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Baggrund

Den Europæiske Union sigter mod at være klimaneutral inden 2050, et mål, der er forankret i 
Europas grønne pagt og er i overensstemmelse med EU's tilsagn om globale klimatiltag i 
henhold til Parisaftalen. Havenergi bør spille en central rolle i bestræbelserne på at nå dette 
mål.

Ifølge Kommissionens skøn vil elektricitet udgøre mindst 50 % af det samlede energimix i 
2050, og 30 % af den fremtidige efterspørgsel efter elektricitet vil blive leveret af 
havvindkraft.

Kommissionen skønner, at der er behov for en havvindkraftkapacitet på mellem 240 og 
450 GW inden 2050 for at nå dette mål. Den er fast besluttet på at fremme udviklingen af 
havvindenergi og udnytte dens potentiale i Europas have og langs kysterne og samtidig 
respektere naturressourcernes økologiske grænser og andre havbrugeres interesser, 
herunder fiskernes.

Havvindkraft – status

På nuværende tidspunkt er der 110 havvindmølleparker med over 5 000 vindmøller i drift i 
EU's og Det Forenede Kongeriges farvande med en elproduktion på 22 GW og en samlet 
overflade på ca. 5 000 km2.

Nordsøen tegner sig for 70 % af den samlede havvindkraftkapacitet i Europa med den største 
andel i Det Forenede Kongerige (44 %) efterfulgt af Tyskland (34 %), Danmark (7 %), 
Belgien (6,4 %) og Nederlandene (6 %).

I løbet af de sidste ti år er havvindmølleparkernes kapacitet blevet næsten fordoblet på grund 
af en forøgelse af hver enkelt vindmølles ydelse og havvindmølleparkernes størrelse på op til 
150 vindmøller. 

Den gennemsnitlige vanddybde for bundfæstede havvindmøller er ca. 27 m med en 
gennemsnitlig afstand fra kysten på 33 km.

Demonstrationsprojekter med flydende havvindmøller befinder sig i gennemsnit på 77 m 
dybde (mere end dobbelt så meget som bundfæstede havvindmøller).

Da havvindmøller har en gennemsnitlig livscyklus på 25-30 år, er meget få vindmøller indtil 
videre blevet afviklet.

Andre former for vedvarende energi på havet

Ud over havvindmøller findes der også andre anlæg til produktion af vedvarende energi på 
havet eller såkaldte "våde vedvarende energikilder".

De to vigtigste anordninger er tidevands- og bølgeenergianlæg:

Tidevandsenergi anvender månens og solens tiltrækningskraft ved at udnytte tidevandets 
bevægelse langs kysten og omdanne denne kinetiske energi hovedsagelig til elektricitet.

Bølgeenergianlæg optager energi fra bølger og vind og omdanner den til elektricitet 
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(bølgeenergiomdanner). De findes som offshore- og kystinfrastruktur. Samtlige 
bølgeenergiomdannere i EU har en kapacitet på 0,03 MW (i drift), 0,355 MW (under 
opførelse), 6,05 MW (godkendte) og 10,6 MW (planlagte).

Der findes i øjeblikket ingen systemer, der anvender bølge- eller tidevandsteknologi i stor 
skala.

Andre anlæg til produktion af vedvarende energi på havet, som ikke er havvindmøller, udgør 
mindre end 1 % (i drift og planlagte). Derfor ligger fokus i dette arbejdsdokument på 
havvindmøllers indvirkning på fisk og fiskeri.

Visionen for 2050 på 450 GW

På grund af de gode vindressourcer, nærheden til efterspørgslen og effektiviteten i 
forsyningskæden vil 2050-visionen på 450 GW blive fordelt med 380 GW (85 %) i de 
nordlige farvande (Nordsøen, Østersøen, Atlanterhavet) og 70 GW i de sydeuropæiske 
farvande (Atlanterhavet, Middelhavet) (15 %).

Udrulningen til 450 GW skal opnås ved en forøgelse af de årlige installationsrater på i 
øjeblikket 3 GW til omkring 7 GW om året i anden halvdel af 2020'erne og 20 GW om året 
(den samlede mængde havvindkraft i dag) efter 2030.

