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SAMMENFATNING
Denne rapport redegør for de mulige som følge af miljøeffekter afledte socioøkonomiske effekter
ved etablering, drift og afvikling af Smålandsfarvandet Havmøllepark. Rapporten beskriver miljøafledte socioøkonomiske konsekvenser af projektet på havet og på land.
For de undersøgte emner er fundet ubetydelige påvirkninger med et par undtagelser for fiskeri og
visuelle forhold i driftsfasen, hvor påvirkningen kan være moderat, og positive beskæftigelsesmæssige effekter. Ligeledes er påvirkningerne lokale, med undtagelse af visuelle forhold i driftsfasen og beskæftigelse, som kan have regional udbredelse.
Anlægsfasen omfatter etablering af havmøllepark, søkabler, kabler på land og kabelstationer. Påvirkninger i anlægsfasen vil være kortvarige og af ubetydelig intensitet. Støj fra ramning af monopæle til fundamenter vil kunne berøre beboelser og sommerhuse på sydspidsen af Omø, men
det er af så kort varighed, at det overordnet set vurderes af ubetydelig socioøkonomisk påvirkning. Der forventes at være en positiv beskæftigelsesmæssig effekt.
I driftsfasen kan den visuelle påvirkning i havmøllernes nærzone på Omø, Agersø, Vejrø og Storebæltskysten være regional og af mellem intensitet, overordnet vurderet til væsentlig påvirkning. Dette vurderes at kunne have en mindre påvirkning af ejendomspriser og sommerhusudlejning, som i socioøkonomisk sammenhæng vurderes at være af mellem intensitet og regional udbredelse, overordnet mindre påvirkning.
Påvirkning af rekreative områder, ejendomspriser og sommerhusudlejning kan have indflydelse
på turismen og dermed på indtægtsgrundlaget for de erhvervsdrivende, der overvejende har hovedindtægt fra turisme. En mulig positiv afledt effekt kan være en stigende interesse for at opleve havvindmølleparken. Effekten er dog overordnet vurderet at være ubetydelig. I lighed med
anlægsfasen forventes en positiv beskæftigelsesmæssig effekt.
Afvikling af havmølleparken vil omfatte nedtagning af havmøller, fjernelse af kabler i jord, fjernelse af kabelstationer og fjernelse af installationer på transformere. Påvirkningerne i afviklingsfasen vurderes at være sammenlignelige med og i samme størrelsesorden som i anlægsfasen.
Dog vil nedtagning af møller ikke indebære ramning af pæle til fundamenter, og der vil være væsentlig mindre støj end for anlægsfasen. I forhold til det visuelle vil nedtagning af havmølleparken fjerne den visuelle påvirkning som møllerne repræsenterer; om nogen effekt heraf i socioøkonomisk sammenhæng, vil den antagelig være positiv. Afvikling af havmølleparken forventes
at bibringe en positiv beskæftigelsesmæssig effekt tilsvarende anlægsfasen.
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INTRODUKTION
Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale for perioden 2012 - 2020. Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 megawatt (MW) kystnære havmølleparker i Danmark.
Den 28.november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen seks områder for de kystnære
havmølleparker, hvor der skal gennemføres undersøgelser og udbud for produktionsmøller samt
planlægning for ilandføringsanlæg. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby,
Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Energistyrelsen står for udbuddet.
Med pålæg fra Energistyrelsen den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage og kontrahere
udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger, VVM-redegørelser, tilhørende plandokumenter samt udkast til miljørapport for seks udpegede områder.

2.1

Formål
Denne rapport har til formål at kortlægge, vurdere og beskrive de socioøkonomiske konsekvenser
som følge af forventede miljøpåvirkninger ved etablering, drift og demontering af Smålandsfarvandet Havmøllepark. Havmølleprojektet består af havmølleparken, placeret indenfor et ca. 60
km2 undersøgelsesområde, beliggende syd for Stignæs ca. 8 km fra kysten, samt søkabler, der
forbinder møllerne og udbygning af elforsyningsnettet på land frem til tilslutning af eksisterende
stationsanlæg.
Rapporten beskriver og vurderer hvilken effekt de direkte miljøafledte konsekvenser har på socioøkonomiske forhold primært i lokalområdet som følge af projektet på havet og på land.
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PROJEKTBESKRIVELSE

3.1.1

Projektet generelt

3

Havmølleprojektet i Smålandsfarvandet omfatter en havmøllepark med tilhørende landanlæg for
tilslutning til det eksisterende eltransmissionsnet. Havmølleparken skal placeres ca. 8 km fra kysten syd for Stigsnæs. Projektområdet fremgår af Figur 3-1 og omfatter:




Undersøgelsesområde for havmøller
Kabelkorridorer på land og på havet
Korridorer for potentiel kabelstation på land

Havmølleparken skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde. Inden for dette
område vil kun et areal på op til 44 km2 blive anvendt til opstilling af havmøller. Havmølleparken
etableres med en installeret effekt på maksimalt 200 MW.

Figur 3-1 Projektområde for Smålandsfarvandet Havmøllepark

Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via søkabler til land, hvor den via nedgravede
landkabler og en mulig ny kystnær kabelstation tilsluttes eksisterende stationsanlæg i eltransmissionsnettet.
Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for kablerne fra havmølleparken i Smålandsfarvandet, henholdsvis et vestligt og et østligt punkt, jf. Figur 3-1. Fra ilandføringspunkterne planlægges landkabler etableret inden for en ca. 300 m bred og ca. 4,5 km lang kabelkorridor. Korridorerne strækker sig fra kysten ud for Østerhoved i en bue henholdsvis igennem og øst om et erhvervsområde og videre nord om olieanlæggene på Stigsnæs og Tjørnehøj frem til transformerstationen ved Stigsnæsværket.
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Endelig er der udpeget et område til mulig etablering af en ny kystnær kabelstation mellem ilandføringspunktet og stationsanlægget ved Stigsnæs. Arealbehovet til en ny kabelstation vil være op
til 10.000 m2.
Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende anlæg på land vil afhænge af størrelsen
af havmølleparken. Der skal enten foretages direkte tilslutning til stationsanlægget på Stigsnæs
eller tilslutning via en ny kystnær kabelstation.
Hvis Smålandsfarvandet Havmøllepark skal realiseres, forventes anlægsarbejdet udført i perioden
fra 2018 til 2020. Havmølleparken skal være klar til at producere el senest i 2020, og dens forventede levetid er omkring 30 år.
3.2

Installationer på havet
Havmølleparkens endelige placering, opstillingsmønster, mølletyper mv. indenfor undersøgelsesområdet bestemmes af den kommende koncessionshaver ud fra blandt andet hensynet til energiudnyttelsen 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 opstillet. En mulighed er at opstille mange mindre møller (fx op til 66 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.
Havmøllerne forventes at have dimensioner, der spænder mellem dimensionerne for en 3 MW
mølle og en 10 MW mølle. Eksempler på dimensioner er angivet i Tabel 3-1, idet det bemærkes
at mindre afvigelser vil kunne forekomme, afhængig af endeligt valg af fabrikant.
Tabel 3-1 Turbinekapacitet og forventede dimensioner

Turbinekapacitet
3 MW
10 MW
3.3

Rotordiameter
112 m
190 m

Totalhøjde
137 m
220 m

Navhøjde
81 m
125 m

Anlæg på land
De landbaserede dele af anlægget omfatter landkabler, mulige nye kabelstationer og kobling til
den eksisterende station i eltransmissionsnettet ved Stigsnæs.
Landkablerne graves ned og vil ved Smålandsfarvandet omfatte 33 kV, 50 kV eller 132 kV kabler
afhængig af havmølleparkens størrelse. Der vil være et servitutareal omkring kablerne, hvor der
ikke må opføres bebyggelse eller etableres beplantning med dybdegående rødder.
De landbaserede dele af anlægget vil endvidere omfatte mulig etablering af en ny kystnær kabelstation (fremskudt transformer), hvorfra strømmen fra havmøllerne (op til 6 søkabler) føres videre i et enkelt kabel til eksisterende stationsanlæg længere inde i landet. Der er udpeget et område til mulig etablering af en ny kystnær kabelstation mellem ilandføringspunktet og stationsanlægget ved Stignæs. Arealbehovet til en ny kabelstation vil være op til 10.000 m 2. Det er ikke givet på nuværende tidspunkt, om der skal etableres en ny kabelstation ved Smålandsfarvandet.
Tilslutningen af havmøllerne til det eksisterende eltransmissionsnet sker i eksisterende stationsanlæg på land. Dette er tilfældet uanset, om der etableres nye kystnære kabelstationer eller ej.
Tilslutningen kræver ombygninger og udvidelser af det eksisterende stationsanlæg. Ombygningerne består bl.a. af forlængelse af eksisterende koblingsanlæg samt mulig yderligere udbygning
af anlæggene afhængig af parkstørrelse og spændingsniveau. Det vil dog ikke være behov for
udvidelser ud over det eksisterende areal på Stigsnæs.
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BAGGRUND

4.1

Metode
I VVM sammenhæng behandles mulige som følge af miljøpåvirkninger afledte socioøkonomiske
forhold iht. VVM bekendtgørelsen /1/. Ved socioøkonomiske påvirkninger forstås først og fremmest samfundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige påvirkninger. Det vil sige grundlaget for et
områdes sociale struktur og erhvervsliv, herunder påvirkningen på indtægtsgrundlaget for tredjemand som følge af de forventede miljøpåvirkninger, jf. Vejledning om VVM i planloven /2/.

