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1

SAMMENFATNING OG KONKLUSION

Dette bilag præsenterer resultaterne af vurderingerne af de miljømæssige effekter på fisk og fiskeri af etablering, drift og afvikling af vindmøllepark Lillebælt
Syd.

1.1

Eksisterende forhold fisk og fiskeri

Af pelagiske fisk, der lever i vandsøjlen i Lillebælt, træffes først og fremmest sild
brisling, makrel og hornfisk.
Sammensætningen af fiskefaunaen af bundlevende arter er meget afhængig af
sustrattypen, hvor der er identificeret tre forskellige: Sandbund, blød bund og
stenrev. Fiskefaunaen på de tre forskellige havbundtyper kan karakteriseres som
følger:

›

Sandbunden, der udgør 1510 ha svarende til 59 % af vindmølleområdet,
er et vigtigt levested for en række fisk med sandkutling, tobis og fladfisk
som de hyppigst forekommende. Ising, skrubbe og rødspætte er de hyppigst forekommende fladfiskearter. Sandbunden på det lave vand i ilandføringskorridoren for elkablerne er desuden opvækstplads for fladfisk forår
og sommer. Det gælder især for yngel af rødspætte, skrubbe og ising.

›

Fiskefaunaen på den bløde bund, der udgør 758 ha svarende til 30 % af
vindmølleområdet, minder meget om faunaen på sandbunden, dog uden
tobis, som foretrækker ren sandbund, ligesom mængden af skrubber
sandsynligvis er større end mængden af rødspætter og ising, der foretrækker sandbund.

›

Stenrevene, der udgør 278 ha svarende til 11 % af vindmølleområdet, er
bevoksede med tætte tangskove. På og mellem tangplanternes blade lever der myriader af små snegle og krebsdyr (tanglopper, tanglus og pungrejer), der udgør det primære fødegrundlag for en rig fiskefauna. De hyppigst forekommende fisk på stenrevene i Lillebælt er tangnål, snippe, savgylte, tangspræl, ålekvabbe, toplettet kutling, ulk, stenbider, hundestejle
og tangsnarre. Desuden er stenrevene vigtige gyde-og/eller opvækstpladser for en lang række kommercielt udnyttede fiskearter som f.eks. sild,
torsk, stenbider og hornfisk. Endelig er stenrevene et vigtigt habitat for ål.
Forekomsten af ål er imidlertid gået drastisk tilbage de seneste årtier, og
bestanden af ål er markant mindre i forhold til for 30 år siden.

›

Torsk forekommer i vindmølleområdet på alle tre havbundstyper.

De foreliggende data viser, at området ikke er vigtigt for fiskeriet. I den vestligste dybe del af vindmølleområdet ses en vis, men dog begrænset trafik af fiskefartøjer større end 12 meters længde. Der er kendskab til to mindre fartøjer,
som af og til fisker i området. Den ene driver garnfiskeri over stenene i den østlige del af området. Den anden fisker med trawl på sandbunden og den bløde
bund i den nordlige og vestlige del af området.
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Der foreligger ikke specifikke fangstdata fra selve vindmølleområdet, men et
groft overslag baseret på eksisterende data og under en række antagelser antyder, at der i 2017 er tale om fangster for i størrelsesordenen 60.000 kr. i selve
vindmølleområdet.

1.2

Potentielle effekter på fisk og fiskeri

Vurderingerne er baseret på baggrund af resultaterne af vurderinger af eksisterende vindmølleparker, især danske undersøgelser og moniteringsresultater af
effekter af havvindmøller, resultaterne af hydraulisk modellering af sedimentspredning vha. MIKE 3 modellen, samt modellering af udbredelse af undervandsstøj i forbindelse med nedramning af monopæle som fundamenter. Påvirkningens omfang af de vurderede effekter er karakteriseret som:

›

Ingen/ubetydelig påvirkning

›

Lille påvirkning

›

Middel påvirkning

›

Væsentlig påvirkning.

Resultaterne er opsummeret i Tabel 1-1 og er baseret på at ingen afværgeforanstaltninger er implementeret.
Det fremgår, at de fleste effekter på fisk og fiskeri er vurderet som ubetydelige. Effekter af undervandsstøj i forbindelse med nedramning af monopæle er
dog vurderet til at være middel. , og indskrænkning af fiskeri i havmølleområdet er vurderet til at være lille, både i anlægs- og i driftsfasen.
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Tabel 1-1

Påvirkningsgrader af potentielle effekter på fisk og fiskeri af etablering af
vindmøllepark Lillebælt Syd.

Potentiel effekt

Påvirkningsgrad (Uden
afværgeforanstaltninger)

Afværgeforanstaltninger

Flugtadfærd hos fisk som følge af sedimentspild
under udgravning til fundamenter

Ubetydelig

Ingen

Effekter af sedimentspild på fiskeæg og fiskelarver

Ubetydelig

Ingen

Effekter af sedimentering af spild materiale

Ubetydelig

Ingen

Effekter af sedimentspild under udlægning af kabler

Ubetydelig

Ingen

Effekter af undervandsstøj fra sejlads under anlægsfasen

Ubetydelig

Ingen

Effekter på fisk og fiskeri i anlægsfasen

Effekter af undervandsstøj i forbindelse med nedramning af monopæle

Middel

›

›

Effekter af indskrænkning af fiskeriet i projekt
området i anlægsfasen

Lille

›

Gennemføre
ramningen i
vintermånederne, mange
arter vandrer
ud på dybere
vand udenfor
vindmølleområdet
Anvendelse af
støjbegrænsende systemer som eksempelvis boblegardiner
Betaling af
erstatning til
berørte fiskere

Effekter på fisk og fiskeri i driftsfasen
Effekter som følge af ændring af substrat og rev
effekt af fundamenter og erosions beskyttelse

Ubetydelig

Ingen

Effekter af elektromagnetiske og elektriske felter
omkring kabler

Ubetydelig

Ingen

Undervandsstøj og vibrationer

Ubetydelig

Ingen

Effekter af indskrænkning af fiskeri i driftsfasen

Lille

›

økonomisk
erstatning til
berørte fiskere

Effekter på fisk i afviklingsfasen
Effekter af sedimentspredning og undervandsstøj

Ubetydelig
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INDLEDNING

Dette bilag præsenterer resultaterne af vurderingerne af de miljømæssige effekter på fisk og fiskeri af etablering, drift og afvikling af vindmøllepark Lillebælt
Syd.
Den endelige udformning af vindmølleparken er endnu ikke fastlagt. Det påregnes enten at anlægge 20 stk. 8MW møller eller 40 stk. 4MW møller. Møllerne
planlægges anbragt i et layout lignende det vist på Figur 2-1. Det er heller ikke
fastlagt, om fundamenter skal anlægges som monopæle møller eller gravitationsfundamenter.

Figur 2-1

3

Planlagte placeringer af havvindmøllerne i relation til habitatnaturtyper.

METODER

I dette afsnit beskrives de metoder, der er anvendt til miljøkonsekvensvurdering
af effekter på fisk og fiskeri af etablering, drift og afvikling af vindmøllepark Lillebælt Syd.
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3.1

Metoder. Beskrivelse af eksisterende forhold. Fisk

Fiskefaunaen i vindmølleområdet er beskrevet på baggrund af:

›

Resultater af nøglefiskeprojektet, der blev gennemført i perioden 2005 2016. Projektet, der er et samarbejde mellem DTU Aqua og frivillige fiskere fra Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening, har haft
til formål at dokumentere forekomsten af forskellige fiskearter langs de
danske kyster (Støttrup et al. 2017, Kristensen et al 2014, Støttrup et al
2012, Sparrevohn et al 2009). Fangsterne i nøglefiskeprojektet var standardiseret, idet udvalgte "nøglefiskere" har fisket på faste positioner med
ens redskaber (3 garn og 3 ruser), der var stillet til rådighed af DTU-Aqua.

›

Resultater af BITS (Baltic International Trawl Surveys), der er et internationalt samarbejde i ICES (International Council for the Exploration of the
Sea) regi, hvor havundersøgelesesskibe fra de forskellige medlemslande
gennemfører standardiseret trawlfiskeri i Østersøen, Bælterne og Kattegat
til brug for den biologiske rådgivning af fiskeriet. Der er anvendt resultater
for perioden 2001 til 2010 i form af udbredelses og tæthedskort for forskellige fiskearter der er rapporteret i Warnar et. al 2012.

›

3.2

Observationer af fisk på videooptagelserne fra habitatkortlægningen i undersøgelsesområdet (se Bilag C. Marin Habitatkortlægning)

Metoder. Beskrivelse af eksisterende forhold. Fiskeri

Fiskeriet er beskrevet vha. fangstdata, oplysninger om indregistrerede fiskefartøjer i Lillebælt samt VMS og AIS data.
Fangstdata er indhentet fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen for perioden 20072017. Data oplyser om fangster fordelt på arter, redskab og årstal inden for et
område defineret af ICES. ICES indsamler fiskeridata fra ICES området fordelt
på kvadratiske områder. Det relevante område for Lillebælt Syd er ICES område
39F9, der dækker hele Lillebælt fra Fænø i nord til en nord-syd linje mellem Helnæs og Als (se Figur 4-2). Fiskeridata er samlet for hele området og da det ikke
er muligt at adskille vindmølleområdet fra ICES området, er det ikke muligt detaljeret at beskrive omfanget og betydningen af fiskeriet i vindmølleområdet
alene baseret på disse data.
Fra Fiskeristyrelsens fartøjsdatabase (de dynamiske fartøjstabeller), er der indhentet oplysninger om antal fartøjer, fartøjstype (bundgarnsfartøjer, garnfartøjer, trawlere og andet) samt fartøjernes tonnage i de forskellige havne i Lillebælt, hvor der er indregistreret fartøjer, der driver erhvervs- og bierhvervs fiskeri.
Indsamling og behandling af VMS og AIS data er nærmere beskrevet i "Bilag H.
Skibstrafik og kollisionsrisiko".
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Metoder. Konsekvensvurderinger

3.3.1 Potentielle effekter, der er vurderet
Følgende effekter på fisk og fiskeri af etablering, drift og afvikling af vindmølleparken er vurderet:

›

Effekter i anlægsfasen:

›

Effekter af sedimentspild og sedimentspredning under udgravning til
fundamenter og nedlægning af elkabler

›

Effekter af undervandsstøj under anlægsarbejdet

›

Effekter af indskrænkning af fiskeriet i vindmølleområdet under anlæg
af vindmølleparken

›

Effekter i driftsfasen;

›

Effekter som følge af ændringer af substrat og reveffekt af fundamenter og erosionsbeskyttelse

›

Effekter af elektromagnetiske og elektriske felter omkring kabler

›

Effekter af støj og vibrationer under drift

›

Effekter af indskrænkning af fiskeriet i vindmølleområdet i driftsfasen

›

Effekter i afviklingsfasen:

›

Effekter af sedimentspild og sedimentspredning og støj fra fartøjer i
forbindelse med fjernelse af møller og kabler

Vurderingerne er baseret på baggrund af resultaterne af eksisterende, især danske, undersøgelser og moniteringsresultater af effekter af havvindmøller, resultaterne af hydraulisk modellering af sedimentspredning vha. MIKE 3 modellen,
samt modellering af udbredelse af undervandsstøj i forbindelse med nedramning
af monopælfundamenter. Metoderne er uddybet i de relevante afsnit i det følgende.

