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Forord
Denne VVM-redegørelse giver en vurdering af konsekvenserne for miljøet og nabobeboelser, hvis de to vindmøllegrupper ved Nørhede og Hjortmose øst for Ringkøbing bliver nedtaget og erstattet af en større park med
22 vindmøller med højden op til 149,9 meter.
Planlægningen for de nye vindmøller kræver, at området er udlagt i kommuneplanen til store vindmøller.
Området ved Nørhede til Hjortmose er udlagt som et
samlet nyt stort område nr. 5, 6 og 7 i Temaplan for
vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er
vedtaget i april 2009.
I planlægningen for det store område, har det vist sig
muligt at nedlægge en del boliger i den nordlige del af
området, således at området kan udvides, og rumme op

til 22 store vindmøller. Lodsejerne i området og ejerne af de eksisterende seks vindmøller har ansøgt Ringkøbing-Skjern Kommune om igangsætning af en planlægning for den nye store vindmøllepark.
Opstilling af vindmøller med en totalhøjde over 80
meter indebærer, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Det er kommunernes ansvar, at VVM-redegørelsen bliver udarbejdet. Dette hæfte er en VVMredegørelse for opstilling af 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose.
I redegørelsen er det påvist, beskrevet og vurderet,
hvordan anlægget direkte og indirekte vil påvirke mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv, samt samspillet
mellem disse faktorer. De 22 vindmøller vil primært have en stor visuel effekt både i nærområdet og på større
afstande sammen med de øvrige vindmøller omkring
Ringkøbing. Desuden vil der være konsekvenser ved
de nærmeste naboer med støj og skyggekast.

Visualisering af projektet fra bro over jenbanen på Holstebrovej
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Denne VVM-redegørelse er udvidet, så den også omfatter en miljørapport, der opfylder lovgivningen om
miljøvurdering af planer og programmer. Miljørapporten skal - ud over de afsnit som behandles i VVM-redegørelsen – blandt andet gøre rede for påvirkningen af
menneskers sundhed og hvorledes Ringkøbing-Skjern
Kommune vil overvåge og kontrollere, at de nødvendige miljøhensyn bliver varetaget i hele anlæggets levetid, - herunder anlægsfase, driftsperiode og demontering af vindmøllerne.
Den kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport
omfatter et ”ikke teknisk resumé”, hvori VVM-redegørelsens hovedpunkter er gengivet, herunder de væsentligste problemstillinger ved en realisering af projektet.
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleprojektet ved Nørhede til Hjortmose er udarbejdet og offentliggjort samtidig med denne VVM-redegørelse og Miljørapport.
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1 Indledning
Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er udlagt til vindmølleområde nr. 5, 6
og 7 i Kommuneplan 2009 til 2021.
I område 5 og 7 står der i dag tre vindmøller på hver
1,75 MW med totalhøjde lige under 100 meter. Vindmøllerne er opstillet i to ligesidede trekanter. Ved realisering af de nye vindmøller vil de seks eksisterende blive fjernet.
Forud for planlægningsprocessen har RingkøbingSkjern Kommune foretaget to indledende offentlige høringer. Den sidste fra den 21. december 2011 til den 12.
januar 2012. Der blev afholdt to indledende høringer,

Kort 1.1 Vindmøllernes placering

idet der efter den første opstod mulighed for dels at opstille større vindmøller, dels at opstille flere vindmøller.
Det er blandt andet muliggjort ved at nedlægge tolv
boliger i nærheden af vindmøllerne, så der bliver skabt
et stort sammenhængende område uden boliger. For at
kunne placere vindmøllerne, uden at støjen bliver overskredet ved naboer til vindmøllerne i Lyngsmose, skal
der eventuelt nedlægges en bolig yderligere ved Lyngsmose, med mindre der viser sig mulighed for at dæmpe støjen fra en af vindmøllerne der.

af samme type og udseende med en rotordiameter på
112 eller 113 meter og en navhøjde på 94,0 eller 92,5
meter, som tilsammen giver en totalhøjde på maksimalt
149,9 meter. At totalhøjden til øverste vingespids maksimalt er 149,9 meter skyldes, at rotoren er skråtstillet,
og vingen dermed i øverste position er bøjet bagud.
Vindmøllerne har hver især en kapacitet på 3,0 MW, og
den samlede kapacitet er således 66,0 MW. For at kunne
fremføre elektriciteten fra den store effekt, skal der bygges en ny 60/10 kV-transformatorstation, som vil blive placeret ved en af de boliger, som nedlægges ved projektet.

1.1 Projektforslag

Alternativer

VVM-redegørelsen og Miljørapporten beskriver og
vurderer et projektforslag med i alt 22 vindmøller opstillet på to parallelle rette linjer. De 22 vindmøller er

Der er ikke beskrevet alternativer i VVM-redegørelsen,
idet vindmølleområdet udnyttes bedst muligt med opstilling af 22 vindmøller på to parallelle rette linjer. I
optimeringen af projektet har der været undersøgt al-

Projektforslaget

Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre lokale elementer
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ternativer med 24 eller 20 vindmøller, men efter projektet er blevet optimeret for hensyn til gravhøje, vandløb
og naturbeskyttede områder, er det bedste opstillingsmønster det beskrevne i VVM-redegørelsen. Det er ligeledes det økonomisk mest optimale projekt.

Kort 1.2 Fokusområder

0-alternativet
Ved 0-alternativet vil vindmøllerne ikke blive opstillet, og de seks eksisterende vindmøller vil blive stående i cirka 10 til 15 år yderligere. Nul-alternativet er
omtalt i de enkelte kapitler under eksisterende forhold.

1.2 Fokusområder
Projektet rejser følgende overordnede problemstillinger.

Visuel påvirkning af byer og landskab
Nærmeste byer og landsbyer

Der er flere mindre byer og landsbyer i nærheden af vindmølleområdet. I denne VVM-redegørelse er det undersøgt, om disse bysamfund vil blive påvirket af de planlagte
vindmøller. De bysamfund, som ligger tættest ved vindmølleområdet, er No, Ølstrup, Højmark og den østligste
del af Ringkøbing. Lidt længere væk fra vindmølleområdet ligger Hee, Spjald og Lem. Ved besigtigelse af alle
ovennævnte bysamfund er det undersøgt, om vindmøllerne vil være synlige fra byerne eller deres udkant. Der er
eventuelt herefter udarbejdet visualiseringer fra byerne.

Kirke og kirkebyggelinje

Eng

Beskyttede vandløb

Nærmeste veje

Fredet gravhøj og
fortidsmindebeskyttelseslinje

Overdrev

Fredsskov

Det er undersøgt og vurderet, om de planlagte vindmøller er synlige for trafikanterne på nærmeste veje omkring vindmølleområdet. Undersøgelsen omfatter de lokale veje og overordnede veje, herunder rute 15, Herningvej og Novej, som er tættest på vindmølleområdet.

Kirker og kirkeaftaleområder

Hede
Mose

Eksisterende vindmøller

Sø

Nye vindmøller

Fredet jord og stendiger

Mål:

1:50.000
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Landskab
Vindmølleområdet ligger fire kilometer øst for Ringkøbing i overgangen fra det flade landskab mod vest og
Skovbjerg Bakkeø mod øst. Dette betyder, at terrænet
i selve vindmølleområdet ændrer sig fra at være helt
fladt til at stige jævnt mod øst. Endvidere vil dette betyde, at vindmøllerne vil blive oplevet i og fra forskellige landskabstyper, idet de enten vil blive oplevet fra
det flade fjordlandskab eller fra det mere bakkede og
varierede terræn på bakkeøen. De ovennævnte forhold
er undersøgt ved besigtigelse, og såfremt det er vurderet, at vindmøllerne vil være synlige og måske påvirke væsentlige elementer i landskabet, er der udarbejdet visualiseringer fra disse områder.

Kirker og kulturhistoriske elementer
Inden for 4,5 km fra vindmølleområdet ligger No, Ølstrup og Højmark kirker. VVM-redegørelsen vurderer,
hvorledes vindmøllerne påvirker oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet. Endvidere bliver det vurderet i
rapporten, om og i givet fald hvorledes udsynet fra kirkerne bliver påvirket.
I den østlige del af vindmølleområdet er der tre fredede gravhøje og flere beskyttede diger. Specielt diger-

Foto 1.1 No Kirke
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ne er med til at danne nogle mindre landskabsrum, der
især opleves ved færdsel i selve området. Oplevelsen
af de beskrevne landskabselementer er registreret, og
det er vurderet, om vindmøllerne vil påvirke oplevelsen af gravhøje og diger samt de mindre landskabsrum.

Andre vindmøller
Det visuelle samspil med eksisterende og planlagte
vindmøller er vurderet for alle eksisterende vindmøller inden for en afstand på fem til seks kilometer. Der
er ikke planlagte vindmøller inden for denne afstand.
De nærmeste eksisterende vindmøller står ved Lyngsmose, Rudmose, Højmark og Ølstrup. Derudover er der
vindmølleparken ved Lem, der ofte kan opleves i det
omkringliggende landskab. VVM-redegørelsen indeholder en analyse og en vurdering af den samlede visuelle påvirkning fra vindmølleområderne. Endvidere
er det undersøgt, om der er uheldige visuelle samspil
med eksisterende vindmøller i større afstande.

Støj og skyggekast ved naboboliger
Inden for en afstand af en km fra de nye vindmøller
ligger der 51 boliger samt et naturværksted i det åbne land. De tolv af boligerne bliver nedlagt. Endvidere ligger der et mindre beboelsesområde, der er klassificeret som støjfølsom arealanvendelse. Det drejer sig
om Nørhede syd for Herningvej.
Rapporten skal vurdere den samlede påvirkning af
vindmøllerne ved nabobeboelserne - såvel fra støj og
skyggekast, som visuelt. Endvidere er støj og skyggekast vurderet i No og Ølstrup.
Ikke bare støjen fra de nye vindmøller skal vurderes,
men også den samlede støj fra de nye og de eksisterende vindmøller inden for en afstand af op til 4,5 km. Den
samlede støj fra alle vindmøllerne beregnes både ved
nabobeboelserer til de nye vindmøller og ved nabobeboelser til de eksisterende vindmøller. Det sker for at
sikre, at ingen beboelser ved hverken de eksisterende

eller de nye vindmøller får en samlet støj, der er større end de grænseværdier, som lovgivningen fastsætter.

Naturbeskyttelse
Inden for vindmølleområdet er der flere heder, moser,
engområder og vandløb, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. VVM-redegørelsen beskriver de beskyttede
områder og vindmøllernes og deres tilknyttede anlægs
eventuelle påvirkning af områderne. Endvidere beskrives påvirkning af arter beskyttet af Habitatdirektivet.

1.3 Rapportens opbygning
Denne VVM-redegørelse og miljørapport er opdelt i
ni kapitler.
Første kapitel, Indledning, redegør for valg af projektforslag samt for hovedproblemer, lov- og planlægningsmæssige forhold.
Andet kapitel, Ikke-teknisk resumé, er et resumé uden
tekniske detaljer af både VVM-redegørelsen og miljørapporten. Kapitlet indgår desuden i forslag til lokalplan,
der er offentliggjort samtidig med kommuneplantillæg
for vindmøller ved Nørhede til Hjortmose.
Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nærmere for projektet og for de aktiviteter, der er forbundet med anlægsarbejderne, opstilling af vindmøllerne, aktiviteter i driftsfasen samt arbejder i forbindelse med nedtagning af vindmøllerne og reetablering af
vindmølleområdet.
Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, indeholder
en deltaljeret landskabsanalyse og en vurdering af de
planlagte vindmøllers påvirkning af landskabet. Kapitlet indeholder blandt andet visualiseringer, hvor de
planlagte vindmøller er indarbejdet i fotografier af de
eksisterende forhold.
Femte kapitel, Miljøkonsekvenser ved naboer, analyserer konsekvenserne ved naboboligerne i form af visuel påvirkning, støj og skyggekast.

Sjette kapitel, Øvrige miljøkonsekvenser, redegør for
påvirkning af luft, grundvand, flora og fauna, geologi
samt forbrug af ressourcer.
Syvende kapitel, Andre forhold, redegør for 0-alternativet, ledningsanlæg og telesignaler samt socioøkonomiske konsekvenser af projektet.
Ottende kapitel, Sundhed og overvågning, redegør
for, hvorledes projektet påvirker helbredet, og hvorledes det sikres, at miljøkrav til vindmøllerne bliver opfyldt i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen.
Niende kapitel, Henvisninger, indeholder en oversigt
over figurer, kort og tabeller, en oversigt over anvendte
forkortelser og begreber, en referenceliste og henvisning til yderligere litteratur.