5

Der er gennemført en kortlægning af, hvilken effekt de direkte miljøafledte konsekvenser har på
samfundet i nærområdet. Det vil sige, de centrale og væsentlige socioøkonomiske påvirkninger
som følge af projektet i forhold til turisme, rekreative arealer, fiskeri m.v. Notatet perspektiverer
også de direkte beskæftigelsesmæssige konsekvenser af projektet på Slagelse kommune.
Identificeringen af potentielle påvirkninger foretages på baggrund af de aktiviteter, som er beskrevet i den tekniske projektbeskrivelse samt beskrivelsen/kortlægningen af eksisterende forhold. Påvirkninger beskrives for anlægsfase, driftsfase og afviklingsfase for hhv. det marine område og for landarealer.
Ved vurdering af mulige påvirkninger af socioøkonomiske forhold betragtes de mulige afledte effekter af potentielle miljøpåvirkninger, heriblandt de temaer som er behandlet i øvrige fagrapporter, som danner grundlag for VVM-redegørelsen. Følgende temaer betragtes:













Fiskeri
Jagt
Arkæologi
Sejlads
Flytrafik
Landskab og visuelle forhold, ejendomsværdi
Arealinteresser, herunder rekreative områder, natur
Turisme
Beskæftigelse
Befolkning og sundhed
Støj
Emissioner

Af disse temaer kan enkelte umiddelbart udelades fra særskilt vurdering hhv. screenes ud som
ubetydelige og udelades af videre vurdering:
Arkæologi
Kultur og fortidsminder kan tiltrække besøgende og have en værdi i relation til turisme, og vil naturligt i socioøkonomisk sammenhæng behandles som en del af turisme.
Flytrafik
Undersøgelsesområdet ligger udenfor alle lufthavnes og flyvepladsers indflyvningsplaner og flyvning skal i henhold til luftfartsreglerne ske i minimum 150 m højde, og virkninger fra havmølleparken på flytrafik er minimale og vurderes ikke at have nogen målbar socioøkonomisk effekt.
Befolkning og sundhed
Påvirkning på befolkning og sundhed er vurderet at være ubetydelig eller neutral bortset fra støj,
som vurderes selvstændigt i socioøkonomisk sammenhæng i nærværende rapport, og emissioner, som vurderes positiv.
Emissioner
Emissioner i anlægsfasen vurderes at være ubetydelig, i alle tilfælde meget begrænset i overordnet målestok. I driftsfasen produceres energi, som erstatter energi produceret ved fossile brændstoffer med en forureningsmæssig og klimamæssig gevinst til følge, men der vil næppe være nogen socioøkonomisk effekt.
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4.2

Baseline metode
Kortlægningen er baseret på oplysninger, informationer og data fra relevante kommuneplaner
(Slagelse kommuneplan 2013), beskyttelsesinteresser fra Danmarks Miljøportal, fund og fortidsminder, Naturstyrelsen, VisitDenmarks nøgletal om turisternes forbrug, samt Danmark Statistik.
Endvidere er anvendt oplysninger fra andre fagrapporter til VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, herunder fiskeri /3/, / sejlads /4/, flytrafik /5/, visuelle forhold /6/, naturinteresser /7/,
arealinteresser /8/, befolkning og sundhed /9/, støj /10/ og emissioner /11/.

4.3

Metode for vurdering af virkninger
Påvirkninger vurderes ud fra følgende forhold:






Intensitet
Udbredelse
Varighed
Følsomhed af receptor, her social struktur og erhvervsliv
Overordnet betydning

En påvirkning er i dette projekt defineret som betydningen af en påvirkning på recipientmiljøet
(receptoren) før gennemførelsen af afværgeforanstaltninger.
De kriterier, der anvendes til vurderingen af hvert af ovenstående forhold, gennemgås i nedenstående afsnit. Vurderingerne vil være subjektive og skal således trække på faglig ekspertise og
tidligere erfaringer fra lignende projekter og fysiske miljøer. Dette skal medvirke til at sikre en
rimelig grad af konsensus om vurderingerne.
Intensitet, omfang og varighed
Påvirkninger på miljøet vurderes ud fra deres intensitet, udbredelse og varighed. Forskellige metoder kan anvendes ved vurderingerne, fx:







Brug af modelberegninger til at estimere omfanget af samspillet mellem en projektaktivitet
og recipientmiljøet.
Brug af geografiske informationssystemer (GIS) til at plotte receptorer i forhold til projektområdet og influensområdet af en effekt (estimeret ved modelberegning, tidligere undersøgelser
og tilgængelig litteratur).
Statistiske vurderinger.
Anvendelse af resultaterne af kortlægningen af eksisterende forhold, litteratur og feltundersøgelser.
Fagpersonens erfaring fra lignende opgaver.

Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed er præsenteret i Tabel 4-1.
Tabel 4-1 Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed af påvirkninger på miljøet
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. Strukturen / 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 projektområdet.

National:

Påvirkninger vil være begrænset til dansk territorium.
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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 øjeblik den påvirkende aktivitet stopper.

Mellemlang:

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

Lang:

Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen fortsætte i en længere periode efter (> 3 år).

Permanent/irreversibel:

Påvirkningen vil være permanent

* Virkninger, der forekommer i driftsfasen (fx støj fra møller), vil som udgangspunkt altid være lang

Følsomhed
Følsomheden af de receptorer, der potentielt kan blive påvirket af projektets aktiviteter skal også
vurderes. Forskellige egenskaber er brugt til at bestemme graden af følsomheden, herunder bl.a.
modstand mod forandring, tilpasningsevne, sjældenhed, mangfoldighed, værdi for andre receptorer, naturlighed, skrøbelighed og om receptor er faktisk til stede under en projektaktivitet. Disse
bestemmende kriterier er beskrevet i Tabel 4-2.
Tabel 4-2 Kriterier for følsomhed af en receptor
Følsomhed
Lav:

En receptor, der ikke er vigtig for økosystemets funktion, eller som er vigtig, men er
resistent over for ændringer (i forbindelse med projektets aktiviteter) og som naturligt og hurtigt vil vende tilbage til før-effekt status, når aktiviteterne ophører.

Mellem:

En receptor, der er vigtig for økosystemets funktion. Er ikke modstandsdygtig over
for ændringer, men kan aktivt gendannes til før-effekt status eller vil naturligt vende
tilbage over tid.

Høj:

En receptor som ikke er resistent over for påvirkningen og som ikke kan gendannes
til før-effekt status.

Overordnet betydning
Den overordnede betydning af en påvirkning er vurderet på grundlag af evalueringen af de enkelte kriterier behandlet ovenfor, samt receptorens følsomhed overfor påvirkninger. Tabellen er i
overensstemmelse med retningslinjerne udstukket af Energinet.dk for dette projekt.
Tabel 4-3 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,
kortvarige 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 indtræde, men med stor sandsynlighed ikke medfører irreversible skader.

Moderat negativ påvirkning:

Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller langvarig karakter (fx i hele anlæggets levetid), sker med tilbagevendende hyppighed
eller er relativt sandsynlige og måske kan give visse irreversible men helt lokale
skader på eksempelvis 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 skader i betydeligt omfang.

