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1. SAMMENFATNING 

Denne rapport redegør for de mulige som følge af miljøeffekter afledte socioøkonomiske effekter 

ved etablering, drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøllepark. Rapporten beskriver miljøafledte 

socioøkonomiske konsekvenser af projektet på havet og på land. 

For de undersøgte emner er fundet ubetydelige påvirkninger med en enkelt undtagelse for visuel-

le forhold i driftsfasen, hvor påvirkningen kan være mindre. Ligeledes er påvirkningerne lokale, 

med undtagelse af visuelle forhold i driftsfasen, som kan have regional udbredelse. 

Anlægsfasen omfatter etablering af havmøllepark, søkabler, kabler på land og kabelstationer. På-

virkninger i anlægsfasen vil være kortvarige og af ubetydelig intensitet. Støj fra ramning af mo-

nopæle til fundamenter vil kunne berøre beboelser og sommerhuse i kystområdet på Røsnæs og 

Sejerø, men det er af så kort varighed, at det overordnet set vurderes af ubetydelig socioøkono-

misk påvirkning. Der forventes at være en positiv beskæftigelsesmæssig effekt. 

I driftsfasen kan den visuelle påvirkning i havmøllernes nærzone på Sjælland og Sejerø være re-

gional og af mellem intensitet, overordnet vurderet til mindre påvirkning. Dette vurderes at kun-

ne 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 ho-

vedindtægt fra turisme. En mulig positiv afledt effekt kan være en stigende interesse for at ople-

ve 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, fjer-

nelse af kabelstationer og fjernelse af installationer på transformere. Påvirkningerne i afviklings-

fasen 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 væ-

sentlig mindre støj end for anlægsfasen. I forhold til det visuelle vil nedtagning af havmøllepar-

ken fjerne den visuelle påvirkning som møllerne repræsenterer; om nogen effekt heraf i socio-

økonomisk sammenhæng, vil den antagelig være positiv. Afvikling af havmølleparken forventes 

at bibringe en positiv beskæftigelsesmæssig effekt tilsvarende anlægsfasen. 
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2. INTRODUKTION 

Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale for perio-

den 2012 - 2020. Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energifor-

syning 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 plan-

dokumenter 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 Sejerø Bugt 

Havmøllepark. Havmølleprojektet består af havmølleparken, placeret indenfor et ca. 60 km2 un-

dersøgelsesområde, beliggende nord for Kalundborg ca. 4 km fra kysten, samt søkabler, der for-

binder 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 so-

cioøkonomiske forhold primært i lokalområdet som følge af projektet på havet og på land. 
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3. PROJEKTBESKRIVELSE 

3.1 Projektet generelt 

Havmølleprojektet i Sejerø Bugt omfatter en havmøllepark med tilhørende landanlæg for tilslut-

ning til det eksisterende eltransmissionsnet. Havmølleparken skal placeres ca. 4 km fra kysten 

nord for Røsnæs. 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 Sejerø Bugt Havmøllepark. 

Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via søkabler til land, hvor den via nedgravede 

landkabler og mulige nye kystnære kabelstationer tilsluttes eksisterende stationsanlæg i eltrans-

missionsnettet. 

 

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, jf. Figur 3-1. Fra ilandførings-

punkterne planlægges landkabler etableret inden for en ca. 300 m bred og op til ca. 22,5 km lang 

kabelkorridor. Korridoren forløber overordnet fra kysten evt. via stationsanlægget på Røsnæs i en 

bue øst om Kalundborg via stationsanlægget ved Novo Syd og videre til 400 kV stationsanlægget 

ved Asnæsværket syd for Kalundborg. 
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Endelig er der udpeget områder til mulig etablering af nye kystnære kabelstationer mellem iland-

føringspunkterne og de eksisterende stationsanlæg. 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 kan således blive tale om tilslutning til én eller flere af ovennævnte stati-

onsanlæg, og der skal eventuelt etableres en ny kystnær kabelstation på Røsnæs. 

 

Om havmølleparken skal realiseres vil blive afgjort i forbindelse med et udbud, der først gennem-

føres, når Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)-redegørelsen for havmølleparken foreligger. Først 

når og hvis der indgås koncessionsaftale for havmølleparken, vil projektets udformning blive en-

deligt fastlagt. 

 

Hvis Sejerø Bugt 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 forvente-

de levetid er omkring 30 år. 

 

3.2 Installationer på havet 

Havmølleparkens endelige placering, opstillingsmønster, mølletyper mv. inden for 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 66 stk. 3MW møller). Alternativt kan 

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

le 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 Mulig turbinekapacitet og dimensioner 

Turbinekapacitet Rotordiameter Totalhøjde Navhøjde 

3 MW 112 m 137 m 81 m 

10 MW 190 m 220 m 125 m 

 

 

3.3 Anlæg på land 

De landbaserede dele af anlægget omfatter landkabler, mulige nye kabelstationer og koblinger til 

eksisterende stationer i eltransmissionsnettet. 

 

Landkablerne graves ned og vil ved Sejerø Bugt omfatte 33 kV kabler, 60 kV kabler eller 150 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 nye kystnære kabel-

stationer (fremskudt transformer), hvorfra strømmen fra havmøllerne (op til 6 søkabler) føres vi-

dere i et enkelt kabel til eksisterende stationsanlæg længere inde i landet. Det er ikke givet på 

nuværende tidspunkt, om der skal etableres en ny kabelstation ved Sejerø Bugt.  

 

Tilslutningen af havmøllerne til det eksisterende eltransmissionsnet sker i eksisterende stations-

anlæg på land. Dette er tilfældet uanset, om der etableres nye kystnære kabelstationer eller ej. 

Tilslutningen kræver ombygninger og udvidelser af de eksisterende stationsanlæg. Det kan blive 

nødvendigt ved såvel Røsnæs station som ved Novo Syd station at foretage udvidelse ud over 

arealet for de eksisterende stationer. 
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4. 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 frem-

mest samfundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige påvirkninger. Det vil sige grundlaget for et 

områdes sociale struktur og erhvervsliv, herunder påvirkningen på indtægtsgrundlaget for tred-

jemand som følge af de forventede miljøpåvirkninger, jf. Vejledning om VVM i planloven /2/. 