Den anslåede påkrævede plads for de samlede anlæg på 450 GW vil være 76 000 km2 (2,8 % 
af de nordlige have). De yderligere pladskrav vil være 1 500 km2 om året i anden halvdel af 
2020'erne og 4 500 km2 om året i midten af 2030'erne (en stigning fra to gange 
Luxembourgs areal til næsten hele Tjekkiets areal = en faktor femten).

Med de nuværende eksklusive zoner kan næsten 75 % af den fremtidige havvindkraftkapacitet 
ikke opføres med meget lave normaliserede omkostninger ved produktion af elektricitet i de 
nordlige have. De samlede normaliserede omkostninger ved produktion af elektricitet måler 
den gennemsnitlige nettonutidsværdi af elproduktionen for en havvindmølle i dens levetid og 
er baseret på vindhastigheden, afstanden til kysten og vanddybden (meget lave normaliserede 
omkostninger ved produktion af elektricitet betyder under 50 EUR pr. MWh).

For vindindustriens vedkommende vil den mest omkostningseffektive og mindst 
pladskrævende metode til realisering af 450 GW være gennem flere forskellige sektorers 
anvendelse af samme havområde.

Betydningen af maritim fysisk planlægning

Retsgrundlaget for maritim fysisk planlægning er direktiv 2014/89/EU om rammerne for 
maritim fysisk planlægning. Maritim fysisk planlægning henhører under medlemsstaternes 
kompetence.

I henhold til direktivet skal medlemsstaterne tage hensyn til relevante eksisterende og 
fremtidige aktiviteter og anvendelser og tage hensyn til økonomiske, sociale og 
miljømæssige aspekter for at støtte en bæredygtig udvikling og fremme sameksistensen af 
relevante aktiviteter.

Medlemsstaterne skal tilsigte at bidrage til en bæredygtig udvikling af energisektoren til søs, 
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af søtransporten og af fiskeri- og akvakultursektoren.

De skal tage hensyn til det relevante samspil mellem aktiviteter og anvendelser såsom 
akvakulturområder, fiskepladser, anlæg og infrastrukturer til produktion af vedvarende 
energi samt undersøiske kabler.

Medlemsstaterne skal hurtigst muligt fastlægge de fysisk planer for det maritime rum, og 
senest i marts 2021.

I dag er fiskeriaktiviteter (aktive eller passive) i havvindmølleparker begrænset eller 
udelukket i de fleste lande.

I Tyskland, Belgien og Nederlandene er det forbudt at fiske i en 500 m randzone omkring 
havvindmølleparker og tilhørende kabler. I Danmark er fiskeri udelukket fra alle 
havvindmølleparker og i en randzone på 200 m langs eksportkablet.

I Det Forenede Kongerige er det kun forbudt at fiske i anlægsfasen, men i driftsfasen, hvor 
fiskeri er tilladt, har fiskerne en tendens til at undgå fiskeri i havvindmølleparker på 
grund af risikoen for utilsigtet beskadigelse, kollisioner, grundstødning og tab af 
fiskeredskaber.

Hvad skal der gøres for at forbedre sameksistensen mellem fiskeri og 
havvindmølleparker? Hvilke hindringer må fjernes?

Økologiske og miljømæssige virkninger og indvirkning på livet i havet

Fundamenter til havvindmøller eller andre anlæg til produktion af vedvarende energi på havet 
kan fungere som kunstige rev. Generelt tiltrækkes fisk af hårde strukturer. Mikroorganismer, 
der sidder fast på en hård struktur, tiltrækker hvirvelløse dyr, som i sig selv tiltrækker ungfisk. 
Arter med præference for kunstige rev er f.eks. unge almindelige torsk og skægtorsk. I 
rapporten vedrørende "MUSES"-projektet under Horisont 2020 hedder det, at etableringen af 
havvindmølleparker på nøje udvalgte områder kan bidrage til initiativer til fiskeriforvaltning.