1.4 Lovgivning
Der er en række love og bekendtgørelser, som dikterer
en række bestemmelser for hvor og hvordan der kan
opstilles vindmøller i Danmark. I afsnit 1.4 gennemgås de love, der er relevante i forhold til vindmølleprojektet ved Nørhede til Hjortmose.

Vindmøllecirkulæret
I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet cirkulære
om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling
af vindmøller. Cirkulæret blev kendt som vindmøllecirkulæret. Cirkulæret er blevet afløst af cirkulære nr.
9295 af 22. maj 2009 som konsekvens af strukturreformen og de store vindmøller, der er aktuelle i dag. Vindmøllecirkulæret pålægger kommunerne at tage omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte
vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vindmøller på arealer, der er specifikt udpegede til formålet i en kommuneplan. I Kommuneplan 2009-2021 for
Ringkøbing-Skjern Kommune er der i den forbindelse

udpeget en række lokaliseringsområder for vindmøller,
herunder vindmølleområdet ved Nørhede til Hjortmose.
Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til
kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange vindmøllens
totalhøjde målt fra ydersiden af vindmøllens tårn til
nærmest mur eller hushjørne ved nabobeboelser.
Totalhøjden på de ansøgte vindmøller er op til 149,9
meter, og det medfører en mindste afstand på 600 meter til nærmeste nabobeboelse. Kravet er opfyldt for alle nabobeboelser. Nærmeste nabobeboelse ligger sydøst for vindmøllerne i en afstand af 601 meter. Se kort
5.1, tabel 5.1 og tabel 5.2.
Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere bestemmelser og vejledninger for blandt andet størrelsesforholdet mellem navhøjde og rotordiameter samt afstanden mellem vindmøllegrupper. I vejledningen er det tilrådet, at vindmøllens harmoniforhold vurderes i hvert
projekt ud fra de lokale forhold. Som udgangspunkt vil
et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,35 mellem navhøjden
og rotordiameteren give den mest harmoniske vindmølle. De planlagte vindmøller ved Nørhede til Hjortmose har en navhøjde på 94,0 eller 92,5 meter og en rotordiameter på 112 eller 113 meter, hvilket svarer til et
forhold på 1:1,19 eller 1:1,22.
Endvidere er der fastlagt et krav om, at vindmøller,
der står med mindre afstand end 28 gange totalhøjden
skal vurderes, så det sikres, at det samlede udtryk ikke
er visuelt betænkeligt. Ældre vindmøller, som vil blive nedtaget inden for en overskuelig fremtid, kan man
dog se bort fra.

Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller
Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - Bekendtgørelse nr. 1284
af 15. december 2011.
Bekendtgørelsen er revideret, så den også omfatter
lavfrekvent støj. Bekendtgørelsen indeholder blandt andet følgende emner.

Det åbne land
Ifølge Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller må støjbelastningen fra vindmøller i det mest støjbelastede
punkt ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i det
åbne land ikke overstige 44 dB(A) ved en vindstyrke på
8 m/s og 42 dB(A) ved en vindstyrke på 6 m/s. Det mest
støjbelastede punkt kan ligge op til 15 m fra boligen.
Der er i forbindelse med VVM-redegørelsen udført
støjberegninger for de nabobeboelser, der ligger inden
for en radius af én kilometer fra de 22 vindmøller. Se
kapitel 5.
Endvidere er den samlede støj for de nye vindmøller og de eksisterende møller ved Lyngsmose, Ølstrup,
Højmark, Rudmose og Lem Kær vurderet for at sikre,
at støjen fra vindmøllerne ikke overstiger grænseværdierne ved naboer til disse vindmøllegrupper.

Støjfølsomme arealer
Bekendtgørelsen forstår støjfølsomme arealer som områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller
kolonihaveformål eller som rekreative områder. I sådanne områder må der i det mest støjbelastede punkt maksimalt være en støjbelastning fra vindmøller på 39 dB(A)
ved vindhastigheden 8 m/s og 37 dB(A) ved 6 m/s.
Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj, der
er forårsaget af vindstøj i bevoksning og bygninger ved
boliger, normalt ligge på 45 – 50 dB(A) ved vindstyrker
på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind.
Der er i forbindelse med planlægningsarbejdet lokaliseret tre støjfølsomme områder i nærheden af vindmølleområdet, det drejer sig om bebyggelsen Nørhede,
der ligger mindre end en kilometer fra vindmøllerne,
samt No og Ølstrup, der ligger i større afstand til vindmøllerne end en kilometer.

Lavfrekvent støj
1. januar 2012 trådte en grænse for lavfrekvent støj fra
vindmøller i kraft. Kravet til vindmøllerne hele døgnet
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ved vindhastighederne 6 og 8 m/s bliver på niveau med det
skrappeste krav til industrien, natniveauet på 20 dB. Lavfrekvent støj er støj i frekvensområdet fra 10 til 160 Hz.

Støjberegning før vindmøllerne bliver anlagt
Når man efter kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af lokalplaner for vindmøller ønsker at opføre nye vindmøller eller ændre eksisterende vindmøller,
skal man indsende en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal blandt andet indeholde en rapport med
godkendte målinger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype. På baggrund af de godkendte målinger skal der foreligge en
beregning af støjen ved nabobeboelser til det ansøgte
projekt. For prototyper skal der foreligge målinger af
vindmøllens kildestøj og beregninger over støjbelastningen ved naboboligerne, der kan sandsynliggøre, at
vindmøllen vil kunne overholde støjgrænserne.

Ringkøbing-Skjern Kommune vil kræve, at der bliver
foretaget en støjmåling efter idriftsættelse af vindmøllerne for at sikre, at lovens krav bliver overholdt. Målingen skal foretages ved vindhastighederne 5,5 – 6,5 m/s og
7,5 – 8,5 m/s.

Naturbeskyttelse

International naturbeskyttelse
Natura 2000 er EU’s overordnede direktiver til beskyttelse af naturen. Udgangspunktet for Natura 2000 er,
at medlemslandene skal opretholde en såkaldt gunstig
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der ligger
til grund for udpegningen af områderne.
Det følger heraf, at aktiviteter, der påvirker bevaringsstatus for disse arter og naturtyper negativt, som
hovedregel ikke kan tillades. Natura 2000 omfatter
EF- habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og

ramsarområder. Vindmølleområdet ved Nørhede til
Hjortmose ligger cirka fem kilometer sydøst og nordøst for to større sammenhængende EF-habitatområder
og EF-fuglebeskyttelsesområder ved Stadil Fjord, Vest
Stadil Fjord og Ringkøbing Fjord.
EF-Habitatbeskyttelse
Medlemslandene skal i henhold til habitatdirektivets artikel 12 indføre en streng beskyttelse af en række dyreog plantearter, uanset om de forekommer inden for et af
de udpegede habitatområder eller udenfor. Disse arter
fremgår af direktivets bilag IV. For dyrearter, som fremgår af direktivets bilag IV, forbydes blandt andet beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder.
VVM-redegørelsens kapitel 6, Øvrige miljøkonsekvenser, omfatter en undersøgelse af vindmøllernes
betydning for de beskyttede arter og arealer, som ligger til grund for udpegningen.

National naturbeskyttelse
Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, er kendt som
Naturbeskyttelsesloven, der har til formål at værne om
Danmarks natur og miljø, så samfundsudviklingen kan
ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets
livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. Loven regulerer i sine paragraffer betingelser for en lang
række naturtyper og naturområder.

Foto 1.2 Vindmølleprojektet ved Nørhede til Hjortmose er underlagt en vurdering af virkning på miljøet.
Visualisering fra No.
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Paragraf 3-områder
Paragraf 3, § 3, i Naturbeskyttelsesloven omfatter generelle beskyttelsesbestemmelser for beskyttede naturtyper, herunder søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev med videre. Jævnfør Naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af ovenstående naturtyper.
I projektområdet ligger der flere mindre områder, der
er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. I VVM-redegørelsens kapitel 6, Øvrige miljøpåvirkninger, er projektets indvirkning på disse områder og eventuelle afværgeforanstaltninger analyseret og vurderet.

Fortidsminder
Paragraf 18 i Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser for arealerne omkring fortidsminder, som
er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Er
et fortidsminde fredet efter museumsloven, må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for
100 meter fra fortidsmindet.
Inden for og nær vindmølleområdets afgrænsning
er der registreret flere fredede fortidsminder. De nærmeste synlige gravhøje, som jævnfør Danmarks Miljøportal er fredet, ligger mellem de to vindmøllerækker på en mindre hede og i en skov i den østligste del
af vindmølleområdet.

Beskyttelseslinjer
Naturbeskyttelsesloven fastsætter bygge- og beskyttelseslinjer for at friholde de nærmeste omgivelser omkring skove, søer, åer, fortidsminder og kirker for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.
Linjerne har forskellig udstrækning og indhold.
Der er ingen elementer med beskyttelseslinjer i nærheden af projektområdet ved Nørhede til Hjortmose,
bortset fra de allerede nævnte gravhøje.

Museumsloven
Museumsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006, har til formål at fremme museernes virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks
kultur- og naturarv samt adgang til og viden om denne
og dens samspil med verden omkring os. Museumsloven
har endvidere til formål at sikre kultur- og naturarven i
forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v., herunder arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil.

Arkæologisk undersøgelse
Paragraf 25 i Museumsloven indeholder bestemmelser
for bygherrer, som påregner at igangsætte jordarbejder.

De kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det
arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Såfremt museet vurderer, at en sådan risiko foreligger,
skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævnte udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det
i givet fald vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Ringkøbing-Skjern Museum
har i den forudgående høring tilkendegivet, at der bør
foretages en forudgående arkæologisk undersøgelse i
projektområdet.

Sten- og jorddiger
Paragraf 29 i Museumsloven omfatter bestemmelser
om sten- og jorddiger. Der må ikke foretages ændring
i tilstanden af registrerede sten- og jorddiger.
Ifølge arealinfo.dk findes der i eller tæt ved vindmølleområdet flere jorddiger, som er beskyttet efter Museumsloven. Der skal ved opstilling af vindmøllerne og
etablering af tilkørselsveje m.m. drages omsorg for, at
de pågældende diger ikke bliver beskadiget.

Planloven og VVM-bekendtgørelsen
Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, Bekendtgørelse af lov om planlægning, hedder populært
Planloven.

Vurdering af virkning på miljøet
Anlæg, som vil påvirke miljøet væsentligt, må ifølge
planloven ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og
udformningen af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse.
Samtidig er det fastsat i Bekendtgørelse nr. 1510 af
15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
lov om planlægning, at der ved planlægning for vind-

møller med en totalhøjde over 80 m eller for mere end
tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegørelse, der indeholder en vurdering af projektets virkning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. VVMredegørelsen belyser projektets væsentlige miljømæssige konsekvenser og mulige gener for mennesker, natur og landskab, og har det dobbelte formål at give offentligheden mulighed for at vurdere det konkrete projekt samt forbedre kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, før den tager endelig stilling til projektet.
VVM-bekendtgørelsens § 7 fastlægger, at VVM-redegørelsen på passende måde skal påvise, beskrive og
vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand,
luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv
samt samspillet mellem disse faktorer.
VVM-redegørelsen sikrer således en detaljeret vurdering af vindmølleprojektet og dets omgivende miljø, både på kort og lang sigt.
Ikke blot hovedprojektets konsekvenser, men også
væsentlige alternativers konsekvenser, skal undersøges og beskrives på det foreliggende grundlag. Herunder skal VVM-redegørelsen belyse et 0-alternativ, som
er konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres, eller med andre ord, at de eksisterende forhold fortsætter.
Det er ligeledes et krav, at de foranstaltninger, der
tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og
om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet, bliver beskrevet i VVM-redegørelsen.

Geologiske interesseområder
Paragraf 11a i Planloven indeholder bestemmelser om,
hvilke retningslinjer en kommuneplan skal indeholde.
Ifølge stk. 16 skal der foreligge retningslinjer for sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder områder med særlig geologisk værdi. Miljøministeriet har i
samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland udarbejdet et kort over
værdifulde geologiske områder i Danmark.
Fjorten af mølleparkens vindmøller placeres i et geologisk værdifuldt område, Hjortmosen Søbassin. I
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Kort 1.3 Landskabelige interesser

Projektområde
Landskabsområde Ringkøbing-Skjern
Kommune

Mål:

Større uforstyrret landskab RingkøbingSkjern Kommune
1:110.000

VVM-redegørelsens kapitel 6, Øvrige miljøpåvirkninger, er det beskrevet, hvorfor området er udpeget
som værdifuldt geologisk område, og vindmølleprojektets indvirkning på de særlige geologiske værdier
er vurderet.