3.3.2 Metode til vurdering af påvirkningens omfang
Der er i vurderingerne anvendt følgende kriterier for påvirkningens omfang:

›

Ingen/ubetydelig påvirkning: Det vurderes, at der ikke er nogen påvirkning af miljøet. Ingen påvirkninger, eller påvirkningerne anses som så
små, at der ikke skal tages højde for disse ved gennemførelse af projektet.

http://projects.cowiportal.com/ps/A095938/Documents/03 Project documents/03 Miljøkonsekvensvurdering/Bilag/A095938-007_bilag J.docx
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›

Lille påvirkning: Der vurderes en påvirkning af kortere varighed, eller
som vil være af lille omfang/berøre et begrænset område uden væsentlige
interesser. Afværgeforanstaltninger er ikke nødvendige.

›

Middel påvirkning: Der vurderes at være en påvirkning af længere varighed eller som vil være af større omfang/berøre et større område med
særlige interesser. Afværgeforanstaltninger eller projekttilpasninger overvejes.

›

Væsentlig påvirkning: Der vurderes at være en irreversibel påvirkning i
hele projektets levetid, i et stort område eller med væsentlige interesser.
Det vil blive vurderet, om påvirkningen kan undgås ved at ændre projektet, mindskes ved at gennemføre afværgeforanstaltninger, eller om der
kan kompenseres for påvirkningen.

Varigheden af en påvirkning samt størrelsen af det påvirkede område, er vurderet individuelt for hvert miljøemne.

4

EKSISTERENDE FORHOLD

4.1

Fisk

4.1.1 Fiskebestande i området
På baggrund af resultaterne af nøglefiskeprojektet og BITS (Baltic International
Trawl Surveys), og videooptagelserne fra habitatkortlægningen i undersøgelsesområdet, er der identificeret 34 hyppigt forekommende fiskearter i området.
Disse arter og deres foretrukne levested er vist i Tabel 4-1.
Tabel 4-1

Foretrukne levesteder for de hyppigst forekommende fisk i Lillebælt.

Pelagiske arter

Bundlevende arter,
der lever på stenrev
/i vegetation

Bundlevende arter
der lever på sandbund/blød bund

Bundlevende arter,
kan findes både på
sandbund og stenrev/vegetation.

Sild

Ål

Tobis

Torsk

Ørred

Tangnål

Fjæsing

Hornfisk

Snippe

Sandkutling

Hvilling*

Havkvabbe

Knurhane

Sej

Savgylte

Panserulk

Makrel

Havkaruds

Pighvarre

Multe

Slethvarre

Tangspræl

Ising

Ålekvabbe

Rødspætte
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Sort kutling

Skrubbe

Ulk

Rødtunge

Stenbider

Tunge

9

Hundestejle
Tangsnarre
Aborre

*Hvillingen kan dog også forekomme ved bunden på sand eller mudderbund

4.1.2 Pelagiske arter
Af pelagiske fisk, der lever i vandsøjlen i Lillebælt træffes først og fremmest sild
brisling, makrel og hornfisk. Disse arters biologi er kort beskrevet i Tabel 4-2.
Tabel 4-2

Biologien af de hyppigst forekommende arter, der lever i de frie vandmasser i Lillebælt.

Sild
(Clupea harengus)
Silden er en pelagisk stimefisk, der lever af dyreplankton som den følger gennem døgnet.
Om natten hvor planktonet søger op mod overfladen står silden højt i vandsøjlen, mens
den følger planktonet mod bunden om dagen (Warnar et al 2012). Silden lægger sine æg
på bunden i 10-20m dybde. Æggene klæber sig til sten, grus eller vegetation. I Lillebælt er
der flere gydepladser for sild, der gyder i perioden februar til maj. Der er dog ikke kendte
gydepladser i vindmølleområdet (Warnar et al 2012). Ungsildene vandrer mod nord og
opholder sig i Skagerrak, indtil de bliver gydemodne.

Brisling
(Sprattus sprattus)
Brislingen ligner sild. Den er en stimefisk, der som sild lever i de frie vandmasser. I sommerhalvåret står brislingestimerne ret nær ved kysten og på lavere vand, men om vinteren søger de ud på lidt større dybder. I den lyse del af døgnet opholder brislingen sig nær
ved bunden, men om natten trækker den op i de øvre vandlag, idet den ligesom silden
følger planktonets vertikale vandring gennem døgnet (Warnar et al 2012). Der er ikke
kendte gydepladser i Lillebælt, men Lillebælt er opvækstplads for brislingeyngel (Warnar
et al. 2012). Brislingen gyder i Østersøen i perioden februar til august. De nærmest kendte
gydeområder er Arkonabassinet og Bornholmerdybet. Brislingen lægger sine æg frit i vandet og æg og larver driver med strømmen. I de første ca. tre leveår opholder brislingen
tæt på kysten, herunder i hele Lillebæltsområdet (Warnar et al. 2012). Derefter bliver den
kønsmoden og vandrer mod gydepladserne. Føden består af forskellig slags dyreplankton,
mest vandlopper. Brisling er en meget vigtig industrifisk (Petersen 1996).

Makrel
(Scomber scombrus)
Makrellen lever som rovfisk i stimer i de frie vandmasser og den optræder i Lillebælt for at
æde i sommermånederne. Den nordatlantiske makrel opdeles i to adskilte bestande, Nordsømakrel og Vest makrel. De makreller som optræder i Lillebælt tilhører bestanden af
nordsømakrel, som opholder sig på dybt vand i den nordlige del af Nordsøen om vinteren
og som vandrer ind Skagerrak, Kattegat, Bælthavet og Østersøen om sommeren. Nordsømakrellen gyder i Nordsøen og Skagerrak i maj til august (Warnar et. al. 2012). Når gydningen er overstået spredes de voksne fisk i stimer og æder sig tykke og fede i småfisk,
særlig sild, brisling og tobis, hvorefter de vandrer ud til deres overvintringspladser, hvor
de ikke indtager føde.
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Hornfisk
(Belone belone)
Hornfisken ankommer til vore kyster i april-maj fra overvintringspladserne vest for de Britiske øer for at gyde. Parring og gydning foregår i maj - juni på det helt lave vand mellem
algebevoksede sten og i ålegræs. Hornfisken træffes i vore farvande i perioden fra maj til
august/september, idet den efter gydningen går på fourageringstogt i danske farvande,
inden den trækker til overvintrings-pladserne.

4.1.3 Bundlevende arter
Habitatkortlægningen af undersøgelsesområdet, har vist, at der findes tre typer
af marine havbundshabitater: Blød bund (der ikke er karakteriseret yderligere),
sandbund og stenrev (Figur 4-1). I det følgende beskrives fiskefaunaen i disse
habitater.

Figur 4-1

Udbredelse af to marine habitattyper i vindmølleområdet. De brune felter
er områder med blød bund, der ikke er klassificeret.

Arter på sandbunden
Sandbund udgør 1510 ha, svarende til 59 % af vindmølleområdet.
Sandbunden er et vigtigt levested for en række fiskearter, med sandkutling, tobis og fladfisk som de hyppigst forekommende. Ising, skrubbe og rødspætte er

http://projects.cowiportal.com/ps/A095938/Documents/03 Project documents/03 Miljøkonsekvensvurdering/Bilag/A095938-007_bilag J.docx
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de hyppigst forekommende fladfiskearter i Lillebælt. (Støttrup et. 2017). I Tabel
4-3 og Tabel 4-4 gives korte beskrivelser af de fem hyppigst forekommende
sandbundsarters biologi.
Nøglefiske data viser, en stigende tendens i forekomsten af skrubbe i Lillebælt,
hvilket er i overensstemmelse med data fra ICES (Støttrup et al. 2017). Desuden viser nøgle fiskedata en svag stigning i fangsterne af rødspætte i garn siden
2005.
Tabel 4-3

Biologien af sandkutling og tobis som er hyppigt forekommende på sandbunden i Lillebælt.

Sandkutling
(Pomatoschistus minutus)

Sandkutlingen optræder i store mængder langs alle vore kyster. Den optræder ved bunden
i områder med sandbund eller bund med mudderblandet sand på 2 -20 m dybde. Om foråret trækker kønsmodne sandkutlinger fra overvintrings-områder på dybere vand ind på
lavt vand for at yngle. Sandkutlingen bliver kønsmoden i en alder af et år. Den gyder flere
gange i løbet af forårs- og sommermånederne. Gydningen foregår på den måde at hannen
lokker hunnen til at lægge sine æg i en muslingeskal, hvorefter han befrugter æggene.
Derefter vogter kan æggene indtil de klækkes. Ungerne lever i de frie vandmasser de første uger efter klækninger, hvorefter de søger mod bunden. Sandkutlingen lever mest af
slikkrebs, kårer, børsteorme og andre små dyr, der er knyttet til bunden. Den er selv et
vigtigt fødedyr for andre fisk, bl.a. torsk (Tolsgård 2016).

Tobis
(Ammodytes sp.)
Tobis udgør et vigtigt fødegrundlag for havfugle og en række kommercielt vigtige fiskearter som makrel, hvilling og torsk. Der findes fem forskellige arter af tobis i danske farvande hvoraf havtobis er altdominerende. Tobis fouragerer på den lavvandede sandbund
sommer og efterår frem til oktober. Om natten ligger tobiserne begravet i sandet, men om
dagen finder man dem i de midterste vandlag på jagt efter bytte (Winslade 1974). Gydningen foregår i perioden november og februar. Æggene lægges på sandet substrat på
havbunden. Efter omkring tre ugers forløb klækkes æggene og de pelagiske larver føres
med havstrømmene. To til fem måneder efter klækningen slår tobisyngelen sig ned på
havbunden (Wright & Bailey 1996, Worsøe et al 2002)
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Tabel 4-4

Biologien af de hyppigst forekommende fladfisk der lever på sandbunden i
Lillebælt.

