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1 Baggrund

På baggrund af en beslutning i Københavns Borgerrepræsentation den 17. se
tember 2009 om at igangsætte en planlægning for opstilling af vindmøller i 
København, gennemfører Københavns Energi nu en undersøgelse af 
der for at opsætte 4 vindmøller langs diget ved Kalvebod Syd. Da møllerne 
herved vil blive opstillet umiddelbart op ad fuglebeskyttelsesområde nr. 111, 
Vestamager og havet syd for, skal der tillige udarbejdes en Natura 2000
konsekvensvurdering.

Dette notat udgør et baggrundsdokument for Natura 2000
konsekvensvurderingen og beskriver forekomst og adfærd for nogle af de and
fugle, der udgør udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. Under 
udarbejdelsen af Natura 2000
komsten af de overvintrende andefugle er kompleks og stærkt afhængigt af u
bredelsen af is på søer og de lavvandede, kystnære farvande i fuglebeskytte
sesområdet. 

Da der under særlige omstændigheder optræder forholdsvis store antal andef
le i Kalvebodløbet tæt på den planlagte vindmølleplacering, besluttede Købe
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På baggrund af en beslutning i Københavns Borgerrepræsentation den 17. sep-
tember 2009 om at igangsætte en planlægning for opstilling af vindmøller i 
København, gennemfører Københavns Energi nu en undersøgelse af mulighe-
der for at opsætte 4 vindmøller langs diget ved Kalvebod Syd. Da møllerne 
herved vil blive opstillet umiddelbart op ad fuglebeskyttelsesområde nr. 111, 
Vestamager og havet syd for, skal der tillige udarbejdes en Natura 2000-

konsekvensvurderingen og beskriver forekomst og adfærd for nogle af de ande-
fugle, der udgør udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. Under 

konsekvensvurderingen blev det klart, at fore-
komsten af de overvintrende andefugle er kompleks og stærkt afhængigt af ud-
bredelsen af is på søer og de lavvandede, kystnære farvande i fuglebeskyttel-
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havns Energi at få udarbejdet et særskilt baggrundsnotat for at kunne beskrive 
denne situation, og konsekvenserne af den, i større detaljer.  

Arbejdsgrundlaget for notatet er følgende: 

• At afdække om den lokale bevaringsstatus for rastende andefugle vil blive 
truet af vindmøller opstillet langs Kalvebodløbet. 

Denne hypotese opstilles på grundlag af følgende antagelser: 

� Der må ikke ske tab eller betydelig forringelse af levesteder 

� Bestandene må ikke formindskes inden for fuglebeskyttelsesområdet 

� Andefuglene forekommer fortrinsvis nær det planlagte vindmølleområde i 
perioder med udbredt isdække. 

Hovedtrækkene fra dette notat vil være at finde i Natura 2000-redegørelsen og 
indgå i konsekvensvurderingen. 

2 Materiale og metoder 

Notatet omfatter de tre fuglearter, troldand, stor skallesluger og lille skalleslu-
ger, som er de fugle på udpegningsgrundlaget, der optræder i betydende antal i 
nærheden af projektområdet. 

Dette notat er baseret på materiale fra Dansk Ornitologisk Forenings fugledata-
base, DOFbasen, og fra feltarbejde gennemført som et led i VVM-
undersøgelsen. Ornitologer, der har foretaget observationer af fugle i Kalvebo-
derne i kolde vintre med udbredt isdække, er blevet spurgt om detaljer omkring 
deres observationer. Hertil kommer en omfattende litteratursøgning, der især 
har været rettet mod undersøgelser af andefugles reaktioner på forstyrrelser af 
forskellige typer.  

Strøm- og isforhold i Kalvebodområdet er blevet undersøgt ved litteratursøg-
ning samt ved forespørgsler hos personer, der har et særligt kendskab til Kalve-
boderne gennem en årrække. 

De behandlede fuglearters nationale og lokale bevaringsstatus er baseret på 
DMU's kriterier, som beskrevet i: 

• Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-
habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet (Sø-
gaard et al. 2003) 

• Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet 
(Pihl et al. 2003). 

Formålet med materialesøgningen har været todelt: 
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1 At søge et grundlag for at opstille et billede af de tre fuglearters forekomst 
i og nær området omkring fuglebeskyttelsesområdet, med særlig fokus på 
de situationer, hvor fuglene på grund af særlige isforhold forekommer ved 
Kalveboderne og i Kalvebodløbet tæt på projektområdet; og 

2 At skabe overblik over reaktionsmønstre hos andefugle ved forstyrrelser af 
forskellige typer, med særlig fokus på reaktioner overfor vindmøller.  

På denne baggrund er det tilstræbt at tilvejebringe et billede af, hvordan ande-
fuglene bruger Kalveboderne og - især - Kalvebodløbet, under hvilke omstæn-
digheder og i hvilket antal. Det er samtidig tilstræbt at sandsynliggøre, under 
hvilke omstændigheder møller opstillet langs Kalvebodløbet kan udgøre en ge-
ne og/eller en risiko for disse andefugle.  

DOFbasens angivelser vedrørende Kalveboderne som lokalitet omfatter hele tre 
lokaliteter, der er mere eller mindre sammenfaldende: 

1 Kalveboderne, 

2 Kalvebodløbet og 

3 Kalveboderne/Kalvebodløbet. 

Det er ikke sandsynligt, at alle DOFbasens observatører konsekvent har skelnet 
mellem Kalveboderne og Kalvebodløbet ved indtastning af observationer, i 
særdeleshed ikke ved indtastning af ældre observationer. Det er derfor meget 
usikkert, i hvilken udstrækning forekomster angivet for lokaliteterne Kalvebo-
derne og Kalveboderne/Kalvebodløbet er fundet i Kalvebodløbet og dermed tæt 
på/ved projektområdet. Hertil kommer, at lokaliteten Kalvebodløbet omfatter 
hele strækningen fra Sjællandsbroen i nord til vandområdet mellem Avedøre 
Holme og Vestamager i syd, en samlet strækning på 4-5 km. I det følgende kan 
det derfor ikke altid præciseres, hvor stor en andel af de angivne forekomster 
der har været fundet i selve løbet - og det kan ikke præciseres, hvor i Kalvebod-
løbet de angivne fugle har opholdt sig.  

