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1 Baggrund 
 

DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser), Aarhus Universitet, har 

på foranledning af Vattenfall Vindkraft A/S gennemført en større undersøgelse af fugle- og 

flagermusforekomsterne på Klim Fjordholme. Undersøgelsen blev udført med henblik på at kunne vurdere 

de eventuelle effekter på fugle- og dyrelivet i forhold til Vattenfalls plan om at udskifte de nuværende 35 

møller på lokaliteten med 24 nye og større møller. 

Resultaterne af undersøgelserne samt vurderingen af de evt. effekter ved en ændring af mølleparken er 

fremlagt i en faglig redegørelse (Kahlert m.fl. 2010), der viste, at der for én fugleart, kortnæbbet gås, i 

værste fald kunne opstå effekter, der kunne påvirke artens forekomster i det nærliggende EF-

Fuglebeskyttelsesområde nr. 13 (EF-13, Østlige Vejler). For trane kunne sådanne effekter ikke udelukkes, 

selvom risikoen herfor blev vurderet som værende lille. For begge arter er der særlige krav om beskyttelse, 

da de indgår i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. 

For yderligere at kvalificere risikovurderingen blev der i sommeren 2011 foretaget en mere detaljeret 

beregning af de bestandsmæssige konsekvenser for kortnæbbet gås og trane (Kahlert 2011). Disse 

beregninger og den efterfølgende vurdering førte til en nedjustering af de bestandsmæssige effekter for 

kortnæbbet gås, hvorved vurderingen blev den samme som for trane, dvs. bestandsmæssige effekter kan 

ikke udelukkes, men risikoen herfor vurderes som lille. 

Af hensyn til fugleinteresserne valgte Vattenfall Vindkraft A/S at modificere det foreløbige projektforslag 

fra december 2010, idet DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, blev anmodet om at 

vurdere effekterne af det endelige projektforslag, der består af 22 møller. For kortnæbbet gås medførte 

modificeringen en marginalt lavere kollisionsfrekvens end i det oprindelige projekt, mens antallet af 

kollisioner for trane ville være på samme niveau eller under det antal kollisioner, der forekommer i dag ved 

den eksisterende møllepark. Det blev således konkluderet, at selvom antallet af kollisioner for kortnæbbet 

gås potentielt kan blive betydeligt, ligger det beregnede antal kollisioner for både kortnæbbet gås og trane 

under, hvad de lokale forekomster kan tåle uden at disse bliver påvirket i EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 

13. Det skal i den forbindelse bemærkes, at begge arter har haft en i en gunstig udvikling i området i den 

periode, hvor de eksisterende møller har været til stede (Kahlert m.fl. 2012). 

Vattenfall Vindkraft A/S har efterfølgende anmodet DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus 

Universitet om at kvantificere omfanget af afværgeforanstaltninger, der med udgangspunkt i det 
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beregnede antal kollisioner måtte være nødvendige for at nedbringe kollisionsrisikoen for kortnæbbet gås 

og trane ved det endelige projekt til et niveau, hvor effekter i EF-13 kan udelukkes. 

Desuden har Vattenfall Vindkraft A/S tidligere anmodet DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus 

Universitet, om at gennemgå mulige løsningsmodeller (Therkildsen m.fl. 2011), der kan bidrage til at 

reducere de negative effekter af den planlagte modificering af vindmølleparken, særligt med fokus på tiltag, 

der kan bidrage til at reducere kollisionsrisikoen og dermed nedbringe risikoen for en negativ påvirkning af 

forekomster for kortnæbbet gås. DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, pegede på 

følgende løsningsmodeller: 

1) Reduktion af antallet af møller 

2) Periodisk standsning af møller 

3) Reduktion af kollisioner med højspændingsledninger 

Med udgangspunkt i ovenstående har Vattenfall Vindkraft A/S anmodet DCE-Nationalt Center for Miljø og 

Energi, Aarhus Universitet, om at identificere de mest omkostningseffektive måder at reducere antallet af 

kollisioner på. Antallet af møller er reduceret i det endelige projektforslag, og vi ser os i øvrigt heller ikke i 

stand til at foretage anbefalinger omkring valg af mølletype, da det ikke er entydigt hvilken mølletype, der 

er den optimale i forhold til reduktion af kollisionsrisiko. Derfor omhandler dette notat mulighederne for og 

effekterne af periodisk standsning af møllerne og reduktion af kollisionsrisikoen med 

højspændingsledninger. Gennemgangen baseres på den viden, der er tilvejebragt i de tidligere 

undersøgelser samt anden tilgængelig viden. 

