fiskere, der har trawlet i området i flere år, men det blev nævnt, at der 

potentilet kan trawles overalt indenfor undersøgelsesområdet. Der er ikke et område indenfor 

                                                
9 Oplyst af Foreningen af Muslingeerhvervet 
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undersøgelsesområdet der umiddelbart er bedre end et andet. De lokale fiskere håber, at fiskene, 

især torsken på et tidspunkt vil vende tilbage til området.  

 

Det meget begrænsede garnfiskeri i området er primært fokuseret til ”Leveret” og skrænterne 

heromkring. ”Leveret” ligger delvis indenfor den nordøstlige del af undersøgelsesområdet (se Fi-

gur 5-12). Garnfiskeriet er primært efter tunge, stenbider og pighvar. Der er ingen bundgarn i 

undersøgelsesområdet, hvilket ellers potentielt kunne være et problem i kabeltraceet under an-

lægsfasen (se Figur 5-12). Figur 5-12 er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra lokale fiskere 

(se bilag 8). Kortet skitserer i store træk fiskeriet i undersøgelsesområdet og heromkring.  

 

 

 

Figur 5-12  Områder hvor der primært forekommer fiskeri med trawl. Informationerne er baseret på 
VMS-data samt oplysninger fra lokale fiskere. Desuden er placering af bundgarn jf. op-
lysninger fra NaturErhvervstyrelsen vist.  

 

5.6 Fritidsfiskere 

Formanden for Sejerø Fritidsfiskerforening, Kurt Pedersen, er begejstret for ideen med kystnærer 

havmøller. Det vil ikke kunne betale sig for fritidsfiskerne at sejle helt ud til møllerne, men han 

håber, at den øgede heterogenitet og reveffekt fra møllerne vil øge fiskebestanden i området. 

Desuden håber fiskerne, at møllefundamenterne potentielt kan give hummeren, der i forvejen 

findes i området, gode leveforhold og at bestanden i området vil vokse. 

 

Fritidsfiskerne må maksimalt anvende 6 redskaber af én slags eller en blanding, dog må højst 3 

af redskaberne være garn. Der fiskes primært kystnært i en afstand af maksimalt 2 km fra land.  
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6. VURDERING AF VIRKNINGER I ANLÆGSFASEN 

I dette afsnit behandles forhold og faktorer, der potentielt kan påvirke fiskeriet under anlægsfa-

sen for Sejerø Bugt Havmøllepark. Potentielle påvirkninger er vurderet i henhold til intensitet, 

udbredelse og varighed.  Den overordnede betydning af en påvirkning er vurderet på baggrund af 

de førnævnte kriterier samt fiskeriets følsomhed overfor disse påvirkninger - eksempelvis om det 

vil være muligt at fiske i nærliggende områder.  

 

Potentielle påvirkninger af fiskeriet i anlægsfasen af Sejerø Bugt Havmøllepark kan forårsages af 

følgende: 

 

 Sikkerhedszoner omkring anlægsarbejder  

 Påvirkning af fiskebestanden i området  

 

6.1 Sikkerhedszoner omkring anlægsarbejder 

Det vides ikke præcist hvilken sikkerhedsforanstaltninger der vil blive taget under anlægsfasen. 

En mulighed er, at der under anlægsarbejdet vil blive etableret en sikkerhedszone omkring op-

stillingsstedet, hvor 3. person vil blive nægtet adgang. Dette betyder, at der ikke kan foregå fi-

skeri i disse områder i anlægsfasen. Den nøjagtige sikkerhedszone vil blive aftalt med den dan-

ske Søfartsstyrelsen før opførelsen. Som et ”worst case” scenarie antages det, at alt fiskeri in-

denfor mølleområdet bliver forbudt under anlægsarbejderne. Et midlertidigt forbud mod fiskeri 

indenfor mølleområdet vurderes, på baggrund af en kortlægning af de seneste 10 års fiskeri, ikke 

at være af væsentlig økonomisk betydning for fiskerne. kortlægningen af fiskeriet viser, at der i 

dag stort set ikke forekommer noget fiskeri indenfor undersøgelsesområdet, hverken trawl- eller 

garnfiskeri.  

 

Baseret på de lokale fiskers udtalelser, dybdeprofiler samt havbundstyper vurderes det, at fiskere 

der ellers ville have fisket i området i et vist omfang vil have mulighed for at fiske i nærliggende 

områder. Med hensyn til nærliggende områder tænkes især på områder umiddelbart vest og nord 

for projektområdet. Garnfiskerne vil fortsat have mulighed for at sætte garn på ”Leveret” og 

skrænterne heromkring og trawlfiskerne vil fortsat kunne trawle i ”Leverrenden”. 

 

6.2 Påvirkning af fiskebestanden i området  

Det er vurderet i baggrundsrapporten vedrørende fisk /1/, at påvirkningerne af fiskebestanden 

som følge af anlægsarbejderne i form af støj og fysisk forstyrrelse samt sedimentspredning og 

sedimentering vil være lokale og kortvarige.  Den primære effekt vil sandsynligvis være, at fiske-

ne forlader nærområdet i de perioder, hvor anlægsaktiviteter og støj er mest intensiv. Det for-

ventes dog, at fiskene hurtigt vil vende tilbage, når anlægsarbejdet er ophørt. Påvirkninger på fi-

skeriet som følge af påvirkninger på fiskerbestanden i anlægsfasen forventes at være ubetydelig. 

 

I Tabel 6-1 sammenfattes de overordnede virkninger på fiskeriet i anlægsfasen af Sejerø Bugt 

Havmøllepark. 

 

6.3 Samlet virkning 

Tabel 6-1 viser sammenfatningen af påvirkningerne på fiskeriet i anlægsfasen. De anvendte kri-

terier er nærmere beskrevet i afsnit 4.1.2. 

 

Tabel 6-1 Sammenfatning af påvirkningerne på fiskeriet i anlægsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-

tydning 

Sikkerhedszoner omkring anlægsar-

bejder  
Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Påvirkning af fiskebestanden i området Lille Regional Kort Ubetydelig  
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7. VURDERING AF VIRKNINGER I DRIFTSFASEN 

I dette afsnit behandles forhold og faktorer, der potentielt kan påvirke fiskeriet under driftsfasen 

for Sejerø Bugt Havmøllepark. Potentielle påvirkninger er vurderet i henhold til intensitet, udbre-

delse og varighed. Den overordnede betydning af en påvirkning er vurderet på baggrund af de 

førnævnte kriterier samt fiskeriets følsomhed overfor disse påvirkninger - eksempelvis om det vil 

være muligt at fiske i nærliggende områder. 

 

Potentielle påvirkninger af fiskeriet i driftsfasen af Sejerø Bugt Havmøllepark kan forårsages af 

følgende: 

 

 Oprettelse af permanente sikkerhedszoner  

 Påvirkning af fiskebestanden i området 

 

7.1 Oprettelse af permanente sikkerhedszoner 

Som et ”worst case” scenarie antages det, at alt fiskeri indenfor mølleområdet bliver forbudt. Et 

permanent forbud mod fiskeri indenfor mølleområdet vurderes på baggrund af ovenstående kort-

lægning af de seneste 10 års fiskeri, ikke at være af væsentlig økonomisk betydning for fiskerne. 