 

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 Kalundborg kommune. 

 

Identificeringen af potentielle påvirkninger foretages på baggrund af de aktiviteter, som er be-

skrevet i den tekniske projektbeskrivelse samt beskrivelsen/kortlægningen af eksisterende for-

hold. Påvirkninger beskrives for anlægsfase, driftsfase og afviklingsfase for hhv. det marine om-

råde og for landarealer. 

 

Ved vurdering af mulige påvirkninger af socioøkonomiske forhold betragtes de mulige afledte ef-

fekter af potentielle miljøpåvirkninger, heriblandt de temaer som er behandlet i øvrige fagrappor-

ter, 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 na-

turligt i socioøkonomisk sammenhæng behandles som en del af turisme. 

 

Flytrafik 

Undersøgelsesområdet ligger udenfor alle lufthavnes og flyvepladsers indflyvningsplaner og flyv-

ning skal i henhold til luftfartsreglerne ske i minimum 150 m højde, og virkninger fra havmølle-

parken 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 emissio-

ner, som vurderes positiv. 

 

Emissioner 

Emissioner i anlægsfasen vurderes at være ubetydelig, i alle tilfælde meget begrænset i overord-

net målestok. I driftsfasen produceres energi, som erstatter energi produceret ved fossile brænd-

stoffer med en forureningsmæssig og klimamæssig gevinst til følge, men der vil næppe være no-

gen socioøkonomisk effekt. 
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4.2 Baseline metode 

Kortlægningen er baseret på oplysninger, informationer og data fra relevante kommuneplaner 

(Kalundborg kommuneplan 2013), beskyttelsesinteresser fra Danmarks Miljøportal, fund og for-

tidsminder, Naturstyrelsen, VisitDenmarks nøgletal om turisternes forbrug, samt Danmark Stati-

stik. Endvidere er anvendt oplysninger fra andre fagrapporter til VVM for Sejerø Bugt Havmølle-

park, 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 neden-

stående 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 me-

toder 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 projektom-

rådet 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 feltunder-

søgelser.  

 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 recep-

toren, 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 recep-

toren. 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 stop-

pe 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 ef-
ter (> 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 recepto-

rer, 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 natur-

ligt 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 enkel-

te 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 lang-

varig 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 karak-

ter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være mulighed for ir-

reversible 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.  
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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. 

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 virk-

ning 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 udred-

ning. Screeningen blev gennemført i 2012 med henblik på at identificere de bedst egnede områ-

der til udbygningen af kystnære havmøller, og var alene fokuseret på at identificere egnede pla-

ceringer ud fra hensynet til konkurrerende anvendelse af arealerne, samt ud fra eksisterende vi-

den 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 Sejerø Bugt 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, frem-

bringelse 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 hovedalter-

nativet, 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 ingen havmøller i Sejerø 

Bugt i dag. Havmølleparken placeres i et område, hvor der foregår erhvervsfiskeri, lystfiskeri og 

lystsejlads. 

5.1.1 Fiskeri 

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

neste 10 år har været kraftigt nedadgående, både mht. antallet af registrerede fartøjer samt lan-

det vægt. I 1980’erne og 1990’erne er der trawlet meget indenfor undersøgelsesområdet – pri-

mært efter torsk, tunge, rødspætte og pighvar. Den samlede værdi af landingerne har ligeledes 

været kraftigt nedadgående og er i dag reduceret til nærmest ingenting. Lokale fiskere bekræf-

ter, at fiskebestanden og fiskeriet de seneste 10 år er gået kraftigt tilbage i undersøgelsesområ-

det /3/. 

I perioden 2004-2013 er der primært landet torsk samt fladfiskearterne søtunge, skrubbe, rød-

spætte og ising. Derudover er der værdimæssigt et mindre fiskeri efter pighvarre, slethvar, sten-

bider, jomfruhummer samt sild. Endelig var der i området frem til og med 2007 et stort fiskeri ef-

ter brisling og især blåmusling, dog ikke blåmusling indenfor undersøgelsesområdet. 

Det primære fiskeri i dag udføres med skrabevod efter blåmuslinger, garn, bundtrawl og flyde-

trawl efter brisling. Ifølge de lokale fiskere trawles stort set ikke mere indenfor undersøgelsesom-

rådet. Trawl bruges primært i den dybe sejlrende vest og nordvest for undersøgelsesområdet.  

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

heromkring. ”Leveret” ligger delvis indenfor den nordøstlige del af undersøgelsesområdet. Der er 

ingen bundgarn i undersøgelsesområdet. 

De lokale fritidsfiskere, som fisker primært kystnært i en afstand af maksimalt 2 km fra land, op-

lyser, at det ikke vil kunne betale sig for fritidsfiskerne at sejle helt ud til undersøgelsesområdet. 

Det antages at den årlige værdi af fangsterne indenfor undersøgelsesområdet udgør under 

150.000 kr. Kortlægning viser som beskrevet, at der stort set ikke fiskes indenfor undersøgelses-

området – hvilket bekræftes af de lokale fiskere /3/. 

5.1.2 Jagt 

Der er jagtinteresser i Sejerø Bugt området, herunder undervandsjagt. I Kalundborg sportsdyk-

kerklub er der ca. 10 personer som aktivt dyrker undervandsjagt. I Danmark foregår under-

vandsjagt typisk fra kysten, men kan også foregå fra havet, og typisk på 0-10 meter dybde /13/. 

Jagt foregår på forskellige dybder afhængig af om man jager for eksempel multe, skrubbe eller 

torsk. 

5.1.3 Sejlads 

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

 

 Rute 1: Dybvandsruten gennem Storebælt 

 Rute 2: Rute T gennem Storebælt 

 Rute 3: Trafik i Storebælt passerer vest for mølleområdet 

 Rute 4: Trafik mellem Sejerø og Havnsø 

 
Der er et stort antal lystbåde, der sejler i Sejerø Bugt, men der foreligger ingen detaljeret kort-
lægning af omfanget af lystbådssejlads i undersøgelsesområdet.  
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Figur 5-1 Sejlruter ved Sejerø Bugt Havmøllepark 

Figur 5-1 viser de fire 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 domi-

neret af større kommercielle fartøjer. Rute 3, der ligeledes ligger vest for undersøgelsesområdet, 

er hovedsageligt domineret af fragtskibe, tankskibe og nogle mindre fartøjer. Rute 4 er domine-

ret af fiskeskibe, passagerskibe og lystfartøjer. 