Lov om miljøvurdering
Den kommunale planlægning for vindmøllerne skal i
henhold til Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer
være vurderet i en miljørapport.
I henhold til loven har der været foretaget en høring
af berørte myndigheder, hvor blandt andre Trafikstyrelsen, Luftfartshuset er blevet hørt. Luftfartshusets
krav til møllerne ved Nørhede til Hjortmose er endnu ikke modtaget, men bliver behandlet i VVM-rapporten kapitel 7.
For at være fyldestgørende skal miljørapporten behandle "sundhed" og "overvågning af miljøkravene"
foruden de emner, som VVM-redegørelsen indeholder en vurdering af. Dette hæfte udgør både en VVMredegørelse og en miljørapport. Sundhed og overvågning er behandlet i kapitel 8.
Efter endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøllerne ved Nørhede til Hjortmose vil Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejde en sammenfattende redegørelse for offentlighedens ønsker og
krav, som de blev fremsat i de offentlige høringer. Den
sammenfattende redegørelse vil ligeledes vise konsekvenserne af offentlighedens ønsker og krav. Endelig vil
redegørelse oplyse miljøvurderingens konsekvenser for
planens endelige udformning. Endvidere vil kommunen
udarbejde en overvågningsplan, så det sikres, at de miljøkrav, som stilles i VVM-tilladelsen, bliver overholdt.

Lov om fremme af vedvarende energi
Lov om fremme af vedvarende energi, Lovbekendtgørelsen nr. 1074 af 8. oktober 2011, har som mål at frem12

me produktionen af vedvarende energi med henblik på at
nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer, sikre
forsyningssikkerheden og reducere udslippet af CO2 og
andre drivhusgasser. Loven har ingen bestemmelser med
krav til eller konsekvenser for udarbejdelse af VVM-redegørelser eller miljøvurderinger, men indeholder fire ordninger af betydning for opsætning af vindmøller, idet de
skal fremme accepten af vindmøller i lokalbefolkningen.
De fire ordninger er:
1. Værditabsordningen pålægger vindmølleopstilleren at betale for værditab på ejendomme forårsaget
af opførelsen af vindmøllerne. Mener en ejendomsbesidder at få værditab, kan ejeren søge værditabet
betalt af vindmølleopstilleren.
Ansøgning sendes til Energinet.dk, der efter kommunens endelige vedtagelse af planerne er sekretariat for en kommission, som vurderer værditabet.
Kommissionen besigtiger forholdene ved ansøgerboligerne og vurderer værditabets omfang ud fra en
analyse af påvirkningen fra vindmøllerne ved den
enkelte ejendom.
Ejeren af vindmøllerne er pligtig til at afholde et møde om værditabsordningen senest fire uger før udløbet af den offentlige høring af planerne, som normalt
varer otte uger. Ejere af fast ejendom inden for en
afstand af seks gange totalhøjden fra vindmøllerne
kan gratis få vurderet eventuelt værditab, mens ejere i større afstand skal betale 4.000 kr for at få vurderet eventuelt værditab.
2. Køberetsordningen giver fastboende, myndige personer bosat inden for en afstand af 4,5 km fra vindmøllerne, uanset bopælskommune, ret til at købe andele i vindmøllerne. Vindmølleopstilleren har pligt
til at udbyde 20 % af produktionen i andele. Andelsprisen må kun indeholde de forholdsmæssige anlægsudgifter, så andelsprisen for opstilleren og andelshaverne er forholdsmæssigt ens. Bliver alle 20 % andele ikke solgt, kan de udbydes i hele den kommune, hvor vindmøllerne ønskes rejst.
Vindmølleopstilleren har pligt til at udarbejde et udbudsmateriale for vindmølleandelene. Energinet.dk
skal vurdere og godkende materialet.

Vindmølleopstilleren er endvidere forpligtiget til tydeligt at annoncere udbud af vindmølleandelene. Annonceringen skal foretages senest fire uger før fristen for køb af andele udløber. Køberetsordningen
gælder dog ikke forsøgsmøller.
3. Grøn ordning fastlægger, at der for hver opført
MW kapacitet på vindmøller i en kommune henlægges 88.000 kr i en pulje for den pågældende kommune. Ved Nørhede til Hjortmose drejer det sig om
66 MW, i alt 5.808.000 kr. Puljen administreres af
Energinet.dk.
På baggrund af ansøgning kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til 1) anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen og 2)
kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.
Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet, at ansøgte
midler til grøn ordning primært bliver anvendt i nærområdet til vindmølleplaceringerne, da det er her, miljøpåvirkningen fra vindmøllerne er størst. Midlerne
skal anvendes med stor grad af borgerinddragelse.
4. Garantiordning giver vindmøllelaug med mindst
10 medlemmer en lånegaranti på 500.000 kr. Ordningen har været anvendt i projektet Nørhede til
Hjortmose.

1.5 Planlægning
Kommuneplanen

Landskabsplanlægning
Ringkøbing-Skjern Kommune har i Kommuneplan
2009-2021 Reference /1/ videreført Ringkjøbing Amts
regionplanbestemmelser for det åbne land i kommuneplanen.
I det åbne land er der udpeget landskabsområder og
større uforstyrrede landskaber. Udpegningerne har betydning for opstilling af vindmøller.

-

I landskabsområder tillægges landskabelige værdier særlig stor vægt, og ønsker om etablering af
tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelse, der kan forringe landskabets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende.
I temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern
Kommune er der taget hensyn til landskabsområderne. Området ved Nørhede til Hjortmose er ikke landskabsområde. De nærmeste landskabsområder ligger mod nord i Hover ådal og mod øst i et
bånd lige vest for Spjald omkring en mindre ådal
samt et øst-vest gående bælte mellem Herningvej
og Højmark i en ådal.
- I større uforstyrrede landskaber, der som hensigt
har at bevare landskaber uden større tekniske anlæg, kan der så vidt muligt ikke opstilles vindmøller. Vindmøller tæt på de større uforstyrrede landskaber, kan eventuelt også præge områderne. Derfor skal det særligt vurderes, hvis vindmøller opstilles tæt på områderne. I forhold til Nørhede og
Hjortmose ligger der et større uforstyrret landskab
mod nord og øst, cirka tre km mod nord og cirka
4,5 km mod øst mellem Ølstrup og Spjald. Området fortsætter mod nord og omfatter de store plantager og indsander øst for Holstebrovej frem til
Ulfborg.
Området ved Nørhede til Hjortmose ligger ikke tæt
på hverken landskabsområder eller større uforstyrret
landskab, men vindmøllerne i området vil kunne opleves fra kanten af det større uforstyrrede landskab i nærheden af Hover og eventuelt fra de bakkede områder
mellem Ølstrup og Spjald. I kapitel fire er det analyseret
og vurderet, om de nye vindmøller vil give en væsentlig påvirkning af landskabsoplevelsen i disse områder.

Temaplan for vindmøller
Planlægning i det åbne land og herunder vindmølleplanlægningen for vindmøller med totalhøjde op til 149,9
meter er overgået til kommunerne med strukturreformen, der nedlagde amterne i 2006.
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Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejder en lokalplan samt et kommuneplantillæg med blandt andet krav
til opstilling og udseende af vindmøllerne og udlægning af støjkonsekvensområde. Ved vindmølleprojektet i Nørhede til Hjortmose er der endvidere i plandokumenterne åbnet mulighed for placering af eventuel yderligere elforsyningsanlæg. Hvis det besluttes at
opføre yderligere elforsyningsanlæg, som ikke er beskrevet i denne VVM-redegørelse og miljørapport, vil
Ringkøbing-Skjern Kommune undersøge, om anlægget
er omfattet af VVM-pligt, så der i givet fald skal udarbejdes en VVM-redegørelse for anlægget.
Til planerne skal der udarbejdes en miljørapport, og
for projektet en VVM-redegørelse.
Området ved Nørhede til Hjortmose er i Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune

Kort 1.4 Kommuneplanrammer

Reference /1/ udlagt til teknisk anlæg nr. 00TA024,
00TA025 og 00TA072 til vindmøller op til 115 meter.
Tre af vindmøllerne i det ansøgte vindmølleprojekt med
22 vindmøller er planlagt lige uden for eller på kanten
af det eksisterende rammeområde. For at gennemføre projektet skal der blandt andet derfor udarbejdes et
kommuneplantillæg, som ud over afgrænsningen af området også fastlægger bestemmelser for vindmøllernes
forventede maksimale antal og størrelse.
Endvidere vil område 00TA024 og 00TA025 blive
nedlagt i kommuneplantillægget, da det kun er det store område 00TA072, som vil blive anvendt fremover
med mindre ændring.
Kommuneplantillægget vil endvidere indeholde en
udlægning af et støjkonsekvensområde, som skal sikre, at der ikke bliver opført nye boliger eller støjfølsom

arealanvendelse så tæt på vindmøllerne, at støjgrænserne ikke kan overholdes.
I temaplanen for vindmøller Reference /3/ er området ved Nørhede til Hjortmose udpeget så stort for at
kunne få så få og store områder med store vindmøller
som muligt i kommunen. Efter planlægningen er afsluttet har det ved projektplanlægningen vist sig muligt at nedlægge 12 boliger og dermed udvide området,
så det kan rumme op til 22 vindmøller med totalhøjde på maksimalt 149,9 meter. De gældende rammebestemmelser for vindmølleområde 5 til 7 vil derfor også
blive ændret i et kommende kommuneplantillæg, som
bliver vedtaget samtidig med lokalplanen for området.
Vindmølleområde 5 Hjortmose
For vindmølleområde 5 Hjortmose er der følgende særlige retningslinjer i kommuneplanen:
• I rammeområde 00TA024 kan rejses maksimalt
3 vindmøller.
• Maksimal totalhøjde på 115 m.
• Minimum totalhøjde på 90 m.
• Vindmøllerne skal stå i en trekant.
Vindmølleområde 6 Nørhede til Hjortmose
For vindmølleområde 6 Nørhede til Hjortmose er der
følgende særlige retningslinjer i kommuneplanen:
• I rammeområde 00TA072 kan rejses maksimalt
20 vindmøller.
• Maksimal totalhøjde på 115 m.
• Minimum totalhøjde på 100 m
• Vindmøllerne skal stå i parallelle rækker med lige stor indbyrdes afstand mellem vindmøllerne i
rækkerne.

Kommuneplanrammer
Vindmøller
Boligområde
Erhvervsområde
Blandet bolig og erhverv
Offentlige formål
Reference /2/
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Vindmølleområde 7 Nørhede
For vindmølleområde 7 Nørhede er der følgende særlige retningslinjer i kommuneplanen:
• I rammeområde 00TA025 kan rejses maksimalt
3 vindmøller.
• Maksimal totalhøjde på 115 m.
• Minimum totalhøjde på 90 m
• Vindmøllerne skal stå i en trekant.

Kort 1.4 viser de eksisterende kommuneplanrammer
og kommuneplantillæg med nummer for planen, samt
det nye rammeområde for vindmølleområdet.

de en VVM-tilladelse til vindmøllerne ved Nørhede til
Hjortmose. Tilladelsen kan blandt andet rumme miljøkrav om eksempelvis skyggekast, højde og belysning.

VVM-tilladelse
Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og
lokalplanen vil Ringkøbing-Skjern Kommune udarbej-

Foto 1.2 De seks eksisterende vindmøller set fra Herningvej øst for Dan Grønt
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2 Ikke teknisk resume
2.1 Indledning
Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er udlagt til vindmølleområde nr. 5, 6
og 7 i Kommuneplan 2009 til 2021.
I både område 5 og 7 står der i dag tre vindmøller på
1,75 MW med totalhøjde lige under 100 meter. Vindmøllerne er opstillet i to ligesidede trekanter. Ved realisering af de nye vindmøller vil de to eksisterende
grupper blive fjernet.
Forud for planlægningsprocessen har RingkøbingSkjern Kommune foretaget to indledende offentlige høringer. Den sidste fra den 21. december 2011 til den 12.
januar 2012. Der blev afholdt to indledende høringer,
idet der efter den første opstod mulighed for dels at opstille større vindmøller, dels at opstille flere vindmøller.
Det er blandt andet muliggjort ved at nedlægge tolv
boliger i nærheden af vindmøllerne, så der bliver skabt
et stort sammenhængende område uden boliger. For at
kunne placere vindmøllerne, uden at støjen bliver overskredet ved naboer til vindmøllerne i Lyngsmose, skal
der eventuelt nedlægges en bolig yderligere ved Lyngsmose, med mindre der viser sig mulighed for at dæmpe støjen fra en af vindmøllerne der.