Positive påvirkninger:

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

I vurderingen af hver receptor skal vurderingen for hhv. anlægs- og driftsfasen ledsages af et
skema, som opsummerer vurderingen af påvirkningen i forhold til de ovennævnte kriterier.
Det skal bemærkes, at tabellens rækker ikke er låst, og at værdierne således kan kombineres
vilkårligt. En virkning kan således godt have lille intensitet, lokal udbredelse og lang varighed og
blive vurderet til at have en mindre negativ påvirkning.
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Tabel 4-4 Kriterier for vurdering af påvirkningerne på miljøet.
Intensitet

Udbredelse

Varighed

Overordnet påvirkning1

Ingen

Lokal

Kort

Neutral/ingen

Lille

Regional

Mellemlang

Ubetydelig

Mellem

National

Lang

Mindre

Stor

Grænseoverskridende

Permanent/irreversibel

Moderat
Væsentlig
Positiv

1

Evalueringen af den samlede betydning af effekten omfatter en evaluering af de viste kriterier samt en vurdering
af følsomheden af den ressource / receptor, som er vurderet.

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)
4.4

Regelgrundlag/lovgivning
VVM bekendtgørelsen, Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning /1/.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer /12/.

4.5

Worst case forudsætninger
Ved worst case scenariet forudsættes, at ramning af havmøllefundamenter pågår i alle døgnets
timer.

4.6

Alternativer
Beskrivelsen vil i høj grad være baseret på screeningsrapport fra 2012 samt efterfølgende udredning. Screeningen blev gennemført i 2012 med henblik på at identificere de bedst egnede områder til udbygningen af kystnære havmøller, og var alene fokuseret på at identificere egnede placeringer ud fra hensynet til konkurrerende anvendelse af arealerne, samt ud fra eksisterende viden om havmøllers påvirkning af miljøet, sejladssikkerhed og det visuelle indtryk.
I forhold til miljøtemaerne indeholdt i dette notat er der anvendt et ’worst case’ princip således at
miljøpåvirkningerne vurderes ud fra det scenarie af forskellige møllestørrelser, fundamenter samt
ilandføringer, koblinger på land, etc. der forventes at give den største miljøpåvirkning.
0-alternativet er det alternativ, hvor Smålandsfarvandet Havmøllepark ikke etableres, hvorved
der heller ikke etableres nye landledninger eller sker de beskrevne mulige ændringer i stationsanlæggene.
0-alternativet indebærer altså ingen anlægsarbejder og dermed intet forbrug af materialer, frembringelse af affald osv. Der er derfor ingen påvirkninger af de fleste af de miljøtemaer, der er
omfattet af dette notat. Undtagelserne er ”klima” og ”luft”, idet 0-alternativet indebærer, at der
vil blive produceret mindre vedvarende energi i den periode, hvor møllerne er i drift i hovedalternativet, hvilket – alt andet lige – medfører forøgede emissioner til luft, herunder af klimagasser.
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5.

EKSISTERENDE FORHOLD

5.1

Offshore
I dette afsnit beskrives de eksisterende forhold i projektområdet. Der er en gruppe med 12 eksisterende havmøller i farvandet sydvest for projektområdet. Havmølleparken placeres i et område, hvor der foregår erhvervsfiskeri, lystfiskeri og lystsejlads.

5.1.1

Fiskeri

9

Kortlægningen af fiskeriet i og omkring projektområdet i Smålandsfarvandet viser, at fiskeriet
gennem de seneste 10 år har været relativt konstant med en svag tendens til faldende aktivitet,
både mht. antallet af aktive fartøjer samt landet vægt.
I 1980’erne og 1990’erne er der trawlet indenfor undersøgelsesområdet - bl.a. efter torsk og pighvar. I dag er fiskeriet relativt begrænset. Lokale fiskere bekræfter, at antallet af registrerede fiskebåde er faldet drastisk og var i 2013 reduceret til 34 både. Det er på nuværende tidspunkt
kun mindre lokale både, der fisker aktivt i området. Antallet af aktive lokale både der fisker i undersøgelsesområdet er opgjort til 14 i alt – heraf er 9 garnbåde og 5 trawlbåde /3/.
Garnfiskerne sætter deres garn på det meste af Omø Stålgrunde. Trawlfiskerne anvender især
den dybere rende over mod Langeland, trawlfiskeri med mindre fartøjer foregår øst og nordøst
for projektområdet og i en trawllinje gennem projektområdet /3/.
Den samlede vægt af landingerne har i perioden 2004-2013 været relativ konstant med et årligt
gennemsnit på 517 tons. De værdimæssigt vigtigste arter er torsk og ål samt fladfiskearterne
rødspætte, tunge, ising, skrubbe og pighvar. Derudover er der et mindre værdimæssigt vigtigt fiskeri efter kulso, slethvar, havørred, hornfisk, brisling og sild.

5.1.2

Jagt

5.1.3

Sejlads

Der er jagtinteresser, herunder undervandsjagt, ved Storebælt mellem Stigsnæs og Reersø på
Sjælland. I Danmark foregår undervandsjagt typisk fra kysten, men kan også foregå fra havet,
og typisk på 8-10 m vanddybde. Undervandsjagt foregår efter skrubber, der findes i stort antal
på muslingerev og på kanten mellem sand og stenrev, og efter torsk i områder med store sten på
dybder over 3 m /13/.

Der eksisterer 9 skibsruter ved undersøgelsesområdet, jf. Figur 5-1 /4/.










Rute 1: Dybvandsruten gennem Storebælt
Rute 2: Rute H gennem Storebælt
Rute 3: Trafikken mellem Storebælt og Smålandsfarvandet gennem Omø Sund
Rute 4: Trafikken mellem Storebælt og Smålandsfarvandet gennem Agersø Sund
Rute 5: Trafikken mellem Storebælt og Smålandsfarvandet, som passerer syd for undersøgelsesområdet
Rute 6: Trafikken gennem Ståldybet, f.eks. fra Kragenæs
Rute 7: Trafikken inde Smålandsfarvandet, som sejler til/fra Guldborg Sund
Rute 8: Trafik inde Smålandsfarvandet, som sejler til/fra Vordingborg/Storstrøm
Rute 9: Færge mellem Stigsnæs og Omø

Mere end 35.000 lystbåde er blevet rapporteret årligt i 2012-2013 på Bøgestrøm og de fleste af
disse lystbåde sejler gennem Smålandsfarvandet.
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Figur 5-1 Sejlruter ved Smålandsfarvandet

Figur 5-1 viser de ni ruter, markeret med blåt, samt intensiteten af skibsfarten, hvor sort viser
den højeste intensitet. Rute 1 og 2, der ligger vest for undersøgelsesområdet, er primært domineret af større kommercielle fartøjer. De fleste fartøjer, som sejler på ruterne i Smålandsfarvandet, er under 50m.
5.1.4

Rekreative områder og aktiviteter

Der er interesser knyttet til roning, badning og surfing, lystsejlads og fritidsfiskeri i området.
Korsør Roklub er snart 104 år. Klubben råder over havkajakker og turkajakker, en dobbelt turkajak, inriggerrobåde 2-4 årers, outriggere, singlescullere, børnehavkajakker og kanoer. Korsør Roklub arrangerer ture rundt om Agersø og Omø /14/.
Ringsted Roklub tilbyder også ture rundt om Agersø. Ringsted Ro‐ og Kajakklub ligger lige ud til
Haraldsted Sø og tilbyder roning og kajaking /15/.
Flere steder vejrer det ”Blå Flag”, som bevis for at strandene og badevandet er helt i top /16/,
herunder langs Agersøs og Omøs kyster hvor der er glimrende muligheder for windsurfing, sejlads og lystfiskeri.

5.1.5

Støj

På havet er der en gruppe af 12 eksisterende vindmøller, ca. 10 km syd for projektområdet, se
Figur 5-4. Støjen fra disse møller indgår i støjundersøgelsen for de planlagte møller /10/.
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Onshore
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På land findes et antal vindmøller i nærheden af projektområdet: en gruppe på 6 møller på det
nordlige Lolland, en mølle på Omø og to på Fejø.
5.2.2

Arealinteresser

Det er væsentligt at afdække, hvorledes miljøafledte effekter af projektet vil medføre udfordringer eller muligheder for de respektive erhvervsgrene, set i forhold til en situation uden projektet
(dvs. 0-alternativet). Fra et befolkningsperspektiv er det væsentligt at afdække, hvorvidt miljøafledte effekter af projektet vil hindre befolkningen (lokalbefolkningen og besøgende) i at udøve
deres erhverv som for eksempel drive landbrug, drive skovbrug osv. i området. Der er yderligere
beskrivelse i fagrapport om arealinteresser /8/.
Skovbrug, landbrug og råstofudvinding
Korridoren for landkablerne indeholder ikke områder med landbrugsarealer. Korridoren indeholder mindre områder med fredskov men ellers ikke områder i konflikt med etablering af kabler eller kabelstation. Korridoren for landkabler indeholder ikke områder med råstofudvinding /8/.
Boliger og institutioner
Korridoren indeholder ikke boligområder og grænser ikke op til eksisterende eller planlagte boligområder. I det åbne land findes enkelte spredte beboelsesejendomme inden for korridoren, jf. Figur 5-2.