Skrubbe
(Platichthys flesus)

Skrubben er en udpræget bundfisk. Den holder mest til på sand- og mudderbund, hvor
den tilbringer dagen nedgravet. Om sommeren søger skrubben ind på det lave vand ved
kysten for at søge føde. Om vinteren vandrer den ud på dybt vand for at overvintre og
gyde. Den gyder i februar- marts på 20-50 m dybde. Æg og larver er pelagiske og føres
med strømmen. Når larverne er ca. 1 cm store, begynder det venstre øje at vandre op
mod hovedets overkant, og larverne begynder at svømme med venstre side nedad. Når
larven er 12-14 mm, er øjet nået helt over på den anden side af hovedet. De små skrubber søger nu til bunden på ganske lavt vand langs kysten og kan træffes på blot 2-3 centimeters dybde. Skrubben lever af orme, krebsdyr, muslinger og snegle. De større eksemplarer tager også gerne tobiser, kutlinger og hesterejer.

Ising
(Limanda limanda)

Isingen er en bundlevende fisk, der foretrækker sandbund. Den lever af bundlevende organismer som f.eks. små krebsdyr, muslinger, slangestjerner, orme og af og til småfisk.
Isingen gyder i perioden april til august nær bunden på 20-40 m dybde. Æg og larver er
pelagiske. Når ynglen har opnået en længde på cirka 14 millimeter, søger de til bunden og
begynder at leve som små fladfisk (Warnar et al. 2012). Ynglen tilbringer sin første sommer på sand- og lerbund langs kysten, ofte på dybder under en meter. Sidst på efteråret,
hvor de er blevet cirka fem centimeter, vandrer de ud på dybere vand.

Rødspætte
(Pleuronectes platessa)

Rødspætten gyder sædvanligvis i slutningen af februar og begyndelsen af marts og gydningen foregår på vanddybder mellem 20 og 40 m. Efter gydningen føres æg og larver
med strømmen i marts-april og i april-maj forvandles larverne så de får den karakteristiske fladfiskeform. I dette stadium søger de mod bunden på den helt lave og varme
sandbund, hvor de lever af små orme og krebsdyr sommeren igennem, hvorefter de trækker ud på dybere vand efterår og vinter. Forår og sommer opholder rødspætteynglen sig
på det helt lave vand fra kystlinjen og ud til ca. 4 m dybde. De følgende 2-3 somre holder
de til på det lave vand. I disse 2-3 år trækker de ud på dybere vand om vinteren og vender tilbage til det lave vand om sommeren. Derefter flytter de permanent ud på dybere
vand (Worsøe, Horsten og Hoffmann 2002, Nielsen et al. 1998, Nielsen et al 2004, Nielsen, Bagge & MacKenzie 1998).

Arter på den bløde bund
Den bløde bund udgør 581 ha, svarende til 25 % af vindmølleområdet. Fiskefaunaen på den bløde bund minder meget om faunaen på sandbunden. Tobis som
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foretrækker ren sandbund, findes næppe og mængden af skrubber er sandsynligvis større end mængden af rødspætter og ising, der foretrækker sandbund.

Arter på stenrev
Arealet af områder med stenrev er 278 ha, svarende til 11 % af vindmølleområdet.
Stenrevene er bevoksede med tætte tangskove. På- og mellem tangplanternes
blade lever der myriader af små snegle og krebsdyr (tanglopper, tanglus og
pungrejer), der udgør det primære fødegrundlag for en rig fiskefauna. De hyppigst forekommende fisk på stenrevene i Lillebælt er ifølge resultaterne fra nøglefiskeprojektet og videooptagelserne fra habitatkortlægningen i undersøgelsesområdet (se "Bilag C Habitatkortlægning") tangnål, snippe, savgylte, tangspræl,
ålekvabbe, toplettet kutling, ulk, stenbider hundestejle og tangsnarre (Støttrup
et al. 2017, Kristensen et al 2014 og Støttrup et al 2012).
Desuden er stenrevene vigtige gyde-og/eller opvækstpladser for en lang række
kommercielt udnyttede fiskearter som f.eks. sild, torsk, stenbider og hornfisk
(se afsnit 4.1.4 nedenfor).
Endelig er stenrevene et vigtigt habitat for ål. Forekomsten af ål er imidlertid
gået drastisk tilbage de seneste årtier og bestanden af ål er markant mindre i
forhold til for 30 år siden. Det anslås at det antal glasål, der indvandrer fra gydepladserne i Sargassohavet til de Europæiske farvande kun udgør 1-10% af
indvandringen i 1970erne (Støttrup et al 2017).

Bundlevende arter, der forekommer både på sandbund og på
stenrev
Torsk forekommer i vindmølleområdet. Den kan både forekomme på sandbund,og mellem tang vegetationen på sten. Den kan også periodevis optræde i
de frie vandmasser. Torsken er gået meget kraftigt tilbage de sidste 20-30 år
(Støttrup et al. 2017). Tabel 4-5 beskriver kort torskens biologi.
Tabel 4-5

Biologien af torsk, der forekommer både på sandbund og i vegetationen på
stenrev i vindmølleområdet.

Torsk
(Gadus morhua)

Torsk er normalt knyttet til bunden. Den kan både forekomme på sandbund, i ålegræsbæltet eller mellem tang vegetationen på sten. Selvom den normalt er knyttet til bunden søger den af og til op i de frie vandmasser, hvor den jager fisk som sild og brisling. I Bælthavet gyder torsken i perioden november-maj, men med størst intensitet i januar og februar. Den gyder på dybder over 20 m. Der foreligger ikke informationer om hvor vigtige
gydeområderne i Lillebælt er i forhold til gydeområder i de omliggende farvande (Warnar
et al 2012). Æggene gydes i de frie vandmasser, hvor de føres med strømmen indtil de
efter 2-4 uger klækkes. Larver og juvenile torsk lever i de frie vandmasser indtil en størrelse på ca. 5 cm, hvorefter de søger mod bunden langs kysten. Stenrev er vigtige opvækstpladser. Torskeyngel æder zooplankton. Efterhånden som ynglen bliver større, tager
den også bunddyr. De større torsk lever næsten udelukkende af fisk, f.eks. tobis, brisling
og sild. På menukortet er stor set alt, hvad torsken kan gabe over både af krabber, rejer,
børsteorme – og andre småtorsk.
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I Als Fjord ved Ballebro-Hardershøj færgeoverfart, hvor kabellægningen forventnes at krydse veksler bundtyperne mellem blød bund ude midt i fjorden på dybt
vand og sandbund i de kystnære områder. Fiskefaunaen vil være som beskevet
ovenfor for blød bund og sandbund.

4.1.4 Gyde- og opvækstpladser for fisk
Stenrevene i vindmølleområdet har som nævnt en rig fauna af fisk, der lever
hele deres liv på stenrevene. Desuden er de vigtige gyde-og/eller opvækstpladser for en lang række kommercielt udnyttede fiskearter som f.eks. sild, torsk,
stenbider og hornfisk, der ikke lever hele deres liv på revene.
Sandbunden på det lave vand i ilandføringskorridoren for elkablerne er desuden
opvækstplads for fladfisk forår og sommer. Det gælder især for yngel af rødspætte, skrubbe og ising.

4.2

Fiskeri

4.2.1 Erhvervsfiskeri
Fartøjer
Der er registreret erhvervsfiskefartøjer i 15 havne i Lillebælt (Figur 4-2). Der var
i 2017 indregistreret 57 fartøjer i disse havne (Tabel 4-6). I perioden 2013 til
2017 er antallet af indregistrerede fartøjer faldet fra 77 til 57 (Tabel 4-6 og Figur
4-3).
Der er tale om små fartøjer for de flestes vedkommende med èn mands besætning. 81 % af fartøjerne er således <5 BT. (Figur 4-4). Der er endvidere især
tale om garnjoller og meget få trawlere (Figur 4-5).

http://projects.cowiportal.com/ps/A095938/Documents/03 Project documents/03 Miljøkonsekvensvurdering/Bilag/A095938-007_bilag J.docx

FISK OG FISKERI

Figur 4-2

15

Havne i Lillebælt, hvor der er indregistreret fiskefartøjer, der driver erhvervs- og bierhvervsfiskeri. Udbredelsen af ICES område 39F9 er også
vist. (Kilde Fiskeristyrelsens dynamiske fartøjstabel).
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Tabel 4-6

Antal registrerede erhvervs fiskefartøjer i forskellige havne i Lillebælt i
perioden 2013-2017. Beliggenheden af de forskellige havne er vist på Figur 4-2 (Kilde Fiskeristyrelsens dynamiske fartøjstabel).

Havn

2013

2014

2015

2016

2017

Agernæs

0

0

0

0

1

Assens

3

3

3

3

3

Augustenborg

5

5

5

5

4

Bøjden

4

3

2

2

2

Falsled

1

1

1

1

1

Fåborg

20

20

20

17

17

Høruphav

3

3

3

1

1

Kalvø

4

4

4

4

4

Lyø

1

0

0

0

0

Mommark

6

7

6

6

5

Søby

6

6

5

5

5

Sønderborg

19

17

16

14

9

Torø huse

4

4

4

4

4

Åbenrå

1

1

1

1

1

Ialt

77

74

70

63

57

Figur 4-3

Antallet af fartøjer indregistreret i havnene i Lillebælt i 2017. Beliggenheden af de pågældende havne er vist på Figur 4-2 (Kilde: Fiskeristyrelsens dynamiske fartøjstabel)
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Figur 4-4

Fartøjer indregistreret i havnene i Lillebælt i 2017 fordelt på tonnage. Beliggenheden af de pågældende havne er vist på Figur 4-2. (Kilde: Fiskeristyrelsens dynamiske fartøjstabel),

Figur 4-5

Fartøjer indregistreret i havnene i Lillebælt i 2017 fordelt på fartøjstype.
Beliggenheden af de pågældende havne er vist på Figur 4-2 (Kilde: Fiskeristyrelsens dynamiske fartøjstabel).

