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Yttrande över framtagen miljökonsekvensbeskrivning för dansk
vindkraftspark på Kriegers Flak
Naturvårdsverket har som expertmyndighet getts möjlighet att yttra sig avseende
vindkraftspark på Kriegers Flak inom dansk ekonomisk zon.
Naturvårdsverket kan konstatera att vindkraftparken i vissa avseenden ligger i ett
känsligt läge och att naturvärden kan komma att påverkas negativt. För att
minimera risk för negativ påverkan anser vi att vindkraftparkens utformning och
hänsynstagande vid byggnation är viktigt.
Området lyfts fram som en viktig passage i samband med flyttningen för flera
fåglar, däribland betydande antal av trana och vissa rovfåglar. Under vissa
förhållanden kan det då finnas förhöjd risk för kollisioner. Eftersom en majoritet
av individerna av flera av arterna flyttar under bara några få dagar då
väderförhållandena är det rätta bör därför möjlighet till avstängning av
vindkraftverken kunna installeras under de mest kritiska perioderna.
Det kan även vara viktigt att anpassa utformningen av vindkraftparken för att
minimera påverkan på flyttande fåglar, och även i den mån fladdermöss berörs.
Om särskilt viktiga, och koncentrerade flyttstråk identifieras, bör även enskilda
verk kunna placeras annorlunda eller flyttas för att minimera påverkan.
Alfågel, sjöorre och svärta använder området vid övervintring Populationerna är
totalt sett små sett till hela Östersjöns övervintrande bestånd. Inte desto mindre
är habitatförlusterna ett problem eftersom arterna redan idag minskar av andra
orsaker, och ytterligare förluster av habitat orsakat av vindkraft kan ses som en
adderande faktor. Vi anser att kontrollstudier bör initieras för att följa upp
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populationsutvecklingen före och efter byggnation, och på så sätt kunna bedöma
vilka ev. följdverkningar parken orsakar arterna.
En känslig tidpunkt är anläggningsfasen av vindparken då stor försiktighet bör
iakttas i för att undvika negativ påverka på tumlare.
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