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Indledning 
I det følgende gives et overordnet resume af de sejlads relaterede tiltag der indgår i den omdisku-
terede tilblivelse og myndighedsbehandling, af et projekt med en kystnær havvindmøllepark ved 
Mejlfalk i Århus Bugt.  
Projektet, som er igangsat af Havvind Aarhus Bugt A/S ( HÅB A/S ), lider på alle områder, teknisk 
som økonomisk, under en total og fatal mangel på kompetence, hvilket også gælder udredning af  
besejlingsforhold i området ved Mejlflak. 
 
Konklusion 
Konklusionen på de sejladsrelaterede forhold omkring Mejlflak havvindmøllepark viser entydigt,  
at området ikke er egnet for opstilling af havvindmøller. 
Havdybder ved og omkring havvindmøllerne er så store, at skibe kan have en størrelse som uden 
videre kan vælte en 150 m høj havvindmølle og/eller havvindmøllerne kan påføre skibet alvorlig 
skade i forbindelse med en kollision. 
Det er endvidere vanskeligt og forbundet med meget store omkostninger, dersom Mejlflak havvind-
mølleparken skal sikres mod påsejling. 
 
HÅB A/S har ladet Rambøll udarbejde en rapport over sejladssikkerhed ved Mejlflak, baseret på 
Formal Safety Assessment konceptet. Nærlæses Rambølls rapport, MEJLFLAK HAVMØLLE-
PARK SEJLADSSIKKERHED, Baggrundsdokument til intern brug, 2012-03-06, findes der her 
intet sagligt belæg for et acceptabelt niveau af sejladssikkerhed i sejlruten mellem havvindmøllerne.  
Rambøll finder i rapporten en returperiode på 456 år for skibskollisioner, pkt. 8.1, og baserer i rea-
liteten denne periode på 2 scenarier, hvor et skib sejler lige ud hvor det skulle have drejet og hvor  
et skib mister manøvreevnen i eller ved havvindmøllerne.  
En returperiode af den omtalte størrelse på 456 år, er normalt en værdi, som man finder i åbent far- 
vand uden for sejlruter og hvor der samtidigt ikke er faste hindringer over eller under vand. 
Videre anvendes FSA konceptet på grænsen til eller direkte udenfor de områder hvor det er define-
ret, hvorfor de beregnede værdier efter konceptet ikke bør anvendes. 
Samtidigt ses konsekvenserne ved en kollision mellem en havvindmølle og et skib ikke at indgå i 
noget der bare ligner en reel sammenhæng i rapporten. Et totalt havari på en havvindmølle kan 
medføre en erstatning på over 100 mill. kr., ligesom erstatning på et skibs skader i denne forbin-
delse ligeledes kan løbe op i et betragteligt beløb. Herudover er der tale om så store konstruktioner, 
at der altid vil være en alvorlig risiko for personskader og endelig mangler der en konsekvens af på- 
virkninger på miljøet under og efter et uheld. 
 
Projektet 
Dette resume omhandler alene sejladsrelaterede forhold ved og omkring den påtænkte Mejlflak hav-
vindmøllepark.  
Det samlede projekt for Mejlflak havvindmøllepark er i detaljer beskrevet i dokumenterne  
 

• Mejlflak havvindmøllepark – en ekstern evaluering.pdf  
• SøfartMejlflak.pdf.  

 
Videre er en overordnet fremstilling af projektet givet i dokumenterne  
 

• Resume – Mejlflak havvindmøllepark.pdf  
• Resume - Mejlflak havvindmøllepark og sejladssikkerhed.pdf.( nærværende dokument ) 

 
Førnævnte dokumenter kan alle downloades fra vores hjemmeside www.bevarmejlflak.dk 
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Hjemmesiden indeholder derudover en langt mere omfattende dokumentation af den påtænkte Mejl-
flak havvindmøllepark.  
 