Analysen af fiskeriet viser, at der i dag stort set ikke forekommer noget fiskeri indenfor undersø-

gelsesområdet, hverken trawl- eller garnfiskeri. Tidligere – i 1980’erne og 1990’erne blev der 

trawlet meget indenfor undersøgelsesområdet – primært efter torsk, tunge, rødspætte og pig-

hvar. Hvis fiskene vender tilbage til området, vil et total forbud mod fiskeri indenfor mølleparkens 

areal umiddelbart være til ulempe for især trawlfiskerne.  

 

Kortlægningen af fiskeriet viser, at der i dag primært fiskes i sejlrenden der ligger mere end 5 km 

vest og nordvest for undersøgelsesområdet. Fiskeriet i og omkring ”Leverrenden” lige nord for 

mølleparken, der af fiskerne anses for at være særlig vigtig for trawl, vil ikke blive påvirket af et 

eventuelt fiskeforbud inden for mølleområdet. Derimod vil et forbud mod garnfiskeri indenfor un-

dersøgelsesområdet være til gene for de få garnfiskere der benytter ”Leveret” og skrænterne 

heromkring. ”Leveret” ligger delvis indenfor den nordøstlige del af undersøgelsesområdet. Garnfi-

skeriet foregår primært efter tunger, stenbidder og pighvar. 

 

Baseret på de lokale fiskers udtalelser, dybdeprofiler samt havbundstyper vurderes det, at fiskere 

der ellers ville have fisket i området i et vist omfang vil have mulighed for at fiske i nærliggende 

områder. Med hensyn til nærliggende områder tænkes især på områder umiddelbart vest og nord 

for projektområdet. Garnfiskerne vil fortsat have mulighed for at sætte garn på ”Leveret” og 

skrænterne heromkring og trawlfiskerne vil fortsat kunne trawle i ”Leverrenden”. 

 

Den specifikke værdi af det ”tabte” fiskeri ved et total forbud mod fiskeri indenfor mølleparken er 

svært at opgøre. Dels fordi fiskeriet kan variere meget fra år til år og del fordi den eksisterende 

fangststatistik kun dækker såkaldte ICES kvadrater - et område der er langt større end selve un-

dersøgelsesområdet. VMS-data dækker fiskeriaktivitet for fiskefartøjer ≥ 12 meter10 hvorimod 

logbogsdata for de enkelte ICES kvadrater dækker fangster for fiskefartøjer ≥ 8  meter - mindre 

fartøjer kun opgiver deres fangster på hele farvandsområder, i dette tilfælde Bælthavet og Vest-

lige Østersø. 

 

Havmølleparken ved Sejerø Bugt ligger på grænsen mellem to ICES kvadrater. Arealet af mølle-

parken udgør kun 1,5 % af det samlede skønnede vandareal for disse to områder. På baggrund 

af kortlægning af hvor der skrabes blåmuslinger samt udtalelser fra Foreningen af Muslingeer-

hvervet er det muligt at udelukke et tab for muslingefiskerne, da de slet ikke fisker i området. 

Den gennemsnitlige årlige værdi af fangsterne indenfor de to ICES kvadrater udgør samlet en 

værdi på 10 millioner kr. Antages det, at der fiskes jævnt indenfor hele området udgør den årlige 

værdi af fangsterne indenfor undersøgelsesområdet under 150.000 kr. Det er dog ikke umiddel-

bart muligt direkte at skalere værdien af fiskeriet i forhold til hvor stort arealet af havmøllepar-

ken er relativt til arealet af hele ICES kvadratet, da fangsterne ikke er jævnt fordelt. Nogle områ-

der er langt vigtigere end andre - hvilke kortlægning af fiskeriet også tydeligt viser. Kortlægning 

                                                
10 Før 2012 var det fartøjer ≥ 15 meter og før 2005 var det fartøjer ≥ 18 meter 
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viser som beskrevet, at der stort set ikke fiskes indenfor undersøgelsesområdet. Dette er be-

kræftet af de lokale fiskere – undersøgelsesområdet anses således ikke for at være vigtigt for fi-

skerne. Antagelsen om uniform fordeling af fiskeriet vil derfor i dette tilfælde medføre en betyde-

lig overestimering af fangstværdien.  

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at værdien af fiskene ikke direkte svarer til et eventuelt tab for fi-

skerne, idet omkostninger ved fiskeriet skal fratrækkes – herunder eksempelvis udgifter til løn, 

redskaber, brændstof osv. Desuden kan det ikke udelukkes, at det ”tabte” fiskeri kan hentes an-

dre steder. Hvis fiskeriindsatsen kan omfordeles til andre fiskepladser, således at fangsterne vil 

være uændrede, vil det direkte tab for fiskeriet alene være knyttet til eventuelle øgede fiskeom-

kostninger. Der er således usikkerheder forbundet med beregningen af et eventuelt tab for fiske-

riet ved etableringen af havmølleparken ved Sejerø Bugt. 

 

Udover selve mølleparken vil der være et ilandføringskabel, der forbinder mølleparken med en 

transformerstation på land. Søkablerne vil blive placeret i havbunden.  Den nøjagtige nedlæg-

ningsdybde vil blive besluttet senere og afhænge af de specifikke havbundsforhold. Ifølge § 4 i 

bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992 om beskyttelse af søkabler og undersøiske rørled-

ninger udløser kabler på havbunden automatisk et forbud mod fiskeri med slæbende redskaber i 

en afstand af 200 meter på hver side af kablet. Forbuddet kan eventuelt ophæves, hvis kabeleje-

ren søger dispensation.  

 

Beskyttelseszoner omkring ilandføringskablet vil være til gene for fiskeriet med bundtrawl. Ge-

nerne vil dels bestå i en manglende adgang i den 400 meter brede fiskeriforbudszone og dels i en 

negativ effekt på fiskerieffektiviteten, når redskaberne skal ”lettes op” ved hver passage. Kort-

lægningen af fiskeriet viser dog et meget begrænset trawlfiskeri i området omkring ilandførings-

kablet. Oprettelsen af beskyttelseszoner langs ilandføringskabelet forventes ikke at få væsentlige 

konsekvenser for garnfiskeriet - dels fordi omfanget af garnfiskeriet i området er ringe, og dels 

fordi det forventes, at det fortsat vil være muligt at fiske med garn i kabelkorridoren. 

 

7.2 Påvirkning af fiskebestanden i området  

Baggrundsrapporten vedrørende vurderinger af påvirkninger på fiskebestanden /1/ vurderer, at 

påvirkninger i driftsfasen i form af støj fra møllerne, elektromagnetiske felter omkring kabler 

samt inddragelse af havbund vil være lokale og af mindre betydning for fiskefaunaen. Derfor vur-

deres påvirkninger af fiskebestanden i driftsfasen ikke af have nogen negative påvirkninger på fi-

skeriet. 

 

En såkaldt rev-effekt vil muligvis have en positiv effekt på fiskefaunaen i området. Det forventes, 

at bundlevende organismer hurtigt vil kolonisere møllefundamenterne inklusivt stenbeskyttelse. 

Karakteren og omfanget af denne kolonisering afhænger af fundamenternes placering og ekspo-

nering, herunder dybde og strømforhold, samt af fundamentets materiale opbygning, herunder 

dets heterogenitet. De første til at kolonisere møllefundamenterne vil være trådalger og inverte-

brater med stort spredningspotentiale (typisk rurer og blåmuslinger). Observationer ved kunstigt 

anlagte overflader tyder på, at rurerne hurtigt blive overvokset af blåmuslinger kort tid efter an-

læggelsen, og i løbet af få år vil disse dominere mølleskafterne /2/. Med tiden vil der dog komme 

en mere varieret fauna og flora. 