5.1.4 Turisme, rekreative områder og aktiviteter 

Der er interesser knyttet til roning, badning og surfing i området. 

I Kalundborg Roklub er der ca. 100 medlemmer, som deltager i forskellige kajakkurser og kajak 

ture /14/. I sommeren 2010 åbnede Røsnæs Havkajakklub der for nuværende har 10-15 med-

lemmer /15/. De primære kajakture er til og fra Samsø og rundt om Sejerø og Nekselø, tæt på 

kysten.  

Ligesom havkajakklubben åbnede Røsnæs Vinterbadeklub og Vinterbadeklubben Isfuglene i Ka-

lundborg i sommeren 2010. Medlemstallet er i Røsnæs klubben 12 medlemmer og i Kalundborg 

klubben 79 medlemmer /16/. Vinterbadning i Røsnæs klubben foregår fra Strandparkens mole. I 

Kalundborg klubben bader medlemmerne i Kalundborg Fjord. I begge tilfælde foregår vinterbad-

ning udenfor undersøgelsesområdet. 

Sejerø Bugt og nordsiden af Røsnæs har gennem de seneste år tiltrukket en del windsurfere og 

kitesurfere. For windsurfere og kitesurfere er pålandsvind og åbent hav, hvor der kan opbygges 

store bølger, ideelt. Sporten dyrkes afhængig af vindretning, vanddybde og eksistensen af sten-

mole, men altid tæt på kysten /17/. 

5.1.5 Støj 

Der er ingen eksisterende havmøller i nærheden af projektområdet eller andre støjende installa-

tioner. 

 

5.2 Onshore 

5.2.1 Visuelle forhold  

Der er på nuværende tidspunkt ingen havvindmøller i farvandet i og omkring Sejerø Bugt. 
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5.2.2 Arealinteresser 

Det er væsentligt at afdække, hvorledes miljøafledte effekter af projektet vil medføre udfordrin-

ger 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 miljøaf-

ledte 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 landkabler indeholder områder med fredskov og områder, der er udpeget som 

skovrejsning uønsket såvel som områder med skovrejsning ønsket, hvilket ikke er i konflikt med 

etablering af kabler. Korridoren for kabelstationer ligger i et område, hvor skov ikke er ønsket. 

I Kalundborg Kommune er der ca. 800 landbrug. Af disse er ca. 300 landbrug med erhvervsmæs-

sigt dyrehold. Korridoren for landkabel indeholder områder med landbrugsarealer. 

Korridoren for landkabler indeholder ikke områder med råstofudvinding. Den eksisterende råstof-

udvinding finder sted syd for kabellinjeføringen. 

Boliger og institutioner 
Landanlæggene til havmølleparken ligger primært i det åbne land, hvor afstanden mellem bebo-

elser er forholdsvis stor. Korridoren indeholder boligområder langs den østlige afgrænsning af Ka-

lundborg og mindre områder med blandet bolig og erhverv beliggende i det åbne land eller knyt-

tet til landsbyerne på strækningen. Derudover rummer korridoren sommerhusområder på Røs-

næs. I det åbne land findes enkelte spredte beboelsesejendomme indenfor korridoren, Figur 5-2. 

 

Figur 5-2 Planrammer 
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Rekreative områder, herunder naturområder 

Kortlægningen af rekreative interesser /8/relaterer til sommerhusområder, lystbådehavne, bade-

strande, stiforbindelser mv., som illustreret i Figur 5-3. Der er ikke kortlagt vigtige rekreative 

områder i de områder, hvor kabel eller kabelstationer planlægges placeret. Kabeltrace og kabel-

station placeres primært i det åbne land, hvor der er stor afstand mellem beboelser. 
 
Hovedparten af Røsnæs er udpeget både bevaringsværdigt landskab og større uforstyrret land-

skab. Korridoren for kabelstationen, og en del af korridoren for landkablet i den nordlige del af 

strækningen, ligger inden for disse udpegede landskaber.  

Landskabet øst for Kalundborg er udpeget landskab med generelle beskyttelsesinteresser. På As-

næs er der ligeledes udpeget områder med bevaringsværdige landskaber og større uforstyrrede 

landskaber, der til dels er sammenfaldende. Landkablet føres igennem et bevaringsværdigt land-

skab inden koblingen til Asnæsværket. Dette er imidlertid præget af nærliggende tekniske anlæg 

og højspændingsledninger. 

 

 

Figur 5-3 Rekreative interesser 

Kalundborg Kommune har mange rekreative kvaliteter og faciliteter, der henvender sig såvel til 

lokalbefolkningen som til turister. Kommunen søger at sikre mulighederne for, at friluftslivet kan 

udfolde sig inden for nogle grænser, hvor både landbrugets, lokalbefolkningens og turisternes in-

teresser tilgodeses samtidig med, at friluftslivet udfoldes på et bæredygtigt grundlag. 

Kalundborg Kommuneplan indeholder retningslinjer til understøttelse af de rekreative forhold. Af 

relevans for dette projekt kan følgende fokusområder nævnes: 
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 Besøgsområder ligger i tilknytning til større byer og i de mest attraktive rekreative områder 

og er egnede til ekstensivt, ikke særligt anlægskrævende friluftsliv. Besøgsområder er vigtige 

led i den overordnede strategi for oplevelsesudvikling, formidling og tilgængeliggørelse af 

kommunens naturområder og kulturmiljøer. 

 Stiplanen for Kalundborg kommune er revideret som en del af kommuneplanen. Stierne skal 

gøre det muligt, at gå en tur, i nærheden af hvor man bor, eller færdes sikkert til skole og 

butikker i byen. 

 Camping: at skabe mulighed for, at kommunens stærkeste overnatningsprodukt, camping, 

kan konsolidere og videreudvikle sig. 

 Fritidsanlæg: Ved fritidsanlæg forstås anlæg såsom forlystelsesparker, sommerlande, mindre 

aktivitetsområder, der typisk er tilknyttet campingpladser, feriecentre e.l., tivoliparker samt 

golfbaner.  