Fangstmængder og værdi i område 39F9 Lillebælt
I 2017 fangede danske fiskere 1067 tons fisk og muslinger i Lillebælt i ICES område 39F9 (beliggenheden fremgår af Figur 4-2). De 1067 tons havde en værdi
på ca. 4,5 mio. kr. hvilket svarede til ca. 0,15 % af værdien af samtlige danske
landinger.
Langt den største mængde udgøres af blåmuslinger (78% i 2017) (Figur 4-6).
Værdimæssigt er torsk, rødspætte og blåmusling vigtigst (Figur 4-7). Værdi-
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mæssigt udgør disse arter næste samme værdi (dvs. rødspætte: 1,7 mio. kr.,
torsk: 1,4 mio. kr. og blåmusling: 1,2 mio. kr.

Figur 4-6

Procentdelen af den total fangstmængde (1067 tons) i 39F9 i 2017 fordelt
på arter (Kilde: Landbrugs- og fiskeristyrelsens database)

Figur 4-7

Procentdelen af den totale fangstværdi (4,5 mio. kr.) i 39F9 i 2017 fordelt
på arter (Kilde: Landbrugs- og fiskeristyrelsens database).

Fangsten af blåmuslinger er faldet markant i perioden 2014 til 2017 (dvs. fra
godt 18.000 tons i 2014 til ca. 800 tons i 2017) (Figur 4-8). Fangsten af fladfisk
og torsk er ligeledes faldet i perioden 2015-2017 (Figur 4-9).
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Figur 4-8

Udviklingen af fangsterne af muslinger i 39F9 i perioden 2013-2017. Kilde:
Landbrugs- og fiskeristyrelsens database)

Figur 4-9

Udviklingen af fangsterne af fladfisk og torsk i 39F9 perioden 2013-2017.
Kilde: Landbrugs- og fiskeristyrelsens database)

Fangst i vindmølleområdet
Det er ikke muligt at få specifikke oplysninger om fangstmængder i selve vindmølleområdet, men da arealet af vindmølleområdet kun udgør 2283 ha, hvilket
svarer til 2 % af havområdet i 39F9, vurderes at fangstens værdi i 2017 i dette
område er størrelsesordener mindre end de 4,5 mio. kr. som er rapporteret for
område 39F9. Hertil kommer, at habitatkortlægningen i forbindelse med dette
projekt har vist, at der ikke findes blåmuslinger i området, hvilket udgør en ikke
ubetydelig del af fangstværdien i 39F9. Såfremt fangsten af rødspætter og torsk
er jævnt fordelt i område 39F9 vil værdien af fangsterne i vindmølleområdet være af størrelsesordenen 60.000 kr.

http://projects.cowiportal.com/ps/A095938/Documents/03 Project documents/03 Miljøkonsekvensvurdering/Bilag/A095938-007_bilag J.docx

20

FISK OG FISKERI

Fisketid i 39F9
Den samlede fisketid i 39F9 er faldet markant fra 2014 til 2017 (fra godt 900
fiskedage til ca. 150. fiskedage) (Figur 4-10). Der er især tale om nedgang i fisketiden med muslingskraber og garn (Figur 4-11).

Figur 4-10

Den samlede fisketid i område 39F9 i perioden 2013-2017 (Kilde: Landbrugs- og fiskeristyrelsens database)

Figur 4-11

Fisketiden i område 39F9 i perioden 2013-2017 fordelt på redskabstype
(nederste figur) Kilde: Landbrugs- og fiskeristyrelsens database).

Erhvervsfiskeri i selve vindmølleområdet
Der er gennemført en analyse af skibstrafikken i området, baseret på AIS og
VMS data (se nærmere i Bilag H. "Skibstrafik og kollisionsrisiko". Analysen viser
at trafikken af fiskefartøjer over 12m s længde er yderst begrænset i vindmølleområdet. Kun i den vestligste dybe del af området ses en vis, men dog begrænset trafik af fiskefartøjer (Figur 4-12).
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Sejlads i 2016 af fiskefartøjer som har AIS eller VMS (blå). AIS er lovpligtigt for fiskeskibe over 15m længde og VMS for fartøjer over 12 m.

Der er kendskab til at to mindre fartøjer uden AIS og VMS af og til fisker i området. Den ene driver garnfiskeri over stenene i den østlige del af området (beliggenheden af disse stenrev fremgår af Figur 4-1). Den anden fisker med trawl på
sandbunden og den bløde bund i den nordlige og vestlige del af området (Figur
4-13).
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Figur 4-13

Plot af slæbestreger fra navigationscomputeren på en trawler, der fisker i
den nordlige og vestlige del af vindmølleområdet. Stenbunden i den østlige
del af vindmølleområdet undgås (sml. Figur 4-1).

Samlet vurdering af erhvervsfiskeriet i vindmølleområdet
De foreliggende data viser, at området ikke er vigtigt for fiskeriet. I den vestligste dybe del af vindmølleområdet ses en vis men dog begrænset trafik af fiskefartøjer større end 12 meters længde. Der er kendskab til at to mindre fartøjer
af og til fisker i området. Den ene driver garnfiskeri over stenene i den østlige
del af området. Den anden fisker med trawl på sandbunden og den bløde bund i
den nordlige og vestlige del af området.
Der foreligger ikke specifikke fangstdata fra selve vindmølleområdet, men et
groft overslag baseret på eksisterende data og under en række antagelser antyder, at der i 2017 er tale om fangster for i størrelsesordenen 60.000 kr. i selve
vindmølleområdet.

4.2.2 Lystfiskeri
Figur 4-14 og Tabel 4-7 viser udbredelsen af de 40 mest kendte lystfiskepladser
på Als og Sundeved.
Der fiskes efter følgende arter:

›

Ørreder i februar – maj og september - oktober

›

Skrubbe i januar og juni - december

›

Torsk i januar – april og oktober – december

›

Hornfisk i maj – juni

›

Sild i februar – marts og november - december
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Multe i juni-september

Det ses af Figur 4-7 at anlæg af ilandføringskabler ikke vil påvirke vigtige lystfiskerpladser ved kysten.

Figur 4-14

De 40 mest kendte lystfiskepladser på Als og Sundeved (Kilde: Skovens
Fiskeklub Als 2018).). Lokalitets navne (se Tabel 4-7).
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Tabel 4-7

De 40 mest kendte lystfiskepladser på Als og Sundeved (Skovens Fiskeklub Als 2018).). Beliggenhed (Se Figur 4-14)

Sted

Sted

1) Kegnæs færge -Torsthoved og Grønmark.

21) Sandvig.

2) Kegnæs ende.

22) Stevning.

3) Kegnæs fyr / Drejet.

23) Stolbro.

4) Pøls rev / Gammel pøl.

24) Sebbelev / Osbæk.

5) Lysabildskov fyrtårn.

25) Agustenborg fjord generelt.

6) Hummelvig.

26) Arnkill.

7) Sarup hav.

27) Als sund.

8) Ertebjerghav / Blommeskobbel.

28) Sønderskov / Stenholt.

9) Voigtstrand / Oleskobbel.

29) Hørup Klint.

10) Taksensand.

30) Dybbøl strand.

11) Fjordmosen.

31) Vemmingbund.

12) Fladbæk.

32) Skelde.

13) Kocksvej

33) Nybøl Nor.

14) Nygård.

34) Snogbæk.

15) Traneodde / Torupstrand.

35) Knarhøj.

16) Augustenhof.

36) Blans.

17) Holm

37) Blåkrog.

18) Hellesøgård.

38) Naldtang.

19) Lønsømade.

39) Varnæs Hoved og Vig.

20) Lyngen.

40) Felsbæk.

5

KONSEKVENSVURDERING

5.1

Vurdering af påvirkninger på fisk og fiskeri i
anlægsfasen

5.1.1 Effekter af sedimentspild under udgravning til
gravitationsfundamenter
Under udgravning til fundamenter, vil der uundgåeligt spildes sediment, som vil
spredes med strømmen, hvorefter det vil falde til bunds igen. Opslemmet og
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bundfældet sediment kan påvirke dyr og planter på forskellig måde. Fisk kan
potentielt påvirkes ved at:

›

Forhøjede koncentrationer af sedimentpartikler i vandsøjlen forårsager
flugtreaktioner hos voksne og juvenile fisk

›

Fiskeæg og fiskelarver påvirkes af forhøjede koncentrationer af sedimentpartikler med fysiologiske skader, der i værste fald slår organismerne
ihjel, til følge

›

Fisk og/eller fiskenes fødegrundlag påvirkes af spildt materiale, der bundfælder

Effekter af sedimentspild og sedimentspredning på fisk, er vurderet på baggrund
af resultaterne af MIKE3 FM modellering af sedimentspredning under udgravning
til gravitationsfundamenter. Modelleringen er beskrevet detaljeret i Bilag F "Sediment og vandkvalitet". De modellerede koncentrationer af suspenderet sediment i vandsøjlen og den modellerede sedimentation er sammenholdt med
kendte dosis-respons relationer.

Flugtadfærd hos voksne og juvenile fisk som følge af
sedimentspredning
Forhøjede koncentrationer af suspenderet stof i vandet kan udløse flugtadfærd
hos en række fiskearter.