Figur 5-2 Planrammer
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Rekreative arealer, herunder naturområder
Kortlægning af rekreative interesser relaterer til stiforbindelser, lystbådehavne, badestrande og
strandjagt. Disse interesser ses illustreret på Figur 5-3. Der er ikke kortlagt vigtige rekreative
områder i de områder, hvor kabel eller kabelstation planlægges placeret. Kabeltrace og kabelstation placeres primært i det åbne land hvor der er stor afstand mellem beboelser.
Kyststrækningen ved ilandføringen er beskyttet natur, herunder en beskyttet sø, Magleby Lung, i
den nordøstlige del af korridoren, og enkelte beskyttede vandhuller og et mindre vandløb /8/.

Figur 5-3 Rekreative interesser

Slagelse byråd har udvalgt turisme og oplevelser som et af fokusområderne i kommunens vision.
Byrådet har afsat midler til prioritering og udvikling af attraktionerne Trelleborg og Tropebyen.
Kommunens overordnede mål er at udvikle et turistområde, der har en stærk position, og som
kan tiltrække nationale og internationale turister. Kultur, oplevelser og bevægelse nævnes i Slagelse Kommunes vision som et rammevilkår for både bosætning, erhvervsudvikling og turisme. I
Slagelse Kommuneplan er landskabet opdelt i fire kategorier: kysten, øerne, købstæderne og det
åbne land, med henblik på at fokusere på udvikling af mulighederne for oplevelser – både naturoplevelser og kulturoplevelser i samspillet derimellem. Af relevans for dette projekt kan følgende
fokusområder nævnes:







Udvikling af oplevelser – f.eks. Trelleborg og Naturpark mellem Skælskør og Bisserup
Udvikling og formidling af erhvervsturismen
Udvikling og udvidelse af campingpladserne
Udvikling af lystbådehavnene – jævnfør projektet Maritimt Knudepunkt
Formidling af turismetilbud – f.eks. stier og oplevelser
Udviklingen af turismen på Agersø og Omø, der medvirker til at forbedre øernes muligheder
for overlevelse

De rekreative interesser i og omkring projektområdet omfatter bl.a.:


Stigsnæs Skov
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Stiforbindelse til Stigsnæs Skov
Både på land og på havet er der jagtinteresser, herunder strandjagt.

Turisme

Omfanget af turisme er relateret til det samlede udbud af forskellige turistmæssige attraktioner i
området, landskabet og naturen, overnatningsmuligheder, restauranter, cafeer m.v. Tabel 5-1 viser antal overnatninger, turismeforbrug og turismeantal baseret på seneste opgørelse fra VisitDenmark /17/.
Der er kun to af kommunens turistattraktioner, som har et betydende besøgstal: Vikingeborgen
Trelleborg med omkring 27.900 besøgende og Isbådmuseet med 26.500 besøgende /18/. Slagelse kommune er derfor ikke nogen væsentlig turistkommune og har ikke en stærk profil som turistdestination på grund af fraværet af egentlige turist ”fyrtårne” ud over Vikingeborgen og Isbådsmuseet. Slagelse kommunes styrke er i højere grad helheden af hele kommunens turisme
profil, der indeholder en mangfoldighed af natur, kultur og historie oplevelser.
Slagelse kommune havde 1.561.000 overnatninger og endagsturister i 2011, hvilket gør kommunen til den femte meste besøgte kommune i Region Sjælland. Turismeforbruget i kommunen
stammer hovedsageligt fra ikke-kommercielle overnatningsformer (dvs. overnatninger i
eget/lånt/familie sommerhus). Det samlede udbud udgør lidt over 41 millioner kroner, hvilket i
procent er højere end regionsgennemsnittet.
Tabel 5-1 Overnatninger, turismeforbrug of turismeandel, Region Sjælland 2011

Som hovedmotiv til at vælge Slagelse kommune som feriested peger tilgængelige kilder på, at
turister primært kommer på grund af naturen. Slagelse kommune byder på en række naturområder. Slagelse Kommunes lange kyststrækning og specielle natur er et stort aktiv i forhold til at tiltrække turister.
Kommunen har relativt mange erhvervsturister, som kommer på arbejds- og forretningsbesøg eller til kurser og konferencer i kommunen. Erhvervsturisterne kommer fordi kommunens store
virksomheder har mange underleverandører, og fordi der, forårsaget af kommunens erhvervsliv,
afholdes en del kurser og konferencer i lokalområdet.
Skælskørs bykerne indeholder mange bevaringsværdige og fredede bygninger, og byen ligger i
naturskønne omgivelser. Det forventes, at disse omgivelser kan være med til at sikre byen fremgang som turistby, idet den ligger perfekt i forhold til at sikre grundlag for overnatning og detailhandel for en kommende naturpark mellem Skælskør og Bisserup.
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Kommunens øsamfund byder på meget forskellige oplevelser. Agersø og Omø er små samfund,
som man kan komme til med båd – enten egen båd eller de færger, der sejler i rutefart til de to
øer fra Stigsnæs. Begge øer har campingpladser og lystbådehavn. Sprogø kan man kun komme
til på enkelte busture i løbet af året. Glænø er landfast med kysten via en dæmning.
Ud over det store antal sommerhuse og erhvervsturismen, der især lever af beliggenheden ”midt
i landet”, er der ingen tydelig specialisering i områdets turisme. Markedsprofilen er primært regional /18/.
I samarbejde med Kalundborg kommune har Slagelse kommune prioriteret fire relativt brede og
delvist overlappende indsatsområder, hvor Kalundborg-Slagelse kommuner vurderes at have
særlige attraktions- og markedsmæssige styrker og potentialer:
1. Kystturisme: Krydstogtturisme, sejlerturisme, øer og halvøer
2. Naturturisme: Aktiv ferie (f.eks. Kragerup Go High), naturvejledere, familieturisme (feriehuse)
3. Kulturturisme: Vikinger (Trelleborg/Tissø), Korsridderbyen Kalundborg, Da Danmark blev
født, museer
4. Erhvervsturisme: Mødeturisme, faglige studieture
De fire områder omfatter summen af alle de oplevelser og serviceydelser, som området yder til
de segmenter af gæster, der knytter sig til de fire forretningsområder. Indsatsområderne trækker
på områdets ressourcer og attraktionsfaktorer inden for kyst, natur, erhverv og kulturarv.
Jagt

Der findes jagtinteresser i området med aktive jagtforeninger i Slagelse, Skælskør og på Omø.
Informationer om omfanget af disse interesser er begrænset.
Kultur og fortidsminder

Der findes fire kendte fund inden for korridoren, som alle er beskyttet af en fortidsmindebeskyttelseslinje. Inden for korridoren findes ingen fredede bygninger, men en enkelt bevaringsværdig
bygning, af høj bevaringsværdi. Der er udpeget et kulturmiljø omkring Borreby. Den sydlige del
af dette kulturmiljø ligger inden for kabelkorridoren.
5.2.4

Støj

Den eksisterende transformerstation ligger i forbindelse med Stigsnæsværket, der består af en
lang række forskellige støjkilder. De nærmeste boliger ligger umiddelbart nord for værket. I forbindelse med støjundersøgelserne har Energinet.dk rettet forespørgsel til Slagelse Kommune om
hvorvidt der foreligger nabohenvendelser om støj fra de eksisterende anlæg. Forespørgslen har
vist, at der ikke registeret sådanne henvendelser /10/.
På land findes et antal vindmøller i nærheden af projektområdet, bl.a. en række møller på det
nordlige Lolland herunder en gruppe på 6 vindmøller. En enkelt vindmølle på Omø og to på Fejø.
Møllernes placering fremgår af Figur 5-4.

SOCIOØKONOMI

Figur 5-4. Eksisterende vindmøller (blå markering), der indgår i undersøgelse af den samlede støj fra
vindmøller. Den planlagte havmøllepark på havet er her til orientering vist med 10 MW vindmøller (rød
markering)
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6.