I tidligere undersøgelser er foretaget beregninger af den årlige kollisionsfrekvens for at identificere ved 

hvilken forekomsterne af kortnæbbede gås og trane i EF-13 forventes at blive påvirket negativt. Derudover 

er den årlige kollisionsfrekvens beregnet i forskellige scenarier. For kortnæbbet gås er det værste scenario i 

relation til kollisionsfrekvensen en mild vinter, hvor gæssene overvintrer i stort tal, samtidig med at de 

udviser en relativ dårlig undvigerespons (beregnet i området: 97,75 %) sammenlignet med andre 

undersøgelser, samt en bestemt mølletype (Kahlert m.fl. 2012). For trane er det en anden mølletype, der 

giver de højeste kollisionsfrekvenser – her fordi der er et meget stort overlap med artens flyvehøjde. For 

denne art kender vi dog ikke vejrforholdenes indflydelse eller den mulige variation i undvigerespons. 

Selvom de højeste kollisionsfrekvenser ligger under hvad arterne kan tåle, uden at det påvirker 

forekomsterne i EF-13 (Kahlert m.fl. 2012) er der så meget usikkerhed relateret til beregningerne, at vi af 

forsigtighedshensyn har defineret en arbitrær grænse ud fra en vurdering af, hvor lavt antallet af kollisioner 

skal være for at vi kan udelukke effekter i EF-13. Denne grænse ligger på 25 % under det kritiske niveau. De 
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højeste beregnede kollisionsfrekvenser ligger på 19 og 11 % under det kritiske niveau for henholdsvis 

kortnæbbet gås og trane. I beregningerne i dette notat af det potentielle omfang af 

afværgeforanstaltninger er der taget udgangspunkt i de højeste kollisionsfrekvenser.  

2 Periodisk standsning af møller 
 

Det er en almindelig antagelse, at stillestående møller udgør en mindre kollisionsrisiko end møller i drift 

(Drewitt & Langston 2008), men der er kun udført få feltundersøgelser med henblik på at undersøge, om 

denne antagelse er korrekt. Der er imidlertid for nyligt offentliggjort en større undersøgelse fra Spanien, 

hvor antallet af fuglekollisioner i 13 vindmøllerparker med i alt 296 møller er opgjort (de Lucas m.fl. 2012). 

Over en årrække var man her i stand til at reducere dødeligheden for gåsegrib med 55 % ved at foretage 

periodiske stop på de 10 % af møllerne, der havde den største risiko for kollisioner. Proceduren for 

standsning af møller involverede feltobservatører, der telefonisk rapporterede til et kontrolrum, hvorfra 

møller kunne stoppes inden for 3 minutter, hvis observatørerne vurderede, at en farlig situation for fuglene 

var ved at opstå. Den enkelte mølle blev i gennemsnit standset 18 gange på et år med en median 

standsningstid på ca. 22 minutter. Disse tal vil dog næppe kunne overføres til Klim Fjordholme, hvor 

antallet af gåsepassager formentlig er mange gange større end antallet af passager af gribbe i det spanske 

undersøgelsesområde. 

 

Det omtalte system fra Spanien vil formentlig også være relativt omkostningstungt, hvis det skulle 

implementeres i Danmark, omend udgifterne ved brug af feltobservatører skal holdes op mod den gevinst, 

der kan opnås ved, at det kun er enkelte møller, der standses, og ikke alle møllerne i parken på forud 

definerede kritiske tidspunkter, som kan være en alternativ tilgang. Der er dog også udviklet automatiske 

systemer, der detekterer fugle i risikoområder fx i nærheden af vindmøller, og som ifølge producenten også 

kan kobles på både bortskræmningssystemer (lyd) og til vindmøller, således at disse kan stoppes (se 

http://www.dtbird.com). Effektiviteten af sådanne systemer er imidlertid så vidt vides ikke nærmere 

dokumenteret. 