2.2 Projektforslag
Projektforslaget

Hovedforslaget indeholder 22 nye vindmøller, der bliver opstillet i to parallelle og lige lange rækker med
ens afstand mellem vindmøllerne i den enkelte række.
Vindmøllerne vil alle være ens og med samme totalhøjde på maksimalt 149,9 meter.
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Afhængig af hvad der er mest optimalt, når der skal
anlægges, kan der blive valgt to lidt forskellige vindmøller. Det drejer sig om enten en Vestas V112 med
navhøjde 94 meter og rotordiameter på 112 meter. Totalhøjden vil være 149,9 meter, idet rotoren er skråtstillet. Eller der vil blive valgt en Siemens S113 med navhøjde 92,5 meter og rotordiameter 113 meter med totalhøjde på 149,0 meter. Mølledesignet er traditionel
dansk med tre vinger og rørtårn.
Vindmøllen med 112 meter rotordiameter har gear
og et traditionelt møllehus. Men vindmøllen med 113
meter rotordiameter er gearløs, hvilket medfører, at generatoren drives direkte af de roterende vinger. Denne
type generator er meget tung, og derfor har vindmøllen et lidt andet udseende end vindmøller med gear.
Forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren er
1:1,19 for V112 og 1:1,22 for S113, hvilket ligger inden
for det interval, som vejledningen til Vindmøllecirkulæret anbefaler.
Vindmøllerne opstilles med ens afstand i den enkelte række, men der vil være en lille variation mellem de
to rækker. Afstanden vil være cirka 350 meter mellem
vindmøllerne i rækkerne.
Farven på vindmøllerne vil være lys grå. Vingerne
bliver overfladebehandlet til et glanstal på maximalt
30, så de fremstår med en mat overflade. På toppen af
møllehuset opsættes lysafmærkning. Lyset vil sandsynligvis være rødt og lyse konstant med en intensitet på
mindst ti candela. En candela svarer til lyset fra et stearinlys set på en meters afstand.
Der skal eventuelt opstilles fire til otte bygninger til
teknik i vindmølleparken. Hver bygning vil blive maksimalt 30 m2 og have en maksimal højde på 2,2 meter. Hver bygning vil indeholde en koblingsstation og
et SCADA-anlæg. Alle disse bygninger bliver eventuelt samlet på transformatorstationen. Alternativt bliver kun SCADA-anlæg placeret på transformatorstationen, mens koblingsstationerne bliver ved vindmøllerne.
Til vindmøllerne skal der endvidere anlægges en
60 kV-station til at føre vindmøllestrømmen ud på elnettet. Der er i projektområdet skabt plads til en 60/10
kV-station. Stationen er placeret syd for mølle 5, nord

for bygningerne til Herningvej 117, se kort 2.1, hvor
den kan skjules bag eksisterende bevoksning. Stationen skal udstyres med en bygning på op til 5 meter i
højden og et areal på op til 130 m2. Der er endvidere
skabt plads til to transformere med tilhørende master
med en maksimal højde på 7,6 m. Stationen vil stå på
et indhegnet areal og vil med omgivende beplantning
optage cirka 10.000 m2.
Bygningen på stationen bliver formentlig udvidet, så
de tidligere omtalte teknikbygninger eller kun SCADAanlæggene bliver samlet på transformatorstationen. Endvidere er der givet mulighed for yderligere at udvide bygningen med et besøgscenter for skoler og andre vindkraftinteresserede i tilknytning til de øvrige bygninger, så det
samlede bygningsareal kan blive op til 400 m2.

0-alternativet
Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold, det
vil sige, at de eksisterende seks vindmøller bibeholdes.
De tre vindmøller i Hjortmose er opført i 2000, og har
således 8 år tilbage af den tekniske levetid på 20 år,
mens vindmøllerne i Nørhede er fra 2002 og har 10 år
tilbage af den tekniske levetid.
Totalhøjden for de eksisterende vindmøller er 99,9
meter. Vindmøllerne er lys grå på hele møllen.

Produktion af el fra vindmøllerne
Vindressourcerne hører til de bedste i Danmark.
Effekten på de nye vindmøller er på 3 MW, mens
den er 1,75 MW på de eksisterende vindmøller. Den
samlede effekt i vindmølleparken vil dermed stige fra
10,5 MW til 66 MW. Den årlige produktion på de 22
nye vindmøller er beregnet til omkring 212 millioner
kWh, der svarer til det årlige elforbrug til apparater og
lys i cirka 61.500 husstande.
0-alternativet med fastholdelse af de eksisterende
seks vindmøller producerer 25 millioner kWh årligt,
hvilket svarer til elforbruget i cirka 7.250 husstande.

Kort 2.1 Placering af vindmøller, veje, arbejdsarealer og transformatorstation

Ny adgangssvej
Adgangssvej forstærkes og eventuelt udvides
Eksisterende møllevej for enkeltlæs
med beton og grus
Arbejdsareal
Transformatorstation
Bolig som nedlægges
Ny vindmølle

Mål: 1:25.000
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2.3 Aktiviteter i anlægsfasen

Nedtagning af eksisterende vindmøller
Før de nye vindmøller i projektforslaget kan idriftsættes, skal de eksisterende seks 1,75 MW vindmøller nedtages. Vindmøllerne vil blive nedtaget med henblik på
genanvendelse på en anden lokalitet. Fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehat og tårn vurderes ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Ved fjernelsen vil der blive anvendt samme typer kraner, køretøjer og materiel, som bliver benyttet i forbindelse med opstillingen
af de nye vindmøller.
Fundamenterne vil blive knust og eventuelt anvendt
som vejmateriale til de nye vindmøller.

Opstilling af nye vindmøller
Anlægsfasen forventes at strække sig over 5 – 8 måneder, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige vindmøllerne er rejst, tilkoblet elnettet og idriftsat. Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.

Arbejdsveje, pladser og fundamenter
Veje, arbejds-, kran- og vendepladser bliver anlagt, inden vindmøllerne bliver rejst. Fundamentet til møllen
bliver etableret omkring en måned før, vindmøllen bliver rejst, sluttet til elnettet og sat i drift. Omkring 1.200
m3 armeret beton udgør fundamentet. Det er anslået, at
der til støbning af de 22 fundamenter og til transport af
øvrige fundamentsdele vil komme 2.450 til 3.820 lastbiler med beton og fundamentsdele.
I alt bliver der anlagt cirka 7,1 kilometer ny vej og 4,7
kilometer eksisterende vej bliver forstærket og eventuelt udvidet. Til anlæg af veje, arbejdspladser, kranpladser og vendepladser vil der blive brugt cirka 41.800 m3
stabilt vejmateriale, som vil blive transporteret på 2.100
– 4.200 lastbiler. Der vil således ankomme i alt cirka
4.550 – 8.020 lastbiler med materiale til veje og fundamenter. Ud over arbejds- og vendepladser vil der blive
18

etableret midlertidige pladser til arbejdsskure, P-pladser og kortvarig opbevaring af større vindmølledele.

der støjforhold. Støjmålinger kan foretages for at sikre,
at de gældende støjkrav bliver overholdt.

Tilslutning til offentlig vej

Driftsaktiviteter

Adgangsvej til vindmølleparken sker primært fra øst
ad den eksisterende vej til de tre vindmøller ved Nørhede fra Lervangvej, dels fra vest ad Novej ved Novej
16. Der skal således ikke etableres nye tilslutninger til
offentlig vej. Tung trafik ledes uden om No.
Adgang til byggeri af transformatorstationen på Herningvej 117 sker enten via vindmøllevejene fra Lervangvej eller direkte ad eksisterende adgangsvej til Herningvej 115 og 116. Anvendelsen af den eksisterende overkørsel til Herningvej i anlægsfasen kræver godkendelse af Vejdirektoratet.

Vindmøller
Omkring 440 større lastvognstog vil levere vindmølledelene. Endvidere vil to store kraner operere i to til tre dage
ved opsætning af hver mølle. Efter opsætning forventes
yderligere to til tre uger til indkøring af hver vindmølle i automatisk drift. I anlægsfasen vil trafik- og støjbelastningen for området være som for en stor byggeplads.

Nettilslutning
Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning, RAH, slutter møllerne til elnettet til ny 60/10 kV-station i projektområdet med jordkabel. Fra stationen føres strømmen
videre ud på det overordnede net via jordkabel.
Sammenhørende hermed bliver der fremført telekabel for fjernovervågning og fjernstyring.

2.4 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar

Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har ansvaret for driften og sikkerheden på anlægget, herun-

Aktiviteterne under drift vil typisk dreje sig om serviceeftersyn på vindmøllerne. Der er regnet med mindst
et serviceeftersyn ved hver vindmølle om året. Ud over
disse eftersyn må der forventes et begrænset antal ekstraordinære servicebesøg, da daglige tilsyn og kontrol
normalt vil foregå via fjernovervågningssystemer.

2.5 Aktiviteter ved retablering
Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllerne på
afviklingstidspunktet forpligtiget til at fjerne alle anlæg i et omfang, som svarer til de krav, som lokalplan
og deklaration fastsætter. Fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehat, tårn, fundament og veje vurderes ikke
at udgøre hverken nogen sikkerhedsrisiko eller nogen
væsentlig miljøbelastning.

2.6 Sikkerhedsforhold
Havari

Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper, som vil blive
anvendt i projektet.
I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certificeringsog godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse
med gældende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk
og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk
sikkerhed.

Isnedfald
I frostvejr kan isslag under særlige forhold sætte sig på
vingerne. Da alle møller er placeret i god afstand fra
offentlig vej og naboboliger, vil der ikke være risiko for
isnedfald ved naboboliger eller offentlig vej.

Brand
Brand i møller er meget sjældne. Sker det, vil møller
med kabineinddækning af glasfiber kunne brænde, og
store, lette dele vil kunne falde brændende til jorden.
Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til
service og med afstanden til naboboliger og offentlige veje ved projektet ved Nørhede til Hjortmose udgør
brand ikke nogen væsentlig risiko.

Kemikaliespild
Vindmøllerne har en del olie og andre væsker i transformer, gear og bremser. Spild ved uheld eller utætheder opsamles i bakker under enhederne. Endvidere kan
der ved rensning af vindmøllerne forekomme forurenet
vand og andre rensevæsker. For at afværge forurening
af omgivelserne kræver Ringkøbing-Skjern Kommune, at vindmølleejerne udarbejder en beredskabsplan
for uheld og drift, herunder vask af vindmøllerne, så
forurenende væsker bortskaffes til godkendt modtager.

Flysikkerhed
Der er ingen nærtliggende lufthavne eller flyvepladser. Så formodentlig vil ingen lufttrafik blive generet af
vindmøllerne. Derfor vil Trafikstyrelsen, Luftfartshuset, sandsynligvis som ved tilsvarende vindmølleprojekter oplyse følgende krav til lysmarkering på vindmøller
mellem 100 og 150 meter efter høring med Forsvaret:
1. Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt
fast rødt lys.

2.
3.

Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet.
Lysmarkeringen skal placeres øverst på generatorhuset, nacellen, og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et
vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning
af to lamper på vindmøllen.
Vindmølleejerne skal afklare Trafikstyrelsens krav
til lysmarkering senest i forbindelse med byggetilladelsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.
Vindmøllerne vil således sandsynligvis få monteret
to lamper med lavintensivt lys på toppen af møllehatten af hensyn til flysikkerheden. Lyset i lamperne vil
være rødt og lyse konstant 360 grader horisonten rundt
med en styrke, der svarer til styrken i lyset fra ti stearinlys. Lyset er afskærmet nedad. På grund af lysets ringe styrke og afskærmningen nedad vil lyset erfaringsmæssigt ikke være væsentligt generende.

2.7 Landskabelige forhold
Vindmølleområdet ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune omkring fire kilometer øst for Ringkøbing, i nærhed til Herningvej, rute 15.
Vindmøllerne opstilles i overgangen fra det flade
landskab omkring fjorde og indfjorde, der ligger langs
vestkysten, og Skovbjerg Bakkeø, der hæver sig terrænmæssigt mod øst. Landskabet omkring vindmøllerne
kan overordnet inddeles i to landskabstyper. Mod vest
hvor landskabet er karakteriseret ved at være fladt og
åbent i modsætning til den østlige del med bakkeølandskabet, hvor terrænet stiger og varierer, og der findes
en del bevoksning. Arealet i vindmølleområdet består
primært af dyrkede marker, men mellem og omkring
vindmøllerne finder man endvidere nogle mindre hedeområder og mindre samlede bevoksninger.
Vindmøllernes visuelle påvirkning af oplevelsen af
landskabet er i VVM-redegørelsen inddelt i tre zoner:
Nærzonen indtil 4,5 km fra vindmøllerne, mellemzonen indtil 10 km fra vindmøllerne og fjernzonen i afstande over 10 km.