 Sommerhusområder: Korridorerne berør ikke sommerhusområder, men der findes nærlig-

gende sommerhusområder på Røsnæs, særligt langs den nordlige kyststrækning. 

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

 Røsnæs besøgsområde 

 Asnæs besøgsområde 

 Rekreative stiforbindelse på Røsnæs og Asnæs 

 Badestrande langs kyststrækningerne på Røsnæs og Asnæs – herunder også ved den nordli-

ge kyststækning ved Ovnstrup Overdrev nær ilandføringerne 

 Campingpladser: Sejerø Camping, Elvergårdens Camping på Røsnæs, Saltbæk Camping, Ve-

sterlyng Camping og Græsmarken Camping. Elvergårdens Camping er den eneste af disse, 

som ligger inden for korridoren for kabelstation og landkabler. 

 Golfbaner: Sejerø Golfbane og Kalundborg Golfklub på Røsnæs (sidstnævnte er beliggende 

inden for korridoren for kabelstation og landkabler) 

 Både på land og på havet er der jagtinteresser, herunder strandjagt. 

 Sommerhusområder langs den nordlige kyststrækning 

5.2.3 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 Visit-

Denmark /18/. 

Kalundborg er ikke nogen stor turistkommune og har ikke nogen stærk profil som turistdestinati-

on på grund af fraværet af egentlige turistattraktioner. Der er mange oplevelsesmuligheder i 

kommunen, men næppe nogen der har størrelse og potentiale nok til at være afgørende for valg 

af feriedestination. 

Der er kun 1-2 af kommunens turistattraktioner, som har betydende besøgstal (Birkegårdens 

Haver og til dels Kalundborg Museum). På den regionale hitliste over attraktioner fra Kalundborg 

Kommune er kun Birkegårdens Haver, med en placering i 2008 som nr.21, blandt Sjællandsregi-

onens vigtigere attraktioner. 

Kalundborg Kommune havde 1.728.000 overnatninger og endagsturister i 2011, hvilket gør 

kommunen til den fjerde mest besøgte kommune i region Sjælland. Turismeforbruget i kommu-

nen stammer hovedsagligt fra ikke-kommercielle overnatningsformer (dvs. privat sommerhusud-

lejning) og endagsrejsende. Det samlede udbud udgør 59,5 millioner kroner, hvilket er det høje-

ste i region Sjælland.  
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Tabel 5-1 Overnatninger, turismeforbrug og turismeandel, Region Sjælland 2011 

Som hovedmotiv til at vælge Kalundborg Kommune som feriested peger tilgængelige kilder på, at 

ferieturisterne primært kommer på grund af naturen. Kommunen byder på en række naturområ-

der: Storebæltskysten med oplevelsesrige kystlandskaber og mange gode badestrande: øerne 

(Nexelø og Sejerø), Asnæs og især Røsnæs med smukke og afvekslende landskaber, Saltbæk Vig 

og Vesterlyng med heder og lavvandsområder – naturtyper, som er sjældne i Sjællandsregionen, 

og Åmosen samt Tissø-området med naturværdier.  

Kommunen har relativt mange erhvervsturister, som kommer på arbejds- og forretningsbesøg el-

ler 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. 

Kalundborg Turistråds analyser viser, at kommunes markedsposition generelt er svag, og at Ka-

lundborg som turistdestination er orienteret mod et stærkt begrænset marked. Kalundborg er en-

tydigt hjemmemarkedsorienteret inden for feriehuse og camping og er primært positioneret på 

det regionale marked. Gæsterne kommer især fra Midtsjælland og Hovedstadsregionen /19/. 

Kalundborg Turistråds analyser viser, at Kalundborg Kommune i 2005 havde i alt 214 registrere-

de arbejdssteder inden for de turismerelaterede hovedbrancher. Kun en mindre del af disse er 

overnatningssteder. Resten er virksomheder indenfor transport, spisesteder, catering etc. Lige 

under halvdelen af arbejdsstederne lå i den gamle Kalundborg Kommune /20/. 

Der er ikke udarbejdet en egentlig turismepolitik for Kalundborg Kommune. I stedet er turisme et 

indsatsområde i kommenens erhvervs- og udviklingspolitik. Kalundborg Kommune har fået udar-

bejdet en turistpolitisk redegørelse, som rummer en kortlægning af turismen og turismeerhvervet 

i kommunen samt en strategi for, hvordan turismen kan udvikles /19/. 

Det er Kommunalbestyrelsens mål at: 

 udnytte potentialet i turismeerhvervet med udgangspunkt i kyst, landskab, Kalundborg by og 

havn og virksomheder i erhvervet ved at skabe og synliggøre attraktivitet og muligheder. 

 medvirke til, at turismen i Kalundborg kommune udvikles på et bæredygtigt grundlag i forhold 

til natur og miljø, således at den bidrager til at bevare og udvikle lokalsamfundene som aktive, 

velfungerende samfund. 
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 fremme destinationsudviklingen i Kalundborg kommune og i Vestsjælland gennem et tvær-

kommunalt samarbejde /21/. 

Den turistpolitiske redegørelse peger på kommunens kyster, herunder særligt de gode bade-

strande og naturoplevelserne, som den primære grund til at holde ferie i Kalundborg. Derfor skal 

udviklingsmulighederne baseres på den allerede eksisterende turismestruktur, hvor overnat-

ningskapaciteten primært ligger i sommerhusområder, campingpladser og i mindre grad hoteller 

langs kysten. Den primære indsats skal sigte mod en kvalitetsforbedring af disse. Dette inklude-

rer en løbende kvalitetsforbedring af sommerhusområderne, således at adgange til strande og 

naturområder sikres for alle gæster, inklusive dagsturister og lokalbefolkningen. En kvalitetsfor-

bedring kræver i nogle tilfælde, at eksisterende turismefaciliteter udbygges for at understøtte en 

opgradering af turismetilbuddet, hvorfor eksisterende udbygningsmuligheder og anlægsområder 

bibeholdes.  