Positive virkninger kan være beskyttelse af et levested for havdyr. Biomassen kan stige i de 
umiddelbare omgivelser med positive virkninger for fiskeri med alternative 
faststående/passive redskaber på grund af rumlige begrænsninger.

Negative virkninger kan opstå i hele havvindmøllens livscyklus under opførelses-, drifts- og 
afviklingsfasen. En ændring af sø- og luftstrømmene forårsaget af havvindmølleparker kan 
bidrage til en sammenblanding af den lagdelte vandsøjle, hvilket kan påvirke 
næringsstofkredsløbet. Infrasonisk støj kan skræmme fisk væk fra havvindmølleparker. 
Elektromagnetiske felter og undervandsstøj kan have en potentiel negativ indvirkning på 
livet i havet.

Virkninger fra elektromagnetiske felter kan ændre adfærden hos elektrofølsomme arter 
og arter, der er følsomme over for magnetfelter. Dette kan føre til kunstige hindringer på 
havbunden. Der er stadig mange huller i vores viden. Bentiske og demersale arter er mere 
udsat for elektromagnetiske felter i forbindelse med kabler på havbunden end pelagiske arter, 
men i nogle havvindmøller ligger kablerne i midten af vandsøjlen og kan også påvirke 
pelagiske arter. Nedgravning af kabler reducerer ikke de potentielle virkninger af 
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elektromagnetiske felter, da magnetfelter normalt trænger gennem havbunden.

Det er påvist, at undervandsstøj har en indvirkning, hovedsagelig på fisk og havpattedyr, 
og især i anlægsfasen. Støj i forbindelse med pæleramning (130-140 dB) og stendumpning 
kan potentielt føre til midlertidige eller permanente høreskader i en bred radius og dermed 
tab af retningssans, som forhindrer fisk i at finde føde, nå frem til avls- og gydeområder 
og finde mager. Virkningerne af støj samt forskellige frekvenser, herunder infralyd, i 
driftsfasen kan afhænge af fiskenes art og alder. De biologiske følger af lyd og mange arters 
respons er stadig ukendte, og derfor bør der overvejes en forsigtig tilgang og støjdæmpende 
foranstaltninger, f.eks. bobleforhæng og støjsvage installationsteknologier såsom 
nedvibrering af spunspæle.

Vi har i øjeblikket kun meget få oplysninger om virkningerne for økosystemet i 
forbindelse med demontering og afvikling af havvindmøller. Hvad ved vi om 
genanvendeligheden af deres komponenter, f.eks. rotorbladene, som er fremstillet i en 
kompleks kompositkonstruktion af mange forskellige materialer?

Hvad sker der med fundamentet, hvis en havvindmølle ikke bliver koblet på nettet igen? Vil 
det fungere som et kunstigt rev, vil det blive ødelagt på bekostning af økosystemet og den 
biologiske mangfoldighed, eller vil fundamentet forblive på havbunden og således udgøre en 
potentiel permanent fare for fiskeriet?

Selv om den nuværende viden om indvirkningen af våde vedvarende energikilder på fiskeriet 
er fokuseret på økologiske og miljømæssige virkninger, er der stadig store huller i 
forskningen.

Økonomiske og sociokulturelle virkninger og indvirkning på fiskeriet

Ca. 80 % af alle fiskerivirksomheder i EU er små fiskerivirksomheder, hovedsagelig 
familieforetagender, der har eksisteret gennem generationer. De er de ældste brugere af havet. 
I århundreder har de leveret sunde og bæredygtige fødevarer med et lavt CO2-fodaftryk. 
Indvirkning på fiskeriet betyder konsekvenser for deres virksomheder, familier og 
kystsamfund.

Fiskeriet har en relativt beskeden indvirkning på BNP, men er af største betydning for 
fiskersamfundene – hver fisker på havet skaber omkring fem arbejdspladser på land 
inden for logistik, forarbejdning, handel med fisk, tjenester og vedligeholdelse.