Nærmeste byer
Det er undersøgt, om vindmøllerne er synlige fra de byer, som ligger inden for mølleområdets nærzone. Det
drejer sig om byerne No, Ølstrup og Højmark.
Fra alle tre byer er det vurderet, at vindmølleanlægget vil være helt eller delvist synligt fra haver, boliger
og veje i de yderste dele af byerne mod vindmøllerne.
Herfra vil de blive oplevet markante og dominerende,
specielt fra Ølstrup hvor vindmøllerne fylder hele horisonten fra syd til vest. Fra adgangsveje til byerne i
retning mod vindmøllerne vil vindmølleanlægget ofte
være helt synligt og meget dominerende.
Fra byerne længere væk i mellemzonen er det vurderet, at vindmøllerne udelukkende vil blive oplevet i
landskabet fra den nordlige bygrænse i Lem.
For at landskabet kan se ordentligt ud, efter vindmølleparken er realiseret, skal bygninger fra de nedlagte
boliger, som ikke genanvendes til andet formål, fjernes

Landskab
I forbindelse med landskabsanalysen er det undersøgt,
hvorledes de planlagte vindmøller ved Nørhede til
Hjortmose vil påvirke oplevelsen af overgangen mellem de to landskabstyper, og hvorledes vindmøllerne
påvirker oplevelsen af de to landskabstyper. Derudover
er der specielt fokus på anlæggets størrelse, og hvorledes det påvirker landskabet.

Nærzone
Det er vurderet, at vindmøllerne vil være synlige fra
størstedelen af nærzonen, og de vil fremstå store, markante og dominerende i landskabet. Specielt vil anlægget have en stor udstrækning fra sydvest og nordøst, og
det er vurderet, at der vil være en væsentlig påvirkning
på oplevelsen af landskabet. Endeligt er det vurderet,
at det er et meget stort og væsentligt element, der bliver tilført landskabet, og det vil påvirke oplevelsen af
landskabet, specielt fra nærzonen, hvor anlægget næ19

sten altid vil være helt eller delvist synligt. Det er dog
vurderet, at landskabet generelt er robust.

De to landskabstyper
Fra det flade ret åbne landskab i vest er det vurderet,
at vindmøllerne ofte vil være fremtrædende, og de kan
nogle steder få landskab og terræn til at krympe visuelt.
Fra bakkeøen vil den landskabelige påvirkning være mere varieret. Dog er det vurderet, at anlæggets horisantale og vertikale dimensioner vil betyde, at der vil
være en kraftig visuel påvirkning af landskabet, selv
fra større afstande.

Anlæggets størrelse
Det er vurderet, at det hovedsageligt er vindmølleanlæggets størrelse, der har den største landskabelige påvirkning, og det kan være svært at opfatte og forstå
landskabet, når sådan et stort landskabselement tilføjes. Anlæggets størrelse overstiger ofte skalaforholdet i
øvrige landskabelige enkeltelementer. Det er dog vurderet, at landskabet overordnet har en skala, der ofte kan
rumme de store vindmøller. Det er specielt tilfældet,
hvor vindmøllerne opleves fra fladt eller jævnt terræn.
At tilføre et landskab et element af denne størrelse
vil selvsagt påvirke oplevelsen af landskabet og forandre mange udsigter. Landskabet omkring vindmøllerne ved Nørhede til Hjortmose vil uden tvivl få tilført
et nyt og moderne udtryk, der fortæller en historie om
den tid, der er nu.

Andre vindmøller
Det er undersøgt, om det samlede visuelle udtryk fra
planlagte og eksisterende vindmøller inden for nærzonen og det inderste af mellemzonen er betænkeligt. Inden for nærzonen drejer det sig om tre grupper af vindmøller. Cirka 2,5 km nord for projektområdet står tre
127 m høje vindmøller ved Lyngsmose. Øst for Ølstrup
står to mindre vindmøller, der formodentlig snart vil
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blive nedtaget. Nordøst for Højmark står tre cirka 74
m høje vindmøller. I mellemzonen er det specielt tre
vindmølleparker, hvor der er lagt vægt på det visuelle
samspil. Ved Rudmose står fire vindmøller på 125 m.
Nordvest for Lem ved Lem Kær står 11 vindmøller på
149,9 m og ved Vognkær står fem vindmøller på 125 m.
Det er vurderet, at de nye vindmøller i samspil med eksisterende vindmøller ofte vil forøge oplevelsen af vindmøller i landskabet, men det planlagte vindmølleprojekt
ved Nørhede til Hjortmose fremstår som et særskilt anlæg, og der er ikke nogen visuelle konflikter. På den baggrund er det vurderet, at det samlede udtryk er ubetænkeligt. Landskabet omkring Ringkøbing er præget af parker
med store vindmøller, og oplevelsen af parker med store
vindmøller vil blive forøget ved færdsel omkring byen.

Vindmøllernes design og
opstillingsmønster
Projektet består af 22 ens vindmøller med en totalhøjde på
op til 149,9 m. Vindmøllerne har en navhøjde på 94,0 eller 92,5 meter og en rotordiameter på 112 eller 113 meter.
Harmoniforholdet på den enkelte vindmølle passer
godt ind i det rimeligt jævne terræn, der er i vindmølleområdet, og det er vurderet, at den enkelte mølle fremstår harmonisk.
Anlæggets samlede fremtræden i landskabet forholder sig først og fremmest til antallet af vindmøller og
størrelsen på dem. Anlægget opfattes ofte som et stort
sammenhængende landskabselement, specielt på længere afstande og fra nordvest og sydøst.
Opstillingsmønstret med de to rækker er generelt
svært at opfatte, når anlægget opleves på tværs af møllerækkerne, og derfor er det vurderet, at det samlede
udtryk kan virke rodet, specielt fra større afstande. Ofte træder opstillingsmønstret tydeligt frem, når man ser
ned gennem rækkerne.
Omtrent fra midten af anlægget stiger terrænet mod øst
fra omkring kote 10 op til 38 meter over havet. Vindmøllerne følger terrænet, og terrænforholdene vil fra nogle
steder i landskabet blive understreget af møllerækkerne.

Som en del af anlægget indgår en transformatorstation, der vil blive placeret ved nedlagt bolig på Herningvej 117. Det er vurderet, at transformatorstationen ikke
vil påvirke det omkringliggende landskab visuelt, idet
den vil være skjult af bevoksning.

Kulturhistoriske elementer
Da der tidligere er registreret fortidsminder nær de steder, hvor vindmøllerne er planlagt opstillet, bør der udføres en arkæologisk afgravning af anlægsområdet før
anlægsarbejdet påbegyndes.
Det er undersøgt, om vindmøllerne vil forstyrre oplevelsen af No, Ølstrup og Højmark Kirker som kulturhistoriske elementer i landskabet.
Fra Ølstrup Kirkegård er der fra det sydvestligste hjørne
af kirkegården udsyn til dele af vindmølleanlægget gennem bevoksningen. Det er vurderet, at der ikke vil være en
væsentlig visuel påvirkning af udsigten fra kirkegården.
Kun Højmark Kirke vil blive oplevet i landskabet
sammen med vindmøllerne. Øst og specielt syd for Højmark ligger Højmark Kirke markant i landskabet. På
Røgindvej ved Favrby bliver kirken i høj grad oplevet
sammen med vindmøllerne. Vindmøllerne forstyrrer
herfra oplevelsen af kirken i landskabet, og dens plads
som dominerende landskabselement mindskes.
I den østlige del af vindmølleområdet er der registreret tre fredede gravhøje og en del beskyttede diger. Digerne danner i dette område nogle landskabsrum, hvori
den nordligste af to østlige gravhøje indgår som et element. Der står ingen vindmøller i disse landskabsrum,
men vindmøllerne vil blive oplevet herfra. Det er vurderet, at de beskyttede diger og fredede gravhøje og de
landskabsrum, der er i forbindelse med dem, fuldt ud
kan opleves på trods af vindmøllernes nære placering.

Rekreative interesser
De rekreative interesser i området knytter sig primært til
landskabs- og naturoplevelser, specielt nord for vindmøl-

lerne. I nærområdet er det især området omkring Trehedevej og Ølstrup Bæk samt området omkring No Stampe
der har rekreativ værdi. Herfra vil landskabsoplevelsen
blive væsentlig påvirket og totalt forandret af vindmøllerne. Det er specielt på grund af antallet af vindmøller.
Ved et privat rekreativt område ved Klitmose, med
sø, ænder og borde- og bænkesæt vil vindmøllerne have en mindre påvirkning på opfattelsen af stedet, men
det vil stadig være muligt at opleve de væsentlige interesser i området omkring søen.

2.8 Naboforhold

Afstand og visuel påvirkning
Afstand

Inden for en kilometers afstand fra vindmøllerne finder
man i dag 51 boliger i det åbne land. Tolv af boligerne
bliver nedlagt i forbindelse med projektet. Det drejer
sig om Herningvej 117, Hjortmosevej 4, 7, 9, Lervangvej 3, 5, 6, 7, 11, Trehedevej 5, 7 og 18.
Alle øvrige 39 boliger inden for en kilometers afstand af møllerne er behandlet som nabobolig, selvom
nogle boliger kan være ejet og beboet af mølleejer med
betydende indflydelse på vindmølleprojektet. For vindmølleejere med betydende indflydelse gælder afstandsog støjgrænserne ikke.
Foruden naboboligerne ligger Naturværksted Hatkærhus på Herningvej 119 inden for en kilometer fra
vindmøllerne.
I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden
mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være
minimum fire gange møllens totalhøjde. Det betyder,
at afstanden til naboboliger for en vindmølle med en
totalhøjde på op til 149,9 meter ved Nørhede til Hjortmose skal være mindst 599,6 meter. Det er opfyldt for
alle 39 naboboliger og naturværkstedet. Nabobolig nr.
12, Gl. Landevej 2, og nabobolig nr. 32, Novej 26, ligger tættest på vindmøllerne med 601 meter til nærmeste vindmølle.

Visuel påvirkning
Den visuelle påvirkning er vurderet for alle de 39 naboboliger og Naturværksted Hatkærhus samt for et socialpædagogisk behandlings- og opholdssted på Novej 11 foruden bebyggelsen Nørhede ved Herningvej
126 – 142.
De nye vindmøller er så høje, at de nærmeste møller ofte vil række over bevoksningen. Vindmølleparkens udstrækning er så stor, at den fuldstændig dominerer udsigten mod vindmølleområdet fra de naboboliger, som har frit udsyn til vindmølleparken, og som
ligger ved parkens langside. Samtidig vil man netop på
grund af parkens udstrækning og skærmende bevoksning ofte kun se en del af vindmølleparken
Fra otte boliger vil der blive direkte udsigt til hele
vindmølleparken eller store dele af den. Det drejer sig om
naboboligerne 3, 8, 10, 21, 22, 29, 31 og 34. Se kort 2,2.
Fra 17 boliger og det socialpædagogisk behandlingsog opholdssted på Novej 11 vil der blive udsigt til dele af vindmølleparken. Det drejer sig om naboboligerne 1, 2, 4, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 33, 35, 37
og 39. Se kort 2,2.
Fra seks boliger og Naturværksted Hatkærhus vil der
formentlig blive udsigt til enkelte vindmøller. Det drejer
sig om naboboligerne 5, 13, 20, 24, 32 og 38. Se kort 2,2.
Fra otte boliger vil der næppe blive nogen væsentlig
udsigt til vindmøllerne. Det drejer sig om naboboligerne 6, 7, 17, 18, 23, 25, 30 og 36. Se kort 2,2.
I bebyggelsen Nørhede, Herningvej 126 – 142, vil
der være sporadisk sigt af vindmøllerne gennem bevoksningen. Se kort 2,2.
Det er ud fra erfaring med eksisterende møller vurderet, at lyset på toppen af møllehatten ikke vil være
væsentligt generende.