For at understøtte naturoplevelserne skal der ske en beskyttelse af kommunens natur- og kultur-

værdier. Der skal samtidig ske en formidling af disse værdier, som det for eksempel sker igen-

nem naturvejledningen på Røsnæs og Fugledegård, og adgang til disse værdier skal sikres. Sam-

tidig er der blevet udarbejdet en samlet stiplan for kommunen, der viser muligheder og ønsker til 

stier for at fremme lokalbefolkningens adgang til naturen, for at fremme cykelstier i og imellem 

byer og for at fremme turisters adgang til naturoplevelser bl.a. i besøgsområderne. 

Jagt 

Der findes jagtinteresser, herunder strandjagt af den lokale strandjagtklub. Sekundære informa-

tioner om omfanget af disse interesser er begrænset. 

Kultur og fortidsminder 

Der er kulturmiljøer omkring Ågerup landsby, Kåstrup landsby, Overdrevsbakkerne Rakkerban-

ken, Husmandsbebyggelser ved Lerchenborg og selve Lerchenborg–området. Endvidere er der 

inden for korridoren udpeget kirkeomgivelser omkring Raklev Kirke, Tømmerup Kirke og Årby 

Kirke. Der er en fredet bygning inden for korridoren på Asnæs Skovvej i Kalundborg, der består 

af en høj med iskælder. 

5.2.4 Støj 

På landet findes et antal vindmøller i nærheden af projektområdet, bl.a. en gruppe på 4 vindmøl-

ler nord for Kalundborg samt en mølle på Røsnæs og en på Sejerø, se Figur 5-4. Støj fra de eksi-

sterende vindmøller indgår i undersøgelse af det samlede støjniveau i støjrapport /10/. 

 

http://www.kp2013.kalundborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fKP09%2fVirksomhed+og+job%2fTurisme%2fTuristpolitisk_redeg%26oslash%3brelse_080609.pdf.pdf
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Figur 5-4 Eksisterende vindmøller (blå markering), der indgår i undersøgelse af den samlede støj fra 
vindmøller. Den planlagte havmøllepark er her til orientering vist med 10 MW vindmøller (rød marke-
ring). 
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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 udgangs-

punkt foregå 24 timer i døgnet. Anlægsarbejderne på land forgår primært indenfor normal ar-

bejdstid. 

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 an-

vendt under anlægsfasen og på de generelle påvirkninger af fiskebestanden i området. På nuvæ-

rende tidspunkt vides ikke præcist, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der vil blive taget. Som 

”worst case” scenarie antages, at fiskeri indenfor mølleområdet ikke tillades under anlægsarbej-

derne. 

På bagrund af kortlægningen af de seneste 10 års fiskeri er det vurderet, at der vil være ubety-

delige økonomiske konsekvenser for fiskeriet, da der i dag stort set ikke forekommer noget fiske-

ri indenfor undersøgelsesområdet, hverken trawl- eller garnfiskeri. Endvidere, baseret på de loka-

le fiskeres udtalelser, vurderes at fiskere, der ellers ville have fisket i området, i et vist omfang 

vil have mulighed for at fiske i nærliggende alternative områder /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 

Der vurderes ikke at være socioøkonomiske konsekvenser da jagt typisk forgår kystnært og på 

mindre vanddybder end undersøgelsesområdet. 

6.2.3 Sejlads 

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. 



 

SOCIOØKONOMI  

 

 

 

 
 
 

 

18 

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 kan ses af Figur 6-1 er store dele af Kalundborg By, Sejerø og Nekselø beliggende in-

denfor et område hvor støjniveauet kan komme op på 40 - 55dB(A) ved ramning af møllefunda-

menter /10/. Forudsætter man, at anlægsarbejderne også vil foregå i alle døgnets timer, vurde-

res det, at ca. 4200 sommerhuse og 6962 beboelser samt ca. 40 døgninstitutioner mv. bliver be-

rørt. 

 

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

Der vil være en væsentlig støjpåvirkning især om natten, som er væsentlig i forhold til de berør-

tes livskvalitet. 

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 ef-

fekt vil være ubetydelig. 
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6.3 Onshore 
6.3.1 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 påvirknin-

ger. 

6.3.2 Visuelle forhold 

Visualiseringer viser, at den færdige havmøllepark kan opleves som dominerende da havmøllerne 

fylder en væsentlig del af horisonten. Fra strandområderne ved Røsnæs vil havmøllerne opleves 

som dominerende. Havmølleparken vil også opleves som dominerende set fra Sejerø, der ligger 

ca. 6 km nordøst for havmølleparken. Fra Nekselø kan havmøllerne opleves som et forstyrrende 

element der optager en stor del af horisonten, jf. fagrapport om visualisering /6/. Efterhånden 

som møllerne opstilles vil denne visuelle effekt gradvis materialiseres og kan have en socioøko-

nomisk effekt i form af påvirkning af fx sommerhusværdier og turisme. Effekten vurderes ubety-

delig til moderat. 

6.3.3 Arealinteresser 

Landbrug og skovbrug 
Nedgravningen af kabler vurderes ikke at være i modstrid med Kalundborg kommunes overord-

nede kommuneplan og de respektive lokalplaners retningslinjer for anvendelse af landbrugsom-

råder. Ifølge den seneste kommuneplan skal arealer til jordbrugsdrift i størst muligt omfang fri-

holdes for andre aktiviteter. Ved inddragelse af jordbrugsarealer til ikke-jordbrugsmæssige formål 

bør arealforbruget begrænses mest muligt, især inden for de særligt værdifulde landbrugsområ-

der. 

I anlægsfasen påregnes lokale midlertidige negative konsekvenser for de landbrugsarealer, som 

ligger indenfor arbejdsbæltet omkring kabeludgravningen. Kortmateriale viser, at langt størstede-

len af denne jord er udlagt til landbrugsjord, herunder muligt skovbrug.  