Aarhus Bugt og bugtens afgrænsninger 
 
Citat: 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 
Aarhus Bugt eller Aarhusbugten er et dansk farvand ud for Aarhus i Østjylland. 
Bugten afgrænses af Kalø Vig mod nord, Sletterhage og Helgenæs i øst, Samsø og Tunø i syd og 
den østjyske kyst omkring Norsminde mod vest. Bugten strækker sig i alt over et areal på ca. 610 
km² og består af et ret fladt bassin, der tiltager i dybde fra vest mod øst fra 14 til 18 m. 
Vandudvekslingen med Kattegat finder fortrinsvis sted gennem den dybe rende langs Helgenæs, 
hvor der findes vanddybder på ned til 50 m. I bugtens sydlige del findes der en række flak; 
Norsminde Flak, Wulffs Flak og Mejlflak, der sammen med Tunø Knob, Tunø og Samsø afskærmer 
for en åben forbindelse med Bælthavet. 
Citat slut 
 
Herunder er vist et kortudsnit af Aarhus Bugt, hvor den sydlige afgrænsning af bugten er angivet 
med en gul streg fra Norsminde i Vest til Tunø i Syd og videre herfra til Samsø. På Samsø afgræn-
ses bugten af den vestlige kyst til Issehoved og videre til Helgenæs. 
 
Vindmøllernes placering er angivet med 20 sorte kryds, lige nord for Tunø., hvor der er en dobbel-
trække, samlet i en gruppe bestående af 5 + 6 havvindmøller og en gruppe i en enkelt række med 9 
havvindmøller. 

Kortudsnit Aarhus Bugt  
  

 
 

Afgrænsninger af Aarhus Bugt mod øst, syd og vest er angivet ved den gule streg 
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Lokaliteter 
HÅB A/S har længe søgt efter egnede lokaliteter for opstilling af havvindmøller og startede dybt 
inde i Århus Bugt, hvor der af en eller flere grunde ikke kunne findes lokal tilslutning eller egnede 
opstillingssteder.  
Derfor rykkes projektet længere og længere ud af Århus Bugt og via Århus Havn og Begtrup Vig 
ved Djursland, ender projektet syd for Mejlflak, i den sydligste ende af Aarhus Bugt.. 
Samtidig med projektet ender ved Mejlflak, er antallet af havvindmøller, der ønskes opstillet, redu-
ceret til 20 fra 44, da man simpelthen ikke kan finde plads til flere end 20 og således at vindmøl-
lehøjden samtidig er nedsat til 150 m fra de oprindelige foreslåede 200 m. 
Samtidig er området ved Mejlflak formentlig den sidste mulighed for at placere en kystnær hav- 
vindmøllepark i Aarhus Bugt, hvilket kan være årsagen til de desperate tiltag der er gjort med hen- 
blik på at dokumentere at området ved Mejlflak ikke er uegnet for opstilling af havvindmøller. 
 
Området ved Mejlflak 
De lokaliteter der er undersøgt længere inde i Aarhus Bugt og senere forkastet som egnet for op- 
stilling af en havvindmøllepark, må være ualmindelig uegnede. Begrundelsen herfor er, at lokali-
teterne ved Mejlflak på en lang række punkter ses at være særdeles uegnede for opstilling af en 
havvindmøllepark. 
Bundforholdene ved de påtænkte vindmølle placeringer i Mejlflak havvindmølleprojektet er flere  
steder af en sådan art, at opstilling af vindmøller næppe er mulig. 
 
På kortudsnittet er kun de alle nærmeste fredede områder til Mejlflak havvindmølleparken medta-
get og angivet med rødt. Bemærk endvidere det fredede Natura2000 område på havbunden ved 
Mejlflak.  
Videre er de nærmeste rekreative områder med offentlige strande, højskoler, sommerhuse og 5 cam-
pingpladser, angivet med blå farve. 
Fra et vægtet center midt i Mejlflak havvindmølleparken er der ca. 20 km til Aarhus havn, således 
når havvindmøllerne betragtes fra Aarhus havn, fremstår disse som almindelige havvindmøller, der 
er placeret på havet i den visuelle yderzone. 
I en kystnær sammenhæng, er Mejlflak havvindmølleparken placeret således, at når man betragter 
denne fra de nærmeste kyster, som alle er rekreative eller fredede områder, så opleves havvindmøl-
leparken her som stående i den visuelle nær- og mellemzone. Sagt med andre ord det sted hvor den 
visuelle påvirkning på førnævnte rekreative og fredede områder er størst mulig.. 
  