 

Det forventes, at de kunstige rev vil tiltrække visse fiskearter, der finder skjulesteder og føde i 

hårdbundsområder. Egentlige stenrevs-fiskearter såsom havkarusse, savgylte, berggylt og sten-

bider m. fl. vil naturligvis især nyde godt af den nye habitat, men også torsk og hvilling tiltræk-

kes af det større fødeudbud /3/. Pelagiske fiskearter (sild, brisling m.fl.) forventes ikke at blive 

berørt af den fysiske tilstedeværelse af møllerne. Arter som ising, tunge, rødspætte m.fl., der er 

knyttet til sand-blødbund vil teoretisk set få reduceret deres potentielle levesteder med det areal 

møllefundamenterne vil optage.  Da det samlede areal af ny introduceret rev-struktur i alt udgør 

en meget lille del at området, vil effekterne dog være minimale. 

 

Resultaterne af overvågningen af bundlevende fisk før og efter etablering af Lillegrund Vindmøl-

lepark i Sverige kunne ikke påvise en effekt på fiskefaunaen udover en højere densitet af fisk 

rundt om alle møllefundamenter /4/. Resultater fra monitering af fiskebestandene ved Horns Rev 

1 havmøllepark viser ligeledes at fiskeartssammensætningen er ens både indenfor og udenfor 
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vindmøllerparkerne /5/. Tilsvarende resultater er fremkommet i forbindelse med undersøgelser 

ved en havmøllepark i Barrow, England, hvor der ikke er registreret nogen forskel på artssam-

mensætningen før og efter havmølleparkens anlæggelse /6/.  

 

På baggrund af at det samlede areal af møllefundamenter (uanset hvilken type det bliver) vil væ-

re meget lille i forhold til hele arealet for hele mølleområdet og set i lyset af den relative store af-

stand mellem møllerne vurderes det, at en eventuel reveffekt omkring mølles strukturerne vil 

være lokal og at den ikke signifikant vil ændre fiskesammensætningen i området.  

 

Et fiskeriforbud indenfor undersøgelsesområdet vil yde en vis beskyttelse af fiskefaunaen. Der 

bred enighed om at et trawl forbud i Øresund siden 1932 har været til stor gavn for fiskebestan-

den og miljøet generelt i Øresund. Med det i tankerne, kan det ikke udelukkes, at der vil kunne 

opleves en såkaldt ”spillover” effekt som følge af at fiskeforbud indenfor mølleparken. Umiddel-

bart vil fiskerne blive påvirket negativt ved at mølleparken bliver lukket for fiskeri, men på læn-

gere sigt kan det ikke udelukkes, at et fiskeforbud vil medføre en øget fiskebestand i området og 

muligvis en øget fangst i nærområdet til havmølleparken. 

 

Empiriske undersøgelser af effekten ved at forbyde fiskeri i et havområde i forbindelsen med op-

rettelsen af såkaldte ”Marine Protected Areas” har blandt andet vist, at fangstraten efter et par år 

stiger i nærområdet til det beskyttede område /7//8//9//10/. Dette understøttes af andre studier, 

der viser, at fiskeriaktiviteterne stiger i nærområdet til et beskyttet område /7//10/. Den rumlige 

udstrækning af påviselige afsmittende virkninger er typisk begrænset til et par hundrede meter 

fra grænserne til det beskyttede område afhængigt af de undersøgte arters mobilitet og habitat-

områdes egenskaber /7//11//12//13/. Ingen empirisk undersøgelse har endnu kvantificeret et 

eventuelt spillover og om en eventuelt positiv ”spillover” effekt vil kunne opveje det tabte fiskeri 

ved et fiskeforbud vides ikke. Effekten af et fiskeforbud på fiskebestanden vil i høj grad afhænge 

af det beskyttede områdes størrelse samt andre faktorer såsom habitattypen i området. 

 

I Tabel 7-1 sammenfattes de overordnede virkninger på fiskeriet i driftsfasen af Sejerø Bugt 

Havmøllepark. 

 

7.3 Samlet virkning 

Tabel 7-1 viser sammenfatningen af påvirkningerne på fiskeriet i driftsfasen. De anvendte kriteri-

er er nærmere beskrevet i afsnit 4.1.2. 

 

Tabel 7-1  Sammenfatning af påvirkningerne på fiskeriet i driftsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-

tydning 

Permanente sikkerhedszoner  Stor Lokal Lang Moderat 

Påvirkning af fiskebestanden i området Lille Lokal lang Ubetydelig/Positiv 
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8. VURDERING AF VIRKNINGER I AFVIKLINGSFASEN 

I dette afsnit behandles forhold og faktorer, der potentielt kan påvirke fiskeriet under afviklings-

fasen for Sejerø Bugt Havmøllepark. Potentielle påvirkninger er vurderet i henhold til intensitet, 

udbredelse og varighed.  Den overordnede betydning af en påvirkning er vurderet på baggrund af 

de førnævnte kriterier samt fiskeriets følsomhed overfor disse påvirkninger - eksempelvis om det 

vil være muligt at fiske i nærliggende områder. 

 

Levetiden af vindmølleparken forventes at være omkring 25 år. Det forventes, at bygherren to år 

forud for afviklingen fremlægger en plan for afviklingen. Metoden til afviklingen vil følge den bed-

ste praksis og lovgivningen på dette tidspunkt. Planen skal godkendes af de kompetente myndig-

heder, inden arbejdet igangsættes. Det forventes, at en VVM redegørelse vil være nødvendig for 

nedlukning af vindmølleparken. Baseret på de nuværende tilgængelige teknologi forventes det, at 

afviklingen vil indebære følgende: 

 

 Vindmøller fjernes helt 

 Strukturer og eventuel erosionsbeskyttelse rundt om møllerne fjernes eller efterlades delvis 

på stedet  

 Kabler mellem møllerne fjernes hvis de ikke er begravet  

 Ilandføringskabler efterlades muligvis begravet til under den naturlige havbund niveau eller 

beskyttet af sten. 

 

En endelig beslutning om hvorledes afviklingsfasen skal foregå vil blive besluttet på et senere 

tidspunkt – under hensynstagen til tilgængelig teknologi og påvirkninger på miljøet. 

 

Potentielle påvirkninger af fiskeriet i afviklingsfasen af Sejerø Bugt Havmøllepark kan forårsages 

af følgende: 

 

 Oprettelsen af sikkerhedszoner omkring nedtagningsarbejder  

 Påvirkning af fiskebestanden i området  

 Efterladte strukturer på havbunden 

 

8.1 Oprettelsen af sikkerhedszoner omkring nedtagningsarbejder 

Det vides ikke på nuværende tidspunkt med sikkerhed hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der vil 

blive taget under afviklingsfasen. En mulighed er, at der under nedtagningsarbejdet vil der blive 

etableret en sikkerhedszone omkring nedtagningsstedet, hvor 3. person vil blive nægtet adgang. 