DOFbasen bygger på frivillige fuglekiggeres indtastning af observationer, når 
observatørerne finder det relevant at lade deres observationer indgå i databasen. 
Databasen er således et udtryk for, hvad der indtastes, snarere end hvad der fin-
des af fugle på en given lokalitet på et givent tidspunkt. Der er kun i meget få 
tilfælde, indtastet 0-observationer i databasen. 

3 Forekomst af rastende og overvintrende andefugle ved 
Vestamager 

Gennemgangen omfatter de tre arter, troldand, stor skallesluger og lille skalle-
sluger, der alle er på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelseslokalitet nr. 
111, Vestamager og havet syd for.  
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3.1 Generel forekomst 

Troldand 

Troldanden er en ret fåtallig ynglefugl, men meget talrig vintergæst i Danmark. 
Troldanden forekommer som rastefugl i meget store (internationalt betydende) 
antal i fuglebeskyttelsesområdet. Således er der talt op til 3.750 ved Klydesøen, 
18.000 i Birkedammen og 4.600 ved Aflandshage/Kongelundsstranden.  
 
I vintre, hvor der sker tilisning, er der tidligere registreret troldænder i betydeli-
ge antal i Kalvebodområdet. I den meget kolde vinter 1995-1996 optaltes 7.150 
troldænder den 3. marts og 9.800 d. 21. marts. 
 
I de to seneste kolde vinter 2009-2010 og 2010-2011 med udbredt isdække var 
forekomsten af troldand i Kalvebodområdet dog ret lave. Største tal i DOFba-
sen er 2.500 (angivet af observatøren som minimumtal) i selve Kalvebodløbet 
den 5. januar 2010. Den 17. februar 2010 sås 4.600 troldænder ved Konge-
lundsstranden. Det er sandsynligt, at nogle af Kalvebodfuglene blev fortrængt 
hertil, men der kan også være tale om fugle, der ellers ville raste i Utterslev 
Mose eller De Indre Søer, eller som er blevet fortrængt fra svenske rasteplad-
ser. Der er derimod ingen observationer af troldænder fra Kalveboderne over-
hovedet i perioden 1/12-2009 til 1/4-2010, hvilket bl.a. kan  skyldes et udbredt 
isdække i en del af denne periode. 
 
I denne vinter 2010-2011, hvor der ligeledes har været et udbredt isdække, er 
der i januar (9.1.2011, DOFbasen) set forekomster på op til 3.050 troldænder i 
Kalvebodløbet, som medio december frøs til fra syd for Kalvebodbroen mod 
nord til omkring Sydhavnstippen.  

Den samlede forekomst i området kan vanskeligt opgøres, da flokkene flytter 
rundt mellem de enkelte lokaliteter, og da der synes at være store, årlige fluktu-
ationer. Det samlede antal troldænder, der lå til grund for artens inddragelse i 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag i 1983, var 55.000.  Det er dog 
uklart, hvorfra dette tal stammer og om det bygger på en samlet optælling eller 
flere, uafhængige optællinger af delområder. Der er sidenhen ikke registreret 
troldænderne i et antal af denne størrelsesorden i fuglebeskyttelsesområdet.  

Stor skallesluger 

Stor skallesluger er en sjælden ynglefugl i Danmark, men almindelig som vin-
tergæst. Stor skallesluger er på udpegningsgrundlaget, da den kan optræde i 
internationalt betydende antal som rastende i området (bl.a. op til 192 ved Kly-
desøen den 17. januar 2008 og minimum 500 ved Kalveboderne/Kalvebodløbet 
den 17. januar 2010). Arten findes således i betydeligt antal i Kalveboderne.   

I vinteren 2010-2011 har der været set op til 250 fugle i de åbne områder af 
Kalvebodløbet (11.1.2010 DOFbasen). 

Ved fuglebeskyttelsesområdets udpegning i 1983 anførtes en forekomst på 
1000 stor skallesluger. Som det er tilfældet for troldand (se denne ovenfor) er 
det usikkert, hvorfra dette tal stammer, og der er ikke siden observeret så store 
antal skalleslugere.  
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Lille skallesluger 

Lille Skallesluger er vintergæst Danmark og forekommer især i perioden janu-
ar-februar. Den lever af fisk og raster i lavvandede områder ved kysten og i 
større søer. Lille skallesluger optræder med varierende hyppighed i området, 
den udnytter især Kalvebodløbet, men raster også i mindre omfang i Klydesøen 
og Birkedammen. Særligt i vintre med udbredt isdække koncentreres de i Kal-
vebodløbet.  
 
I vinteren 2010-2011 har der været set op til 230 stk. lille skallesluger i de dele 
af Kalvebodløbet, der ikke har været frosset til (2.1.2011, DOFbasen). 
 
Ved fuglebeskyttelsesområdets udpegning i 1983 anførtes en forekomst på 400 
lille skallesluger. I isvinteren 1995-1996 blev der observeret op til 478 små 
skalleslugere i Kalvebodløbet (marts 1996), i en våge umiddelbart syd for 
Sydhavnstippen (Michael Borch Grell, pers. medd.). 

3.2 Andefuglenes forekomst som funktion af isforhold 

Kalvebodløbet har især betydning for de tre fuglearter på udpegningsgrundla-
get, når der råder et udbredt isdække andre steder i fuglebeskyttelsesområdet. 
For at forstå, hvordan denne tilisning forløber - og hvorfor fuglene derved for-
trænges fra flere, centrale dele af fuglebeskyttelsesområdet, er det i følgende 
afsnit skitseret, hvordan vanddybde, strøm og vind har betydning for tilisnings-
processen i og omkring Kalveboderne og Kalvebodløbet. Oplysninger om is- 
og strømforhold er tilvejebragt gennem samtaler med Thyge Færch (formand 
for Sydhavsklubberne og Sluselauget), Bjarne Thaulov (næstformand, Sluse-
lauget), Hans Vasehus Madsen (Havnebygmester, By & Havn), samt Carsten 
Jürgensen (hydrauliker, COWI). 