Havvindmøllernes placering 
På søkortudsnittet herunder er havvindmøllerne indtegnet med en sort prik omgivet af en cirkel. 
Havvindmøllerne er angivet på positioner i søkortet, med et indeks M1 – M20, som er hentet fra 
projektets VVM rapport. 
Det ses umiddelbart, at de 2 grupper havvindmøller er adskilt af et naturligt løb og at havdybden i 
løbet svinger mellem 21 til 35 m. Videre kan det aflæses at havdybden ved de enkelte havvindmøl-
ler svinger mellem 10,6 – 19 m, hvilket kun er svagt under havdybderne for den nyligt igangsatte 
havvindmøllepark ved Anholt. 
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Søkortudsnit Aarhus Bugt Syd 
 

 
 
 
 
Sejlruter 
Fra naturens hånd er der skabt flere sammenhængende løb med havdybder over 21 m, hvor enkelte 
af disse er angivet med en rød stiplet linie på søkortudsnittet herover. Til sammenligning anføres at 
verdens største containerskib Magestic Maersk, der kan laste 18.000 containere, kun kræver en hav- 
dybde på 16 m når denne er fuldt lastet. 
I førnævnte sammenligning, er det lige så vigtigt at angive, at et skib i denne størrelse uhindret kan 
nå frem til og passere de viste løb fra henholdsvis Bælthavet, Kattegat og Aarhus havn. 
 
Sejlads ved Mejlflak havvindmølleparken 
På søkortet herover kan havdybden ved de enkelte havvindmøller aflæses til at ligge imellem 10,6 
og 19 m. Herved kan et skib som VIRGINIABORG vist herunder, frit sejle fuldlastet rundt om hver 
enkelt havvindmølle eller for den sags skyld fortøje klods op af samtlige Mejlflak havvindmølle-
parkens vindmøller – og dette samtidig med at der er mindst 4 m vand under skibets køl. 
VIRGINIABORG har en størrelse, som placerer denne i midterfeltet af de skibe som passerer rute 
2, og har samtidig en total vægt op til 9.600 tons. Sejler skibet, er der derfor en enorm stor bevæ-
gelsesmængde der kan udløses ved en kollision. 
 

Rute 2 
Rute 3 

Rute 4 
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Lastskib VIRGINIABORG , DWT 9.600 tons, længde 132,2 m , bredde 16m , dybdegang 6,5 m  
 
Der er nogle generelle fysiske forhold der gør sig gældende for manøvrering af skibe. 
 

• Et skib der ligger stille eller sejler meget langsomt, har ingen eller kun meget begrænset 
manøvreevne. 

• Med en kombination af stor egenvægt og ’lille’ friktion med vandet skibet sejler i, skal 
der bruges en meget stor standselængde. 

• Sporet som et skib følger, er forholdsvis bredt på grund af et skibs store træghed overfor 
kursændringer, skibets last, fejl i GPS positionsangivelse og fejl i søkort. 

 
På samme måde er der generelle forhold der gør sig gældende for vejrets indflydelse på sejlads. 
 

• Kraftig vind, storm og overfladestrøm vil gøre sporet som et skib følger bredere. 
• Natsejlads, tåge og havgus nedsætter orienteringsevnen for et skib, hvorved sporet som et 

skib følger øges yderligere. 
• Overflade is og overisning af et skib kan endvidere give en forringet manøvreevne.  

 
Forholdsregler overfor ovennævnte generelle forhold udmøntes normalt med et tillæg til den afstand 
skibet skal holde til en given forhindring.  
Hvis der anvendes en sikkerhed zone på 100 m omkring hver havvindmølle og et afstandstillæg, eks 
50 m, er der en sejladsmæssig afstand på 2660 m imellem havvindmølle nr. 11 og nr. 20 
Sejlads ved Mejlflak under normale omstændigheder, hvor 2 modgående skibe passerer hinanden 
og disse samtidig ligger på de rette kurser og positioner med hinanden, er der således en separation 
på 870 m = 0,47 NM. mellem skibene. Sejler et skib med en middelhastighed på 15 knob = 7,7 m/s, 
tager det 113 sec at gennemsejle distancen på 870 m. 
Længden af havvindmølleparken svarer til afstanden mellem M12 – M20 = 2,5 sømil = 4,6 km. 
Sejltiden til denne distance er ved 15 knob 600 sec. = 10 min. 
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Vigeregler 
Der er forskellige vigeregler for maskindrevne skibe og skibe der går for sejl alene, hvor et maskin- 
drevet skib skal vige for et sejlskib der går for sejl alene. Derudover skal alle skibe vige tydelig og 
tilstrækkeligt til styrbord ( højre ) for at undgå en kollision, hvor der er en reel risiko herfor. Oven-
nævnte vigeregler er nok de mest relevante i denne sammenhæng, men er blot 2 ud af den lange 
række vigeregler der findes. 
 