Effektkoncentrationer for flugtadfærd
Laboratorieundersøgelser har således vist, at koncentrationer over ca. 10 mg/l
suspenderet stof kan udløse flugtadfærd hos sild, der kan forekomme i projekt
området (Johnson & Wildish 1985). Andre laboratorieundersøgelser har vist at
forskellige arter af laksefisk først flygter når koncentrationen overstiger 90 - 100
mg/l (Berg 1983).
Sild er en pelagisk art, der normalt ikke udsættes for høje koncentrationer af
partikulært materiale og som i særlig grad er sårbar overfor forhøjede koncentrationer af suspenderede partikler, da deres gæller fungerer som en sigte der
kan filtrere deres føde i form af små planktonorganismer ud af vandet. Sild vil
derfor flygte fra relativt lave koncentrationer af suspenderet stof.
Fisk som brisling og makrel, der også findes i området, formodes også at være
relativt følsomme overfor suspenderet stof.
Laksefisk, der også er pelagiske arter, er i perioder udsat for høje koncentrationer af suspenderet stof, nemlig når de skal vandre op i vandløb for at gyde (Wilson & Connor 1976), hvilket formodentlig er årsagen til at tærsklen for flugtadfærd er højere end for sild.
Der foreligger ikke undersøgelser af flugtadfærd hos bundlevende fisk som fladfisk og torsk der lever i vindmølleområdet. Tærskelværdierne for flugtadfærd
hos disse grupper af fisk formodes imidlertid at være langt højere end for sild og
andre pelagiske arter idet de i perioder udsættes for høje koncentrationer af suspenderet stof. Fladfisk, der lever på havbunden og som opholder sig en stor del
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af tiden nedgravet i denne kan således tåle endog meget høje koncentrationer af
suspenderet stof. I Vadehavet, der er det vigtigste opvækstområde for fladfisk i
Nordsøen, er der typisk målt maksimalkoncentrationer af suspenderet sediment
på 800-1000 mg/l efter stormvejr (Andersen og Pejrup 2001) og i laboratoriet er
det påvist at rødspætter overlevede koncentrationer på 3000 mg/l over en periode på 14 dage (Newton 1973 I: Keller, et al., 2006). Det er desuden kendt, at
juvenile fladfisk foretrækker områder med forholdsvist uklart vand som beskyttelse mod rovdyr (Blaber & Blaber 1980, Power et al 2000, Hampel et al 2003 og
Lemke & Ryer 2006). Torsk, der lever tæt ved bunden, og som derfor også i et
vist omfang kan udsættes for suspenderet materiale, formodes også at være
mere tolerante end sild men mere følsomme end fladfisk. Tærsklen for udløsning
af flugtadfærd hos torsk svarer måske til tærskelværdierne for laksefisk (90-100
mg/l), der også kan udsættes for relativt høje koncentrationer af suspenderet
stof.

Vurdering af flugtadfærd
For at kunne vurdere risikoen for at der opstår faner af spildt sediment som fisk
flygter fra under gravearbejde og udbredelse af sådanne faner, er der gennemført MIKE 3 modelleringer af dels den maksimale koncentration og den hyppighed, hvormed koncentrationen af suspenderet materiale vil kunne overstige 10
mg/l. Denne værdi repræsenterer den laveste, hvor der vil kunne forventes
flugtadfærd hos fisk.
Der er modelleret to scenarier for udgravning til underlag til gravitationsfundamenter og erosionsbeskyttelse, der vurderes at ville forårsage større sedimentspild end hvis møllefundamenterne etableres som monopæle. De modellerede
scenarier er som følger:

›

Scenarie 1, hvor spildet fra udgravning af fundamenterne er fordelt efter
en vilkårlig rækkefølge

›

Scenarie 2 hvor spildet fra fundamenterne modelleres i en periode med
modsat hovedstrømretning, hvor hoved strømretning for hver periode
fastlægges efter strømretningen på den sydlige rand af vindmølleområdet

For en nærmere forklaring af scenarierne henvises til "Bilag F Sediment og
vandkvalitet".
Figur 5-1 og Figur 5-2 viser de maksimale koncentrationer, der har optrådt i
hvert beregningspunkt under modelleringen af hhv. scenarie 1 og 2. De maksimale koncentrationer angiver den højeste koncentration der kan optræde over
½ times varighed, et hvilket som helst sted under hele simuleringsperioden på 9
uger.
Det ses, at koncentrationer over 10 mg/l som følsomme pelagiske arter som
sild, brisling og makrel flygter fra, er begrænset til et område på ca. 4 x 2 km
(bemærk at det største område, der er vist på figuren repræsenterer max, koncentrationer på 1-10 mg/l). Bundlevende arter som fladfisk og torsk vurderes
ikke at ville flygte, undtaget måske i området umiddelbart omkring gravefartøjet.
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Varigheden af perioder med koncentrationer over 10 mg/l indenfor de to ca. 4 x
2 km vil være relativt kort, dvs. 1-3 % af simuleringstiden i det meste af områderne, svarende til ca., ½ til 2 dage.
Samlet vurderes det derfor at effekterne af sedimentspild i form af flugtadfærd
hos fisk og effekten på fiskeri vil være ubetydelig.

Afværgeforanstaltninger
På baggrund af effekten af sedimentspild i relation til flugtadfærd hos fisk vurderes det, at der ikke er behov for afværgeforanstaltning.

Figur 5-1

Maksimale koncentrationer af suspenderet sedimenter der er modelleret
for scenarie 1

Figur 5-2

Maksimale koncentrationer af suspenderet sedimenter der er modelleret
for scenarie 2.
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Figur 5-3

Scenarie 1. Procentdel af simuleringstiden på 9 uger, hvor koncentrationen
af suspenderet stof (TSS) overskrider 10 mg/l under udgravning.

Figur 5-4

Scenarie 2. Procentdel af simuleringstiden på 9 uger, hvor koncentrationen
af suspenderet stof (TSS) overskrider 10 mg/l under udgravning.

Effekter på fiskeæg og fiskelarver i vandsøjlen
Fiskeæg og larver, der eksponeres til forhøjede koncentrationer af suspenderet
stof, der er spildt under udgravning til gravitationsfundamenter, kan påvirkes af
partiklerne på forskellig måde;

›

Sedimentpartiklerne kan klæbe sig til pelagiske æg og forårsage at æggene synker til bunds og derved påvirker klækningssuccesen af æggene,
især i områder hvor iltforholdene er kritisk lave. Forsøg har således vist,
at opdriften af torskeæg falder næsten lineært ved stigende koncentration
af suspenderet stof i vandsøjlen (fra 4 til 49 mg/l) (FeBEC, 2013b).
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Sedimentpartikler, der klæber sig til overfladen på både pelagiske og
bundlagte æg kan hindre ilttransporten gennem æg membranen og derved påvirke æggenes udvikling

Effektkoncentrationer fiskeæg og fiskelarver
Tabel 5-1 giver en oversigt over koncentrationer af suspenderet stof, der har
påvirket fiskeæg-og larver i laboratorieforsøg. Det ses, at der kan optræde nedsat fødeoptagelse hos unge sildelarver der blev eksponeret til koncentrationer
ned til 20 mg/l men at dødelige effekter og subletale effekter i form af æg udvikling, befrugtnings- og klækningsrate af æg og vækst af larver først optræder
ved koncentrationer over 100 mg/l.

Vurdering af effekter på fiskeæg og fiskelarver
Som det fremgår af Figur 5-1 og Figur 5-2, vil koncentrationer af disse størrelsesordner kun optræde i selve udgravningspunkterne. Hertil kommer at eventuelt påvirkede æg og larver i udgravningsområdet kun vil udgøre en helt ubetydelig del af den samlede mængde æg og larver i området, hvorfor der ikke vil
være målelige effekter på fiskebestandenes størrelse.
Samlet vurderes det derfor at effekterne af sedimentspild på fiskeæg- og fiskelarver vil være ubetydelig.

Afværgeforanstaltninger
På baggrund af at effekten af sedimentspild på fiskeæg og fiskelarver vil være
ubetydelig, vurderes det, at der ikke er behov for afværgeforanstaltning.
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Tabel 5-1

Koncentrationer af suspenderet stof, der har påvirket fiskeæg og fiskelarver i laboratorieforsøg.

Organisme

Effektkoncentration

Effekt

Reference

Torskeæg

100 mg/l

Dødeligheden af torskeæg der blev
eksponeres til 100 mg/l i laboratoriet
blev øget markant.

Westerberg et
al 1996

Sildeæg

250 mg/l

Letale og subletale effekter blev observeret for æg af Stillehavssild (Clupea
pallasi), der blev eksponeret til koncentrationer af suspenderet materiale
på 250 mg/l og derover.

Griffini et al
2009

Sildeæg

> 500 mg/l

Udviklingen af sildeæg blev ikke påvirket af koncentrationer af suspenderet
silt på 300 og 500 mg/l i et døgn. Det
blev konkluderet, at skader på æg ved
høje koncentrationer var begrænsede
eller ikke eksisterende.

Kiørboe og
Møhlenberg
1981

Sildeæg

> 500 mg/l

Der blev observeret nedsat befrugtningsraten for sildeæg som blev eksponeret til koncentrationer af suspenderet stof på 500-1000 mg/l, og ved
1000 mg/l også en negativ effekt på
klækningsraten.

FeBEC, 2013

Torskeæg

100 mg/l

Eksponering til 100 mg suspenderet
stof pr. liter øgede dødeligheden af
torskeæg markant.

Westerberg et
al, 1996

Æg og larver af torsk
og skrubbe

> 1000 mg/l

Der kunne ikke påvises signifikante
effekter på æg og larver af hverken
torsk eller skrubbe, der blev eksponeret til forskellige koncentrationer of
suspenderet stof på op til 1000 mg/l

FeBEC, 2013

Sildelarver

540 mg/l

I forsøg med sildelarver er det fundet,
at væksten blev reduceret ved sedimentkoncentrationer over 540 mg/l.

Messieh, 1981

Sildelarver

20 mg/l

Nedsat fødeoptagelse hos unge sildelarver blev observeret ved koncentrationer ned til 20 mg/l.

Johnson & Wildish, 1982

Sildelarver

100 mg/l

Dødelige effekter på sildelarver er påvist ved koncentrationer af suspenderet materiale på over 100 mg/l.

Hansson, 1995

Effekter af sedimentering af spildmateriale
Sedimentation af det suspenderede materiale, der er spildt og spredt med
strømmen under udgravning til havmøllefundamenter, kan potentielt medføre at
substrattypen ændres i et omfang, der kan påvirke leveforholdene for fisk, der
lever på havbunden. Der kan dels være tale om en direkte effekt af ændring af
substrattypen, dels en indirekte effekt på fiskenes fødegrundlag som følge af at
bundfaunaen påvirkes.
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Vurdering af direkte effekter som følge af sedimentation og ændringer i
sedimentsammensætningen
Ændring af sedimentforholdene som følge af sedimentation af materiale, der er
spildt under gravearbejdet, kan påvirke bundlevende fiskearter, som har præference for specifikke sedimenttyper. Desuden kan sedimenteret materiale potentielt begrave og slå bundlagte æg ihjel (som f.eks. æg af sild, tobis, stenbider og
hornfisk).
Resultaterne af den modellerede nettosedimentation af materialespild under udgravning til havmøllefundamenter er vist i Figur 5-5 og Figur 5-6 for hhv. scenarie 1 og scenarie 2 ved gravearbejdets afslutning (mht. definition af scenarierne
se ovenfor).
Det fremgår, at der i et område på ca. 3 x 4 km² vil være sedimenteret 1-5 mm
materiale ved arbejdets afslutning. Der er tale om silt og finsand, med en faldende mængde af finsand med stigende afstand fra møllerne. Kun i ganske små
områder umiddelbart omkring fundamenterne kan der forekomme større aflejringer med lagtykkelser på mere end 5 mm), især i form af finsand. Det aflejrede finkornede materiale, forventes efter kort tid at ville blive ført væk fra området pga. den stærke strøm, der findes i området.
Den begrænsede sedimentation af silt og finsand i det 3 x 4 m² store område
vurderes ikke at ville forårsage at bundlevende fisk vil undgå dette område.
Det kan ikke helt udelukkes at tobisæg, der afsættes på sandbunden samt æg af
stenbider og hornfisk, der afsættes på stenrevene i umiddelbar nærhed af gravearbejdet kan blive påvirket, men det vurderes ikke at have målelige effekter
på bestandene af disse arter. I området findes der ikke kendte gydepladser for
sild (der som nævnt lægger sine æg på bunden på forholdsvis lavt vand).