Dette betyder, at der ikke kan foregå fiskeri i disse områder i nedtagningsfasen. Den nøjagtige 

sikkerhedszone vil blive aftalt med den danske Søfartsstyrelsen før nedtagningen. Som et ”worst 

case” scenarie antages det, at alt fiskeri indenfor mølleområdet bliver forbudt under nedtag-

ningsarbejderne. Et midlertidigt forbud mod fiskeri indenfor mølleområdet vurderes på baggrund 

af en kortlægning af de seneste 10 års fiskeri, ikke at være af væsentlig økonomisk betydning for 

fiskerne. Analysen af fiskeriet viser, at der i dag stort set ikke forekommer noget fiskeri indenfor 

undersøgelsesområdet, hverken trawl- eller garnfiskeri.  

 

Baseret på de lokale fiskers udtalelser, dybdeprofiler samt havbundstyper vurderes det, at fiskere 

der ellers ville have fisket i området i et vist omfang vil have mulighed for at fiske i nærliggende 

områder. Med hensyn til nærliggende områder tænkes især på områder umiddelbart vest og nord 

for projektområdet. Garnfiskerne vil fortsat have mulighed for at sætte garn på ”Leveret” og 

skrænterne heromkring og trawlfiskerne vil fortsat kunne trawle i ”Leverrenden”. 

 

8.2 Påvirkning af fiskebestanden i området  

Det forventes at eventuelle påvirkninger i forbindelse med fysiske forstyrrelser, støj og sediment-

spredning, som følge af diverse nedtagningsarbejder, vil være i samme størrelsesorden som un-

der anlægsfasen. Den lokale og kortvarige påvirkning på fisk forventes ikke at påvirke fiskeriet i 

området. Hvis der efterlades strukturer på havbunden vil disse fortsat fungere som revhabitater 

for fisk i området hvilket overordnet forventes at være positivt for fiskebestanden. 
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8.3 Efterladte genstande på havbunden 

Hvis fundamenterne eller andre strukturer efterlades permanent på havbunden, kan de være til 

gene for bundtrawl. Om dette vil være tilfælde kommer helt an på hvorledes disse eventuelle 

strukturer er udformet. Til gengæld, hvis der kan trawles over/mellem strukturerne, kan det væ-

re til gavn for fiskeriet – i lighed med det fiskeri der typisk foregår rundt om vrag og andre off-

shore strukturer. Det forventes, at fiskerne vil blive inddraget i planlægningen af afviklingsfasen. 

 

8.4 Samlet virkning 

Tabel 8-1 viser sammenfatningen af påvirkningerne på fiskeriet i afviklingsfasen. De anvendte 

kriterier er nærmere beskrevet i afsnit 4.1.2. 

 

Tabel 8-1 Sammenfatning af påvirkningerne på fiskeriet i afviklingsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-

tydning 

Sikkerhedszoner omkring nedtag-

ningsarbejder  
Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Påvirkning af fiskebestanden i området Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Efterladte genstande på havbunden Lille Lokal Permanent Positiv 

Efterladte genstande på havbunden (i 

tilfælde af at bundtrawl bliver for risi-

kabelt – hvilket er meget usandsyn-
ligt) 

Lille Lokal Permanent Moderat 
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9. POTENTIELLE KUMULATIVE EFFEKTER 

Når flere projekter inden for samme region påvirker de samme miljøforhold samtidig, er de defi-

neret til at have kumulative virkninger. For fiskeriet er der ikke identificeret andre menneske-

skabte strukturer eller planlagte projekter, der vurderes at give direkte anledning til kumulative 

påvirkninger på fiskeriet i området. Fiskeriindsatsen i et givet område er dog ikke kun afhængig 

af de disponible ressourcer og de tekniske muligheder for fiskerne til at foretage fiskeri, men har 

i stigende grad været genstand for mere omfattende og detaljerede regler herunder kvotesyste-

met, licenser og havdage.  

 

 

10. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Tilladelse til fiskeri med passive redskaber såsom garn og tejner indenfor mølleparken vil være 

gavnlig for fiskerne. Derudover bør muligheden for om der kan trawles mellem møllerne under-

søges. Hvis afstanden mellem møllerne tillader, at der kan trawles, og det kan forsvares sikker-

hedsmæssigt kan havmølleparken vise sig at være direkte positiv for fiskerne. Den eksisterende 

viden om effekten af kunstige rev på fiskebestandene er meget sparsom. Det har imidlertid i 

mange år været almen viden blandt fiskerne, at visse fiskearter med fordel kan fiskes på stenrev 

eller nær vrag og andre genstande på havbunden. 

 

Man kunne i øvrigt undersøge muligheden for at designe møllefundamenter således, at der kan 

leve hummer. Det skulle derfor være mulig at lave et design, som i højere grad tilgodeser hum-

mernes krav og dermed øge antallet af hummere i området. Den europæiske hummer (Homarus 

gammarus), der ifølge lokale fiskere, allerede findes i området i lavt antal, vil således muligvis 

med tiden etablere sig på stensætningerne rundt om møllerne. I givet fald vil det potentielt kun-

ne udnyttes af garn- eller tejnfiskere, hvis de får lov at fiske på stensætningerne. Man kan even-

tuelt forsøge med et målrettet opdræt i form af udsætning af hummere. 

 

 

11. OVERVÅGNING 

Overvågning er ikke umiddelbart relevant for fiskeriet. For at øge den eksisterende viden omkring 

hvorledes en havmøllepark påvirker fiskeriet og for at eftervise vurderinger i denne rapport kun-

ne der igangsættes forskellige forsøg, der undersøger potentielle ændringer i fiskebestanden 

samt potentielle ændringer i fiskeriet som følge at anlæg-, drift- og afviklingsfasen. 

 

 

12. TEKNISKE MANGLER OG/ELLER MANGLENDE VIDEN 

I denne analyse af fiskeriet er der set på en 10 årig periode (2004-2013). Fiskeriet længere tilba-

ge er forsøgt kortlagt ved interview med de lokale fiskere, der som nævnt beretter om et langt 

større fiskeri i 1980’erne og 1990’erne hvor der indenfor undersøgelsesområdet blev trawlet efter 

torsk, tunge, rødspætte og pighvar. Hvorledes fiskeriet i undersøgelsesområdet vil udvikle sig i 

fremtiden er meget svært at udtale sig om. Det står dog klart at havmølleanlægget ikke i sig selv 

vil have nogen negativ virkning på fiskelivet, snarere tværtom. Derfor er en beregning af de øko-

nomiske konsekvenser for fiskerne ved anlæg og drift af en havmøllepark i området belagt med 

store usikkerheder.  

 

En anden usikkerhed der er værd at nævne, er det faktum, at VMS data kun tegner et billede af 

hvor der fiskes med både ≥12 meter (før 2012 var det fartøjer ≥ 15 meter og før 2005 var det 

fartøjer ≥ 18 meter). Denne usikkerhed er søgt mindsket ved interview med de lokale fiskere, 

der har udpeget de vigtigste fiskeområder for de mindre både - typisk både der anvender forskel-

lige net. 

 

Desuden skal det nævnes, at det skønnes, at den reelle handelsværdien for de fleste arter be-

skrevet i nærværende rapport ligger 5-15 % under den værdi der er opgivet. Dette skyldes, at 
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logbogsdata indeholder den skønnede levende vægt, hvorimod den egentlige handelsvægt og 

dermed værdi ofte er for renset fisk. Dette medfører således i de fleste tilfælde et overestimat af 

handelsværdien, da fiskerne typisk ikke får penge for eksempelvis hoveder og indvolde. Til gen-

gæld indeholder logbogsdata ikke data vedrørende fangster fra både under 8 meter, hvilket alt 

andet end lige giver et underestimat af værdien af fangsterne i området. 