Baseret på andre socioøkonomiske studier vurderes, at anlægsarbejdet i forbindelse med ned-

gravningen vil komme til at påvirke mindst én vækstsæson i zonen omkring arbejdsbæltet for 

landbrugsafgrødernes vedkommende, afhængig af hvornår anlægsarbejdet påbegyndes og afslut-

te. I efterfølgende sæsoner kan betingelserne for landbrugsproduktionen risikere at blive negativt 

påvirket som følge af komprimeringspåvirkninger af jorden fra kørsel med tunge anlægsmaski-

ner. Det er ikke muligt på forhånd at fastslå omfanget af sådanne komprimeringseffekter. Andre 

studier, herunder socioøkonomi i forbindelse med Horns Rev 3 /22/, nævner, at sådanne effekter 

kan påvirke produktionen i nogle år efter anlægsarbejdet er afsluttet. Der kan endvidere fore-

komme ændringer i jordens lagdeling, som vil kunne medføre nedsat landbrugsproduktion i en 

periode, også dette er vanskeligt at vurdere forud for anlægsarbejdets igangsættelse. 

Der ydes erstatning til berørte lodsejer efter gældende regler. Aftalen specificerer at der ydes er-

statning for anbringelse af jordkabler i landbrugsjord, både som et grundbeløb per ejendom og i 

forhold til anlæggets brede. Derudover ydes erstatning for skader på jordens struktur i forhold til 

graden af strukturskade (let, middelsvær, svær). 

På trods af at arealanvendelsen til landbrugsformål indenfor de udpegede projektområder er prio-

riteret i kommuneplanerne (langt størstedelen af kabelstrækningen vil blive etableret på særlig 

værdifuld landbrugsjord), vurderes påvirkningen på landbrugsproduktion og skovbrug være lille, 

lokal og mellemlang. 

For det eksisterende skovbrug vil effekten af projektet være stærkt begrænset. Korridoren for 

landkabler indeholder områder med fredskov. Korridoren for kabelstationen ligger inden for et 

område hvor skov ikke er ønsket. Korridoren for landkabler rummer områder, der er udpeget som 

skovrejsning uønsket, hvilket ikke er i konflikt med etablering af kabler. Der er udlagt områder 

med skovrejsning ønsket nord for Ellede, sydøst for Vollerup, mellem Gåsetofte og Spangsbro. 
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Ovenstående påvirkninger vil blive afværget ved de etablerede regler for kompensation for øko-

nomiske tab jf. Landsaftalen 2014. Den overordnede påvirkning på landbrugs- og skovproduktio-

nen i anlægsfasen vurderes samlet set 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, restriktio-

ner i forhold til adgang til arbejdsområdet) og visuelle påvirkninger som opstår på grund af an-

lægsarbejdets synlighed fra land. Elvergårdens Camping på Røsnæs vil blive kortvarigt berørt, da 

campingpladsen ligger indenfor korridoren for kabelstation og landkabel. Lokalt baserede fritids-

aktiviteter som lystsejlads, roning, windsurfing, dykning og badning m.v. kan potentielt blive på-

virket. 

I anlægsfasen kan der være påvirkninger af de rekreative kystnære områder. Etablering af sø-

kabler kan skabe midlertidige barriereeffekter og restriktioner som kan være til gene for eksem-

pel 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 Kalundborgs 

kommuneplanernes retningslinjer for større uforstyrrede landskaber. Det nedgravede eller un-

derborede kabel vurderes heller ikke at påvirke mulighederne for anvendelsen af stisystemerne i 

kommunen i negativ retning, bortset fra nogle midlertidige gener i forbindelse med anlægs- og 

afviklingsfase. Efter afslutningen af anlægsarbejdet forventes at stierne hurtigt vil blive fuldt tra-

fikable igen. Både fastboende og besøgende fodgængere og cyklister vil opleve kortvarige gener i 

anlægs og afviklingsfase som følge af nedgravningen henholdsvis opgravningen af kabler. Disse 

gener vil kunne påvirke adgang til rekreative områder, såfremt stierne lukkes under anlægsar-

bejdet og kan medføre forlængelse af rejsetid.  

Der kan være konflikter med rekreative interesser i forhold til Kalundborg Golfklub’s brugere i 

form af midlertidige gener i anlægsfasen. 

Der findes en række beskyttede diger inden for korridoren. De er primært placeret i en nord-

sydgående retning, og derved er der høj sandsynlighed for, at de kan blive krydset af kablerne. 

Det vurderes, at selve anlægsarbejdet ikke vil medføre større hindringer for turisters og bosid-

dendes evne til at bevæge sig i og anvende de rekreative arealer i området, samt adgang til fre-

dede fortidsminder og bygninger. Projektets påvirkninger på turisme og adgang til rekreative om-

råder og aktiviteter i anlægsfasen vurderes at være ubetydelig, lokal og kortvarig. 

Den overordnede påvirkning på turisme, rekreative arealer og aktiviteter vurderes at være ube-

tydelig. 

6.3.5 Beskæftigelse 

Store vindmølleparker er underlagt en række udbudsregler og EU-direktiver, så der ikke kan fast-

sættes regler om at købe ydelser lokalt. Projekter i størrelse som Sejerø havmøllepark kan næp-

pe 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 /23/, 

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 mølle-

dele 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. 
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Arbejder involveret i etableringen omfatter geotekniske og geofysiske undersøgelser, installation 

af møller, generatorer og gearkasser, fundamenter, servicefartøjer og installationsfartøjer, læg-

ning 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 ligger inden for den direkte og indirekte fremstillingsproces, mens kun 

en mindre andel af beskæftigelsesløftet ligger i selve opsætningen af vindmøllen. 

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 Sejerø Bugt 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 200 arbejdspladser. Derud-

over kan der være indirekte beskæftigelsesmæssige effekter på andre erhverv, som dog er van-

skelig at kvantificere, da der ikke forlægger sammenlignelige økonomiske analyser. 

6.3.6 Støj 

Vurdering af de socioøkonomiske konsekvenser er baseret på vurdering af støj fra de allerede ek-

sisterende transformerstationer, særlig ved Røsnæs, Kalundborg, Novo syd og Asnæsværket, og 

støjberegninger fra det planlagte arbejde, jf. støjrapport /10/. 

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. 

Ledningsanlæg og kabelstationer placeres i det åbne land og i områder hvor afstanden mellem 

beboelserne er forholdsvis stor. Inden for undersøgelsesområdet er der kortlagt 77 beboelser, 

der potentielt kan blive generet af støj fra anlægsarbejderne. 

Omfanget af anlægsaktiviteter og deraf følgende støj vurderes ikke at have nogen betydelig so-

cioøkonomisk effekt. 