3.2.1 Tilisning generelt 

Havis over åbent hav dannes i flere trin, hvoraf dannelse af nåleformede iskry-
staller af rent vand er den første. Ved yderligere afkøling fryser nogle af iskry-
stallerne sammen og danner herved grødis, som ved yderligere frysning danner 
runde skiver af is, kaldet pandekageis eller tallerken-is. Denne fryser herefter 
sammen til egentlige isflager. Denne proces er styret af opblanding mellem 
overfladenært afkølet vand og varmere vand fra dybere lag. I de kystnære lav-
vandede områder sker denne opblanding ikke, og dannelsen af isflager og fast 
is sker derfor hurtigere. Især i kolde tørre, kolde vintre, med kraftigt højtryk 
over Rusland og Skandinavien er tilisning af de indre danske farvande udbredt 
og længerevarende. 

 



Forekomsten af rastende andefugle ved Vestamager 
 

P:\Vindmøller\Udviklingsprojekter\Københavnermøller\VVM\Fugle og natur\N2000_Baggrundsnotat.docx 

6 / 20 

.  

Tabel 3-1 Oversigt over hyppighed og perioder for tilisning i Køge Havn og ho-
vedsejlrenden i Københavns Havn, der også omfatter Kalvebodløbet 
(opgjort for perioden 1960/61 til 1989/1990, (Admiralty Sailing Direc-
tions, 2009)) 

 Isfrie 

vintre 

Første ob-

serverede is  

(tidligst/gns) 

Sidste is ob-

serveret  

(tidligst/gns) 

Gns. dage med 

is, strenge til me-

get strenge vintre 

Kbh 
Havn 
hoved-
sejl-
rende 

13 af 30 27.dec/18. 

jan 

09.mar/19.a

pr 

13-28 

Køge 
Havn 

12 af 30 23.nov/13.ja

n 

17.mar/15.a

pr 

10-41 

 

3.2.2 Tilisning af Kalveboderne 

Kalveboderne, der udgør den øvre del af Køge Bugt, er tiliset med mindst 
samme hyppighed og omfang, som angivet for Køge Havn og hovedsejlrenden 
til Københavns Havn. De lave vanddybder, manglende vandstrømme og mulig-
hederne for isstuvning giver gode forhold for tilisning. 

Det har ikke været muligt at finde præcise data, f. eks. luftfotos, der viser tilis-
ningens forløb i Kalveboderne. Ved hjælp af informationer fra adspurgte perso-
ner, kombineret med informationer hentet ud af DOFs database, kan man alli-
gevel danne sig et ret godt billede af forløbet i en kold vinter med udbredt is-
dække. 
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Figur 3-1 Oversigt over tilisningen af Kalveboderne.. Denne beskrivelse af isdan-
nelsen er skabt på baggrund af samtale med Thyge Færch. 

De lavvandede områder med relativt stillestående vand som omkring Hvidovre 
Strand og Skrædderholm (A) iser først til (Figur 3-1). Herefter lukkes området 
gradvist med is. 

Sorterende (B) tiliser typisk senere end område A.  

Et mindre område omkring udløbet af Damhusåen (C) er gerne isfrit i længere 
tid, pga. den konstante gennemstrømning af overfladevand fra befæstede area-
ler i oplandet til Damhusåen/Harrestup Å. 

Selve Kalvebodløbet (D) fryser til senest, som følge af især strømforholdene. 
Strømforholdene igennem Kalvebodløbet er bestemt af vandstandsforholdene i 
henholdsvis Østersøen og Kattegat, og de tidevands- og vindforhold, der råder i 
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disse to systemer. Amager og Saltholm udgør en hydraulisk barriere for vand-
udskiftningen mellem Østersøen og Kattegat, og denne barriere betinger vand-
bevægelsen gennem Københavns Havn - og dermed gennem Kalvebodløbet. I 
såvel Østersøen som Kattegat er der gennemsnitlig tidevandsforskel på +/- 20 
cm, men de to systemer svinger ikke synkront, hvilket betyder at strømretnin-
gen for vandet gennem Københavns Havn varierer. Hertil kommer den betyde-
lige effekt af vindpåvirkning, ikke mindst vindstuvning, som enten kan styrke 
eller udjævne tidevandsforskelle. Dermed varierer det vandvolumen, der løber 
igennem havneområdet og Kalvebodløbet - og den retning, vandet strømmer, 
med såvel tidevandspåvirkninger som vindpåvirkninger.  Dybden i Kalvebod-
løbet er ca. 5 m, og siden etableringen af Amagermotorvejen og Kalvebodbroen 
har der ikke været erhvervstrafik til Københavns Havn ad denne vej. Der er 
dermed stort set ingen sejlads til at holde løbet åbent om vinteren. 
 
Resultatet af bevægelserne i dette vandsystem er, at Kalvebodløbet i perioder er 
underlagt en forholdsvis kraftig strøm, der endvidere kan løbe fra såvel nord 
som syd.  

Betydningen af dette for isforholdene i Kalvebodløbet er, at tilisningsforløbet 
ikke følger et fast mønster, men afhænger af strømretning og -styrke, vindpå-
virkning og naturligvis luft- og vandtemperatur som målt over en række dage. 
Tilisningen af selve Kalvebodløbet kan ske fra syd mod nord, hvis vandstrøm-
men og/eller vinden er fra nord, således at overfladeis skubbes mod syd og stu-
ver op omkring Kalvebodbroen. Omvendt kan tilisningen ske fra nord mod syd, 
hvis strømmen og/eller vinden kommer fra syd og stuver overfladeis op i pas-
sagen ud for Sydhavnstippen.  

Ofte vil det være således, at der vil være åbne vandområder i længst tid hvor 
strømmen er stærkest, dvs. omkring Kalvebodbroen og syd for Sjællandsbroen. 