VURDERING AF VIRKNINGER I ANLÆGSFASEN

6.1

Generelt
Dette afsnit beskriver de direkte afledte miljøkonsekvenser i anlægsfasen, der kan give anledning
til socioøkonomiske påvirkninger. Følgende emner er behandlet, jf. afgrænsning i afsnit 4:
Offshore:

Fiskeri

Jagt

Sejlads

Støj
Onshore:

Jagt

Landskab og visuelle forhold

Arealinteresser, herunder landbrug og skovbrug og råstofinteresser

Turisme, rekreative områder og aktiviteter

Beskæftigelse

Støj
Anlægsfasen for det samlede anlæg er beregnet til ca. 12 måneder. Anlægsarbejderne offshore
er vejrfølsomme, vil være mest intensive i forårs- og sommermånederne, og vil som udgangspunkt foregå 24 timer i døgnet. Anlægsarbejderne på land forgår primært indenfor normal arbejdstid.
Den mest støjende aktivitet er ramning af monopæle til møllefundamenter. Tiden til ramning af
et enkelt møllefundament er 4 – 6 timer, og den samlede tid for 3 MW møller (66 stk.) og 10 MW
møller (20 stk.) er hhv. 250 – 400 timer og 80 – 120 timer.

6.2

Offshore

6.2.1

Fiskeri

Den samlede effekt på fiskeriet afhænger af hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der vil blive anvendt under anlægsfasen og på de generelle påvirkninger af fiskebestanden i området. På nuværende tidspunkt vides ikke præcist, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der vil blive taget. Som
”worst case” scenarie antages, at fiskeri indenfor mølleområdet ikke tillades under anlægsarbejderne.
På bagrund af kortlægningen af de seneste 10 års fiskeri er det vurderet, at der kan være mindre
påvirkning, afledt af et midlertidigt forbud mod at fiske inden for projektområdet, for den begrænsede lokale gruppe fiskere med garnbåde der benytter Omø Stålgrunde. Påvirkningen i øvrigt overordnet vurderes at indebære ubetydelige økonomiske konsekvenser for fiskeriet /3/.
Effekten på fiskeriet som følge af påvirkninger på fiskeribestanden i anlægsfasen forventes at
være ubetydelig. Selvom fiskene forlader nærområdet i de perioder, hvor anlægsaktiviteter og
støjniveauet er mest intensivt, forventes det, at fiskene hurtigt vil vende tilbage til deres habitat,
når anlægsarbejdet er ophørt.

6.2.2

Jagt

6.2.3

Sejlads

Der vurderes ikke at være socioøkonomiske konsekvenser, da undervandsjagt typisk foregår
kystnært og på mindre vanddybder end undersøgelsesområdet.

Det vurderes, jf. rapport for sejlads /4/, at der er rigelig plads omkring mølleområdet til passage
for lystbåde og fiskefartøjer og effekten fra møllerne vurderes ubetydelig for lystfartøjer og lokale
fiskefartøjer og ”neutral/ingen" for kommercielle trafik.
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Tilsvarende vurderes mulige socioøkonomiske konsekvenser af påvirkninger på sejladsen at være
ubetydelige.
6.2.4

Støj

Støj kan have en negativ indflydelse på efterspørgslen efter sommerhuse og sommerhusudlejning
med deraf følgende fald i salg eller udlejning og indtægtsgrundlag for berørte sommerhusejere.
Som det ses af Figur 6-1 er kysten ved sydspidsen af Omø og Agersø, Vejrø og nordspidsen af
Lolland beliggende indenfor et område hvor støjniveauet kan nå op 40 -55 dB(A) ved ramning af
møllefundamenter /10/.

Figur 6-1 10MW havmøller - antal beboelser hvor støjniveauet i anlægsfasen er større end 40 dB (A)

Der vil være en støjpåvirkning især om natten, men på grund af afstanden til kysten vil en eventuel støjpåvirkning være lille.
Den samlede tid til ramning i aften og dagtimer anslås til 40 – 60 timer (halvdelen af samlede tid
til ramning) svarende til omkring 10 dage hvor vurderingskriteriet på 40 dB(A) for aften og nat
ikke kan overholdes. Omfanget af anlægsaktiviteter og deraf følgende støj vurderes ikke at have
nogen væsentlig betydning for sommerhusejeres indtægtsgrundlag, og den socioøkonomiske effekt vil være ubetydelig.
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Onshore
Jagt

I anlægsfasen kan der være påvirkninger af rekreative kystnære områder. Etablering af søkabler
kan skabe midlertidige barriereeffekter og restriktioner, som kan være til gene for eksempelvis
undervandsjagt. Derfor kan der forekomme nogle kortvarige, men stor set ubetydelige påvirkninger.
6.3.2

Visuelle forhold

Havmølleparken vil opleves som dominerende fra Omø, Agersø, Storebæltskysten på Sjælland og
på Vejrø. Havmøllerparken vil opleves som et forstyrrende element fra den Sydsjællandske Dobbeltkyst fra Glænø til Bisserup strand, på Fejø og Femø, samt på den nordlige del af Langeland
ved Snøde strand og Nordstrand /6/.
Efterhånden som møllerne opstilles vil denne visuelle effekt gradvis materialiseres og kan have
en socioøkonomisk effekt i form af påvirkning af f.eks. sommerhusværdier og turisme. Påvirkningen vil være lille, regional og kortvarig.
6.3.3

Arealinteresser

Landbrug og skovbrug
Nedgravningen af kabler vurderes ikke at være i modstrid med Slagelse kommunes overordnede
kommuneplan og de respektive lokalplaners retningslinjer for anvendelse af landbrugsområder.
I anlægsfasen påregnes der ingen konsekvenser, da der ikke ligger landbrugsarealer indenfor arbejdsbæltet omkring kabeludgravningen.
For det eksisterende skovbrug vil effekten af projektet være stærkt begrænset. Korridoren for
landkabler indeholder områder med fredskov. Kabelkorridorerne rummer områder, der er udpeget som negativområder, hvor skovrejsning ikke er ønsket, hvilket ikke er i konflikt med etablering af kabler eller kabelstation. Der er udlagt positivområder omkring Stigsnæs Skov, langs
Stigsnæs Landevej og omkring Friheden ved Østerhovedvej, hvor skovrejsning er ønsket.
Naturinteresser
Korridoren for landkablerne berører kysten og det åbne land. Derudover rummer øerne i Smålandsfarvandet værdier i forhold til rekreative muligheder og turisme.
Der er en potentiel væsentlig påvirkning ved begge ilandføringer, hvor et større sammenhængende beskyttet naturområde skal passeres. Magleby Lung, den beskyttede sø, kan ligeledes blive påvirket af projektet, i det tilfælde at kablerne placeres i den nordlige del af den østlige korridor. Påvirkning af Magleby Lung kan undgås ved indsnævring af den østlige korridor.
Det nedgravede eller underborede kabel vurderes samlet ikke at påvirke mulighederne for anvendelsen og adgang til natur arealerne i negativ retning, bortset fra nogle midlertidige gener i
forbindelse med anlægsfasen. Efter afslutningen af anlægsarbejdet forventes det, at adgang hurtigt vil blive reetableret. Både fastboende og turister vil opleve kortvarige gener som følge af
nedgravningen af kabler.
På trods af at arealanvendelsen til skovbrugsformål indenfor de udpegede projektområder er prioriteret i kommuneplanerne, vurderes den overordnede påvirkning på landbrugs- og skovproduktion og naturinteresser i anlægsfasen at være ubetydelig.
6.3.4

Turisme og rekreative områder og aktiviteter

I anlægsfasen vil projektet kunne påvirke turisme generelt og anvendelse af rekreative områder
på grund af de gener, som opstår i forbindelse med anlægsarbejdet (f.eks. støj, støv, restriktioner i forhold til adgang til arbejdsområdet) og visuelle påvirkninger som opstår på grund af anlægsarbejdets synlighed fra land. Lokalt baserede fritidsaktiviteter som lystsejlads, roning, windsurfing, dykning og badning m.v. kan potentielt blive påvirket.
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I anlægsfasen kan der være påvirkninger af de rekreative kystnære områder. Etablering af søkabler kan skabe midlertidige barriereeffekter og restriktioner som kan være til gene for eksempel for lystsejlads, windsurfing, roning, lystfiskeri og undervandsjagt. Påvirkningen vil afhænge af
tidspunktet for anlægsarbejdet, dvs. påvirkningen er størst i sommerhalvåret. Påvirkningen på
vandbaserede kreative aktiviteter vurderes at være ubetydelig, lokal og kortvarig.
Nedgravning af elkabler og opførelse af kabelstation vil ikke være i konflikt med Slagelse kommuneplanernes retningslinjer for større uforstyrrede landskaber. Der vil kunne være midlertidige
gener i forbindelse med anlægsarbejdet. Efter afslutningen af anlægsarbejdet forventes at stierne
hurtigt vil blive fuldt trafikable igen. Både fastboende og besøgende fodgængere og cyklister vil
opleve kortvarige gener som følge af nedgravningen af kabler. Disse gener vil kunne påvirke adgang til rekreative områder midlertidigt, såfremt stierne lukkes under anlægsarbejdet og kan
medføre forlængelse af rejsetid.
Der findes fem beskyttede diger inden for korridoren. De er primært placeret i en nordsydgående retning, og derved er der høj sandsynlighed for, at de kan blive krydset af kablerne.
Såfremt den østlige korridor indsnævres vil påvirkningen dog reduceres væsentligt.
Det vurderes, at selve anlægsarbejdet ikke vil medføre større hindringer for turisters og bosiddendes evne til at bevæge sig i og anvende de rekreative arealer i området, samt adgang til fredede fortidsminder og bygninger. Projektets påvirkninger på turisme og adgang til rekreative områder og aktiviteter i anlægsfasen vurderes at være ubetydelig, lokal og kortvarig.
Den overordnede påvirkning på turisme, rekreative områder og aktiviteter vurderes at være ubetydelig.
6.3.5