Støjpåvirkning
Kravene i Bekendtgørelse om støj og lavfrekvent støj
fra vindmøller er ifølge støjberegningerne overholdt for
alle naboboliger, ved Naturværksted Hatkærhus, ved

bebyggelsen Nørhede ved Herningvej 126 – 142, samt
i de nærmeste byer No og Ølstrup.
Ifølge beregningerne vil otte naboboliger få en støjbelastning, der ligger mindre end 2 dB under grænseværdien på 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Ved 6
m/s drejer det sig om 14 boliger, der ligger mindre end
2 dB under grænseværdien på 42 dB(A). De beregnede
værdier for No og bebyggelsen Nørhede ved Herningvej
126 – 142 ligger ligeledes mindre end 2 dB under grænseværdien på 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
Ringkøbing-Skjern Kommune vil derfor kræve en
støjmåling ved ejerens anmeldelse af vindmøllerne efter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen ikke overholder lovgivningen, skal vindmøllerne i projektet ved Nørhede
til Hjortmose støjdæmpes.
Kravene i Bekendtgørelse om støj og lavfrekvent
støj fra vindmøller er ifølge støjberegningerne ligeledes overholdt for alle naboboliger til eksisterende vindmøllegrupper på nær bolig A på Ølstrupvej 31B, se kort
2.2, der er nabobolig til vindmøllerne ved Lyngsmose,
og hvor de generelle støjgrænser er overskredet. Ringkøbing-Skjern Kommune vil ved anmeldelsen af de nye
vindmøller ved Nørhede til Hjortmose derfor kræve dokumentation for, at støjkravene kan overholdes ved naboer til Lyngsmose-vindmøllerne. Det kan enten ske
ved at nedlægge bolig A eller ved at støjdæmpe en af
vindmøllerne ved Lyngsmose.
Hvis støjmålingen og beregningen af støj ved naboer ved Lyngsmose og ved Nørhede til Hjortmose viser, at støjpåvirkningen ikke holder sig under 42,0 og
44,0 dB(A) ved henholdsvis vindhastighederne 6 og 8
m/s, skal møllerne støjdæmpes yderligere, eller driften af de nye vindmøller ved Nørhede til Hjortmose
skal indstilles.
Støjen kan dæmpes ved at ændre omdrejningshastigheden eller vingernes vinkel, så de ikke går så højt op
i vinden. Det betyder, at de stadig har samme omdrejningstal. Desuden vil alle møller i en vindmøllepark aldrig få lige meget vind og dermed heller ikke dreje lige hurtigt. Alle moderne vindmøller varierer omdrejningshastigheden med vindstyrken.
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Kort 2.2 Støjkurver ved vindhastigheden 6 m/s

A

1 km

Ny vindmølle med nummer

8
A

Nabobolig med nummer
Bolig, der nedlægges i forbindelse
med projektets gennemførelse
Nabobolig ved Lyngsmosemøllerne
Naturværksted Hatkærhus
Institution
Støjfølsom arealanvendelse

By 1

Beregningspunkt
Transformatorstation
37,0 dB(A)
42,0 dB(A)
20,0 dB(A) lavfrekvent

Mål:

Reference /7/
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1:25.000

Kort 2.2 Støjkurverne viser de punkter, hvor støjen fra vindmøllerne har
de anførte værdier ved vindhastigheden 6 m/s. Ved 6 m/s ligger støjbidraget fra vindmøllerne ved naboboligerne tættere på grænseværdien
end ved 8 m/s.

LYNGSMOSE VINDMØLLER

Kort 2.3 Støj, eksisterende forhold med
syv vindmøllegrupper

1 km
A

ØLSTRUP VINDMØLLER

Støjkurver ved vindhastigheden 6 m/s.
Den syvende vindmøllegruppe, der indgår i beregningerne, vindmøllerne ved Rudmose, ligger
uden for kortet til højre for Mourier Petersens
Plantage.
Ved at sammenligne støjkurvernes indbyrdes afstande på kort 2.2 og 2.3 kan man omtrent vurdere støjniveauet fra den enkelte vindmøllegruppe
i et givet punkt. Bemærk, at målestokken ikke er
ens på de to kort.

HJORTMOSE VINDMØLLER
NØRHEDE VINDMØLLER
Vindmølle

8
Mourier Petersens
Plantage

Støjvurderet nabobolig
Nabobolig til det nye projekt med nummer
Bolig, der nedlægges i forbindelse
med projektets gennemførelse

A

Nabobolig ved Lyngsmosemøllerne
Naturværksted Hatkærhus
Institution
Støjfølsom arealanvendelse

By 1

Beregningspunkt
Transformatorstation
32,0 dB(A)
37,0 dB(A)
42,0 dB(A)
47,0 dB(A)

LEM KÆR VINDMØLLER

HØJMARK VINDMØLLER

Reference /8/
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Infralyd
Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men
niveauerne er lave. Selv tæt på møllerne er lydtrykniveauet langt under den normale høretærskel, og infralyd betragtes således ikke som et problem.

Transformatorstation
I vindmølleparken skal der placeres en transformatorstation ved Vantinggård, Herningvej 117. Stationen skal
føre vindmøllestrømmen ud på elnettet. Den endelige
udformning er ikke fastlagt, men bliver med to 60/10
kV transformere.
Støjen fra transformatorstationen vil ligge langt under grænseværdierne for industristøj i det åbne land
med en støj mellem 5 og 10 dB(A) ved nærmeste bolig. Grænseværdien er 40 dB(A) om natten.
Bevoksning vil skærme for indsigt til transformatorstationen.

Støjpåvirkning fra flere støjkilder
Støj fra én type støjkilde er mere generende, når der
samtidig er støj fra andre kilder. Naboerne til den ansøgte vindmøllepark ved Nørhede til Hjortmose er i dag
udsat for støj fra eksisterende vindmøller, fra trafikstøj
og landbrugsstøj - samt for nogle af naboernes vedkommende af støj fra virksomheden Dan Grønt. De fleste
af naboerne bliver ved projektets realisering yderligere udsat for vindmøllestøj og i meget begrænset omfang for støj fra transformatorstationen.
Det eksisterende lovgrundlag giver imidlertid ikke
mulighed for indgreb over for støj med den begrundelse,
at den sammensatte støj, den samlede støj fra forskellige typer støjkilder, overskrider de vejledende grænseværdier. Det er ikke lovpligtigt at lægge støj fra forskellige typer støjkilde sammen, da sådanne beregninger anses for at være yderst komplekse. Desuden er måling af baggrundsstøjen meget følsom for tidspunktet
af døgnet, vejrlig og årstid, og dermed svær at foretage ensartet og objektivt. Der er desuden forskellige må24

lemetoder og grænseværdier for forskellige typer støj.
Der er derfor ikke fastsat nogen fælles dB-værdi, der
angiver, hvornår støjkilderne samlet giver en generende
støj i omgivelserne. Således skal de nye vindmøller ved
Nørhede til Hjortmose sammen med andre vindmøller i
området samlet overholde støjkravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, men eksempelvis transformatorstationen og de nye vindmøller skal samlet hverken overholde Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
eller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984 ”Støj fra
virksomheder”.
For naboerne og Ringkøbing-Skjern Kommunes
planlægning har det dog bestemt interesse at få vurderet den samlede gene af støjpåvirkningen, da det giver
en bedre vurdering af miljøet, end når man nøjes med
at se på hver type støj for sig.
Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer at det generelle billede ved naboboligerne, bortset fra nabobolig nr.
13 – 20, er, at den samlede støj fra landbrugsstøj, trafikstøj, støj fra transformatorstationen, Dan Grønts tørringsanlæg og vindmøller ikke væsentligt forøger støjpåvirkningen i forhold til vindmøllernes støjpåvirkning
alene. For nabobolig nr. 13 – 20 og bebyggelsen ved
Herningvej 126 – 142 vurderer Ringkøbing-Skjern
Kommune, at den samlede støj fra landbrugsstøj, trafikstøj, støj fra transformatorstationen og vindmøller
ikke væsentligt forøger støjpåvirkningen i forhold til
støjen fra tørringsanlægget ved Dan Grønt alene.

Skyggekast
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger
sig hen over en flade, hvor man opholder sig. Det er genevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem
solen og opholdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Genevirkningen vil typisk være størst inde i boligen, men kan også være stor ved ophold udendørs, hvor skyggen fejer hen over en flade. Skyggekastets omfang afhænger af:
*
Hvor solen står på himlen.

*
*

Om det blæser og hvorfra.
Antallet af vindmøller i en gruppe og deres
placering i forhold til naboboligerne.
*
Møllens rotordiameter.
*
De topografiske forhold.
*
Ved hvilke vindhastigheder vindmøllen producerer.
Kommuneplanen for Ringkjøbing-Skjern kræver, at
nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10
timer om året, beregnet som reel skyggetid. Beregninger for projektet ved Nørhede til Hjortmose er udført
for udendørs opholdsarealer på 15 gange 15 meter og for
indendørs opholdsareal ved et lodret vindue, der vender
mod den vindmølle, som der beregnes for. På grund af
beregningsmetoderne vil værdierne for indendørs skyggekast som regel være lavere end værdierne for udendørs skyggekast. VVM-redegørelsen og Miljørapporten anlægger den mest restriktive vurdering af skyggekastet ved at beregne udendørs skyggekast og vurdere påvirkning ved naboboliger ud fra denne værdi.

Beregnede skyggekastværdier
I beregningen over reelle udendørs værdier har 16 naboboliger teoretisk over ti timer udendørs skyggekast
om året. Naboboligerne nr. 2, Trehedevej 3, nr. 12, Gl.
Landevej 2, og nr. 29, Novej 22, er de mest udsatte naboboliger med et sandsynligt teoretisk udendørs skyggekast på over 20 timer om året.
Udendørs skyggekast ligger mellem nul og fem timer
om året ved insttutionen på Novej 11, i bebyggelsen ved
Herningvej 126 – 142 og i dele af No. I resten af No
og i Ølstrup sender de nye vindmøller ved Nørhede til
Hjortmose ikke skyggekast.
Med mindre bygherre leverer en beregning, der tager
hensyn til bevoksning og bygninger, der skærmer for
skyggekast i bolig og på udendørs opholdsareal i umiddelbar nærhed af boligen, og som mere præcist angiver, at skyggekastet ikke overstiger ti timer om året, vil
Ringkøbing-Skjern Kommune kræve skyggestop installeret i de nye vindmøller, så ingen boliger udsættes for
mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året.

Kort 2.4 Skyggelinjer
Ny vindmølle med nummer

8

Nabobolig med nummer
Punkter med 0 timer/år
Punkter med 5 timer/år
Punkter med 10 timer/år
Punkter med 25 timer/år

Mål:

1:25.000
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Reflekser
Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra møllevingerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold kan
være et problem for naboer til vindmøller. Refleksionen
opstår især ved visse kombinationer af nedbør og sollys.
Da vindmøllevinger skal have en glat overflade for at
producere optimalt og for at afvise snavs, kan dette medføre flader, som kan give refleksioner. Problemet er minimeret gennem overfladebehandlinger til meget lave glanstal
omkring 30, der med de nuværende metoder er det nærmeste, man kan komme en antirefleksbehandling. I løbet af møllens første leveår halveres refleksvirkningen,
fordi overfladen bliver mere mat. Moderne møllevingers
udformning med krumme overflader gør desuden, at
eventuelle reflekser spredes jævnt i vilkårlige retninger.
Reflekser fra de nye møller forventes ikke at give
væsentlige gener.

2.9 Øvrige miljøforhold
Luftforurening, klima og miljø

Vindmølleprojektet vil i sin tekniske levetid resultere i en reduceret emission på cirka 147.000 tons pr. år.
Reduktionen svarer til cirka en procent af den mængde, Danmark ifølge Kyotoaftalen har forpligtiget sig at
spare inden år 2012.
Vindmølleprojektets største effekt på miljøet vurderes at være positiv i form af en stor reduktion af CO2udledningen fra konventionelle kraftværker. Effekten
er dog i denne sammenhæng ikke lokal, men nærmere af global karakter.

Geologi
Fjorten af mølleparkens vindmøller placeres i et geologisk værdifuldt område, Hjortmose Søbassin, der søges beskyttet på grund af den specielle lagdeling i bunden af den postglaciale sø. Der vil ikke være en væ26

sentlig påvirkning af det værdifulde geologiske område, idet værdien er knyttet til lagdelingen af jorden, og
vindmøllerne kun påvirker en meget lille del af bassinet og derfor ikke vil forringe mulighederne for fremtidige studier i området.