 

Alternativet til de beskrevne ”straks-systemer” er, at alle møller eller særligt problematiske møller i relation 

til fuglekollisioner standses på bestemte tidspunkter eller i særlige vejrsituationer, der er identificeret som 

særligt kritiske mht. fuglekollisioner. Vejrets indflydelse på kollisionsrisikoen for de to fokusarter, 

kortnæbbet gås og trane, er ikke nærmere belyst ved den eksisterende vindmøllepark på Klim Fjordholme. 
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Det er desuden meget vanskeligt på forhånd at forudsige, hvilke møller i en ny vindmøllepark med større 

møller, der vil være mest kritisk mht. fuglekollisioner.  

 

Til gengæld er der indsamlet data, der belyser vandfugles, herunder gæs og traners, trækbevægelser ved 

ud- og indflyvning til natrast ved solopgang og solnedgang samt deres flyveaktivitet i løbet af dagen (se 

Kahlert m.fl. 2010 for beskrivelse af metoder). Disse data er indsamlet over et helt år bortset fra juni og juli, 

hvor de dyrkede marker på Klim Fjordholme generelt er mindre attraktive for fouragerende gæs og traner 

pga. afgrødernes højde. Der er dog næsten ingen relevante data fra december til midten af marts, da et 

usædvanligt langvarigt snedække fik de fleste fugle til at forlade undersøgelsesområdet.  

 

Den indsamlede viden om den tidsmæssige fordeling af lokale trækbevægelser kombineret med målinger af 

flyvehøjder er centrale i beregningerne af kollisionsrisikoen (Kahlert m.fl. 2010), og i det følgende er de 

ovenfor nævnte data benyttet til at identificere de perioder, hvor standsning af møller har størst betydning 

for kollisionsrisikoen for de to fokusarter, dvs. størst mulige reduktion på korteste tid. 

 

2.1 Kortnæbbet gås 

  

Flyveaktiviteten over Klim Fjordholme i forbindelse med trækket til og fra natrasten morgen og aften 

udgjorde ca. 50 % af de samlede trækbevægelser i døgnets lyse timer (½ time før solopgang til ½ time efter 

solnedgang). Da trækket til og fra natrast imidlertid foregår over kortere tid (4 timer) end trækket i de 

øvrige lyse timer (ca. 4-14 timer), er trækintensiteten tydeligvis størst om morgenen (½ time før til 1½ time 

efter solopgang) og om aftenen (1½ time før til ½ time efter solnedgang). 

 

68 % [22-98 %] af trækket til og fra natrast foregår om aftenen (gennemsnit med 95 % sikkerhedsinterval 

beregnet på arcsinus transformerede data). For morgentrækket er de tilsvarende tal 32 % [2-78 %]. Som 

det ses er der stor usikkerhed på tallene, og vi kan ikke med sikkerhed sige om morgen- eller aftentrækket 

er det vigtigste, hvilket også er afspejlet på de enkelte tællinger. 

 

En analyse af aftentrækket viser at timen omkring solnedgang (½ time på hver side) har større trækaktivitet 

(71 % [45-91 %]) end timen inden (1½ - ½ time før solnedgang) (29 % [9-55 %]). Forskellen er her statistisk 

sikker. 
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Om morgenen er trækket mest intenst i timen omkring solopgang (½ time på hver side) (57 % [0-99 %]) 

sammenlignet med den efterfølgende time (43 % [1-99 %]), men der er igen stor usikkerhed på tallene 

primært pga. lille datamængde. At timen omkring solopgang er den vigtigste om morgenen, som vores data 

antyder, understøttes imidlertid også af undersøgelser af kortnæbbede gæs ved Vest Stadil Fjord og Fiil Sø. 

Her lå udflyvningstidspunktet fra natrasten fra ca. 35-40 minutter før solopgang for de første udflyvninger 

til ca. 1-10 minutter før solopgang for de sidste (Madsen m.fl. 2000). Hvis man tager i betragtning, at 

fourageringsområderne i det omgivende agerland overflyves med lidt forsinkelse i forhold til 

udflyvningerne fra rasten vil gæssene typisk optræde her i timen omkring solopgang jf. situationen på Klim 

Fjordholme, som også ligger et stykke fra natrastepladserne. 