Tilisningen af hele Kalvebodløbet går i de fleste tilfælde meget hurtigt, ned til 
et par dage eller mindre, hvis temperaturen af luft og vand er lav og strømmen 
svag, samtidig med at der stuves overfladeis et sted i selve løbet. Den lave 
vanddybde i Kalvebodløbet (ca. 5 m) og den begrænsede erhvervstrafik medfø-
rer generelt hurtig tilisning. Tilisningen kan dog ske over en længere periode, 
hvis strøm og vind er stærkere og temperaturen veksler. De samme forhold gør 
sig gældende under isens opbrud. 
 

3.2.3 Andefuglenes respons på tilisning i 
fuglebeskyttelsesområdet  

De overvintrende andefugle er i et vist omfang opportunister i deres valg af ra-
stepladser omkring Vestamager. Optimale rastepladser udgøres af beskyttede 
søer og vige, hvor vandet er roligt og vinden svag, således at fuglene kan hvile 
uden at skulle bruge ressourcer på at kompensere for vind og strøm. Afkølingen 
af fuglene er tilsvarende mindre ved svagere vinde.  For troldand, der er den 
antalsmæssigt altdominerende art blandt rastende og overvintrende andefugle 
ved Vestamager, gælder det, at de bruger rastepladserne til dagrast, mens de 
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søger føde om natten på åbent hav på Øresund, typisk i lavvandede områder 
omkring Saltholm. Andre fugle som skalleslugere, der optræder i væsentligt 
mindre antal, opholder sig i højere grad, hvor de også søger føde. Det betyder 
derfor mindre, om vandet er i bevægelse; fødetilgangen er mest betydende. 

Hvis der sker isdannelser, må fuglene flytte til områder med isfrit vand, enten 
til Kalvebodløbet, længere ud på Øresund eller til helt andre områder længere 
væk. Selvsagt sker isdannelser først i områder med roligt, lavt vand og læ. Dis-
se områder foretrækkes også af andefuglene. Søer fryser til før havområder på 
grund af den lavere saltholdighed og den mindre bølgepåvirkning.  

Så snart fuglene på grund af isdannelser må flytte fra søer og kystnære, beskyt-
tede lokaliteter og ud til rastepladser på åbent hav, er informationen omkring 
deres forekomst og antal meget sparsom. Chancen for at opdage dem under en 
fugletælling er reduceret markant, da de kan være svære eller umulige at se fra 
land. Der gøres af praktiske grunde meget få observationer af fugle til havs, 
med mindre optællingerne sker som et led i en større, systematisk undersøgelse, 
hvor skibe eller fly benyttes til fugletællinger. Fuglene vil i nogle situationer 
flytte helt ud af regionen til isfri lokaliteter, typisk længere mod syd. For fugle-
ne omkring Kalveboderne gælder, at de ved begyndende isdannelser koncentre-
res i isfri områder - især Kalvebodløbet, mens de ved mere udbredt isdække 
bliver tvunget væk fra området. Med 'udbredt isdannelse' menes situationer, 
hvor også Kalvebodløbet i det store hele fryser til som beskrevet i afsnit 3.2.2.  
 
Når andefuglene er blevet tvunget til havs, vil der desuden ske en markant 
spredning i deres forekomst, formentlig fordi rastepladserne på åbent hav er 
suboptimale. Det betyder imidlertid også, at der i sådanne situationer ikke vil 
være konkrete konfliktsituationer med vindmøller etableret ved Kalveboderne.  

Fuglene omkring Vestamager benytter i perioder med udbredt isdække områder 
længere ude i Øresund eller helt udenfor afgrænsningen af fuglebeskyttelses-
område nr. 111. Uden at der foreligger konkrete data, må det formodes at ande-
fuglene kan flytte sig over betydelige afstande (50+km) på kort tid i deres sø-
gen efter egnede raste- og fødesøgningslokaliteter.  

I perioder med udbredt isdække, men hvor Kalvebodløbet er isfrit på grund af 
strømforholdene, koncentreres mange fugle i Kalvebodløbet. Under isvinteren i 
1995-1996 taltes 7.150 - 9.800 troldænder i Kalvebodområdet i februar-marts. 
Under en optælling den 3. marts 1996 befandt 4-500 troldænder sig i en våge 
ved Sjællandsbroen, mens ca. 4.000 fugle lå i våger længere mod syd i Kalve-
bodløbet. Yderligere ca. 2.700 troldænder lå i en våge syd for Kalvebodbroen. 
Under en efterfølgende optælling den 21. marts lå 5.650 - 6.650 troldænder i 
våger ved Sydhavnstippens sydspids, langs dæmningen nord for Kalvebod-
broen og ved Damhusåens udløb, mens yderligere 3.650 fugle lå i vågen syd for 
motorvejsbroen (alle oplysninger fra DOFbasen, uddybet af observatøren Mi-
chael Borch Grell i email).  

Ved en besigtigelse den 2. januar 2011 fandtes Kalveboderne og Kalvebodløbet 
at være helt tilfrosset, undtagen Kalvebodløbet fra omkring Sydhavnstippen i 
syd til Sjællandsbroen i nord (og videre ind i Sydhavnen). Dette område holdes 
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åbent på grund af de kraftigere strømforhold omkring Sjællandsbroen, som be-
skrevet i afsnit 3.2.2. Der lå flokke af svaner, blishøns, troldænder, taffelænder 
og skalleslugere mv. i Sydhavnen, i det isfri område i Kalvebodløbet samt læn-
gere væk på havet syd for Avedøre Holme.     

I de sjældne tilfælde, hvor isdækket i området bliver totalt, bliver fuglene nødt 
til helt at forlade området. Det afhænger så af isens udbredelse i den enkelte 
isvinter, hvor fuglene ender henne, men det vides at fugle, der fortrænges fra 
laguner i Østersøregionen, kan flytte til Holland, Storbritannien eller Irland 
(Scott and Rose 1996). Detaljerne i disse bevægelser kendes ikke.  