Manøvrefejl 
Kombineres det ovenfor beskrevne omkring sejlads ved Mejlflak, vigeregler og dertil yderligere 
manøvrefejl der bevirker at skibene ikke passerer hinanden i den forudsatte ideelle afstand, når man 
hurtigt en separation mellem skibene der ikke er forsvarlig. 
 
Juelsminde 
Søfartsstyrelsen har for nylig i et lignende kystnært havvindmølleprojekt ved Juelsminde forlangt 
en separation imellem en sejlrute og vindmøllerne på mindst 2 – 3 sømil. ( 3,7 km – 5,6 km ). 
Overført til Mejlflak projektet, hvor der er vindmøller på begge sider af sejlruten, skal der således 
være mindst 7,4 km imellem de nærmeste vindmøller på hver side. De 7400 m skal derfor holdes 
op mod de projekterede 2960 m. som angivet ovenfor, således at der er en faktor 2,5 i forskel. 
Udmåles 1,5 sømil fra rute 3, opfylder M12 og M13 ikke afstandsbetingelserne, ligesom M14 – 
M16 samtidig ikke opfylder afstandsbetingelserne fra rute 2. 
 
Tunø vinkelfyr 
Søfartsstyrelsen har tidligere udmeldt, at det hvide lys fra Tunø vinkelfyr der udsendes op imellem  
Mejlflak havvindmøllerne, skal friholdes med 1,5 sømil. Fastholder Søfartsstyrelsen dette krav er 
der 15 af de 20 havvindmøllerne der ikke opfylder betingelserne. ( M1 – M11 og M17 – M20 ). 
 
Sejlads opsummering 
Af ovennævnte fremgår, at ingen af de 20 havvindmøller, M1 – M20, overholder afstandskrav fra 
Søfartsstyrelsen og at disse derfor ikke kan opstilles. 
 
Havvindmøllernes placering introducerer en unødvendig og betydelig øget sikkerhedsrisiko for 
skibsfarten ved at…… 

• havvindmøllerne opstilles i 2 grupper, en på hver side af en sejlrute 
• havvindmøllerne opstilles tæt på denne sejlrute 
• havvindmøllerne opstilles på linje langs denne sejlrute 
• havvindmøllerne skygger for Tunø vinkelfyr 
• sejlruten følger et naturligt løb 
• sejlruten og området omkring havvindmøllerne har havdybder, hvor selv de største skibe  

frit kan sejle og hvor havdybderne på de skitserede lokaliteter for opstilling kun er få me- 
ter mindre end havvindmølleparken ved Anholt.  

• sejlruten indgår i et net med andre sejlruter 
• sejlruten er et naturligt valg for skibsfarten 

 
Sejladssikkerhed 
HÅB A/S erkender åbenbart, at sejladsforholdene ved Mejlflak er problematiske og søger derfor 
at tilvejebringe et materiale der kan påvise at sejladssikkerheden er på et tilstrækkeligt højt niveau 
efter en eventuel opførelse af Mejlflak Havvindmølleparken. 
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Rambøll gennemfører derfor analyser på sejladsforholdene og udarbejder en rapport, benævnt  
MEJLFLAK HAVMØLLEPARK SEJLADSSIKKERHED 
Baggrundsdokument til intern brug, 2012-03-06 
Analyserne i ovennævnte rapport, baseres på IMO - Formal Safety Assessment, hvor der identifi-
ceres et antal scenarier, hvorefter der udføres beregninger disse. 
 
I baggrundsrapporten er formålet med rapporten og de metoder og scenarier der anvendes beskrevet 
med, citat: 
Formål 
Formålet med dette dokument er at kortlægge den øgede sundheds og miljørisiko i relation til 
skibskollisioner som Mejl Flak Havmøllepark kan forårsage. Dette dokument fokuserer på den 
operationelle fase af havmølleparken. 
 