6.4 Samlet virkning 

Vurdering af de samlede miljøafledte socioøkonomiske påvirkninger som følge af Sejerø Bugt 

Havmøllepark i anlægsfasen er opsummeret i Tabel 6-2. 

Tabel 6-2 Sammenfatning af påvirkningerne i anlægsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 
betydning 

Offshore     

Fiskeri  Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Jagt Lille Lokal Kort Neutral/ingen 

Sejlads Ingen/Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj  Lille Lokal Kort Ubetydelig 
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Onshore     

Jagt Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Visuelle forhold Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Arealinteresser Lille Lokal Mellem Ubetydelig 

Turisme Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Beskæftigelse Lille/mellem Lokal/National Kort Positiv 

Støj Lille Lokal Kort Ubetydelig 

 

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 tu-

risme og adgang til rekreative områder og aktiviteter mv. i anlægsfasen vil være kortvarig og lo-

kal. 

Inden for undersøgelsesområdet er der kortlagt 77 beboelser, der potentielt kan blive generet af 

støj. 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 Kalundborg kommune både 

gennem direkte beskæftigelse og gennem indirekte påvirkninger af lokale erhvervsdrivende i 

form af øget omsætning. 
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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: 

 

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 garnfi-

skeri eller muslingefiskeri. 

Udover selve mølleparken, planlægges nedlægning af ilandsføringskabel der forbinder møllepar-

ken med en transformerstation på land. På bagrund af dansk lovgivning om beskyttelse af søkab-

ler 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 ube-

tydelig socioøkonomiske konsekvens. Oprettelsen af beskyttelseszoner langs ilandføringskablet 

vurderes ikke at få væsentlige konsekvenser for garnfiskeriet, da omfanget af garnfiskeriet er 

småt, og fordi det vurderes, at det fortsat vil være muligt at fiske med garn i kabelkorridoren. 

Ændringer i fiskebestanden i driftsfasen som konsekvens af støj fra møllerne, elektromagnetiske 

felter omkring kabler samt inddragelse af havbund vil være af lille og lokal betydning for fisk og 

derfor generelt for også for fiskeriet. Ændringer i fiskebestanden i driftsfasen vurderes som væ-

rende ubetydelig og derfor med ubetydelige økonomiske tab for fiskeriet. 

7.2.2 Jagt 

Som for anlægsfasen vurderes der ikke at være socioøkonomiske konsekvenser da jagt typisk 

forgår kystnært og på mindre vanddybder end undersøgelsesområdet. 

7.2.3 Sejlads 

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 drifts-

fasen kunne forventes langvarige, dog ubetydelige, påvirkninger på lystsejlads. Selvom det tilla-

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. 
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7.2.4 Støj 

Støjberegninger med inddragelse af eksisterende vindmøller på land og de nye kystnære havmøl-

ler viser støjniveau ved kysten mellem 29 og 34 dB(A) og grænseværdierne for støj fra vindmøl-

ler, 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, en mulig ny kabelstation og koblinger til 

eksisterende stationer i el transmissionsnettet. Det vurderes ikke, at landanlæggene vil medføre 

væsentlige hindringer for kystfiskeri og jagtmuligheder. Nedgravning af elkabler vil ikke være i 

konflikt med eksisterende jagtsteder. 

 

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 vindmøllepark betyder en 

ændring i den visuelle oplevelse af landskabet og havudsigten. 

Visualiseringerne viser, at havmølleparken kan opleves som dominerende da havmøllerne fylder 

en væsentlig del af horisonten. Fra strandområderne ved Røsnæs vil havmøllerne opleves som 

dominerende. Havmølleparken vil også opleves som dominerende set fra Sejerø, der ligger ca. 6 

km nordøst for havmølleparken. Fra Nekselø kan havmøllerne opleves som et forstyrrende ele-

ment, der optager en stor del af horisonten. 

Sommerhusområderne kan blive påvirket indirekte af havmølleparken i kraft af de visuelle for-

hold. Påvirkningen vil dog være begrænset til de sommerhuse, som er beliggende med direkte 

havudsigt og vil derfor overordnet set være begrænset. Det kan ikke udelukkes, at ejendomspri-

serne 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 mølleparken, opstillingsmønster, møllernes størrelse. Et studie fra Sverige kon-

kluderer at huspriserne i forbindelse med landbaserede møller bliver negativt påvirket af både de 

visuelle forhold og tætheden til etablerede landanlæg /24/. Derimod er der ikke fundet tegn på 

påvirkning af udlejning. Gennem Værditabsordningen (Klima-, Energi-, og Bygningsminisiteriet 

2013) er der etableret mulighed for at rejse krav om værditabserstatning for naboer til kommen-

de vindmøller. Betingelserne for erstatning er nærmere beskrevet bl.a. på energinet.dk hjemme-

side. 

Effekten på socioøkonomiske forhold som følge af den visuelle påvirkning vurderes at være min-

dre/moderat. 

7.3.3 Arealinteresser 

Landbrug og skovbrug 
I driftsfasen må der påregnes begrænsninger for skovdrift, idet der af sikkerhedsmæssige årsa-

ger ikke må vokse træer og buske med dybe rødder i et bælte omkring tracéet. Hvilken værdi-

mæssig 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. Der kan endvidere 

være en komprimeringseffekt fra inspektions- og vedligeholdelsesarbejder, svarende til den ef-

fekt der er under anlægsfasen. Den overordnede socioøkonomiske effekt vurderes at være neu-

tral/ubetydelig. 

7.3.4 Turisme og rekreative områder og aktiviteter  

Der kan blive aktuelt at etablere en ny kystnær kabelstation ved det vestlige ilandsføringspunkt 

ved Røsnæs. Kabelstationen kan omfatte et areal på ca. 10.000 m2. I området etableres der 

blandt andet en teknikbygning på 500 m2 med en højde på 7 meter. Endvidere etableres trans-

formere og andre tekniske anlæg. Ved at etablere et beplantningsbælte omkring anlægget vil ka-

belstationen i meget begrænset omfang blive synlig fra de omkringliggende områder. 
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Kabelstationen placeres i et område der i dag anvendes til landbrugsformål og vil i driftsfasen 

derfor ikke resultere i støjgener og adgangsregulering for nærliggende beboelser. Der ligger end-

videre ingen prioriterede badestrande inden for projektområdet ved Røsnæs eller den nordlige 

kyststækning ved Ovnstrup Overdrev nær ilandføring. 