Beskæftigelse

Store vindmølleparker er underlagt en række udbudsregler og EU-direktiver, så der ikke kan fastsættes regler om at købe ydelser lokalt. Projekter i størrelse som Smålandsfarvandet havmøllepark kan næppe undgå at have betydning for lokalområdet alene som følge af de netværk, der
skabes. Der er officielle skøn for virkningen på beskæftigelsen af de kommende kystnære mølleparker, men AE har lavet en vurdering for 3F af den beskæftigelsesmæssige effekt af kystnære
mølleparker /19/, som bygger på bl.a. erfaringer fra Anholt havmøllepark.
Rapporten fra AR anslår, at der til etableringen af Anholt havvindmøllepark er medgået omkring
1.000 mandeår, med involvering af omkring 3.000 beskæftigede. Hvis også fremstilling af mølledele medregnes, har der været omkring 8.000 beskæftigede. Etablereingen af havmølleparken
har sikret lokal jobskabelse til 330 medarbejdere gennem DJURS Wind Power, som er et netværk
etableret i Grenå og på Djursland afledt af havmølleprojektet.
Arbejder involveret i etableringen omfatter geotekniske og geofysiske undersøgelser, installation
af møller, generatorer og gearkasser, fundamenter, servicefartøjer og installationsfartøjer, lægning af forbindelseskabler og opstilling af drifts- og vedligeholdelsesbygning.
I Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rapport fremgår der en tommelfingerregel om, at for hver
installeret MW skabes der ca. 15 job. Dette fremgår af, hvor jobeffekten er opdelt på direkte og
indirekte fremstilling, anlæg/installation samt anden servicebeskæftigelse. Som i det ses i Tabel
6-1 er langt hovedparten inden for den direkte og indirekte fremstillingsproces, mens kun en
mindre andel af beskæftigelsesløftet ligger i selve opsætningen af vindmøllen.
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Tabel 6-1 Potentielt Beskæftigelsesløft

Job pr. MW
Fremstilling af vindmøller – direkte

7,5

Fremstilling af vindmøller – indirekte

5,0

Anlæg og installation

1,2

Drift og vedligehold

-

Anden direkte beskæftigelse (diverse serviceydelser)

1,3

Beskæftigelse i alt

15,1

For Smålandsfarvandet mølleparken, med en effekt på det halve af Anholt havmøllepark, kan antages at der i anlægsfasen skabes ca. 500 jobs, hvoraf ca. halvdelen er direkte afledt af anlægsarbejde og installation, og den anden halvdel tilsvarende beskæftiget med serviceydelser. På dette grundlag kan med rimelighed forventes en lokal jobskabelse i størrelsesorden ca. 200 arbejdspladser. Derudover kan der være indirekte beskæftigelsesmæssige effekter på andre erhverv,
som dog er vanskelig at kvantificere, da der ikke forlægger sammenlignelige økonomiske analyser. Den overordnede påvirkning på beskæftigelse vurderes at være positiv, regional og kortvarig.
6.3.6

Støj

Vurdering af de socioøkonomiske konsekvenser i anlægsfasen er baseret på vurdering af støj fra
den allerede eksisterende transformerstation ved Stigsnæsværket, med en lang række forskellige
støjkilder, og støjberegninger fra det planlagte arbejde, jf. støjrapport /10/. . De nærmeste boliger ligger umiddelbart nord for værket. Stationen udbygges ikke, men tilsluttes et nyt nedgravet
kabel.
Støjberegninger viser, at anlægsarbejder, der udføres inden for normal arbejdstid, ikke forventes
at give anledning til væsentlig støj over 70 dB(A) ved boliger, bortset fra eventuelle situationer
hvor anlægsarbejder gennemføres tæt på boliger (mindre end 35 meter). Vurderingskriteriet på
70 dB(A) i dagtimerne overholdes.
Omfanget af anlægsaktiviteter og deraf følgende støj vurderes ikke at have nogen betydelig socioøkonomisk påvirkning.

6.4

Samlet virkning
Vurdering af de samlede miljøafledte socioøkonomiske påvirkninger som følge af Smålandsfarvandet Havmøllepark i anlægsfasen er opsummeret i Tabel 6-2.
Tabel 6-2 Sammenfatning af påvirkningerne i anlægsfasen

Påvirkning

Intensitet

Udbredelse

Varighed

Overordnet
betydning

Fiskeri

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig

Jagt

Lille

Lokal

Kort

Neutral/ingen

Ingen/Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig
Ubetydelig

Offshore

Sejlads
Støj
Onshore
Jagt

Lille

Lokal

Kort

Visuelle forhold

Lille

Regional

Kort

Ubetydelig

Arealinteresser

Lille

Lokal

Kort

Neutral/ingen
Ubetydelig

Turisme
Beskæftigelse
Støj

Lille

Lokal

Kort

Lille/mellem

Lokal/National

Kort

Positiv

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig
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Anlægsarbejdet vil ikke medføre større hindringer for turisters og bosiddendes evne til at bevæge
sig i og anvende de rekreative arealer i området. Anlægsarbejdets påvirkning på omfanget af turisme og adgang til rekreative områder og aktiviteter vil være kortvarig og lokal.
Undersøgelsesområdet indeholder ikke boligområder og grænser ikke op til eksisterende eller
planlagte boligområder. I det åbne land findes enkelte spredte beboelsesejendomme inden for
undersøgelsesområdet. Anlægsarbejdet vil primært foregå i dagtimerne og i en begrænset periode, og påvirkningen på befolkningens livskvalitet vil derfor være lokal og kortvarig.
Den visuelle påvirkning af landskabet under anlægsfasen vurderes ikke at påvirke befolkningens
livskvalitet da synligheden og refleksioner fra møllevingerne ikke vil udgøre en påvirkning før hen
imod afslutningen af havanlæggets konstruktion.
Anlægsarbejdet vil medføre en positiv påvirkning på beskæftigelsen i Slagelse kommune både
gennem direkte beskæftigelse og gennem indirekte påvirkninger af lokale erhvervsdrivende i
form af øget omsætning.

SOCIOØKONOMI

7.

VURDERING AF VIRKNINGER I DRIFTSFASEN

7.1

Generelt
Dette afsnit beskriver de direkte afledte miljøkonsekvenser i driftsfasen, der muligvis kan give
anledning til socioøkonomiske påvirkninger. Følgerne emner behandlet:
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Offshore:

Fiskeri

Jagt

Sejlads

Støj
Onshore:

Jagt

Landskab og visuelle forhold, ejendomsværdi

Arealinteresser

Turisme, rekreative områder og aktiviteter

Beskæftigelse

Støj
7.2

Offshore

7.2.1

Fiskeri

De socioøkonomiske konsekvenser vurderes på baggrund af potentielle påvirkninger på fiskeriet i
driftsfasen fra oprettelsen af permanente sikkerhedszoner og påvirkninger af fiskebestanden i
området. Som ”worst case” scenarie antages, at alt fiskeri indenfor mølleområdet forhindres. I
dag forekommer stort set ikke fiskeri indenfor undersøgelsesområdet, hverken trawl- eller garnfiskeri eller muslingefiskeri.
Udover selve mølleparken, planlægges nedlægning af ilandsføringskabel der forbinder mølleparken med en transformerstation på land. På baggrund af dansk lovgivning om beskyttelse af søkabler og undersøiske rørledninger, forventes en 400 meter bred fiskeriforbudszone etableret,
som vil have en konsekvens for fiskeriet, når redskaberne skal ”lettes op” ved hver passage.
Eftersom der er meget begrænset fiskeri i området vil en fiskeriforbudszone have lille eller ubetydelig socioøkonomiske konsekvens. Oprettelsen af beskyttelseszoner langs ilandføringskablet
vurderes ikke at få væsentlige konsekvenser for garnfiskeriet, da omfanget af garnfiskeriet er
småt.
Den overordnede påvirkning for de lokale fiskere vurderes at være moderat idet et fiskeriforbud
vil nødvendiggøre en omlægning af fiskeriet, der foregår indenfor området, til nærliggende områder. Dette vil især påvirke trawlfiskerne, da deres trawlruter vil blive afbrudt af et fiskeforbud.
Ændringer af fiskebestande i området vil være af lille og lokal betydning og med ubetydelige
økonomiske konsekvenser for fiskeriet.