Naturbeskyttelse

Internationale beskyttelsesinteresser
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede
naturområder i EU, og udpegningen og beskyttelsen af
områderne har til formål at bevare og beskytte naturtyper og dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller
karakteristiske for EU-landene. Naturdirektiverne indebærer, at landene både skal udpege og beskytte de særlige
områder, Natura 2000, arterne findes i, men også beskytte udpegede plante- og dyrearter uden for områderne.
Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder er udpeget
for at beskytte især fuglelivet. Udpegningsgrundlaget
for fuglebeskyttelses- og ramsarområder er identiske.
Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyttet naturområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesområder
ligger 5 – 6 kilometer fra vindmøllerne. Det drejer sig
om Stadil og Vest Stadil Fjord-området, der er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 41, Habitatområde nr. 59 og Ramsarområde nr. 3, samt Ringkøbing
Fjord, der er udpeget som Fuglebeskyttelsesområde
nr. 43, Habitatområde nr. 62 og Ramsarområde nr. 2.

Beskyttede naturområder
Den sydlige møllerække krydser mod vest et nord-sydgående strøg af § 3-områder omkring en beskyttet bæk.
Arealerne er beskyttede enge, heder, moser, overdrev og
vandhuller. Midt gennem området løber Røgind Bæk,
der også er beskyttet og ifølge Ringkøbing-Skjern Kommune B-målsat og dermed har et vist naturpotentiale.
Bækken ligger dybt i landskabet, 1½ – 2 m, og fungerer som afvandingsgrøft for den nordøstligste del af projektområdet. Der er ikke nogen åbeskyttelseslinje omkring bækken, der i øvrigt er påvirket af okker i mid-

delsvær grad. Langs Røgind Bæk mod øst findes ligeledes en række engområder, der er beskyttede, og midt i
mølleområdet er der et par mindre beskyttede hedearealer. Det sydligste har et stort naturindhold, men trænger til naturpleje, mens det nordlige i dag delvis er tilgroet med fyr. Desuden findes en større fredskov sydvest for møllerne. Ingen møller berører beskyttede arealer og heller ikke fredskov, eller placeres inden for skovbyggelinjen. En mølle etableres i en blandskov med nåle- og løvtræer, der ikke er omfattet af fredskovspligt.
Alle møller og serviceveje etableres på arealer, der anvendes til traditionel landbrugsproduktion.
Alle møller placeres på arealer i omdrift, og med forholdsvis god afstand til beskyttede mose- og engarealer eller andre § 3-områder. Omkringliggende skove og
plantager berøres ikke af projektet. Møllerne kan derfor etableres uden at berøre eller beskadige beskyttede
biotoper. Biotoperne påvirkes heller ikke negativt under driften. Det vurderes derfor, at man vil kunne etablere og drive møllerne uden negative konsekvenser for
områdets naturlokaliteter.

Afværgeforanstaltninger
Etablering af fundamenter

Grundvandet i området ligger højt, 1½ – 2 m under terræn, om vinteren måske endnu højere. For at støbe fundamenter for vindmøllerne er det derfor sandsynligt, at
der må etableres lokal grundvandsænkning. Erfaringer
fra andre mølleprojekter antyder, at mængden af vand,
der skal pumpes væk, helt er afhængig af jordbunden
det pågældende sted. Der findes så vidt vides ikke nogen analyser af grundvandet i området. Men da området er okkerpotentielt, er det sandsynligt, at vandet indeholder jern. Eventuelt kan der være behov for en analyse, som bedst laves i forbindelse med jordbundsundersøgelsen på den enkelte møllelokalitet. Herefter kan
afværgeforanstaltninger tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i forhold til konkrete forhold - jernindhold,
hvor meget vand det drejer sig om og bortlednings- eller nedsivningsmetode.

Skulle det i forbindelse med støbning af fundamenter blive aktuelt at foranstalte midlertidig grundvandssænkning, anbefales det, at oppumpet vand nedsives lokalt frem for afledt direkte til grøfter og bække, så risikoen for okkerforurening bliver uvæsentlig.

Fugle og andre dyr i området
Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få væsentlige negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet
i området hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det gælder også for habitatdirektivets Bilag IV-arter.
Af disse er det vurderet, at syd- og vandflagermus
sandsynligvis vil forekomme i området, men selve møllelokaliteten er ikke nogen specielt god flagermuslokalitet, idet der for sydflagermus mangler store løvtræer og
for vandflagermus større søer eller åer, som den kan fouragere henover. Endvidere tyder flere undersøgelser på, at
risikoen for kollisioner mindskes ved større vindmøller,
idet mange flagermus fortrinsvis jager i lav højde. Det er
vurderet, at risikoen for at flagermus bliver dræbt er lav,
og det vil være uden betydning på populationsniveau.
Der er i øvrigt ikke kendskab til forekomst eller fund
af fredede eller truede arter i området, for eksempel
rød- eller gullistede plante- og dyrearter, hvor møllerne præcist bliver placeret.

Vurdering af konsekvenser
I nærområdet findes en række beskyttede fredskove og
småbiotoper, som eventuelt kan indeholde forskellige beskyttede dyrearter eller planter. Men etablering og drift
af møllerne vil ikke berøre disse biotoper og dermed
heller ikke påvirke plante- og dyrelivet knyttet hertil.

Husdyr - mink
Omkring vindmøllerne ligger der inden for en kilometer fire minkfarme. Den nærmeste ligger 200 meter fra
vindmøllerne ved en bolig, der bliver nedlagt ved reali-

sering af projektet. Den første af de fire minkfarme er
til salg, og det er usikkert, om den vil være i drift, når
vindmøllerne bliver opstillet. De tre sidste er i drift, og
de ligger i en afstand af cirka 500 meter, 660 meter ved
Nyvang og godt 850 meter ved Hedegård.
Det er undersøgt, om vindmøllerne eventuelt vil kunne
påvirke dyrene negativt og dermed minkfarmerens produktionsresultat. Der er imidlertid intet, der tyder på, at
minkene vil blive påvirket af vindmøllerne. Videncenter
for landbrug har i et notat angivet, at der ikke findes meldinger om negative påvirkninger af produktionen af mink
selv fra møller, der står ned til 200 meter fra en farm. I en
sag fra Hvide Sande Nordhavn afviste Taksationsmyndighederne et krav om erstatning med den begrundelse, at
der ikke kunne påvises negative konsekvenser for en farm
med en mindsteafstand til vindmøllerne på 675 meter.

2.10 Udtaget areal af
landbrugsdrift
Omkring vindmøllerne udlægges permanente arbejdsarealer, som sammen med vejene vil optage i alt cirka
10,3 hektar. Der ud over vil der til transformatorstationen kunne blive udtaget op til 10.000 m2.
I alt bliver der permanent udtaget cirka 11,3 hektar jord
af landbrugsdrift inklusiv areal til transformatorstation.
Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle
anlæg fjernes, og arealet føres tilbage til landbrugsdrift.

2.11 Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVMredegørelse og miljørapport er der rettet forespørgsel
til en lang række radiokædeoperatører om projektets
mulige interferens med deres respektive signaler. TDC
og Telia har meddelt, at en radiokæde passerer gennem
vindmølleparkens sydlige del. Kæden går fra Brejning

i nærheden af råstofgravene til telemast ved Ringvejen
i Ringkøbing. Der er ved Telia iværksat en undersøgelse af muligheden for at omlægge radiokæden enten ved
at bruge andre master eller ved at opføre en ny mast. I
forbindelse med anlægsprojekteringen vil det endeligt
blive aftalt, hvorledes problemet bliver løst.
Øvrige teleselskaber har ikke haft bemærkninger
til projektet.

2.12 Ledningsanlæg
Cirka 300 meter syd for den sydvestligste vindmølle
passerer en 60 kV-ledning. Under anlægsarbejdet skal
der holdes en respektafstand til ledningen på 15 meter
fra den yderste vingespids til den yderste ledning. Det
svarer til en afstand på minimum 75 meter fra center
ledninger til center mølle. Den nærmeste vindmølle
står i en afstand på cirka 300 meter fra centrum af ledningerne, og der er således langt mere end vælteafstanden, hvilket medfører, at der ikke er risiko forbundet
med hverken anlægs- eller driftsfasen af vindmøllerne.

2.13 Socioøkonomiske forhold
Vindmølleprojektet ved Nørhede til Hjortmose vil ikke
medføre nogen negative socioøkonomiske påvirkninger
af hverken turisme, råstofindvinding, landbrugsmæssige interesser eller jagt.
Eventuelle værditab på ejendomme er ikke et socioøkonomisk forhold og bliver ikke behandlet i en VVMredegørelse og miljørapport. Værditab på fast ejendom
henhører under Lov om fremme af vedvarende energi,
- lov nr. 1392 af 27. december 2008.
Projektet kan tilføre ekstra ressourcer til RingkøbingSkjern Kommune, idet projektet bliver ejet af borgere bosat i kommunen, så kommunale skatteindtægter fra driften af vindmøllerne vil tilfalde kommunen. Endvidere vil
der være en beskæftigelsesmæssig gevinst i anlægsfasen.
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2.14 Sundhed
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og
indirekte på en række områder. Blandt andet ved reduktion af emissioner fra kraftværker, ved støjpåvirkning og ved skyggekast ved naboboliger.
Udledningerne fra kraftværkerne belaster både klimaet, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektricitet fra vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i den grad, som el fra vindkraft erstatter el
fra kraftværker.
Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboliger
betyder, at der udendørs kan være en støj, der svarer til
lidt mindre end sagte tale. Støjen kan dog være generende for nogle mennesker, der er følsomme for støj. Støjen vil komme som et sus, der for møllerne ved Nørhede til Hjortmose bliver gentaget mellem hvert andet og
hvert sekund afhængig af vindstyrken. Monotonien vil
være en del af problemet ved påvirkningen, men støjen
vil næppe kunne skelnes fra baggrundsstøjen fra bevoksning og bebyggelse med en vindhastighed over 8
– 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind.
Der kan være en øget oplevelse af stress, hvis skyggekastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede.
Derfor kræver kommuneplanen, at naboer ikke udsættes for mere end 10 timer skyggekast årligt.
Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et litteraturstudie af forskellige rapporter om gener fra vindmøller og deres indvirkning på helbredet i april 2011. Studiet konkluderer følgende: ” Det er vist, at vindmøllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra så
mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpåvirkninger vi normalt udsættes for, og det gælder også lavfrekvent støj. Hørbar infralyd forekommer ikke.
Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vindmøller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vejtrafikstøj ved samme støjniveau. Ved støjgrænsen på 39
dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøller regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til sammenligning kan det nævnes, at den vejledende græn28

se for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i gennemsnit til ca. 8 % stærkt generede.
Søvnforstyrrelser kan forekomme. Der er en brat
stigning i procentdelen af søvnforstyrrelser lige over
støjgrænserne.
Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem
stress og støjniveau. Derimod er der fundet signifikante sammenhænge mellem stresssymptomer og støjgene. I eksisterende undersøgelser er der ikke fundet signifikante sammenhænge med kroniske lidelser, diabetes, højt blodtryk og hjerte-kar sygdomme.
Der er i litteraturen rapporter om fænomener, som
kaldes vibro-akustiske sygdomme og vindmøllesyndromet, uden at der dog er vist en kausal dosis-respons
sammenhæng eller udført undersøgelser, hvor der er
sammenlignet med kontrolgrupper. Disse fænomener
anses ikke for reelle for møller.
På det foreliggende grundlag er der ikke vist direkte
helbredseffekter pga. vindmøllestøj, dog er der konstateret sammenhæng imellem støjgener og stresssymptomer.”
Det kan sammenfattende konkluderes, at vindmøllerne har en positiv indvirkning på sundheden i hele
samfundet, idet følgevirkninger af forurening og stigende CO2-indhold i atmosfæren reduceres.