I tilfælde hvor fugle fortrænges fra normale rasteområder af isdække og forrin-
get fødetilgængelighed, er det kendt fra flere undersøgelser (se f.eks. Jakubas 
2003), at hunner og ungfugle forlader området før de voksne hanner, da hunner 
og ungfugle er mere sårbare.   

I vinterperioder med udbredt isdække mindskes udbuddet af alternative raste- 
og fødesøgningslokaliteter, og fuglene kan dermed tvinges til sub-optimale om-
råder, herunder Kalvebodløbet. Dårligere områder vil med stor sandsynlighed 
betyde større fysiologisk belastning og dermed større dødelighed. Dette afhæn-
ger af påvirkningens varighed (dvs. antal dage med isdække, hvor Kalvebodlø-
bet er sidste område med åbent vand) og hyppigheden af kolde vintre (typisk 15 
gange pr. 100 år jf. DMI 2011). 

Under kolde perioder, hvor der dannes is i f.eks. svenske rastepladser, sker der 
en fornyet tilflyvning af andefugle fra disse områder til danske farvande, her-
under havområderne omkring Amager, så længe disse er isfri. Sker der herefter 
yderligere isdannelser omkring Amager (og på Saltholms lavvandede områder), 
vil fuglene søge mod isfri områder på åbent hav eller længere mod syd.  'Om-
sætningen' af andefugle i havområderne omkring Amager er således overor-
dentlig betydelig - og fuglenes forekomst, udbredelse og adfærd er under væ-
sentlig indflydelse af især isforhold.  

Ovenstående beskrivelser viser et muligt mønster i andefuglenes bevægelser, 
men der er ingen dokumentation for, hvor mange ænder, der opholder sig i - 
eller flytter igennem - hele området (fuglebeskyttelsesområdet samt nærmest 
havområder), eller hvordan fuglene spredes ved udbredt isdække. Det vides 
heller ikke hvor længe fuglene opholder sig på de enkelte lokaliteter. 

3.2.4 Hvornår er der fugle i Kalvebodløbet? 

Kalvebodløbet er ikke optimalt til rastende fugle på grund af strømforholdene, 
der betyder at fuglene aktivt skal kompensere for strømmen. Hertil kommer den 
menneskelige færdsel på omliggende stier og havneområder, der også forstyrrer 
fuglene. På de mest kritiske tidspunkter for fuglene, i de kolde vintre, er færds-
len dog næppe udbredt eller hyppig, men det vides ikke, hvilke former for for-
styrrelser, der kan udløse en flugtreaktion for fugle i Kalvebodløbet, og hvor 
mange forstyrrelser, fuglene kan acceptere i vinterhalvåret. Det vurderes dog 
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som sandsynligt, at stress forårsaget af forstyrrelser, eksempelvis fra færdsel på 
vandet vil være mindre i kolde vinterperioder. 

Kalvebodløbets betydning for andefuglene er primært gældende, når søer og 
vandflader i fuglebeskyttelsesområdet generelt er frosset til og dermed ikke 
længere er tilgængelige for andefuglene.  Forekomsten af andefugle i Kalve-
bodløbet er sjældent - eller aldrig - i samme størrelsesorden som de forekom-
ster, der findes i fuglebeskyttelsesområdet, når der ikke er isdannelser på søer 
og øvrige vandområder. Det skyldes sandsynligvis, at en større eller mindre del 
af andefuglene helt forlader fuglebeskyttelsesområdet, efterhånden som de pri-
mære lokaliteter fryser til som beskrevet i afsnit 3.2.3.  

4 Mulige effekter af vindmøller ved Kalvebod Syd 

4.1 Tab af levested - generelle forhold 

Tab af levesteder kan være afledt af en barriereeffekt, men oftere sker det i om-
rådet lige omkring møllerne, hvor mange fugle undgår en zone rundt om disse - 
en påvirkningszone eller fortrængningszone - på grund af møllernes forstyrren-
de effekt (selve konstruktionen, den bevægelige rotor, støjen fra rotorbevægel-
sen mv). Påvirkningszonens størrelse er meget variabel fra art til art, men også 
fra sted fra sted til sted. Arter responderer forskelligt, afhængigt af hvor attrak-
tiv zonen rundt om møllerne er (føderigelighed f.eks.), og afhængigt af hvor 
gode alternative opholdssteder der findes i nærområdet. Den maximale afstand 
for vindmøllers påvirkning af fugletætheder, der er påvist i videnskabelige un-
dersøgelser, angives ofte som 600 m (Drewitt & Langston, 2006), men for 
mange arter findes betydeligt kortere afstand i de fleste undersøgelser, ned til 
250 m eller 100 m (f.eks. Clausager & Nøhr, 1995).  

Det vides, at flugtafstand og forstyrrelsestid aftager med stigende pres på fug-
lene generelt, som f.eks. i vinterhalvåret (Triplet et al. 1999). Dette skyldes, at 
fuglene er presset til at bruge så meget tid som muligt på fødesøgning for at 
opretholde energiindtaget. I disse perioder er fuglene mere tolerante overfor 
forstyrrelser.  Det er derfor muligt/sandsynligt, at fuglene under sådanne for-
hold vil kunne acceptere at opholde sig tættere på møllerne end ellers.  

Generelt tyder et større review af den eksisterende litteratur (Stewart et al. 
2005) på, at andefugle udviser en større nedgang i antallet/tætheden i møllers 
nærområde end andre arter, samt at effekten ikke aftager over tid, men tværti-
mod udviser en stigende tendens. Der vides ikke meget om, hvordan fugle kol-
lektivt lærer sig placeringen af vindmøller, og det er formentlig varierende fra 
lokalitet til lokalitet. Det står dermed uklart, om fuglene ved Kalveboderne på 
sigt vil kunne vænne sig til vindmøller, og dermed efterhånden opholde sig tæt-
tere på dem dvs. indenfor påvirkningszonen.    