 

 

13. KONKLUSION 

Etablering af en havmøllepark vil potentielt set kunne have en effekt på fiskeriet dels indirekte 

ved at påvirke fiskebestandene i området, og dermed fiskeriudbyttet, og dels direkte ved at ud-

gøre en forhindring for fiskeriets udøvelse. 

 

Kortlægningen af fiskeriet i og omkring undersøgelsesområdet ved Sejerø Bugt der er udlagt til 

havmøllepark viser, at fiskeriet gennem de seneste 10 år har været kraftigt nedadgående, både 

mht. antallet af registreret fartøjer samt landet vægt. Den samlede værdi af landingerne har lige-

ledes været kraftigt nedadgående og er i dag reduceret til et minimum. I perioden 2004-2013 er 

der primært blevet landet torsk samt fladfiskearterne: tunge, skrubbe, rødspætte og ising. Der-

udover er der værdimæssigt et mindre fiskeri efter pighvarre, slethvar, kulso, jomfruhummer 

samt sild. 

 

Lokale fiskere bekræfter, at fiskebestanden og fiskeriet de seneste 10 år er gået kraftigt tilbage i 

undersøgelsesområdet – i 1980’erne og 1990’erne blev der trawlet meget indenfor undersøgel-

sesområdet – primært efter torsk, tunge, rødspætte og pighvar. I dag trawles der stort set ikke 

indenfor undersøgelsesområdet. Fiskeriet er i dag koncentreret omkring den dybe sejlrende – 

vest og nordvest for undersøgelsesområdet. Desuden kan der forekomme lidt trawl nord for un-

dersøgelsesområdet i ”Leverrenden”. 

 

Det har ikke været muligt at indhente såkaldte ”trawlstrenge” fra de lokale fiskere, da der ikke 

var nogen af de lokale fiskere, der har trawlet i området i flere år, men det blev nævnt, at der 

potentilet kan trawles overalt indenfor undersøgelsesområdet. Der er ikke et område indenfor 

undersøgelsesområdet der umiddelbart er bedre end et andet. De lokale fiskere håber, at fiskene 

- især torsken, på et tidspunkt vender tilbage til området. I så fald så fiskerne meget gerne, at 

det vil blive muligt at kunne fiske mellem møllerne.  

 

Det meget begrænsede garnfiskeri i området er fokuseret på ”Leverret” og skrænterne herom-

kring. ”Leveret” ligger delvis indenfor den nordøstlige del af undersøgelsesområdet. Garnfiskeriet 

er primært efter tunger, stenbidder og pighvar. Der er ingen bundgarn i undersøgelsesområdet, 

hvilket ellers potentielt kunne være et problem i kabeltraceet under anlægsfasen. 

 

Eftersom projektet endnu ikke fuldt udviklet – f.eks. kendes det endelige opsætningsmønster for 

møllerne ikke og mølletypen samt møllestørrelsen er heller ikke endeligt fastlagt - er vurderin-

gerne af påvirkninger på fiskeriet udarbejdet på baggrund af et "worst case" scenarie. Med denne 

tilgang er det forsøgt, at få beskrevet de værst tænkelige påvirkninger af projektet på fiskeriet. 

Hvis disse påvirkninger kan accepteres medfører det at projektet kan godkendes mht. fiskeriet 

uanset projektets endelig design. 

 

Det er ikke på nuværende tidspunkt afklaret hvilket forbud, der vil være for fiskeriet i forbindelse 

med anlægs-, drifts- og afviklingsfasen. Den mest radikale påvirkning på fiskeriet vil være i det 

tilfælde hvor alt fiskeri indenfor undersøgelsesområdet bliver forbudt, både under anlægs-, drifts- 

og afviklingsfasen. Desuden antages det, at fiskeri med slæbende redskaber i en afstand af 200 

meter på hver side af ilandføringskablet vil blive forbudt. Dette skal ses på baggrund af § 4 i be-

kendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992 om beskyttelse af søkabler og undersøiske rørlednin-

ger der automatisk udløser et forbud mod fiskeri med slæbende redskaber i en afstand af 200 

meter på hver side af kabler på havbunden. Forbuddet kan eventuelt ophæves, hvis kabelejeren 

søger dispensation.  
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Vurderingerne af eventuelle påvirkninger på fiskeriet som følge af etableringen af havmøllepar-

ken er delt op på de tre faser anlægsfase, driftsfasen og afviklingsfasen. 

 

Anlægsfasen 

Et midlertidigt forbud mod fiskeri indenfor mølleområdet vurderes på baggrund af en kortlægning 

af de seneste 10 års fiskeri, ikke at være af væsentlig økonomisk betydning for fiskerne. Analy-

sen af fiskeriet viser, at der i dag stort set ikke forekommer noget fiskeri indenfor undersøgelses-

området, hverken trawl- eller garnfiskeri.  

 

Baseret på de lokale fiskers udtalelser, dybdeprofiler samt havbundstyper vurderes det, at fiskere 

der ellers ville have fisket i området i et vist omfang vil have mulighed for at fiske i nærliggende 

områder. Med hensyn til nærliggende områder tænkes især på områder umiddelbart vest og nord 

for projektområdet. Garnfiskerne vil fortsat have mulighed for at sætte garn på ”Leveret” og 

skrænterne heromkring og trawlfiskerne vil fortsat kunne trawle i ”Leverrenden”. 

 

Påvirkningerne af fiskebestanden som følge af anlægsarbejderne i form af støj og fysisk forstyr-

relse samt sedimentspredning og sedimentering vil være lokale og kortvarige.  Den primære ef-

fekt vil sandsynligvis være, at fiskene forlader nærområdet i de perioder, hvor anlægsaktiviteter 

og støj er mest intensiv. Det forventes dog, at fiskene hurtigt vil vende tilbage, når anlægsarbej-

det er ophørt. Påvirkninger på fiskeriet som følge af påvirkninger på fiskerbestanden i anlægsfa-

sen forventes at være ubetydelig. 

 

Driftsfasen 

Et permanent forbud mod fiskeri indenfor mølleområdet vurderes på baggrund af en kortlægning 

af de seneste 10 års fiskeri, ikke at være af væsentlig økonomisk betydning for fiskerne. Analy-

sen af fiskeriet viser, at der i dag stort set ikke forekommer noget fiskeri indenfor undersøgelses-

området, hverken trawl- eller garnfiskeri.  

 

Baseret på de lokale fiskers udtalelser, dybdeprofiler samt havbundstyper vurderes det, at fiskere 

der ellers ville have fisket i området i et vist omfang vil have mulighed for at fiske i nærliggende 

områder. Med hensyn til nærliggende områder tænkes især på områder umiddelbart vest og nord 

for projektområdet. Garnfiskerne vil fortsat have mulighed for at sætte garn på ”Leveret” og 

skrænterne heromkring og trawlfiskerne vil fortsat kunne trawle i ”Leverrenden”. 

 

Den specifikke værdi af det ”tabte” fiskeri ved et total forbud mod fiskeri indenfor mølleparken er 

svært at opgøre. Dels fordi fiskeriet kan variere meget fra år til år og del fordi den eksisterende 

fangststatistik kun dækker såkaldte ICES kvadrater - et område der er langt større end selve 

havmølleparken. Havmølleparken ved Sejerø Bugt ligger på grænsen mellem to ICES kvadrater. 