 

I tidligere beregninger er oktober og november identificeret som de måneder, hvor antallet af kollisioner er 

størst. Det skyldes blandt andet, at de kortnæbbede gæs har en forøget flyvehøjde om efteråret 

sammenlignet med foråret (Fig. 1), således at en markant større andel af gæssene forekommer i samme 

højde som de roterende møllevinger. Desuden er der i de nævnte måneder registreret markant højere 

flyveaktivitet i dagtimerne end på andre tider af året. Årsagen til dette kendes ikke, men kan måske skyldes 

forstyrrelser. Dette element rummer selvsagt en grad af tilfældighed i modsætning til ind- og udflyvning i 

forbindelse med natrast. Derfor har vurderingerne af, på hvilket tidspunkt af året og døgnet møller kan 

standses med størst effekt på kollisionsrisikoen, fokuseret på de perioder, hvor trækket er forholdsvis 

forudsigeligt, dvs. i timen omkring solopgang og solnedgang. Der er også lagt til grund, at standsninger af 

møller skal foregå uden for vinterperioden, fordi denne periode også giver en vis uforudsigelighed i forhold 

til gåseforekomster (mild vinter betyder mange gæs, streng vinter meget få gæs). Desuden har vi kun 

sporadisk viden om fuglenes trækadfærd og kollisionsrisiko i vinterperioden (se ovenfor). Derfor er det 

timen omkring henholdsvis solopgang og solnedgang i oktober og november, de perioder, der med den 

nuværende viden anbefales som beredskabsperioder for evt. standsning af møller. 

 

Standsning af møller i disse perioder vil indebære en reduktion i antallet af kollisioner på 49 kortnæbbede 

gæs (se metode for kollisionsberegning i Kahlert m.fl. 2010). Det er her antaget at kollisionsrisikoen ved 

møller, der er ude af drift, er nul. Det er tidligere beregnet, at der i det værst tænkelige tilfælde kan der 

kollidere op til 557 kortnæbbede gæs om året (Kahlert m.fl. 2012). Standsning af møller i de nævnte 

perioder betyder at det årlige antal kollisioner kan reduceres til 508 individer. Det er 26 % under det 

gennemsnitlige kritiske niveau på 690 individer (Kahlert m.fl. 2012), og dermed over de 25 %, som er den 

arbitrære sikkerhedsmargin, der anses for nødvendig for at kunne udelukke effekter på forekomsterne i EF-

13 og for at imødegå usikkerhederne i beregningerne. Sikkerhedsmarginen er med stor sandsynlighed 
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endnu større for kortnæbbet gås, da der i både kollisionsberegninger og beregning af den kritiske tærskel 

for effekter er anvendt et forsigtighedsprincip (konservative beregninger). 

 

 

Figur 1. Gennemsnitlig flyvehøjde hos tre vandfuglearter i undersøgelsesområdet i forhold til tidspunkt på 

året og dagen. Da flyvehøjder ikke er normalfordelte er den gennemsnitlige flyvehøjde beregnet på 

logaritmen til flyvehøjden, således at den gennemsnitlige flyvehøjde i højere grad afspejler den typiske 

flyvehøjde (efter Kahlert m.fl. 2010). 

 

2.2 Trane 

 

En meget stor andel af de trækkende traner over Klim Fjordholme observeres morgen og aften (68 %). 

Trækket i disse perioder er koncentreret om morgenen (92 % [76-100 %]). Om morgenen foregår 

hovedtrækket endvidere i timen omkring solopgang (94 % [67-99 %].  Der er lille statistisk usikkerhed på 

konklusionen, at traner hovedsageligt forekommer om morgenen omkring solopgang. 