Andre kilder til forstyrrelse af fuglene i Kalvebodløbet omfatter menneskelig 
færdsel på omliggende stier, samt sejlads i Kalveboderne. Såvel færdsel som 
sejlads med rolige fartøjer (joller, kuttere, kajakker mv.) vil typisk kunne 
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skræmme andefugle på en afstand af 2-300 m (f.eks. Madsen et al. 1999), men 
der er store forskelle mellem lokaliteter, arter, tidspunkt på året mv, ligesom, 
tilvænning til færdsel, færdsel ad faste kanaler og i et forudsigeligt mønster vi-
des at nedsætte flugtafstande (Fox & Madsen 1997). 

 

Figur 4-1  Mølleplaceringerne med en 200 m zone udenom, der angiver det områ-
der, hvor der ifølge andre danske undersøgelser kan ventes en påvirk-
ning af troldand, her kaldet fuglepåvirkningszonen. Bemærk at der kun 
skal opstilles 4 møller. 

4.1.1 Troldand 

Troldand er den af arterne på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområ-
det, der optræder i størst antal i Kalvebodområdet. Da troldænder samtidig vi-
des (Noer et al, 1994) at foretage daglige flytninger mellem Kalveboder-
ne/Birkedammen (og andre dagrastepladser i København som Københavns 
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Havn, De Indre Søer og Damhussøen) og natlige fourageringsområder ikke 
mindst ved Saltholm, vurderes troldand at være en af de arter, hvor der er størst 
risiko for en påvirkning. De fleste af troldænderne følger vandet enten nord el-
ler syd om Amager, mens kun mindre antal flyver over land ind over øen (Noer 
& Christensen, 1996). 

Ifølge hollandske undersøgelser (Winkelman 1989) påvirkes tætheden af ra-
stende troldænder af vindmøller i en radius af 300 m fra møllerne. Clausager & 
Nøhr (1995) angiver påvirkninger ud til 250 og 100 m fra to forskellige under-
søgelser. I denne redegørelse vurderes påvirkningszonen at være 200 m (Figur 
4-1). Kalvebodløbets bredde er ca. 150 m. Derfor vil hele Kalvebodløbets 
bredde være omfattet af påvirkningszonen på strækningen ud for vindmøllerne. 
Inden for påvirkningszonen, der vil have en størrelse på ca. 40 ha, eller 25% af 
det samlede areal af Kalvebodløbet, er der risiko for, at der vil kunne opholde 
sig færre troldænder, hvis projektet gennemføres.  

Da troldænderne overvejende benytter Kalveboderne som dagrasteplads (foura-
geringen foregår som nævnt i alt overvejende grad ude i Øresund), er konse-
kvensen af påvirkningszonens formentlig af mindre betydning, end hvis det 
havde drejet sig om et fødesøgningsområde. Som forklaret ovenfor, rummer 
Kalvebodområdet dog særligt mange troldænder i vintre med tilisning, hvor 
selve Kalvebodløbet (sejlrenden) fra Kalvebodbroen til Sjællandsbroen antages 
at være det sidste, der fryser til.  

Troldænderne vil kun søge ind mod påvirkningszonen for at raste, når de øvrige 
områder i fuglebeskyttelsesområdet er frosset til. Såfremt det antages, at kun 
påvirkningszonens areal er isfrit, vil der være risiko for at påvirkningen fra 
vindmøllerne kan fremskynde troldændernes midlertidige flytning til åbent 
vand som beskrevet under afsnit 3.2.3.  Et tilisningsmønster, hvor kun påvirk-
ningszonens areal er isfrit, vurderes ikke at være normalt/sandsynligt jf. beskri-
velsen af tilisningsforholdene under afsnit 3.2.2.  

4.1.2 Lille skallesluger 

På linje med troldanden forekommer lille skallesluger nær projektområdet først 
og fremmest, når andre vandområder er isdækkede. Det har ikke været muligt 
at finde specifikke oplysninger om artens respons i forhold til vindmøller. Det 
antages derfor i nærværende undersøgelse, at arten forstyrres i samme omfang 
som troldand (se derfor denne) og dermed kan være underlagt en påvirknings-
zone af et omfang som troldanden.  

Også for lille skallesluger kan forholdene i isvintre tænkes at være kritiske. I 
isvinteren 1995-1996 taltes der således 478 den 3. marts i Kalveboderne, hvor 
fuglene på grund af isen lå samlede i en våge i Kalvebodløbet syd for 
Sydhavnstippen. Sædvanligvis findes flertallet af lille skallesluger længere mod 
nord i Kalvebodløbet (personlige observationer), antageligt fordi fødeforholde-
ne er bedre i området omkring Sjællandsbroen. Det vurderes derfor, at den lille 
skallesluger generelt er at finde i de nordlige dele af Kalvebodløbet, hvis disse 
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områder er tilgængelige, og at den sjældent findes i nærheden af påvirknings-
zonen.   

4.1.3 Stor skallesluger 

Stor skallesluger både raster og fouragerer i Kalvebodområdet. Der foregår dog 
tydeligvis nogen udveksling af fugle mellem forskellige raste- og fouragerings-
områder i København, hvor arten forekommer spredt i hele havneområdet (per-
sonlige observationer).  

På linje med troldanden forekommer stor skallesluger nær projektområdet først 
og fremmest, når andre vandområder er isdækkede. Det har ikke været muligt 
at finde specifikke oplysninger om artens respons i forhold til vindmøller. Det 
antages derfor i nærværende undersøgelse, at arten forstyrres i samme omfang 
som troldand (se derfor denne) og dermed kan være underlagt en påvirknings-
zone af et omfang som troldanden.  

Stor skallesluger er ikke talrig i Kalvebodområdet og forekommer ret spredt i 
generelt lave antal i alle vandområder i hele Københavnsområdet. Derfor vur-
deres det, at den store skallesluger meget sjældent vil findes nær projektområ-
det.  