Figur 5-5

Tykkelsen af aflejret sediment (mm) umiddelbart efter afslutningen af udgravningsarbejdet for, scenarie 1.
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Figur 5-6

Tykkelsen af aflejret sediment (mm) umiddelbart efter afslutningen af udgravningsarbejdet for, scenarie 2.

Vurdering af indirekte effekter på fødegrundlaget for fisk af
sedimentation af partikler
Bundlevende fisk som rødspætter, ising, skrubber og torsk lever af bundfaunaorganismer. Sedimentation af materiale kan potentielt påvirke forekomsten af
bundfauna og dermed fødeudbuddet for bundlevende fisk.
Blødbundsfauna kan blive begravet af sediment, der er spredt under uddybningsarbejdet, og kan i værste fald blive slået ihjel. Mulighederne for at overleve
afhænger af artens evne til at grave sig op gennem det aflejrede sediment og
genetablere forbindelsen mellem dyrets gangsystemer og sediment overfladen.
Dødelige effekter optræder, når sedimentationsraten overskrider den hastighed,
hvormed dyret kan grave sig op gennem det aflejrede materiale.
Den modellerede sedimentation er imidlertid størrelsesordener mindre end den,
der er dødelig for bundfauna. Essink 1996 fandt således at tærskelværdierne for
seks forskellige arter af bunddyr, der er almindelige i Danmark, var 1,7 - > 12
mm/dag. Sammenholdes dette med den modellerede sedimentation på 0,010,06 mm/dag (1-5 mm i 77 dage) i langt størstedelen af påvirkningsområdet
ses, at der ikke kan forventes forhøjet dødelighed af bundfaunaen i området.
Det forventes derfor ikke at fødegrundlaget for bundlevende fisk vil blive påvirket af gravearbejdet.

Samlet vurdering af effekter på fiskebestandene af sedimentation af
spildt materiale
Samlet vurderes det derfor at effekterne af sedimentation af spildt materiale på
fiskebestandene og fiskeriet vil være ubetydelig.
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Afværgeforanstaltninger
På baggrund af at effekten på fiskebestandene af sedimentation af spildt materiale vil være ubetydelig, vurderes det, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger.

Effekter af sedimentspild under udlægning af kabler
Følgende vurderinger af effekter fra sedimentspild er under forudsætning at kablerne nedspules til den ønskede dybde ved hjælp af en spuleslæde, da det vurderes at være den metode, hvor der spredes mest sediment. Kablet udlægges
på havbunden, hvorefter spuleslæden vil blive sænket ned over kablet. Herefter
startes pumperne på slæden, der bevæger sig frem og spuler en rende i havbunden, som kablet falder ned i af sig selv. Det opspulede materiale ledes bagud
og tildækker renden ca. 12-20 m bag spuleslæden.
Ideelt set aflejres alt det opspulede materiale i renden bag ved spuleslæden og
fylder renden, men meget fine materialer, som f.eks. silt, vil blive ført væk med
strømmen. Der kan forventes et vist materialespild, således at renden ikke er
helt opfyldt. Det forventes dog, at renden efterfyldes ved almindelig materialevandring på havbunden og almindelig sedimentering. Der er ikke påtænkt tilførsel af ekstra materiale til opfyldning af renden.
Bundlevende fisk som f.eks. sandkutling, rødspætte, tobis og skrubbe, der er
karakteristisk for sandbunden ved kabel renden vil flygte under nedspulingen.
Den kortvarige spredning af sediment under nedspuling vurderes ikke at ville
påvirke fiskene i området nævneværdigt. De nævnte fisk opholder sig for de flestes vedkommende en stor del af tiden nedgravet, og de er meget tolerante
overfor suspenderet partikulært materiale og kan som nævnt ovenfor tåle endog
meget høje koncentrationer af suspenderet stof. Pelagiske fisk som f.eks. sild,
brisling og makrel kan også påvirkes. Da der er tale om en kortvarig effekt på
fiskenes adfærd vurderes det at effekten på fiskebestandene og fiskeriet vil være ubetydelig og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger.

Effekter fra undervandsstøj fra øget sejlads i parkområdet under
anlæg og støj under kabelnedlægning
Under anlægsarbejdet vil den forøgede sejlads af fartøjer, der er involveret i
etablering af vindmølleparken og nedlægning af kabler, forårsage en markant,
men forbigående forøgelse af den lokale undervandsstøj af størrelsesordenen
152-192 dBRMS og i frekvensbåndet 50-6000Hz, (CMCS, 2002); (Simmons et
al., 2004).
Dette støjniveau vil kunne registreres af de fleste fiskearter, men set i lyset af
lydniveauet i fra sejladsen i Lillebælt i øvrigt, den øgede sejlads’ periodiske og
relativt kortvarige/tidsbegrænsede karakter forventes der ikke nogen markant
vedvarende effekt på de lokale fiskebestande. Der kan eventuelt forekomme
kortvarige adfærdsændringer f.eks. i form af flugtadfærd, men overordnet set
vurderes det, at påvirkningen på fisk af det øgede støjniveau fra skibstrafik i
anlægsfasen kan karakteriseres som ubetydelig.
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Effekter af undervandsstøj i forbindelse med nedramning af
monopæle
Hvis man vælger at etablere vindmøllerne med monopæle vil nedramningen af
disse forårsage den langt kraftigste undervandsstøj i anlægsfasen. Nedramning
af monopæle genererer meget høje niveauer af undervandsstøj, der kan påvirke
fisk, fiskeæg og fiskelarver på forskellig vis. Tæt ved kilden kan støjen være så
kraftig, at der opstår fysiske skader på væv og indre organer, der i værste tilfælde kan forårsage at fisken dør. Støjen dæmpes gradvist gennem vandet og i
større afstand kan der være påvirkninger i form af adfærdsændringer, f.eks.
flugtadfærd.

Effektniveauer
Kendskabet til effekterne på fisk af undervandsstøj fra nedramning er ikke undersøgt i samme omfang som effekterne på marine pattedyr, men i de senere år
er der gennemført flere undersøgelser til belysning af problemet. Andersson et al
2017 har på basis af den eksisterende litteratur om emnet, sammenfattet de
lydniveauer, der kan forårsage alvorlige skader på indre organer eller forårsage
død hos fisk samt niveauer der kan forårsage skader på fiskeæg og fiskelarver
(Se Tabel 5-2).
Det er vist at fisks adfærd kan påvirkes af undervandsstøj og at fisk flygter fra
undervandsstøj (Tabel 5-3). Omvendt er der undersøgelser der tyder på, at fisk
eksponeret til høje niveauer af undervandsstøj forbliver i et område, hvis det er
et vigtigt fourageringsområde eller er vigtig for fiskens reproduktion (Wardle et
al. 2001, Pena et al. 2013).
Laboratorieundersøgelser har vist, at undervandsstøj kan forårsage adfærdsændringer hos fisk i form af ændring i svømmehastighed/-retning samt ”freeze”
reaktion, hvor fiskene pludselig stopper op. (Se Tabel 5-3).
Tabel 5-2

Estimerede niveauer af undervandsstøj, der er skadelige for fisk og fiskelarver baseret på resultater af laboratorieundersøgelser (Andersson et al.
2017)

Effekt

SPL(peak)
(dB re 1µPa)1

SEL(ss)
(dB re 1µPa2s)2

SEL(cum)
(dB re 1µPa2s)3

Risiko for alvorlige skader på indre organer eller
død

≥ 207

≥ 174

≥ 204

Skader på fiske æg og
larver

≥ 217

≥ 187

≥ 207

1) SPL(peak) = Sound Pressure Level= Maksimale overtryk genereret af en ramning
2) SEL(ss) = Sound Exposure Level (Single Strike) = Energiniveauet der udsendes under
et enkelt ramningsslag
3) SEL(cum) = Sound Exposure Level (Cumulative) = Det kumulative energiniveau der udsendes under flere ramningsslag over et bestemt tidsrum
Tabel 5-3

Niveauer af undervandsstøj, der i laboratorieundersøgelser har forårsaget
adfærdsændringer hos fisk.
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Effekt

SPL
(dB re
1µPa)

SPL(peak)
(dB re
1µPa)2)

SEL(ss)
(dB re
1µPa2s)3)
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Ref.