 

August er den måned, hvor kollisionsrisikoen er størst, fordi det er på det tidspunkt, at tranerne 

forekommer i for arten store antal og samtidig har en forøget flyvehøjde (Fig. 1). Det kritiske antal 

kollisioner er i gennemsnit 5.59 om året (Kahlert m.fl. 2012). Den højeste kollisionsfrekvens er beregnet til 

5.00 traner/år. Med udgangspunkt i sådanne omstændigheder, er det videre beregnet, at hvis møllerne 

standses i 24 dage i timen omkring solopgang kommer man ned på en kollisionsfrekvens 4.12 traner/år, 

hvilket er under den fastsatte sikkerhedsmargin på 25 % svarende til 4.19 traner/år, som skal sikre, at der 

ikke forekommer utilsigtede effekter på traneforekomsterne knyttet til EF-13. Ligesom for kortnæbbede 
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gæs er sikkerhedsmarginen formentlig i realiteten større pga. en konservativ beregningsmetode. Dagene 

med møllestandsning bør lægges på de sidste 24 dage i august for at opnå størst sikkerhed for at 

kollisionsrisikoen reduceres, da resultaterne fra optællinger har vist, at tranerne er fåtalligt forekommende 

på Klim Fjordholme i starten af august, muligvis fordi der på det tidspunkt er en stor andel af uhøstede 

afgrøder i området. 

 

For det tilfælde at sikkerhedsniveauet overskrides for både kortnæbbet gås og trane er det tilstrækkeligt 

blot at standse møllerne i de perioder, der er angivet for kortnæbbet gås, da dette også vil bringe 

kollisionsfrekvensen for trane (3.87 traner/år) ned under den fastsatte sikkerhedsmargin. 

3 Reduktion af kollisioner med højspændingsledninger 
 

Adskillige udenlandske undersøgelser har dokumenteret, at højspændingsledninger kan udgøre en 

væsentlig kollisionsrisiko for fugle. Vandfugle, herunder gæs og svaner, og tranefugle er således blandt de 

artsgrupper, der er mest udsatte for kollisioner med højspændingsledninger og master (Bevanger 1998). I 

Vejlerne er tidligere udført en undersøgelse af omfanget af fuglekollisioner med højspændingsledninger 

(Christensen 1980). Der er imidlertid sket store ændringer siden tidspunktet for undersøgelsen, idet 

forekomsterne af både kortnæbbet gås og trane på daværende tidspunkt var markant mindre end det er 

tilfældet i dag. Undersøgelserne dokumenterede således ingen eksempler på, at der forekom kollisioner 

mellem disse arter og højspændingsledninger i området. Der foreligger ikke nyere undersøgelser af 

omfanget af kollisioner mellem fugle og højspændingsledninger i området, men lokale lodsejere beretter 

om jævnlige fund af gæs under højspændingsledninger, fx umiddelbart vest for Klim Fjordholme.  Det vides 

ikke, hvilke gåsearter, der er tale om, ligesom oplysningerne ikke gør det muligt at kvantificere omfanget af 

kollisioner. 

Det er dog på baggrund af ovenstående og erfaringer fra udlandet rimeligt at antage, at 

højspændingsledninger og -master udgør en kollisionsrisiko og dermed mortalitetsfaktor for fugle i området 

omkring Klim Fjordholme, herunder kortnæbbet gås og trane. Det må således forventes, at tiltag, der rettes 

mod at reducere denne mortalitetsfaktor, i et vist omfang vil kunne kompensere for den ekstra mortalitet, 

som relaterer sig til kollisioner med vindmøllerne. 

Der findes relativt få eksempler på eksperimentelle studier af effektiviteten af kollisionsreducerende 

virkemidler, men de undersøgelser, der hidtil er lavet i USA, Norge, Spanien, Sydamerika og Sydafrika viser 

generelt lovende resultater (Jenkins m.fl. 2010). 



 

11 
 

Der findes en lang række af former for afmærkning, der har til formål at gøre højspændingsledninger mere 

synlige for passerende fugle. Der er kun udført undersøgelser af effektiviteten af de færreste af 

afmærkningerne, men i de tilfælde, hvor afmærkningerne har været genstand for en nærmere 

undersøgelse har de med enkelte undtagelser vist sig at have en positiv effekt i forhold til at reducere 

kollisionsrisikoen. 

Det er vanskeligt at vurdere, hvorvidt selve udformningen af afmærkningen har betydning for reduktionen 

af kollisionsrisikoen, da undersøgelserne er udført under varierende forhold med vidt forskellige arter i 

fokus. Der er udført undersøgelser af, hvorvidt bestemte typer af afmærkning, fx bevægelige bird flappers 

og bird flight converters, farver og mønstre er mere effektive end andre, men disse undersøgelser er 

generelt kendetegnet ved en lille statistisk styrke (Barrientos m.fl., 2011). På baggrund af en gennemgang 

af litteraturen på området konkluderer Jenkins m.fl. (2010) dog, at en tilstrækkelig stor afmærkning, der 

øger tykkelsen af højspændingsledningen med mindst 20 cm over en længde på 10-20 cm placeret i 

passende afstand (5-10 m) generelt vil kunne reducere kollisionsrisikoen med 50-80 %.  