4.2 Barriereeffekt 

Når mange fugle prøver at undgå at flyve tæt på vindmøller, betyder det også at 
en række af vindmøller kan komme til at virke som en barriere. Det er et særligt 
problem, hvis mølleparken ligger på en trækrute med begrænset mulighed for at 
søge uden om møllerne (f.eks. på et næs eller en odde). Barrierer kan betyde, at 
fuglene må flyve en omvej for at komme til deres normale raste- eller fødesøg-
ningsområder. Fuglene bruger således mere energi på flyveturen, og de har 
mindre tid til rådighed til rast og/eller fødesøgning. Dette kan være af betyd-
ning for fuglenes overlevelse især i perioder med fødeknaphed.  

Barriereeffekter er særligt betydende for fugle, der foretager daglige bevægelser 
mellem raste- og fødesøgningsområder, i forhold til fugle der møder barrieren 
under egentlige trækbevægelser. Dette skyldes, at energiomkostningen er rela-
tivt meget større ved at skulle flyve en omvej hver dag.  

Det angives af Powlesland (2009), at for vindmølleparker på 10 eller færre møl-
ler er det usandsynligt, at barriereeffekten skulle udgøre et problem på grund af 
de små afvigelser i flyveretninger, de kan bevirke. Powlesland (2009) citerer 
desuden Drewitt & Langston (2006) for, at der til dato ikke påvist signifikante 
effekter på populationsniveau på grund af barrierevirkninger. 

På trods af troldandens daglige flytninger mellem dagsrastepladsen og de natli-
ge fødesøgningsområder, vurderes det derfor, at de fire vindmøller ikke vil ud-
gøre en barriere af betydning for de tre andefuglearter.  
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4.3 Kollisionsrisiko 

Der er lavet en del undersøgelser over mængden af fugledødsfald som følge af 
kollisioner med vindmøller. Tallene varierer kraftigt: 0,01-23 fugle/mølle om 
året (Drewitt & Langston, 2006). Formentlig skyldes dette især forskelle i møl-
lerens omgivelser med hensyn til landskab, tæthed af fugle og hvilke fuglearter, 
der er tale om. Forskelle i hvor effektivt omkomne fugle registreres kan også 
spille ind. Noget tyder desuden på, at hovedparten af alle kollisioner med træk-
kende fugle, sker på nogle få dage i løbet af året, hvor en speciel vejrsituation 
gør det vanskeligt for fuglene at manøvrere (Hüppop et al. 2006 in Wilhelms-
son et. al. 2010). Også møllehøjde og rotorhastighed indvirker formentlig på 
kollisionsrisikoen (Drewitt & Langston, 2006), men der mangler egentlige un-
dersøgelser, der specifikt efterviser, at lavere rotorhastighed bevirker lavere 
kollisionsrater (Kingsley and Whitham, 2005). At kollisionsrisikoen nedsættes 
ved lavere rotorhastighed skyldes utvivlsomt, at møllevingerne er lettere at se 
for fuglene. Møllerne, der ønskes placeret ved Kalveboderne, er ligesom de fle-
ste andre moderne møller af en type med langsom, konstant rotorhastighed. 

En omfattende undersøgelse af havfugles adfærd i forhold til en større hav-
vindmøllepark på Horns Rev viste, at flere andefugle arter effektivt (især om 
dagen) undgik at flyve ind imellem vindmøllerne (om natten er reaktionsaf-
standen noget kortere). Andre arter som sølvmåge og skarv var upåvirkede og 
fløj rundt mellem møllerne.  Lignende resultater haves fra en række udenland-
ske undersøgelser. I en sammenfatning af erfaringer fra fugleundersøgelserne 
ved vindmølleparkerne ved Horns Rev og ved Nysted skriver Fox et al. (2008), 
at risikoen for kollisioner med vindmøllerne er meget lav. Ud af 235.000 edder-
fugle, der passerer Nysted hvert efterår var den beregnede kollisionsrate 0,02% 
(45 fugle). Denne lave rate blev underbygget af det forhold, at ingen ederfugle-
kollisioner blev registreret af det infrarøde overvågningsudstyr. 

Undvigeadfærd udover at være meget forskellig fra art til art også varierer me-
get fra sted til sted, bl.a. afhængig af formen og den geografiske udstrækning af 
vindmølleparken (Powlesland 2009). 

Dyk- og svømmeænder udgør på steder, hvor rastende ænder forekommer i 
større tal året rundt, op 10-20% af fugle, der kolliderer med møllerne. Det totale 
antal af dræbte andefugle er på trods af dette lavt (forskellige forfattere in Pow-
lesland 2009). Der er desuden eksempler på at rastende dykænder lærer at und-
gå møllerne, hvorved antallet af kollisioner aftager med tiden (Percival 2001 in 
Powlesland 2009). 

Nogle arter, som troldanden, flyver også dagligt mellem raste- og fødesøg-
ningsområder. Det daglige "småtræk" udgør en større risiko for kollisioner end 
fuglenes egentlige træk, fordi fuglene kan passere den samme vindmøllepark 
mange gange i løbet af en sæson, frem for én eller to gange om året (nogle fug-
le følger ikke helt de samme trækruter forår og efterår). Derudover følger fug-
lene markante landskabselementer som kystlinjer, ådale, større naturområder 
mm. under trækket. 
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I meget sjældne tilfælde, under vejrsituationer med meget ringe sigt og ved pa-
niske opflyvninger efter opskræmning, kan der opstå situationer, hvor risikoen 
for kollisioner med vindmøller øges markant (Powlesland 2009) 

4.3.1 Troldand 

I Kalvebodområdet er det især troldand, der foretager daglige træk mellem 
dagsrastepladsen og natlige fødesøgningsområder. 