Arealet af mølleparken udgør 1,5 % af det samlede skønnede vandareal for disse to områder. 

Den gennemsnitlige årlige værdi af fangsterne indenfor de to ICES kvadrater udgør samlet en 

værdi på 10 millioner kr.  

 

Hvis man antager, at der fiskes jævnt indenfor hele området, udgør den årlige værdi af fangster-

ne indenfor undersøgelsesområdet under 150.000 kr. Det er dog ikke umiddelbart muligt direkte 

at skalere værdien af fiskeriet i forhold til hvor stort arealet af havmølleparken er relativt til area-

let af hele ICES kvadratet, da fangsterne ikke er jævnt fordelt. Nogle områder er langt vigtigere 

end andre - hvilke kortlægning af fiskeriet også tydeligt viser. Kortlægning viser som beskrevet, 

at der stort set ikke fiskes indenfor undersøgelsesområdet – hvilket bekræftes af de lokale fiske-

re. Undersøgelsesområdet anses således ikke for at være vigtigt for fiskerne. Antagelsen om en 

uniform fordeling af fiskeriet vil derfor i dette tilfælde medføre en øvre grænse af fangstværdien. 

Det skal i øvrigt bemærkes, at værdien af fiskene ikke direkte svarer til et eventuelt tab for fiske-

rene, idet omkostninger ved fiskeriet skal fratrækkes – herunder eksempelvis udgifter til løn, 

redskaber, brændstof osv. Desuden kan det ikke udelukkes, at det ”tabte” fiskeri kan hentes an-

dre steder. Hvis fiskeriindsatsen kan omfordeles til andre fiskepladser således, at fangsterne vil 

være uændrede, vil det direkte tab for fiskeriet alene være knyttet til eventuelle øgede fiskeom-

kostninger. Der er således store usikkerheder forbundet med beregningen af et eventuelt tab for 

fiskeriet ved etableringen af havmølleparken ved Sejerø Bugt. 
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Udover selve mølleparken vil der være et ilandføringskabel, der forbinder mølleparken med en 

transformerstation på land. Ifølge § 4 i bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992 om beskyt-

telse af søkabler og undersøiske rørledninger udløser kabler på havbunden automatisk et forbud 

mod fiskeri med slæbende redskaber i en afstand af 200 meter på hver side af kablet. Forbuddet 

kan eventuelt ophæves, hvis kabelejeren søger dispensation.  

 

Beskyttelseszoner omkring ilandføringskablet vil være til gene for trawlfiskeriet i de tilfælde, hvor 

der anvendes redskaber, der skraber bunden. Generne vil dels bestå i en manglende fangst i den 

400 meter brede fiskeriforbudszone – hvis en sådan zone opretholdes, og dels i en betydelig ne-

gativ effekt på fiskerieffektiviteten, når redskaberne skal løftes op ved hver passage. Kortlægnin-

gen af fiskeriet viser dog et meget begrænset trawlfiskeri i området omkring ilandføringskablet. 

Oprettelsen af beskyttelseszoner langs ilandføringskabelet forventes ikke at få væsentlige konse-

kvenser for garnfiskeriet - dels fordi omfanget af garnfiskeriet i området er ringe, og dels fordi 

det forventes, at det fortsat vil være muligt at fiske med garn i kabelkorridoren. 

 

Påvirkninger i driftsfasen i form af støj fra møllerne, elektromagnetiske felter omkring kabler 

samt inddragelse af havbund vil være lokale og af mindre betydning for fiskefaunaen. Derfor vur-

deres påvirkninger af fiskebestanden i driftsfasen ikke af have nogen negative påvirkninger på fi-

skeriet. En såkaldt rev-effekt vil muligvis have en positiv effekt på fiskefaunaen i området. Det 

forventes, at de kunstige rev vil tiltrække visse fiskearter, der finder skjulesteder og føde i hård-

bundsområder. Arter som ising, tunge, rødspætte m.fl., der er knyttet til sand-blødbund vil teo-

retisk set få reduceret deres potentielle levesteder med det areal møllefundamenterne vil optage.  

Da det samlede areal af ny introduceret rev-struktur i alt udgør en meget lille del af området, vil 

effekterne dog være minimale. 

 

Nedtagning 

Et midlertidigt forbud mod fiskeri indenfor mølleområdet vurderes på baggrund af en kortlægning 

af de seneste 10 års fiskeri, ikke at være af væsentlig økonomisk betydning for fiskerne. Analy-

sen af fiskeriet viser, at der i dag stort set ikke forekommer noget fiskeri indenfor undersøgelses-

området, hverken trawl- eller garnfiskeri.  

 

Baseret på de lokale fiskers udtalelser, dybdeprofiler samt havbundstyper vurderes det, at fiskere 

der ellers ville have fisket i området i et vist omfang vil have mulighed for at fiske i nærliggende 

områder. Med hensyn til nærliggende områder tænkes især på områder umiddelbart vest og nord 

for projektområdet. Garnfiskerne vil fortsat have mulighed for at sætte garn på ”Leveret” og 

skrænterne heromkring og trawlfiskerne vil fortsat kunne trawle i ”Leverrenden”. 

 

 

Det forventes, at eventuelle påvirkninger i forbindelse med fysiske forstyrrelser, støj og sedi-

mentspredning som følge af diverse nedtagningsarbejder vil være i samme størrelsesorden som 

under anlægsfasen. Den lokale og kortvarige påvirkning på fisk forventes ikke at påvirke fiskeriet 

i området. Hvis der efterlades strukturer på havbunden vil disse fortsat fungere som revhabitater 

for fisk i området hvilket overordnet forventes at være positivt for fiskebestanden. 

 

Hvis fundamenterne eller andre strukturer efterlades permanent på havbunden, kan de være til 

gene for bundtrawl. Om dette vil være tilfælde kommer helt an på hvorledes disse eventuelle 

strukturer er udformet. Til gengæld, hvis der kan trawles over/mellem strukturerne kan det være 

til gavn for fiskeriet – i lighed med det fiskeri der typisk foregår rundt om vrag og andre offshore 

strukturer. Det forventes, at fiskerne vil blive inddraget i planlægningen af afviklingsfasen 

 

Afværgeforanstaltninger 

Med hensyn til afværgeforanstaltninger for fiskeriet vil det være meget ønskværdigt at gives til-

ladelse til at fiskeri med slæbende redskaber over ilandføringskablet. Desuden vil tilladelse til fi-

skeri med passive redskaber såsom garn og tejner indenfor mølleparken være en stor håndsræk-

ning til fiskerne.  

 

Derudover bør mulighed for om der kan trawles mellem møllerne undersøges. Hvis afstanden 

mellem møllerne tillader, at der kan trawles og det kan forsvares sikkerhedsmæssigt, kan hav-

mølleparken vise sig at være direkte positiv for fiskerne. Den eksisterende viden om effekten af 
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kunstige rev på fiskebestandene er meget sparsom. Det har imidlertid i mange år været almen 

viden blandt fiskerne, at visse fiskearter med fordel kan fiskes på stenrev eller nær vrag og andre 

genstande på havbunden. 