Adfærdsændringer1) observeret hos torsk

140 - 161

Mueller –Blenke
et al. 2010

Adfærdsændringer1) observeret hos tunge

144 - 156

Mueller –Blenke
et al. 2010

Adfærdsændring hos
brisling
Flugtadfærd hos sild

≥ 135

122 - 138

Hawkins et al
2014
Blaxter, and
Hoss 1981

1) Adfærdsændringer i form af ændring i svømmehastighed/-retning samt ”freeze” reaktion, hvor fiskene pludselig stopper op.
2) SPL(peak) = Sound Pressure Level= Maksimale overtryk genereret af en ramning
3) SEL(ss) = Sound Exposure Level (Single Strike) = Energiniveauet der udsendes under
et enkelt ramningsslag

Effektvurdering
Støjudbredelsen under nedramning af monopæle for dette projekt er modelleret
(COWI, 2018). Der er modelleret som et "worst case" scenarie, hvor der anvendes hydraulisk hammer med "soft start". Der regnes med at nedramningen vil
vare 6 timer og at der skal anvendes 7000 hammerslag. Resultaterne fremgår af
Tabel 5-4, Figur 5-7, Figur 5-8 og Figur 5-9.
Modelleringen viste, at undervandsstøjen under enkelte maksimale ramningsslag
SEL(ss) vil være omkring 174 dB re 1µPa2s i en afstand af 1500 m fra nedramningsstedet. Det kan således ikke udelukkes at der er risiko for at fisk får alvorlige skader på indre organer og væv eller dør indenfor denne afstand (effektniveau ≥ 174 dB re 1µPa2s se Tabel 5-2).
Skader på fiskeæg og fiskelarver vil kunne opstå lige omkring nedramningsstedet, hvor støjniveauet er omkring 190 dB re 1µPa2s (effektniveau ≥ 187; se Tabel 5-2), men da æg og larver af fisk i forvejen har en høj naturlig dødelighed
vurderes det, at dødelighed som følge af høj undervandsstøj ikke vil påvirke bestandsstørrelserne af forskellige fiskearter.
Modelleringsresultaterne viser også at støjniveauet i den størst modellerede afstand er større end de niveauer, hvor der er risiko for adfærdseffekter hos brisling (modelleret støjniveau ≥ 150 dB re 1µPa2s, effektiveau ≥ 135 dB re
1µPa2s-se Tabel 5-3, Figur 5-7, Figur 5-8 og Figur 5-9). Det kan således ikke
udelukkes at fisks adfærd vil blive påvirket i mere end 6 km afstand fra nedramningsstedet, f.eks. i form af flugtadfærd. Det forventes dog, at fiskene hurtigt vil
vende tilbage, når anlægsarbejdet er ophørt.
Det forventes, at der kan etableres et fundament pr. dag og at nedramningen vil
vare op til seks timer. Hvids det besluttes f.eks. at etablere 40 monopæle ville
den samlede periode med høj nedramningsstøj vare ca. 240 timer.
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Sammenfattende vurderes, at effekten af undervandsstøj i forbindelse med nedramning af monopæle vil være middel, hvis, der ikke iværksattes afværgeforanstaltninger.

Afværgeforanstaltninger
Mange af fiskearterne i vindmølleområdet vandrer ud af projekt området i vinterhalvåret. Det gælder f.eks for:

›

Brisling, sandkutling, torsk, skrubbe, rødspætte og ising der søger ud på
dybt vand om vinteren

›

Makrel, der opholder sig på dybt vand i den nordlige del af Nordsøen om
vinteren

›

Hornfisk, der opholder sig vest for de Britiske øer om vinteren

Hvis nedramningen således sker i vinterhalvåret nedsættes risikoen for effekter
af undervandsstøj på fisk.
Andre mulige afværgeforanstaltninger omfatter:

›

Valg af fundament, der ikke giver anledning til rammestøj, f.eks. gravitationsfundament.

›

Anvendelse af "Boblegardiner", Et boblegardin kan etableres ved at der
udlægges en ring af luftslanger omkring nedramningsstedet der omkring
nedramningsstedet danner en mur af luftbobler, der dæmper lydens udbredelse i vandet (Caltrans. 2009, Betke og Matuchek 2010).

Tabel 5-4

Beregnede niveauer af undervandsstøj under nedramning af monopæle i
forskellig afstand fra nedramningsstedet. Intervallet omfatter resultaterne
af beregninger langs 20 transekter fra nedramningsstedet (LR 2018).
Støjinterval i vanddybde 33%
SEL(ss) (dB re 1µPa2s)

Støjinterval i vanddybde 66 %
SEL(ss) (dB re 1µPa2s)

750 m

177,5 – 179,5

177,7 – 180,7

1500 m

170,5 – 175,1

172,3 – 176,2

3000 m

160 – 169,5

165 - 171

Afstand fra
ramningsstedet
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Figur 5-7
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Modellerede støjudbredelseskurver i 33% dybde fra nedramningsstedet ud
til en afstand af 6200 m (LR 2018)
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Figur 5-8

Modellerede støjudbredelseskurver i 66 % dybde fra nedramningsstedet ud
til en afstand af 6200 m. (LR 2018)

Figur 5-9

Tværsnit af modellerede støjudbredelseskurver fra nedramningsstedet ud
til en afstand af 6200 m langs transekt 1. Der blev beregnet støjudbredelse langs 20 transekter. Den sorte linje angiver havbunden (LR 2018).
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Effekter af indskrænkning af fiskeriet i vindmølleområdet i
anlægsfasen
Fiskeriet i vindmølleområdet er ubetydeligt idet der efter tilgængelige oplysninger kun er to erhvervsfiskere der i et vist omfang fisker i området. Disse to fiskere vil ikke kunne fiske i området i anlægsfasen idet der indenfor godt et år vil
være spærret for sejlads- og fiskeri i anlægsområdet.
Det vurderes at effekten på fiskeriet i anlægsfasen vil være lille.

5.2

Vurdering af påvirkninger på fisk og fiskeri i
driftsfasen

Effekter som følge af ændring af substrat, rev effekt af
fundamenter og erosionsbeskyttelse
Etablering af 20 stk. 8MW havmøllefundamenter og udlægning af erosionsbeskyttelse vil forårsage, permanent tab af habitater for både sandbundsfisk og
fisk tilknyttet stenrev. Etableres gravitationsfundamenter (med erosionsbeskyttelse) vil der i alt blive beslaglagt ca. 1,5 ha havbund. Anlægges havmøllerne
med monopælfundament vil arealet blive mindre.
Omvendt vil havmøllefundamenterne erstatte den naturligt forekommende habitat med et introduceret hårdbundssubstrat i form af beton, stenkastninger og
stål, der vil fungere som "kunstige rev", der tiltrækker stenrevsfisk.
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Figur 5-10

Mulige beliggenheder af turbinerne i vindmølleparken i relation til forekomst af sandbund og stenrev. Det påregnes, at der enten opstilles 20 stk.
8MW Turbiner eller 36 stk. 4MW turbiner

Tab af sandbundshabitater
Beslaglæggelse af sandbund vil resultere i en reduktion af levesteder for sandbundfisk som fladfisk og tobis. Da det beslaglagte areal er helt ubetydeligt i forhold til det samlede sandbundareal i vindmølleområdet vurderes dette ikke at
ville påvirke bestandene af sandbundsfisk i området. En undersøgelse af effekterne af opstilling af 80 havmøller på fiskebestandene efter 7 års forløb, kunne
ikke påvirke en negativ langtidseffekt på forekomsten af tobis (Leonard et al
2011).

Etablering af nye stenrevshabitater
Havmøllefundamenter og erosionsbeskyttelsen i form af udlagte sten vil være
substrat for alger og fastsiddende fauna. De øvre dele af fundamentet vil hurtigt
blive begroet med alger, der vil være hjemsted for en artsrig fauna af hvirvelløse
dyr, som f.eks. myriader af små snegle og krebsdyr (tanglopper, tanglus og
pungrejer). De vil udgøre det primære fødegrundlag for en rig fauna af stenrevsfisk, der vil udnytte de gode skjulesteder og det gode fødegrundlag. En omfattende undersøgelse af effekterne af opstilling af 80 havmøller på Horns Rev viste
således, at revtilknyttede arter som havkarusse, ålekvabbe og stenbider havde
etableret sig på det nye revområde (Leonard et al 2011).
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Karakteren og omfanget af denne kolonisering afhænger af fundamenternes
geografiske placering samt dybde og strømforhold, og af fundamentets struktur
og materiale.
Følgende arter der typisk lever på stenrev og som i forbindelse med nøglefiskeprojektet (se afsnit 4.1.3) er fanget på de eksisterende stenrev i området, forventes at ville kolonisere havmøllefundamenter og erosionsbeskyttelsen: Ål,
tangnål, snippe, havkvabbe, savgylte, havkaruds, tangspræl, ålekvabbe, sort
kutling, ulk, stenbider, hundestejle og tangsnarre. Desuden forventes at de kunstige rev vil tiltrække f.eks. torsk.
Omvendt vil anbringelsen af fundamenter og erosionsbeskyttelse tildække og
ødelægge havbundshabitater. Det er i et vist omfang tilstræbt at turbinerne anlægges på sandbund og at stenrevene undgås (se Figur 5-10).
Det samlede stenrevsareal efter etableringen af vindmølleparken vil blive marginalt større end det eksisterende areal af naturlige stenrev alene. Nyetablerede
stenrevshabitater på havmøllefundamenter, vil kompensere for det areal, der
tildækkes af fundamenterne. Havmøllefundamenter, der etableres på sandbund
vil også øge stenrevsarealet marginalt.

Samlet vurdering
Effekten på fisk og fiskesamfund, som følge af de kunstige rev, vil potentielt være positiv, men vurderes at være lav, da der i forvejen forekommer hårdbundsarealer i området, og idet erosionsbeskyttelsen og møllefundamenterne vil ikke
ændre udstrækningen af denne habitatform væsentligt. Den samlede vurdering
er således, at påvirkningen vil være ubetydelig og at der ikke vil være behov
for afværgeforanstaltninger.

Effekter af elektromagnetiske og elektriske felter omkring kabler
Når der løber en strøm gennem et elkabel, induceres et magnetfelt omkring kablet (B-felt) og et induceret elektrisk felt i vandet.
Der er indikationer på, at visse fiskearter kan sanse elektromagnetiske felter.
Det er således alment kendt, at bruskfisk (hajer og rokker) har elektroreceptorer, som de bruger til at opfatte elektromagnetiske felter omkring byttedyr og til
at orientere sig. Ændrede magnetfelter pga. udlagte kabler vil således kunne
påvirke disse fisks mulighed for at registrere et elektrisk felt fra byttedyr. Bruskfisk benytter muligvis også det inducerede elektriske felt til at navigere (Kalmijn
1974), og ændringer af det omgivende magnetfelt vil kunne påvirke denne mulighed.
Dette har givet anledning til bekymring om, at el-førende søkabler skulle kunne
påvirke både bruskfisks og benfisks adfærd og udløse flugtadfærd og dermed
påvirke fiskenes vandringer i områder der krydses af kabler og i ekstreme tilfælde, at kablerne vil kunne virke som en barriere, der blokerer for vandrende fisk,
der bruger jordens magnetfelt til at navigere efter.
Emnet er under stadig diskussion idet visse studier konkluderer at benfisk påvirkes af felter, mens andre konkluderer at der ikke er effekter (Meissner et al.
2006). Eksisterende feltundersøgelser hælder imidlertid til, at benfisks vandrin-
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ger ikke påvirkes af elektromagnetisk felter omkring søkabler og den overordnede konklusion fra litteraturen og andre studier er, at effekten på de lokale fiskebestande af elektromagnetisk felter er begrænset, hvis de overhovedet påvirkes.
(Tabel 5-5, viser nogle eksempler.)
Sammenfattende vurderes det, at effekterne på fiskebestandene af elektromagnetiske felter omkring undervandskablerne vil være ubetydelig og at der ikke
er behov for afværgeforanstaltninger.
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Eksempler på undersøgelser af indvirkningen på fiskevandringer af elektromagnetiske felter omkring søkabler.