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 adskiller sig fra resten af landet, ved at 

en større andel turister benytter ikke-kommercielle overnatningsformer. Dette skyldes, at regio-

nen tiltrækker flere turister til ferietyperne besøg hos familie/venner og ferie i eget eller lånt 

sommerhus /18/. 

Turismen har en direkte økonomisk effekt i form af sommerhusudlejning, omsætning i detail-

handlen 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 49 årsværk i Kalundborg 

kommune. 

En mulig positiv afledt effekt kan være en stigende interesse for at opleve havvindmølleparken på 

tæt hold både blandt beboere i området samt blandt turister udefra. Hvor stor effekten på turist-

tilstrømningen vil være, er afhængig af hvor stor succes kommunen, i samarbejde med VisitVest-

sjælland, 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 kursusste-

der/hoteller, som vægter andre parametre højere, f.eks. pris og beliggenhed. 

De identificerede effekter af det planlagte landanlæg i forhold til turisme og rekreative aktiviteter 

vurderes overordnet som værende meget begrænsede. Ligeledes vurderes at den oplevelses-

mæssige værdi af landskaberne i de rekreative områder ikke vil blive væsentligt forringet. 

7.3.5 Beskæftigelse 

For Anhold havmøllepark, med en effekt på 400 MV, er anslået en varig beskæftigelseseffekt for-

bundet med drift og vedligehold af parken på ca. 70-100 personer/23/. For Sejerø Bugt havmøl-

lepark, 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 Kalundborg kom-

mune. 

7.3.6 Støj 

Selve landkablet vil ikke udgøre en støjkilde i driftsfasen. Støjen i driftsfasen er begrænset til støj 

fra den nye kabelstation og udvidelsen af eksisterende transformerstationer. Støjpåvirkningen fra 

udvidelse af eksisterende transformerstationer vil være meget lille, fordi nye tekniske installatio-

ner støjer væsentlig mindre end ældre. 

Ved at placere kabelstationen mindst 115 meter fra bolig -, sommerhus - eller rekreative områ-

der, 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. 
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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 be-
tydning 

Offshore     

Fiskeri  lille Lokal Lang Ubetydelig 

Jagt Ingen Lokal Lang Neutral/ingen 

Sejlads Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Støj Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Onshore     

Jagt Ingen/lille Lokal Lang Ubetydelig 

Visuelle forhold, ej. Værdi Mellem Regional Lang Mindre 

Arealinteresser Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Turisme Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Beskæftigelse Mellem Lokal/regional Lang Positiv 

Støj 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 gi-

ve 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 størrelsesor-

den 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 

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. 

8.2.2 Jagt 

Som i anlægsfasen vurderes der ikke at være socioøkonomiske effekter, da undervandsjagt ty-

pisk 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. 

8.2.3 Sejlads 

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 ubety-

delig 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 

Afviklingsfasen vil ikke være forbundet med ramning af pæle til fundamenter, og støjpåvirknin-

gen vil derfor være væsentlig mindre end i anlægsfasen. Der vurderes at være ingen eller ubety-

delige socioøkonomiske konsekvenser. 

8.3 Onshore 

8.3.1 Jagt 

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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8.3.2 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 
Afviklingsfasen forventes, i lighed med anlægsfasen, ikke at føre til betydelige negative påvirk-

ninger 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 

Afviklingsfasen forventes, i lighed med anlægsfasen at føre til en øget beskæftigelse i Kalundborg 

kommune. 

8.3.6 Støj 

Støj i afviklingsfasen vil være af lignende karakter som i anlægsfasen og socioøkonomiske konse-

kvenser 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 

Offshore     

Fiskeri  Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Jagt Lille Lokal Kort Neutral/ingen 

Sejlads Ingen/Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj  Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Onshore     

Jagt Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Visuelle forhold Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Arealinteresser Lille Lokal Mellem Ubetydelig 

Turisme Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Beskæftigelse Mellem Lokal/regional Kort Positiv 

Støj Lille Lokal Kort Ubetydelig 
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9. KUMULATIVE EFFEKTER 

Der vurderes ikke at være aktiviteter i området der skaber kumulative socioøkonomiske effekter. 

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 socioøko-

nomiske 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-, drifts- 

og afviklingsfasen samt kvaliteten af de data, der er anvendt, er opsummeret i Tabel 13-1 og Ta-

bel 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 

Jagt Neutral/ingen 2 

Sejlads Ubetydelig 3 

Støj Ubetydelig 3 

Driftsfasen   

Fiskeri Ubetydelig 3 

Jagt Neutral/ingen 2 

Sejlads Ubetydelig 3 

Støj Ubetydelig 3 

Afviklingsfasen   

Fiskeri Ubetydelig 3 

Jagt Neutral/ingen 2 

Sejlads Ubetydelig 3 

Støj Ubetydelig 3 

Tabel 13-2 Sammenfatning af påvirkningerne onshore 

Sandsynlig virkning Samlet betydning  Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ SOCIOØKONOMI   

Anlægsfasen   

Jagt Ubetydelig 2 

Visuelle forhold Ubetydelig 3 

Arealinteresser (landbrug, rekreativ, natur, mv) Ubetydelig 3 

Turisme og rekreative område Ubetydelig 2 

Beskæftigelse Positiv 2 

Støj Ubetydelig 3 

Driftsfasen   

Jagt Ubetydelig 2 

Visuelle forhold Mindre 3 

Arealinteresser (landbrug, rekreativ, natur, mv) Ubetydelig 3 

Turisme og rekreative område Ubetydelig 2 

Beskæftigelse Positiv 2 

Støj Ubetydelig 3 

Afviklingsfasen   

Jagt Ubetydelig 

Positiv 

2 

Visuelle forhold Ubetydelig 

 

3 

Arealinteresser (landbrug, rekreativ, natur, mv) Ubetydelig 3 

Turisme og rekreative område Ubetydelig 2 

Beskæftigelse Positiv 2 

Støj Ubetydelig 3 



 

SOCIOØKONOMI  

 

 

 

 
 
 

 

31 

 

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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