 

Man kunne i øvrigt undersøge mulighed for at designe møllefundamenter således, at der kan leve 

hummer. Det skulle derfor være mulig at lave et design, som i højere grad tilgodeser hummernes 

krav og dermed øge antallet af hummere i området. Den europæiske hummer (Homarus gamma-

rus), der ifølge lokale fiskere, allerede findes i området i lavt antal, vil således muligvis med tiden 

etablere sig på stensætningerne rundt om møllerne. I givet fald vil det potentielt kunne udnyttes 

af garn- eller tejnfiskere, hvis de får lov at fiske på stensætningerne. Man kunne i givet fald 

eventuelt forsøge med et målrettet opdræt i form af udsætning af hummere. 

 

Den overordnede vurdering af virkningerne på miljøet i hhv. anlægs-, drifts- og afviklingsfasen 

samt kvaliteten af de data, der er anvendt, er opsummeret i Tabel 13-1. 

 

Tabel 13-1 Overordnet vurdering af påvirkningerne på fiskeriet. 

Sandsynlig virkning Samlet betydning Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ FISKERIET   

Anlægsfasen   

Sikkerhedszoner omkring anlægsarbejder 

 

Ubetydelig God 

Påvirkning af fiskebestanden i området Ubetydelig Tilstrækkelig 

Driftsfasen   

Permanente sikkerhedszoner  Moderat Tilstrækkelig 

Påvirkning af fiskebestanden i området Ubetydelig Positiv Tilstrækkelig 

Afviklingsfasen   

Sikkerhedszoner omkring nedtagningsarbejder Ubetydelig Tilstrækkelig 

Påvirkning af fiskebestanden i området Ubetydelig Tilstrækkelig 

Efterladte genstande på havbunden (reveffekt) Positiv Tilstrækkelig 

Efterladte genstande på havbunden (i tilfælde af at 

bundtrawl bliver for risikabelt (udstyr bliver ødelagt – 

hvilket er meget usandsynligt) 

Moderat Tilstrækkelig 

 

Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret 

ved hjælp af følgende kategorier:  

1. Begrænset (spredte data, noget viden) 

2. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden) 

3. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden) 
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BILAG 1 

TABEL OVER LANDINGER (TON) I ICES KVADRAT 40G0 (2004-2013) 
 

Kilde: Log-bogsdata rekvireret hos NaturErhvervstyrelsen. 

 

ICES 40G0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Uspecificeret Art 18 34 30 29 31 30 19 16 5 2 

Tunge 4 28 32 28 30 21 20 11 2 2 

Torsk 240 306 287 255 311 115 90 120 14 36 

Stor fjæsing 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Stenbider 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 

Slethvar 0 2 2 2 4 3 2 1 0 0 

Skrubbe 116 148 94 106 65 49 26 26 14 37 

Sild 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rødtunge 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Rødspætte 174 235 219 261 156 93 52 41 15 20 

Pighvar 1 2 2 2 3 2 2 2 0 1 

Mørksej 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Multe 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Makrel 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Lyssej 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Kulso 1 1 2 5 1 1 1 2 0 1 

Kuller 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Jomfruhummer 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 

Ising 34 60 27 47 54 32 17 23 6 9 

Hvilling 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hestemakrel 47 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Brisling 3962 4477 2854 1007 565 434 2161 928 544 750 

Blåmusling 32.176 26.428 24.209 22.645 8.553 856 0 278 653 0 

Antal fiskerbåde 66 89 84 58 60 52 32 37 25 24 
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BILAG 2 
 

TABEL OVER LANDINGER (TON) I ICES KVADRAT 40G1 (2004-2013) 
 

Kilde: Log-bogsdata rekvireret hos NaturErhvervstyrelsen. 

 

ICES 40G1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Uspecificeret Art 11 20 19 15 12 12 8 5 2 1 

Tunge 7 34 26 20 24 27 14 4 2 3 

Torsk 40 29 25 21 46 3 2 19 0 1 

Stor fjæsing 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stenbider 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 

Slethvar 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Skrubbe 35 49 52 35 35 18 14 6 7 13 

Sild 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rødtunge 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Rødspætte 40 61 43 32 29 12 4 3 2 3 

Pighvar 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 

Multe 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Kulso 2 1 0 6 3 0 5 4 1 1 

Jomfruhummer 0 1 0 3 0 0 0 0 2 2 

Ising 11 30 19 16 17 7 3 2 2 2 

Brisling 138 17 0 0 3 33 12 20 85 12 

Blåmusling 1.245 5.079 5443 5827 5908 3495 3785 4766 6627 80 

Antal fiskerbåde 26 54 58 37 34 34 24 22 17 13 
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BILAG 3 
 

GENNEMSNITSPRISER (KR/KG) PÅ FISK OG SKALDYR LANDET I FAR-

VANDSOMRÅDET BÆLTHAVET OG VESTLIGE ØSTERSØ 
 

Gennemsnitlig pris i kroner pr kilogram for fangster landet i Bælthavet og Vestlige Østersø 

Kilde: http://fd-statweb.fd.dk/landingsrapport (udtrukket 20. juni 2014) 

 

Udtrækskriterier 

Arter: Alle 

Landingstilstand: Alle 

Forarbejdning: Alle 

Farvand: 3C+3D24 Bælthavet og Vestlige Østersø 

 

kr/kg 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Uspecificeret Art 10,66 13,22 18,07 40,63 27,9 15,97 10 12,21 16,61 18,07 

Tunge 83,06 83,09 97,64 105,29 94,07 89,66 104,87 109,94 107,12 98,2 

Torsk 11,96 13,91 14,35 16,69 16,18 10,41 10,72 12,35 12,31 12,08 

Stor fjæsing 14,73 17,96 1,36 14,85 13,61 10,7 12,53 8,62 16,89 15,09 

Stenbider 3,85 6,56 8,77 4,7 5,83 9,59 5,57 4,85 8,8 5,95 

Slethvar 42,01 46,77 52,42 44,13 41,2 42,48 47,91 47,15 42,5 47,2 

Skrubbe 3,97 3,56 4,68 4,5 4,05 4,12 4,12 4,64 5,13 4,31 

Sild 1,33 1,4 1,91 1,82 1,76 1,67 1,77 3,25 3,8 2,53 

Rødtunge 29,35 32,52 36,53 40,97 41,74 28,82 33,9 36,04 29,46 34,91 

Rødspætte 13,47 14,28 13,91 13,61 11,7 9,1 7,68 7,9 8,14 7,57 

Pighvar 42,54 41,84 45,96 47,54 43,34 36,27 44,85 48,74 41,66 43,81 

Mørksej 6,94 7,63 7,99 9,48 8,39 8,33 10,41 11,29 10,19 9,6 

Multe 27,65 27,2 35,64 45,91 36,98 40,32 37,55 42,56 41,96 42,57 

Makrel 8,84 12,02 13,41 11,92 12,51 12,87 15,67 12,68 13,37 12,64 

Lyssej 21,39 15,62 18,69 18,58 18,98 15,17 18,03 17,98 26,84 16,84 

Kulso 16,74 35,18 35,71 20,84 26,68 63,61 22,55 24,34 70,94 47,71 

Kuller 7,15 8,43 7,46 8,18 9,37 9,76 6,16 6,38 7,35 9,73 

Jomfruhummer 54,12 71,74 80,44 67,51 60,45 48,33 64,29 78,27 68,52 64,13 

Ising 6,72 7,09 8,48 8,38 7,54 7,05 5,23 5,86 6,17 5,45 

Hvilling 5,19 4,18 6,73 5,73 6,29 5,73 2,67 6,28 8,16 8,05 

Hestemakrel 0 0 1,42 1,37 0 0 0 0 0 0 

Brisling 0,77 0,79 1,03 1,19 1,02 0,87 1,25 1,75 1,83 2,19 

Blåmusling* 1,94 2,03 2,18 2,34 2,6 2,48 2,18 2,53 2,17 2,52 

*Priser fra Kattegat – da de fleste år har en nul værdi for Bælthavet og Vestlige Østersø 

http://fd-statweb.fd.dk/landingsrapport
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BILAG 4 
 

TABEL OVER VÆRDIEN AF LANDINGER (X1000 KR) I ICES KVADRAT 

40G0 (2004-2013) 
 

Kilde: Baseret på log-bogsdata rekvireret hos NaturErhvervstyrelsen samt en gennemsnitlig pris i kroner pr 

kilogram for fangster landet i farvandsområdet Bælthavet og Vestlige Østersø (se bilag 3). 