Det bemærkes, at særlige vejrforhold, som fx tæt tåge, og mørke må forventes at reducere effekten af 

afmærkningerne betragteligt uanset deres udformning. Da trane næppe er aktiv om natten er det dog kun 

kortnæbbet gås, der må formodes at være udsat for en kollisionsrisiko i forbindelse med natlige 

trækbevægelser i området. Ved Klim Fjordholme finder en væsentlig del af kortnæbbet gås’ 

trækbevægelser sted i dagtimerne, hvor afmærkningerne under normale omstændigheder vil være synlige. 

I forbindelse med skumringstræk, som efter alt at dømme er det tidspunkt, hvor trækintensiteten er størst, 

vil afmærkningen være mindre effektiv.  

Der er gjort forsøg på at udvikle selvlysende afmærkninger, der øger synligheden, når sigtbarheden er 

reduceret som følge af enten dårlige lys- eller vejrforhold. Der findes dog ikke dokumentation for 

effektiviteten af denne form for afmærkning under dårlige lysforhold, herunder hvor meget lys fra 

omgivelserne, der er nødvendig for at de er virksomme. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at 

lysafmærkninger generelt vil kunne øge risikoen for kollisioner med nattrækkende småfugle, der kan blive 

tiltrukket af lyset under visse vejrforhold (Longcore 2008). 

Undersøgelserne udført af DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har dokumenteret, 

at højspændingsledningerne umiddelbart nord og syd for den eksisterende møllepark er placeret i en højde 

(20-38 m målt med laserkikkert), der især om foråret er sammenfaldende med flyvehøjden for kortnæbbet 

gås (Fig. 1). Derimod ligger den gennemsnitlige flyvehøjde for kortnæbbet gås om efteråret markant over 

det højdeinterval højspændingsledningerne dækker. Der er yderligere én højspændingsledning i området, 

http://www.pr-tech.com/bird-diverters/firefly-hw.php
http://www.preformed.com/preformed/files/literature/NU-SS-1035.pdf


 

12 
 

som går i en øst-vestlig retning umiddelbart syd for Klim By og Fjerritslev. Da disse højspændingsledninger 

er placeret i ca. 8-10 m’s højde er sammenfaldet med de gennemsnitlige flyvehøjder for kortnæbbet gås og 

trane mindre (Fig. 1). Det anbefales derfor at fokusere på højspændingsledningerne, der passerer nord og 

syd om mølleparken, idet det forventes, at effekten af kollisionsreducerende foranstaltninger vil være 

størst her. De tidligere undersøgelser gør det ikke muligt at kvantificere omfanget og fordelingen af 

passager af henholdsvis trane og kortnæbbet gås i området omkring den eksisterende møllepark. 

Undersøgelserne har dog dokumenteret en høj frekvens af passager af begge arter umiddelbart vest for 

den eksisterende møllepark. Det vil således være hensigtsmæssigt at afmærke strækningen fra mølleparken 

indtil Vejlerne, idet dette område i modsætning til selve reservatet er egnet til samtidigt at dokumentere 

effekten af tiltaget. 

Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at kvantificere effekten af kollisionsreducerende tiltag 

rettet mod højspændingsledninger i området. Dette skyldes både, at omfanget af kollisioner for de 

relevante fuglearter er ukendt og, at den viden, der er tilgængelig i litteraturen kun i enkelte tilfælde tager 

højde for tætheden af fugle i de undersøgte områder og omfanget af passager af højspændingsledninger. 

Hertil kommer, at undersøgelserne i visse tilfælde er udført i formodede hot-spots, hvorved risikoen for at 

overestimere forekomsten af kollisioner er til stede. 