Baseret på resultaterne fra en fareidentifikation workshop, /12/, er en række farer blev 
analyseret i detaljer. I alt 10 farer blev identificeret i forbindelse med fareidentifikation 
workshoppen. Disse var: 
 
  #1 - Nordgående skib på rute vest for Samsø drejer ikke ind på rute 2 eller 3 og fortsætter lige ud 
  #2 - Skib på rute 1 får blackout og begynder at drive 
  #3 - Skibe på rute 2 mødes og resulterer i skibskollision 
  #4 - Skib på rute 2 møder fritidsfartøj 
  #5 - Skib på rute 2 får blackout og begynder at drive 
  #6 - Skib på rute 2 har styringsfejl 
  #7 - Skib på rute 3 får blackout og begynder at drive 
  #8 - Skib på rute 3 har styringsfejl 
  #9 - Mast på fritidsfartøj kolliderer med vinge 
#10 - Fritidsfartøj kolliderer med mølle 
 
En yderligere fare blev identificeret af Rambøll efter fareidentifikation workshoppen: 
 
#11 – Skib på rute 4 drejer ikke når det skal ind på rute 2 og 3 og fortsætter lige ud med kurs mod 
          vindmøllerne 
Citat slut 
 
En betingelse for at man opnår en realistisk vurdering af sejladssikkerheden, når man anvender FSA 
er i det mindste, at alle rimelige farer er identificeret og anvendes i beregningerne. Dette ses ikke at 
være tilfældet i Rambølls rapport, hvor der i flæng kan nævnes følgende ikke identificerede situa-
tioner. ( nedennævnte liste er blot eksempler og ikke et udtryk for en komplet liste og manglende 
identifikationer. ) 
 
  #? Slæb 
  #? Drivende objekt, eks. en container 
  #? Skib der overhaler i rute 2 
  #? Skib de utilsigtet indhenter et andet skib i rute 2 
  #? Fiskerfartøj der opererer i området omkring rute 2 
  #? Ankerligger, skib der har kastet anker omkring rute 2 efter eks. maskinnedbrud 
  #? Miljø og forurening omkring rute 2, eks. oprydning 
  #? Fejl eller svigt med lysafmærkning på havvindmøller 
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FSA, Formal Safety Assessment 
Herunder er gengivet den officielle beskrivelse af FSA under IMO i fri dansk oversættelse. 
 
FSA er en struktueret og systematisk metode som er rettet mod at forbedre den maritime sikkerhed, 
inklusiv beskyttelse af liv, helbred, maritime omgivelser og ejendom, ved hjælp af risiko analyse og 
cost benefit vurderinger. FSA kan bruges som et værktøj til udvikling af nye reguleringer for mari-
tim sikkerhed og beskyttelse af maritime omgivelser eller til sammenligning mellem eksisterende 
og nye reguleringer under hensyn til at opnå en balance mellem forskellige tekniske forhold, inkl. 
det menneskelige aspekt, og mellem maritim sikkerhed eller beskyttelse af de maritime omgivelser 
og omkostninger. 
 
Beregninger 
Rambøl beregner i baggrundsdokumentet afsnit 8.1 en returperiode på 456 år baseret på den totale 
kollisionsfrekvens på 2,19 10-3 per år. 
 
En returperiode på 456 år er så høj, at dette kan indikere, at sejladssikkerheden i og omkring Mejl- 
flak havvindmølleparken forbedres efter opstilling og idriftsættelse af havvindmøllerne. 
 
Samme returperiode på 456 år kan modsat også indikere, at der er noget helt galt med beregninger-
ne eller beregningsgrundlaget. 
Betragtes de 11 farer, som identificeret af Rambøll herover, er der kun 4 af disse, markeret med rød 
skrift, som indgår i beregningerne. Fare #1 og #11 er stort set den samme, og det samme gælder for 
fare #5 og #7. Herved omhandler beregningerne kun et skib som fortsætter lige ud fra rute 4 og har 
kurs mod vindmøllerne og et skib der får blackout og begynder at drive. 
Samtidig ses de statistiske beregninger der anvendes, på kanten eller udenfor det område hvor de er 
defineret, ligesom antallet af observationer der lægges til grund for beregningerne kan være for lille. 
Konklusionen på Rambølls beregninger på sejladssikkerheden ved Mejlflak efter FSA konceptet er 
derfor entydig, at resultaterne herfra ikke kan anvendes eller indgå i sejladssikkerhedsvurderingen. 
 
Videre er beregningerne baseret på en bestemt placering af havvindmøllerne, hvor det allerede på 
nuværende er kendt at havvindmøllerne skal flyttes og at der på basis af den nedsatte havvindmølle 
højde formentlig vil blive anvendt en mindre afstand mellem havvindmøllerne. 
 
  