 

 

ICES 40G0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Uspecificeret Art 191 443 550 1.166 854 485 191 199 85 39 

Tunge 357 2.338 3.089 2.902 2.832 1.883 2.119 1.186 215 189 

Torsk 2.868 4.263 4.114 4.249 5.031 1.193 966 1.484 174 437 

Stor fjæsing 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 

Stenbider 0 7 8 7 4 4 7 6 4 2 

Slethvarre 8 92 97 71 178 129 73 27 2 1 

Skrubbe 460 528 439 477 263 201 106 120 70 160 

Sild 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rødtunge 26 19 46 3 1 1 0 9 1 8 

Rødspætte 2.339 3.351 3.050 3.546 1.827 851 396 321 118 149 

Pighvarre 34 75 73 95 136 68 80 76 4 38 

Mørksej 2 0 3 0 18 0 0 0 0 0 

Multe 0 44 2 1 10 0 4 1 0 0 

Makrel 0 0 0 0 0 0 7 22 0 0 

Lyssej 0 9 0 0 11 4 0 0 0 0 

Kulso 21 43 61 113 28 54 14 42 28 29 

Kuller 0 0 7 5 5 1 1 0 0 0 

Jomfruhummer 23 30 37 234 19 17 41 11 9 13 

Ising 226 423 232 395 405 227 87 135 38 49 

Hvilling 1 29 1 0 0 0 0 0 0 0 

Hestemakrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brisling 3.051 3.536 2.940 1.198 576 377 2.701 1.624 996 1.643 

Blåmusling 62.421 53.649 52.776 52.989 22.238 2.123 0 703 1.417 0 
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BILAG 5 
 

TABEL OVER VÆRDIEN AF LANDINGER (X1000 KR) I ICES KVADRAT 

40G1 (2004-2013) 
 

Kilde: Baseret på log-bogsdata rekvireret hos NaturErhvervstyrelsen samt en gennemsnitlig pris i kroner pr 

kilogram for fangster landet i farvandsområdet Bælthavet og Vestlige Østersø (se bilag 3). 

 

 

ICES 40G1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Uspecificeret Art 120 258 338 630 348 190 81 56 28 12 

Tunge 557 2.826 2.550 2.076 2.230 2.381 1.490 487 200 331 

Torsk 479 409 353 355 751 32 17 239 6 9 

Stor fjæsing 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stenbider 1 3 2 8 5 2 3 9 3 3 

Slethvarre 5 25 22 26 20 5 4 1 1 2 

Skrubbe 140 175 244 159 141 73 57 28 38 54 

Sild 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rødtunge 54 59 37 21 4 0 0 0 0 1 

Rødspætte 545 877 604 436 334 110 33 23 17 20 

Pighvarre 4 29 43 104 50 27 30 5 9 7 

Multe 0 15 0 3 2 2 0 53 0 1 

Kulso 32 24 10 115 85 19 107 91 79 31 

Jomfruhummer 10 62 30 194 6 12 6 38 125 107 

Ising 74 215 161 137 127 50 16 13 12 12 

Brisling 106 13 0 0 3 29 15 35 156 27 

Blåmusling 2.414 10.310 11.866 13.635 15.360 8.668 8.251 12.059 14.381 202 
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BILAG 6 
 

ÅRSTIDSVARIATIONEN AF LANDINGER (TON) I ICES KVADRAT 40G0 

(2004-2013) 
 
Kilde: Baseret på log-bogsdata rekvireret hos NaturErhvervstyrelsen 

 

 
Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Uspecificeret Art 34 30 23 4 17 16 15 15 12 13 17 19 

Tunge 31 13 14 4 9 8 4 4 9 19 38 25 

Torsk 519 626 297 29 49 29 40 47 19 14 30 73 

Stor fjæsing 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Stenbider 1 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Slethvarre 1 0 0 2 7 4 0 0 1 0 1 0 

Skrubbe 206 121 91 20 32 36 29 38 26 20 23 36 

Sild 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 

Rødtunge 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Rødspætte 220 74 83 46 149 105 103 131 56 54 80 161 

Pighvar 1 0 0 0 3 5 1 1 1 0 1 1 

Mørksej 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Multe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Makrel 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Lyssej 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kulso 0 1 8 1 3 1 0 0 0 0 0 0 

Kuller 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jomfruhummer 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

Ising 23 28 56 27 49 26 18 22 21 16 16 7 

Hvilling 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hestemakrel 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Brisling 4.013 2.417 564 1.918 262 83 0 956 2.070 1.889 1.301 2.211 

Blåmusling 7.832 16.683 15.436 16.372 16.201 11.180 1.468 489 7.059 8.827 7.037 7.214 
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BILAG 7 
 

ÅRSTIDSVARIATIONEN AF LANDINGER (TON) I ICES KVADRAT 40G1 

(2004-2013) 
 
Kilde: Baseret på log-bogsdata rekvireret hos NaturErhvervstyrelsen 
 

 
Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Uspecificeret Art 8 11 12 6 10 6 4 8 12 12 8 8 

Tunge 8 3 10 13 18 6 2 14 21 28 24 13 

Torsk 34 78 49 5 2 2 4 3 2 2 3 3 

Stor fjæsing 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stenbider 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slethvar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Skrubbe 23 13 22 11 28 31 34 25 33 25 13 7 

Sild 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rødtunge 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 

Rødspætte 32 15 18 14 31 12 13 10 18 22 18 27 

Pighvar 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 

Multe 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Kulso 0 3 13 4 1 0 1 0 0 0 0 0 

Jomfruhummer 0 1 0 0 2 1 1 1 3 0 0 0 

Ising 4 7 14 9 21 11 9 7 11 11 5 1 

Brisling 140 30 33 64 0 0 0 9 0 3 12 29 

Blåmusling 2.817 1.731 3.109 3.313 2.808 2.259 2.181 2.294 5.654 6.277 6.809 3.003 
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BILAG 8 
 

LISTE OVER INTERVIEWET FISKERE 
 
Der blev afholdt et møde med fiskere fra Sejerø samt formanden for Fiskeriforening Øst Kim Kær 
Hansen. Mødet blev afholdt på Sejerø, Café Spætten den 7. april 2014. Følgende fiskere var til 
stede: 

 

 Helge Nørrevang 

 Allan Selle Jensen 

 Jan Godtfredsen 

 Svend Nørrevang 
 
Danmarks Fiskeriforening samt formanden for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch var orienteret 
om mødet. 
 
 
 

 