Da undvigeresponsen er artsspecifik og afhængig af lokale forhold er det på baggrund af den tilgængelige 

viden i litteraturen vanskeligt at anvise den mest hensigtsmæssige form for afmærkning.  Det bør 

eksempelvis nøje overvejes, om det er hensigtsmæssigt fx kun at afmærke den øverste ledning uden viden 

om den præcise undvigerespons for de to arter. Med kendskabet til den gennemsnitlige flyvehøjde for fx 

kortnæbbede gæs på fourageringstræk (Fig. 1) er det således ikke muligt at vurdere, om fuglene fx vælger 

at flyve over eller under højspændingsledningerne. Hvis fuglene vælger sidstnævnte undvigerespons vil en 

afmærkning af den øverste ledning i værste fald kunne øge risikoen for kollisioner med de nederste 

ledninger.  

Det kan ikke udelukkes, at der andre steder i Danmark findes hot-spots, hvor kollisionsrisikoen for 

kortnæbbet gås og trane er højere, end det er tilfældet i området omkring Klim Fjordholme. Det er derfor 

muligt, at der kan findes andre lokaliteter, hvor en afmærkning af højspændingsledninger vil have en 

relativt større kollisionsreducerede effekt. Dette forudsætter en forudgående kortlægning af omfanget af 

kollisioner i de relevante områder. 
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4 Afsluttende bemærkninger 
 

Det er velkendt, at det kan være vanskeligt at forudsige kollisionsrisici ved vindmølleparker, der ikke er 

opstillet endnu (Ferrer m.fl. 2012). Derfor anbefales det heller ikke at iværksætte afværgeforanstaltninger, 

før kollisionsrisikoen kendes mere præcist. I teorien kan det føre til, at antallet af kollisioner når over den 

fastsatte sikkerhedsmargin i et enkelt år, inden man får iværksat afværgeforanstaltninger. Der er dog en 

buffer fra sikkerhedsniveauet og op til den estimerede kritiske tærskel for effekter på forekomsterne i EF-

13. Nedgang i forekomster eller bestande er desuden et resultat af vedvarende negative påvirkninger på et 

for højt niveau, hvorimod en uacceptabel stor påvirkning i et enkelt år kan modvirkes af, at påvirkningen i 

de følgende år bringes så langt ned (i dette tilfælde med afværgeforanstaltninger), at den gennemsnitlige 

negative påvirkning over tid bringes under sikkerhedsniveauet. Det at have et sikkerhedsniveau væsentligt 

under den kritiske tærskel vil således bidrage til at modvirke uacceptabelt høj påvirkning af 

fugleforekomsterne som følge af kollisioner med vindmøllerne. 

Pga. usikkerhederne i beregningerne skal de anbefalede perioder for standsning af møller opfattes som en 

foreløbig rettesnor, hvor fokus har været at identificere nogle perioder, hvor vi med relativ stor sikkerhed 

ved, at der er stor flyveaktivitet i kritiske højder hos de to fokusarter. Det betyder, at selvom 

beregningsresultaterne ikke viser sig at være helt korrekte, så er der alligevel en rimelig sikkerhed for at 

man kan opnå en reduktion i kollisionsrisikoen ved at følge anbefalingerne.  

Der er yderligere den gardering, at hvis man følger anbefalingen om at iværksætte en undersøgelse af 

kollisionsrisikoen ved den nye vindmøllepark før evt. afværgeforanstaltninger, vil det være muligt at justere 

på standsningsperioderne, hvis nye oplysninger fremkommer ved en sådan undersøgelse. 

Som det fremgår af ovenstående, er det ikke muligt at kvantificere effekten af en afmærkning af 

højspændingsledninger, om end en sådan rimeligvis må antages at kunne reducere omfanget af kollisioner 

betydeligt. Det kan således anbefales at iværksætte en undersøgelse, der gør det muligt at kvantificere 

denne effekt, hvis afværgeforanstaltninger (i første række standsning af møller) skal iværksættes. Som 

udgangspunkt vil standsningen af møllerne være en fleksibel afværgeforanstaltning, hvis omfang kan 

justeres i forhold til det antal kollisioner, der potentielt kan undgås ved hjælp af afmærkningen af 

højspændingsledninger. Omkostningerne forbundet med afmærkning af højspændingsledninger skal 

således vurderes i forhold til et fremtidigt produktionstab som følge af periodisk standsning af møllerne. 
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