Art

Observeret Effekt

Reference

Hajer

Det er påvist, at to hajarter Cercharhinus plumbeue og
Sphyrna lewini reagerer på lokale magnetfelter på 25 til 100
μT.

Meyer et
al 2005

Blankål

Orienteringsevnen hos blankål (Anguilla anguilla) i et forstyrret geomagnetisk felt omkring et søkabel blev undersøgt vha.
ål, der var forsynet med radiosendere, Kablet inducerede et
B-feltet i samme størrelsesorden som jordmagnetismen ud til
en afstand af 10 m. Det blev konkluderet, at kablet ikke virkede som en barriere for ålenes vandring.

Westerberg &
BegoutAnras
1999

Ål

I et studie af SwePol HVDC-kablet (mellem Sverige og Polen)
blev der registreret et magnetfelt på 200 μT 1 meter fra kablet, en effekt heraf på migrationen af fisk, herunder den europæiske ål kunne ikke påvises.

Westerberg &
Lagenfelt,
2008

Blankål

I en anden svensk undersøgelse af blankålens vandring over
Ølands-kablet (et AC-søkabel) blev det observeret, at ålenes
svømmehastighed blev reduceret ved passage og at ændringen kunne relateres til strømstyrken. Det skal dog bemærkes,
at det pågældende kabel ligger direkte på havbunden, og
dermed også, teoretisk set, vil kunne udgøre en fysisk hindring Det skal endvidere bemærkes, at nye undersøgelser
har vist, at en betydelig del af ålens vandring foregår nær
vandoverfladen og at en påvirkning fra magnetfelter omkring
kabler på - eller i havbunden derfor i disse perioder, og afhængigt af vanddybden, må antages at være minimal.

Westerberg &
Lagenfelt,
2008.
Westerberg et
al., 2007
FeBEC,
2013

Glasål

Det kunne ikke påvises, at glasåls adfærd under laboratorieforhold blev påvirket af kunstige magnetfelter

Westerberg 2000

Fisk generelt

I forbindelse med monitering af effekter af havvindmølleparken ved Nysted blev der gennemført en undersøgelse af om
fisks vandringer blev påvirket (blokeret) af tilstedeværelsen af
et søkabeludlagt mellem vindmølleparken og land. Bundgarn
blev anbragt på begge sider af kablet.

DONG et
al 2006

Undersøgelsen, der blev gennemført i perioden 1999-2004
kunne ikke påvise at fisks vandringer påvirkes af elektromagnetiske felter omkring kablet. Den overordnede fordeling af
forskellige fiskearter på begge sider af kablet ændrede sig
ikke udover den naturlige variation efter etablering af kablet.
Fangsterne af ål (Anguilla anguilla) var ens på begge sider af
kablet, hvilket antyder at ålevandringen ikke blev påvirket.
Laks
(sockeye
salmon)

Eksperimenter udført af med kønsmodne sockeye salmon,
hvor man havde fæstnet stærke magneter til fiskene, viste at
fiskenes evne til at lokalisere det vandløb de oprindeligt var
udklækket i ikke blev påvirket af det kunstige magnetfelt.
Eksperimentet antyder at denne art snarere bruger synet til
at lokalisere det vandløb de kom fra og lugtesansen til at findes det sted i vandløbet hvor den blev udklækket.

Ueda et al
1998
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Støj og vibrationer i driftfasen
Under driften vil vindmølleparken generere undervandsstøj og vibrationer som
primært stammer fra møllernes gearkasse, turbine og generator der via mølletårn og fundamenter forplantes ud i vandet. Under normale forhold er støjniveauerne og støjfrekvenserne lave (under få kilohertz), men i modsætning til
støjen i anlægsfasen er driftsstøjen næsten kontinuert. Selvom fisk vil kunne
høre den lave støj i relativ stor afstand fra havmøllerne (Tougaard et al 2008) er
det ikke sandsynligt at de ændrer adfærd, flygter eller på anden måde påvirkes
af støjen. Adskillige feltundersøgelser har således dokumenteret stor forekomst
af fisk omkring møllefundamenter (se f.eks. Leonard et al. 2011).
Sammenfattende vurderes det, at effekterne på fiskebestandene af støj og vibrationer i driftsfasen vil være ubetydelig og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger.

Effekter på fiskeri i driftsfasen
Fiskeriet i vindmølleområdet er ubetydeligt idet der efter tilgængelige oplysninger kun er to erhvervsfiskere der i et vist omfang fisker i området. Det ene trawler, den anden sætter garn over stenene i den østlige sydøstlige del af vindmølleområdet.
Trawlfiskeri i mølleparken vil formentlig blive forbudt, eller indskrænket betydeligt, men garnfiskeri vil blive tilladt.
Det vurderes at effekten på fiskeriet i driftfasen vil være lille.

5.3

Vurdering af påvirkninger på fisk i afviklingsfasen

Proceduren for afviklingsfasen er endnu ikke defineret, men processen vil i vid
udstrækning indeholde de samme aktiviteter som anlægsfasen.
Når fundamenter og kabler fjernes vil der sandsynligvis opstå kortvarige stigninger i koncentrationen af suspenderet sediment. Påvirkningerne af fisk i afviklingsfasen vurderes at være mindre end eller sammenlignelig med de der er beskrevet for anlægsfasen, fordi mængden af sediment, der skal håndteres under
afviklingen vil være af samme størrelsesorden eller mindre i forhold til anlægsfasen. Desuden kan der forekomme støj - omfanget forventes dog at være at være mindre intensivt, især da der ikke vil forekomme nedramnings aktiviteter.
Det forudsættes at erosionsbeskyttelsen ikke fjernes, således at de etablerede
kunstige rev ikke ødelægges.
Sammenfattende vurderes det, at effekterne på fiskebestandene af demontering
af anlægget vil være ubetydelig og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger.
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APPENDIX A.
Fiskearter, der er registreret i Lillebælt i forbindelse
med nøglefiskeprojektet.
Tabel 6-1 og Tabel 6-2 viser fiskearter, der er fanget i garn og ruser i Lillebælt i
forbindelse med nøhglefiske projektet i perioden 2008-2016. Projektet er et
samarbejde mellem DTU Aqua og frivillige fiskere fra Dansk Fritidsfiskerforbund
og Dansk Amatørfiskerforening, der har haft til formål at dokumentere forekomsten af forskellige fiskearter langs de danske kyster (Støttrup et al. 2017, Kristensen et al 2014, Støttrup et al 2012, Sparrevohn et al 2009). Fangsterne i
nøglefiskeprojektet var standardiseret, idet udvalgte "nøglefiskere" har fisket på
faste positioner med ens redskaber (3 garn og 3 ruser), der var stillet til rådighed af DTU-Aqua.
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Tabel 6-1

Fangst i garn i Lillebælt i perioden 2008 -2016 i forbindelse med nøglefiskeprojektet. X angiver at arten blev fanget i garn det pågældende år. 0
angiver at arten ikke blev fanget (Data fra Støttrup et al. 2017, Kristensen
et al 2014, Støttrup et al 2012)

Art

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Fjæsing

X

0

0

0

0

0

0

0

0

Fladfisk sp

0

0

0

0

X

0

0

0

0

Hornfisk

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Hvilling

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ising

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Knurhane

X

0

0

0

0

0

0

0

0

Kutling sp

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Makrel

X

X

X

X

X

X

0

X

X

Multe

0

0

0

0

0

0

0

X

0

Panserulk

X

X

0

X

X

X

X

X

0

Pighvarre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rødspætte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rødtunge

X

X

X

X

X

0

X

X

0

Sej

X

X

X

X

X

0

0

X

X

Sild

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Skrubbe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slethvarre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stenbider

X

X

X

0

X

X

0

0

0

Tangspræl

0

0

0

0

0

X

0

0

0

Tobis sp

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Torsk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Torskefisk

0

X

0

0

X

X

X

0

0

Tunge

X

X

X

0

X

X

X

X

0

Ulk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ørred

0

X

0

X

0

X

0

X

X

Ål

0

0

0

0

0

X

0

0

X

Ålekvabbe

0

0

0

0

0

X

0

0

X

http://projects.cowiportal.com/ps/A095938/Documents/03 Project documents/03 Miljøkonsekvensvurdering/Bilag/A095938-007_bilag J.docx

FISK OG FISKERI

Tabel 6-2

Art

51

Fangst i ruser i Lillebælt i perioden 2008 -2016 i forbindelse med nøglefiskeprojektet. X angiver at arten blev fanget i ruser det pågældende år. 0
angiver at arten ikke blev fanget (Data fra Støttrup et al. 2017, Kristensen
et al 2014, Støttrup et al 2012).
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Aborre

X

0

0

0

0

X

X

0

X

Havkarusse

0

0

0

X

0

0

0

X

X

Havkvabbe sp

0

0

0

X

0

0

0

0

X

Hornfisk

0

0

0

0

0

0

X

X

0

Hundestejle

0

X

0

0

X

X

X

0

X

Ising

X

0

X

0

X

X

X

X

0

Kutling sp.

0

X

X

0

0

X

X

X

Kutling (sand)

0

0

0

0

0

X

X

X

X

Kutling (sort)

X

0

X

X

X

X

X

X

X

Pighvarre

0

0

0

0

0

0

X

0

X

Rødspætte

X

0

X

X

X

X

X

X

X

Rødtunge

0

0

0

0

X

0

0

0

0

Savgylte

X

0

0

X

0

0

0

0

0

Sej

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Skrubbe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slethvarre

0

0

0

0

0

X

0

0

X

Snippe

0

0

0

0

0

0

X

0

0

Stenbider

X

0

0

0

0

X

0

0

0

Tangnål sp

0

X

X

0

X

X

X

X

X

Tangsnarre

0

X

X

0

X

X

X

X

X

Tangspræl

0

0

0

0

X

X

0

X

X

Torsk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tunge

0

0

0

0

X

X

0

X

0

Ulk

0

X

X

X

X

X

X

X

X

Ørred

X

0

0

X

X

X

X

0

X

Ål

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ålekvabbe

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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