7.2.2

Jagt

7.2.3

Sejlads

Som for anlægsfasen vurderes der ikke at være socioøkonomiske konsekvenser da undervandsjagt typisk forgår kystnært og på mindre vanddybder end undersøgelsesområdet.

Mølleområdet anvendes ikke af den kommercielle trafik. De sejlruter, som anvendes af den
kommercielle trafik, er placeret i tilstrækkelig afstand fra mølleområdet, og den kommercielle
trafik vil overordnet ikke ændre sejlmønster som følge af havmølleparken, og der vil ikke være
betydelige socioøkonomiske konsekvenser.
Undersøgelsesområdet er mest brugt af lokale fiskefartøjer og lystfartøjer. Derfor vil der i driftsfasen kunne forventes langvarige, dog ubetydelige, påvirkninger på lystsejlads. Selvom det tilla-
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des for lystfarttøjer og små fiskebåde at sejle i mølleområdet, vil nogle antagelig benytte en rute
vest om mølleområdet, hvilket kan øge risikoen for skib-skib kollisioner.
7.2.4

Støj

Støjberegninger med inddragelse af eksisterende vindmøller på land og de nye kystnære havmøller viser støjniveau ved kysten mellem 17 og 31 dB(A) og grænseværdierne for støj fra vindmøller, maks. 44 dB(A) ved 8 m/s, er dermed overholdt. Støj fra havmøllerne vurderes derfor ikke at
have betydelig påvirkning af befolkningens livskvalitet eller afledte socioøkonomiske effekter.
7.3

Onshore

7.3.1

Jagt

De landbaserede dele af anlægget omfatter landkabler og koblinger til en eksisterende station i el
transmissionsnettet. Det vurderes ikke, at landanlæggene vil medføre væsentlige hindringer for
kystfiskeri og jagtmuligheder. Nedgravning af elkabler vurderes ikke at være i konflikt med eksisterende jagtsteder. Den samlede påvirkning på jagtinteresser vurderes ubetydelig.
7.3.2

Landskab og visuelle forhold, ejendomsværdi

I driftsfasen vil de centrale potentielle påvirkninger være forbundet til de visuelle ændringer i
kystlandskabet, der opstår som resultat af synligheden fra land. En havmøllepark betyder en ændring i den visuelle oplevelse af landskabet og havudsigten.
Som nævnt i 6.3.2 vil havmølleparken opleves som dominerende fra Omø, Agersø, Storebæltskysten på Sjælland og på Vejrø. Havmøllerparken vil opleves som et forstyrrende element fra den
Sydsjællandske Dobbeltkyst fra Glænø til Bisserup strand, på Fejø og Femø, samt på den nordlige del af Langeland ved Snøde strand og Nordstrand.
Sommerhusområderne kan blive påvirket indirekte af havmølleparken i kraft af de visuelle forhold. Påvirkningen vil dog være begrænset til de helårsbeboelser og sommerhuse, som er beliggende med direkte havudsigt og vil derfor overordnet set være begrænset. Det kan ikke udelukkes, at ejendomspriserne for både helårsboliger og sommerhuse i området kan påvirkes negativt
af havmølleparken. Hvor stor en effekt havmølleparken har på prisudvikling og salgstider er afhængig af faktorer som afstand til havmølleparken, opstillingsmønster og møllernes størrelse. Et
studie fra Sverige konkluderer at huspriserne i forbindelse med landbaserede møller bliver negativt påvirket af både de visuelle forhold og tætheden til etablerede landanlæg /20/. Derimod er
der ikke fundet tegn på påvirkning af udlejning af sommerhuse. Gennem Værditabsordningen
(Klima-, Energi-, og Bygningsminisiteriet 2013) er der etableret mulighed for at rejse krav om
værditabserstatning for naboer til kommende vindmøller. Betingelserne for erstatning er nærmere beskrevet bl.a. på Energinet.dk hjemmeside.
Effekten på socioøkonomiske forhold som følge af den visuelle påvirkning vurderes at være moderat.

7.3.3

Arealinteresser

Landbrug og skovbrug
I driftsfasen må der påregnes begrænsninger for skovdrift, idet der af sikkerhedsmæssige årsager ikke må vokse træer og buske med dybe rødder i et bælte omkring tracéet. Hvilken værdimæssig konsekvens dette vil have beror på en afvejning i forhold til en alternativ udnyttelse af
de pågældende arealer sammenholdt med værdien ved salg af fældede træer. Den overordnede
socioøkonomiske effekt vurderes at være neutral/ingen.
7.3.4

Turisme og rekreative områder og aktiviteter

Kabelstationen placeres i et område der i dag anvendes til erhvervsformål og vil i driftsfasen derfor ikke resultere i støjgener og adgangsregulering for nærliggende beboelser. Ved at etablere et
beplantningsbælte omkring anlægget vil kabelstationen i meget begrænset omfang blive synlig
fra de omkringliggende områder. Der ligger endvidere ingen prioriterede badestrande nær ilandføring.
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Der kan potentielt være en vis indflydelse på tilstrømningen af turister til området med afledte
effekter på indtægtsgrundlaget for erhvervsdrivende, der hovedsagligt har deres hovedindtægt
fra turisme så som sommerhusudlejer, butikker, kiosker, m.v.
Ifølge VisitDenmark adskiller turismen i Region Sjælland sig fra resten af landet, ved at en større
andel turister benytter ikke-kommercielle overnatningsformer. Dette skyldes, at regionen tiltrækker flere turister til ferietyperne besøg hos familie/venner og ferie i eget eller lånt sommerhus
/17/.
Turismen har en direkte økonomisk effekt i form af sommerhusudlejning, omsætning i detailhandlen m.m. og en indirekte i form af håndværkere, som er beskæftiget med vedligeholdelse af
sommerhuse. Der foreligger ikke empiriske data, der kan kvalificere lokale effekter i forhold til
antal arbejdspladser/årsværk, der er afledt af turisme. Tilgængelige data på kommuneplan fra
VisitDenmark indikerer, at kategorien erhvervsservice samlet udgør 158 årsværk i Slagelse
kommune.
En mulig positiv afledt effekt kan være en stigende interesse for at opleve havmølleparken på tæt
hold både blandt beboere i området samt blandt turister udefra. Hvor stor effekten på turisttilstrømningen vil være er afhængig af hvor stor succes Slagelse kommune, i samarbejde med VisitVestsjælland, har i at brande projektet som en lokal attraktion. I forhold til erhvervsturisme
vurderes at der ingen påvirkning er, da erhvervsturister hovedsagligt består af gæster ved kursussteder/hoteller, som vægter andre parametre højere, f.eks. pris og beliggenhed.
De identificerede effekter i forhold til turisme og rekreative aktiviteter vurderes overordnet som
værende meget begrænsede. Ligeledes vurderes at den oplevelsesmæssige værdi af landskaberne i de rekreative områder ikke vil blive væsentligt forringet.
7.3.5

Beskæftigelse

7.3.6

Støj

For Anholt havmøllepark, med en effekt på 400 MV, er anslået en varig beskæftigelseseffekt forbundet med drift og vedligehold af parken på ca. 70-100 personer/20/. For Smålandsfarvandet
havmøllepark, med effekt 200 MV, kan den tilsvarende effekt forventes at være i størrelsesorden
35-50 personer, hvoraf i størrelsesorden 10-20 kan forventes at være bosiddende i Slagelse
kommune.

Selve landkablet vil ikke udgøre en støjkilde i driftsfasen. Støjen i driftsfasen er begrænset til støj
fra de eksisterende stationer. Støjpåvirkningen fra udvidelse af eksisterende transformerstationer
vil være meget lille, fordi nye tekniske installationer støjer væsentlig mindre end ældre.
Ved at placere kabelstationen mindst 115 meter fra bolig -, sommerhus - eller rekreative områder, og mindst 70 meter fra enkeltliggende boliger, kan grænseværdier for støj overholdes.
Da vejledende grænseværdier for støj overholdes, vurderes projektet ikke at medføre væsentlig
påvirkning af befolkningens generelle livskvalitet, men der kan være en mindre påvirkning af pris
og salgstider for nærliggende beboelsesejendomme.