Indvirkningen af en havvindmøllepark kan være indirekte, idet den kan ændre den 
geografiske fordeling og tætheden af kommercielt fiskede arter og andre marine arter. 
En direkte indvirkning kan ske ved lukning af havvindmølleparker af sikkerhedshensyn 
eller på grund af indvirkningen på fiskeriet: ændring af fiskerimetoder (fra aktiv til 
passiv), reduktion af fiskeriintensiteten eller fortrængning af fiskeriet.

Ikkeindustrielt fiskeri vil blive særlig hårdt ramt af fortrængning, da disse fiskere ikke har 
kapacitet til at flytte til fjernere fiskepladser eller ændre deres fangstmetoder. De fleste af de 
dynamiske fiskeriaktiviteter ligger tæt på kysten. Fiskere jager fisk afhængigt af årstid, 
tidevand, vind og temperatur. De har ingen faste fiskerizoner, bortset fra passivt fiskeri og 
akvakultur. Fiskeri kræver plads.
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Fiskeriet har også tidligere været nødt til at sameksistere med flere geografiske faktorer 
såsom udvidelse af sejlruter, militære zoner, olie- og gasudvindingsprojekter og 
havbeskyttelsesområder og for nylig det stigende antal havvindmølleparker.

Gældende regler finder allerede anvendelse på fiskeriet som f.eks. den fælles fiskeripolitik, 
havstrategirammedirektivet, Natura 2000-foranstaltninger og regler fra Den Internationale 
Søfartsorganisation (IMO). Nye planer for udvikling af vindenergi kunne medføre forbud 
mod fiskeri i visse områder afhængigt af den nationale jurisdiktion.

Forsikring af fiskerfartøjer, der driver fiskeri i havvindmølleparker, er meget problematisk. 
For det meste er det ikke økonomisk overkommeligt for fiskerne at forsikre deres skib og 
besætning til operationer i havvindmølleparker, men uden en forsikring er fiskernes 
tilstedeværelse de facto forbudt.

Analyser af de økonomiske og sociokulturelle virkninger af våde vedvarende energikilder 
på fiskeriet mangler i de seneste empiriske undersøgelser.

Derfor er der behov for mere forskning med henblik på at vurdere mulige negative 
virkninger for fiskeriet af havvindmølleparker.

Mulige konklusioner:

Den største geografiske overlapning mellem fiskeri og havvindmølleparker forekommer i 
Nordsøregionen, hvorfor sameksistens synes at være af allerstørste betydning for både 
fiskeriet og havmøllesektoren.

Maritim fysisk planlægning skal spille en central rolle.

Den nuværende viden om virkningen af havvindmølleparker for fiskeriet er fokuseret på 
økologiske og miljømæssige konsekvenser. Det er imidlertid klart, at der mangler data og 
sammenlignelige data.

Der er behov for standardiserede overvågningsprogrammer og en harmonisering af data 
om fiskeriindsatsen for at muliggøre en vurdering af de kumulativ miljømæssige og 
socioøkonomiske virkninger af udvidelsen af havenergi.

Kompatibiliteten og sammenligneligheden af data skal forbedres.

Analyser af de socioøkonomiske og sociokulturelle virkninger mangler i de seneste 
empiriske undersøgelser.

For ikke at begrænse fiskepladserne for meget bør det overvejes, om man kan kombinere 
havvindmølleparker med og integrere dem i beskyttede havområder.

Der skal træffes afgørelser, muligvis inden den nødvendige viden er til rådighed, og derfor 
bør forsigtighedsprincippet i overensstemmelse med artikel 191, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) finde anvendelse:

Der bør kun opføres havvindmølleparker, hvis det kan garanteres, at der ikke opstår 
negative miljømæssige og økologiske samt økonomiske og sociokulturelle konsekvenser.
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For at sikre lige vilkår for fiskerisektoren bør fiskeriorganisationer inddrages 
fuldstændig, rettidigt og aktivt og have en afgørende stemme i forbindelse med 
planlægnings- og udformningsfasen for havvindmølleparker.

Da dette muligvis ikke er sikret i medlemsstatens maritime fysiske planlægning, kan det 
være nødvendigt med EU-lovgivning.