Under COWIs feltarbejde blev troldænder ved flere lejligheder set lette fra 
Kalvebodløbet eller Birkedammen - efter alt at dømme for at flyve til fourage-
ring - og flyve ind gennem eller meget tæt på projektområdet. Nogle fugle fløj 
mod NØ op gennem Kalvebodløbet, mens andre fra områdets sydlige del fløj 
ØSØ ned gennem løbet. Dette passer med observerede flyveretninger for fugle i 
dette område i tidligere undersøgelser (Noer et al., 1994). Kun få fugle krydse-
de direkte ind over land, hvilket igen er i overensstemmelse med data fra tidli-
gere. Det blev dog 21/11 2010 set, at nogle af de troldænder, der rastede i Bir-
kedammen, ved opflyvning fløj mod nord inde over land, krydsede motorvejen 
og derefter projektområdet. De fleste af de cirka 1.350 rastende troldænder fløj 
dog ud i Kalvebodløbet syd for broen, men i hvert fald nogle af disse fløj deref-
ter over broen og mod NØ. Kun for et par hundrede af ænderne (dem der fløj 
først) kunne den endelige flyveretning fastslås, de øvrige kunne kun ses 100-
200 meter i det tiltagende mørke. 

Troldanden er, på grund af de daglige flytninger, der i et vist omfang foregår 
over land (dvs. bl.a. gennem projektområdet) og i mørke, formentlig mere udsat 
for kollision end de øvrige arter. Det vides dog, at troldænder og taffelænder i 
vidt omfang flyver uden om vindmølleparker, når sigten er dårlig, mens de fly-
ver mellem vindmøllerne i månelyse nætter (Dirksen et al. 1998).  

Dette tyder på, at troldænder, der opholder sig i samme område gennem længe-
re tid, lærer hvor møllerne står og dermed er i stand til at undgå kollision med, 
møllerne. 

4.3.2 Lille og stor skallesluger 

De to arter af skalleslugere opholder sig, i modsætning til troldanden, døgnet 
igennem i samme område, hvor de søger føde. Det betyder, at de flyver væsent-
ligt mindre omkring end troldanden. De er derfor mindre udsatte for at kollidere 
med vindmøller. Når de to arter flytter sig mellem lokaliteter i Kalvebodområ-
det og øvrige lokaliteter i området omkring Vestamager og Københavns Havn, 
sker dette formentligt især med flytninger på langs af Kalvebodløbet, parallelt 
med rækken af møller i projektområdet. 

5 Konklusion 

Vedr. risikoen for af tab eller forringelse af levesteder kan det sammenfattes, at: 
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• Vindmøllerne vil medføre at dele af Kalvebodløbet, der ligger ud for møl-
lerne, vil blive berørt af en påvirkningszone for andefugle. Denne zone 
vurderes at være 200 m omkring hver mølle, Der er her tale om påvirkning 
af et vandområde på i alt ca. 40 ha ud af løbets samlede størrelse på ca. 150 
ha - eller ca. 25% af Kalvebodløbets samlede areal. 

• I almindelige vintre uden isdække vil der ikke være påvirkning fra møller-
ne af de tre arter af andefugle. Den påvirkning der er fra vindmøllerne 
rækker kun marginalt ind i det optimale rasteområde i Kalveboderne vest 
for Kalvebodløbet. 

• I kolde vintre med tiltagende isdække, hvor Kalvebodløbet fra Amagermo-
torvejen til Sjællandsbroen endnu er isfrit (i modsætning til Kalveboderne, 
søer samt lavvandede bugter og vige indenfor fuglebeskyttelsesområdet) 
har troldænder muligheden for at søge ud i Kalvebodløbet, hvoraf en del 
vil være omfattet af påvirkningszonen fra vindmøllerne. Kalvebodløbet er 
pga. strøm som udgangspunkt et suboptimalt rasteområde for troldænder-
ne. Derfor vil der ske en hurtig spredning af bestanden til andre isfri områ-
der i fuglebeskyttelsesområdet (Kongelundsstranden eller syd for Kalve-
bodbroen) eller længere væk. Denne spredning vil sandsynligvis blive 
fremskyndet pga. møllerne.  I sådanne perioder er fuglene dog generelt un-
der spredning fra de mere optimale lokaliteter i fuglebeskyttelsesområdet. 
Disse perioder er af kortere varighed (ofte nogle få dage) og optræder rela-
tivt sjældent (vintre med udbredt isdække forekommer typisk 15 gange pr. 
100 år). 

• Skalleslugerne kan, især på grund af deres begrænsede antal i forhold til 
troldand, finde alternative fødesøgningsområder, selv inden for Kalvebo-
dområdet f.eks. ved Sjællandsbroen. Skallesluger-arterne vil meget sjæl-
dent findes nær projektområdet. 

Vedr. risikoen for kollisioner og barriereeffekt kan det sammenfattes, at: 

• Troldanden er den eneste af de tre arter, der har en reel risiko for at kolli-
dere med møllerne, da den 1) kan optræde meget talrigt i området, og 2) 
foretager daglige træk mellem dagsrastepladsen og de natlige fødesøg-
ningstogter. De to arter af skalleslugere er 1) ikke særligt talrige i Kalve-
bodområdet, og 2) foretager ikke regelmæssige dagstræk mellem Kalvebo-
derne og andre områder. 

• Troldænderne kan formentlig lære sig placeringen af vindmøllerne og 
dermed opbygge en gradvis tilvænning til deres forekomst, således at for-
trængning og risiko for kollisioner mindskes gennem vinterhalvåret. 

• På trods af troldandens daglige flytninger mellem dagsrastepladsen og de 
natlige fødesøgningsområder, vurderes det derfor, at de fire vindmøller ik-
ke vil udgøre en barriere af betydning for de tre andefuglearter. 

For de tre omhandlede andefuglearter er det denne redegørelses konklusion, at: 
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• Bevaringsstatus for de to arter af skalleslugere vil ikke blive påvirket af 
vindmøller langs Kalvebodløbet.  

• Troldandens forekomst i området kan under særlige vinterforhold kan blive 
påvirket af opstilling af vindmøller langs Kalvebodløbet. Det vurderes dog, 
at denne påvirkning ikke ændrer områdets potentiale for at opfylde beva-
ringsmålsætningerne for Natura 2000 området. Områdets langsigtede øko-
logiske funktionalitet for troldænderne og områdets evne til at medvirke til 
regenerering og fornyelse af troldandebestanden opretholdes. 
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