7.4

Samlet virkning
Vurdering af de samlede miljøafledte socioøkonomiske påvirkninger i driftsfasen er opsummeret i
Tabel 7-1.
Tabel 7-1 Sammenfatning af påvirkningerne i driftsfasen

Påvirkning

Intensitet

Udbredelse

Varighed

Overordnet betydning

Offshore
Fiskeri
Jagt
Sejlads

lille

Lokal

Lang

Moderat

Ingen

Lokal

Lang

Ubetydelig

Lille

Lokal

Lang

Ubetydelig
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Lille

Lokal

Lang

Ubetydelig

Ingen/lille

Lokal

Lang

Ubetydelig

Mellem

Regional

Lang

Moderat

Lille

Lokal

Lang

Neutral/ingen
Ubetydelig

Onshore
Jagt
Visuelle forhold, ej. Værdi
Arealinteresser
Turisme
Beskæftigelse
Støj

Lille

Lokal

Lang

Mellem

Lokal/regional

Lang

Positiv

Lille

Lokal

Lang

Ubetydelig
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8.

VURDERING AF VIRKNINGER I AFVIKLINGSFASEN

8.1

Generelt
Dette afsnit beskriver de direkte afledte miljøkonsekvenser i afviklingsfasen, der muligvis kan give anledning til socioøkonomiske påvirkninger. Afviklingen af projektet vil omfatte nedtagning af
havmøller, fjernelse af kabler i jord, fjernelse af kabelstationer og fjernelse af installationer på
transformere.
Påvirkningerne i afviklingsfasen vurderes at være sammenlignelige med og i samme størrelsesorden som i anlægsfasen og de samme temaer vurderes:
Offshore:

Fiskeri

Jagt

Sejlads

Støj
Onshore:

Jagt

Landskab

Arealinteresser

Turisme, rekreative områder og aktiviteter

Beskæftigelse

Støj

8.2

Offshore

8.2.1

Fiskeri

8.2.2

Jagt

8.2.3

Sejlads

Påvirkning under selve nedtagningen vil svarer til opstillingen af møllerne i anlægsfasen. Efter
nedtagning af møllerne, såfremt fundamenterne eller andre strukturer efterlades på havbunden,
kan de være til gene for bundtrawl og derfor påvirkning for fiskerne. 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.

Som i anlægsfasen vurderes der ikke at være socioøkonomiske effekter, da undervandsjagt typisk forgår kystnært og på lavere dybder end undersøgelsesområdet. Eventuel undervandsjagt i
området ville kunne opleve en forbedring i faunaen som følge af reveffekten fra evt. efterladte
strukturer på havbunden.

Typen og intensiteten af påvirkningerne i afviklingsfasen er vurderet at svare til påvirkningerne i
anlægsfasen. Den samlede betydning af indvirkningen i afviklingsfasen anses for at være ubetydelig for trafikken med lystfartøjer og lokale fiskefartøjer og neutral/ingen for kommerciel trafik.
Som for anlægsfasen vurderes socioøkonomiske konsekvenser af påvirkning på sejlads at være
ubetydelig.

8.2.4

Støj

8.3

Onshore

8.3.1

Jagt

Afviklingsfasen vil ikke være forbundet med ramning af pæle til fundamenter, og støjpåvirkningen vil derfor være væsentlig mindre end i anlægsfasen. Der vurderes at være ingen eller ubetydelige socioøkonomiske konsekvenser.

Demontering af kabelstationer og de installationer, der er etableret på transformerstationerne
samt fjernelse af kabler i jorden vil have de samme ubetydelige/kortvarige konsekvenser som
svarer til i anlægsfasen.
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Visuelle forhold

Nedtagningen af møllerne vil fjerne den visuelle påvirkning, som møllerne repræsenterer efter
opstilling. Om nogen effekt af socioøkonomisk karakter, som følge af dette forhold, vurderes den
at være positiv.
8.3.3

Arealinteresser

Landbrug og skovbrug og
Afviklingsfasen forventes, i lighed med anlægsfasen, ikke at føre til betydelige negative påvirkninger i forhold til landbrugs- og skovproduktionen, da aktiviteterne i forhold til landanlæggende
vil være relativt begrænsede.
8.3.4

Turisme og rekreative områder og aktiviteter

Nedtagning af kabelstationer og øvrige installationer etableret på transformerstationerne, samt
fjernelse af kabler vil i lighed med anlægsfasen have ubetydelige, kortvarige påvirkninger.
8.3.5

Beskæftigelse

8.3.6

Støj

Afviklingsfasen forventes, i lighed med anlægsfasen, at føre til en øget beskæftigelse i Slagelse
kommune.

Støj i afviklingsfasen vil være af lignende karakter som i anlægsfasen og socioøkonomiske konsekvenser vurderes, i lighed med anlægsfasen, at være ubetydelige.
8.4

Samlet virkning
Vurdering af påvirkningerne er opsummeret i Tabel 8-1.
Tabel 8-1 Sammenfatning af påvirkningerne i afviklingsfasen

Påvirkning

Intensitet

Udbredelse

Varighed

Overordnet
betydning

Fiskeri

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig

Jagt

Lille

Lokal

Kort

Neutral/ingen

Ingen/Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig

Jagt

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig

Visuelle forhold

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig

Arealinteresser

Ingen/Lille

Lokal

Kort

Neutral/ingen
Ubetydelig

Offshore

Sejlads
Støj
Onshore

Turisme
Beskæftigelse
Støj

Lille

Lokal

Kort

Mellem

Lokal/regional

Kort

Positiv

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig
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KUMULATIVE EFFEKTER
En planlagt Omø Syd Havmøllepark, antagelig med 40 stk. 8 MW møller, grænsende op til Smålandsfarvandet Havmøllepark mod vest, kan have en kumulativ effekt på flere af de miljøparametre, der betragtes og dermed også på miljøafledte socioøkonomiske påvirkninger.

10. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER
Der er ikke identificeret påvirkninger som vurderes at kræve afværgeforanstaltninger.

11. OVERVÅGNING
Der vurderes ikke at være behov for særskilt overvågning af projektets påvirkning på socioøkonomiske forhold.

12. TEKNISKE MANGLER OG/ELLER MANGLENDE VIDEN
Der er ingen manglende viden i forhold til de problemstillinger med miljørelaterede påvirkninger,
der er indeholdt i nærværende vurdering.
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13. KONKLUSION
Den overordnede vurdering af miljøafledte socioøkonomiske påvirkninger i hhv. anlægs-, driftsog afviklingsfasen samt kvaliteten af de data, der er anvendt, er opsummeret i Tabel 13-1 og Tabel 13-2 for henholdsvis offshore og onshore.
Tabel 13-1 Sammenfatning af påvirkningerne offshore

Sandsynlig virkning

Samlet betydning

Grundlag for vurdering

PÅVIRKNING PÅ SOCIOØKONOMI
Anlægsfasen
Fiskeri

Ubetydelig

3

Neutral/ingen

2

Sejlads

Ubetydelig

3

Støj

Ubetydelig

3

Moderat

3

Jagt

Ubetydelig

2

Sejlads

Ubetydelig

3

Støj

Ubetydelig

3

Afviklingsfasen
Fiskeri

Ubetydelig

3

Jagt

Driftsfasen
Fiskeri

Jagt

Neutral/ingen
Positiv

2

Sejlads

Ubetydelig

3

Støj

Ubetydelig

3

Samlet betydning

Grundlag for vurdering

Anlægsfasen
Jagt

Ubetydelig

2

Visuelle forhold

Ubetydelig

3

Arealinteresser

Neutral/ingen
Væsentlig

3

Ubetydelig

2

Tabel 13-2 Sammenfatning af påvirkningerne onshore

Sandsynlig virkning
PÅVIRKNING PÅ SOCIOØKONOMI

Turisme og rekreative område
Beskæftigelse

Positiv

2

Støj

Ubetydelig

3

Driftsfasen
Jagt

Ubetydelig

2

Visuelle forhold

Moderat

3

Arealinteresser

Neutral/ingen
Væsentlig

3

Ubetydelig

2

Positiv

2

Støj

Ubetydelig

3

Afviklingsfasen
Jagt

Ubetydelig

2

Visuelle forhold

Ubetydelig
Positiv

3

Arealinteresser

Neutral/ingen

3

Ubetydelig

2

Positiv

2

Ubetydelig

3

Turisme og rekreative område
Beskæftigelse

Turisme og rekreative område
Beskæftigelse
Støj
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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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