2.15 Overvågning
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet betingelse om afværgning af skyggekast. Endvidere kan der være stillet krav til placeringen i forhold til byggelinjer, afstand
til naboer eller andre forhold. VVM-tilladelsen kan også indeholde krav om inddragelse af tilsynsmyndigheden i anlægsfasen ved arbejde i nærheden af beskyttede områder.
Ved projektet for Nørhede til Hjortmose vil der blive
stillet krav til anlægsfasen, så de beskyttede naturområder i Hjortmose og hedearealer i nærheden af vindmølle nr. 3 og nr. 15 ikke blive beskadiget. Samtidig
skal okkerforurening og grundvandsforurening und-

gås. Endvidere vil der blive stillet krav om ikke at påvirke beskyttede diger og gravhøje. Hvis digerne alligevel beskadiges, da vil det blive krævet, at de bliver
retableret efter endt anlægsarbejde.
Ringkøbing-Skjern Kommune vil endvidere kræve,
at der bliver udarbejdet en beredskabsplan for behandling af eventuelt olieudslip og for forurenet vand fra
rensning af vindmøllerne. Sluttelig vil man overvåge,
at bygningerne fra boliger som nedlægges ved projektet
bliver fjernet, hvis de ikke genanvendes til andet formål.
Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at kravene i VVM-tilladelsen overholdes. Klage fra naboer
medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling, hvis
miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen. Kommunen kan herefter om fornødent pålægge ejeren at dæmpe støjen eller stoppe vindmøllen, hvis kravene i Vindmøllestøjbekendtgørelsen eller VVM-tilladelsen ikke er
overholdt. Tilsvarende kan kommunen kræve skyggestop etableret, hvis miljøtilsynet vurderer, at der er hold
i klagen og kommunen kan kræve dokumentation for at
skyggestop er installeret i forhold til de berørte naboer.
Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan
for overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkravene. Heri kan både indgå tilsyn og overvågning i anlægsfasen og måling af støj ved idriftsættelse samt målinger ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt.
Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatøren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske problemer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornødent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens
støjniveau og udseende vil sammen med andre uønskede miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid være en konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.

2.16 Opsummering af forslaget
I tabel 2.1 er de faktuelle forhold ved forslaget opsummeret.

Tabel 2.1 Opsummering af vindmølleprojektet og dets miljømæssige effekter
Emne

Projektforslag

Antal vindmøller

0-alternativ

22

Bemærkninger

6

Effekt pr. vindmølle (MW)

3,0

1,75

Samlet kapacitet (MW)

66,0

10,5

Produktion pr år, cirka (1.000 MWh)

212

25

Produktionen bliver 8,5 gange så stor som de eksisterende, fordi de nye vindmøller kommer højere op, og de er mere
effektive.

4.240

225

Set indtil vindmøllerne er 20 år gamle producerer de nye vindmøller 19 gange så meget som de eksisterende

Samlet produktion til møllerne over 20 år (1.000 MWh)
Navhøjde (meter)

92,5 eller 94

67

Rotordiameter (meter)

113 eller 112

66

149 eller 149,94

99,9

Totalhøjde maksimum (meter)
Rotoromdrejninger pr. minut, nominel

13

25

Støj, maksimal ved vind 6 m/s / 8 m/s og lavfrekvent

41,9 / 42,0 / 17,0

43,0 /44,0 / -

Skyggekast max timer:min udendørs uden skyggestop

26:14

7:23

Årlig CO2-reduktion

164.000 ton

Årlig svovldioxidreduktion

29 ton3

Årlig kvælstofoxidreduktion

220 ton

Årlig slagge- og aske reduktion

3

9.300 ton

3

3

23.000 ton

Effekten bliver seks gange så stor med de nye vindmøller

De højere vindmøller vil blive mere synlige, og de vil ses mere sammen med andre møller
Den langsomme rotation gør vindmøllerne mere rolige i landskabet, og de ses så mindre
Lavfrekvent støj er ikke beregnet på eksisterende vindmøller, men er sandsynligvis ikke høj
De nye vindmøller vil få skyggestop, og skyggekastet vil dermed komme under 10 timer reel tid pr. år
30 % af Ringkøbing-Skjern kommunes emission 1

4 ton

Mere end Ringkøbing-Skjern kommunes bidrag til svovl-depositionen

30 ton

2 % af Ringkøbing-Skjern kommunes bidrag til kvælstof-depositionen

1.300 ton

0,6 % af produktion i Danmark

Påvirkning af grundvand

Ingen

Risiko for forurening ubetydelig

Påvirkning af Natura 2000-områder

Ingen

Ingen identificerbare negative effekter

Ingen

Ingen identificerbare negative effekter, når nødvendige hensyn tages under etablering

Påvirkning af naturområder
Påvirkning af pattedyr

Minimal

Minimal forstyrrelse i anlægsfasen. Ellers ingen identificerbare negative effekter

Påvirkning af fugle

Minimal

Skøn 0 – 40 ekstra dødsfald pr. år 2. Ingen effekt på populationsniveau. Minimal fortrængning og tab af
fourageringsområde.

Påvirkning af flagermus

Minimal

Skøn 0 – 40 ekstra dødsfald pr. år 2. Næppe af betydning på populationsniveau

Påvirkning af padder

Ingen

Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres

Påvirkning af planter og insekter

Ingen

Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres

Påvirkning af menneskers sundhed

Positiv

Mindre skadelig emission af SO2 og NOx

Støjgener

Minimal

Overholder lovgivningens krav for alle omkringboende, også for lavfrekvent støj

Skyggekast

Minimal

Overholder kommuneplanenes krav for alle omkringboende idet skyggestop installeres

Visuel påvirkning størrelse

Negativ

Afhængigt af afstand og øjnene der ser, men det meget store anlæg giver en betydelig påvirkning. Se visualiseringer

Visuel påvirkning rotation

Positiv

Den langsommere rotation vil give et roligere billede

Minimal

Øget transport i anlægsfasen

Trafikale gener
1
3

Hver indbyggers emission sættes til 8,5 ton pr. år. Skøn, se kapitel 6 i VVM, og under hensyntagen til, at seks eksisterende vindmøller samtidig nedtages og en vurdering af områdets værdi for fugle og flagermus.
De nye vindmøllers sparede udledning uden reduktion for de eksisterende vindmøller. 4 Vindmøllerne er maksimalt 149,9 meter høje, fordi rotoren er skråtstillet, så vingen i topstillingen er bøjet bagud.
2
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3 Beskrivelse af anlægget
3.1 Anlægget
I dette kapitel er projektets vindmøller og tilhørende
anlæg beskrevet, herunder hvordan vindmøllerne bliver tilsluttet el-nettet via ny 60/10 kV-station, og hvor
de nødvendige vejforbindelser bliver anlagt. Ved projektet nedlægges tolv boliger på Hjortmosevej, Trehedevej og Lervangvej samt en enkelt på Herningvej. Se
kapitel 5 og kort 3.1.

Vindmøllerne
Projektforslag

Projektet omfatter 22 ens vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9 meter målt fra terræn til vingespids i
øverste position. Vindmøllerne har en navhøjde på 94,0
eller 92,5 meter og en rotordiameter på 112 eller 113 meter. Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger, et
møllehus og et rørtårn. Farven på alle vindmøllens dele er
lys grå, og vingerne er overfladebehandlet til et glanstal
på maximalt 30, så de fremstår med en mat overflade, der
reducerer vingernes refleksion.
Hver vindmølle har en kapacitet på 3 MW og den samlede kapacitet er således 66 MW i hele vindmølleparken.

Vindmøllerne kan være med gear og uden gear. Vindmøllerne med 112 meter rotordiameter har gearkasse og
et traditionelt møllehus. Men vindmøllen med 113 meter rotordiameter er gearløse, hvilket medfører, at generatoren drives direkte af de roterende vinger. Denne
type generator er meget tung, og derfor har vindmøllen et lidt andet udseende end vindmøller med gear.
Størstedelen af huset er således mellem tårn og rotor.
Vindmøllerne opstilles på to parallelle rette linjer
med lige stor afstand mellem vindmøllerne i den enkelte række, men der vil være en lille variation mellem
de to rækker. Den indbyrdes afstand mellem vindmøllerne i rækkerne er godt 350 meter og afstanden mellem rækkerne er cirka 475 meter.
Vindmøllerne i rækkerne følger landskabets overordnede linjer, hvor den vestlige halvdel står i højden 10 – 12
meter, og den østlige halvdel stiger op til 37 meter i
den sydlige række og til godt 38 meter i den nordlige
række. Terrænet stiger ikke helt jævnt, idet det ligger
lavere omkring Røgind Bæk. Niveauet for de enkelte
vindmøller vil således generelt falde fra øst mod vest,
men der vil være en mindre varieret niveauforskel omkring Røgind Bæk.
På foto 3.1 og 3.2 er der vist en visualisering fra Herningvej vest for Mourier Petersens Plantage og fra No-

vej lige syd for No. Fra de to vinkler vil den linje, vindmøllernes nav tegner i landskabet, være mest markant,
idet den enkelte række opfattes tydeligt, og navene står
ret tæt. Med de to visualiseringer og øvrige visualiseringer i kapitel 4 er det illustreret, hvad højdeforskellen betyder for den visuelle påvirkning af landskabet,
og på den baggrund er det vurderet, at det ikke er nødvendigt at regulere terrænet i vindmølleområdet.

0-alternativet
Ved 0-alternativet bliver de seks eksisterende vindmøller i Nørhede og Hjortmose stående. Vindmøllerne har hver en kapacitet på 1,75 MW. Den samlede kapacitet er dermed 10,5 MW, eller knap en sjettedel af
de nye vindmøller.
Vindmøllerne i Hjortmose er opført i 2000 og i Nørhede i 2002, og de har således otte henholdsvis ti år tilbage, før de har nået den tekniske levetid, som normalt er
20 år. Formentlig kan de stå i længere tid, men ved sammenligning med projektforslaget er der anvendt 20 år.

Figur 3.1 Principtegning af vindmølle
Rotordiameter

Profiltegning

Nacelle
Nav

Totalhøjde

e

Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag
Antal
Navhøjde Rotordiameter
vindmøller
meter
meter

Effekt pr.
vindmølle MW

Årlig produktion
1.000 MWh

Vindmøllernes
produktion over
20 år i 1.000 MWh

Projektforslag

22

92,5
94,0

113
112

149,0
149,9 1

3,0

212
218

4.240
4.360

0-alternativ

6

67

66

99,9

1,75

25

225

1

30

totalhøjde
meter

Vindmøllerne er maksimalt 149,9 meter høje, fordi rotoren er skråtstillet, så vingen i topstillingen er bøjet bagud.

Tårn

g
Vin

Navhøjde

Foto 3.1. Visualisering af vindmøllerne set fra Novej lige syd for No. Man fornemmer, at vindmøllerne følger landskabet, der stiger godt halvvejs i møllerækken. Det er vurderet, at
indtrykket ikke er uharmonisk, men kan være med til at fremhæve terrænets bevægelser.
Foto 3.2. Visualisering af vindmøllerne set fra Herningvej lige vest for Mourier Petersens Plantage. Man fornemmer også her, at vindmøllerne følger landskabet, der fra denne side
falder knap halvvejs i møllerækken. Det er vurderet, at indtrykket ikke er uharmonisk, men kan være med til at fremhæve terrænets bevægelser.
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Kort 3.1 Placering af vindmøller, veje, arbejdsarealer og transformatorstation

Ny adgangssvej
Adgangssvej forstærkes og eventuelt udvides
Eksisterende møllevej for enkeltlæs
med beton og grus
Arbejdsareal
Transformatorstation
Bolig som nedlægges
Ny vindmølle
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Mål: 1:25.000

Rotordiameteren for alle vindmøllerne er på knap
66 meter og navhøjde 67 meter. Totalhøjden er knap
100 meter.
Vindmøllerne er opstillet i to ligesidede trekanter
med en afstand på to kilometer mellem de to grupper.

Serviceveje, arbejdsareal og fundament
Serviceveje

Adgang til vindmøllerne vil blive etableret med anlæg
af serviceveje som angivet på kort. 3.1. I driftsperioden
vil transport til vindmøllerne ske fra Hjortmosevej og
Lervangvej og herfra videre til vindmølleområdet ad eksisterende og nye markveje. Tilkørselsvejen til de tre eksisterende vindmøller ved Nørhede fra Lervangvej bliver anvendt som tilkørsel til alle vindmøller med specialtransporter og lastvognstog. Enkeltlæs med betonog grus kan også ankomme via eksisterende vindmøllevej til Hjortmose vindmøllepark fra Novej 16. Tung trafik ledes uden om No. Lette køretøjer kan i både anlægsog driftsperioden køre ind via No til Hjortmosevej. Det
påtænkes at nedklassificere Hjortmosevej fra offentlig
vej til privat fællesvej på strækningen syd for tilkørsel
til Hjortmosevej 5. Arbejds- og servicevejene anlægges
langs eksisterende elementer i landskabet såsom markskel
og levende hegnsbevoksning til hver enkelt vindmølle.
De nye serviceveje bliver etableret med en bredde på 5 – 7 m,
og eksisterende markveje, som påregnes genanvendt, bliver om nødvendigt udvidet og forstærket. Belægning på
servicevejene er stabilt grus eller andet godkendt vejmateriale. Det kan være genanvendt nedbrydningsmateriale fra nedlagte boliger og driftsbygninger.
Ved en realisering af projektet vil anlægget omfatte
ca. 7.050 meter ny vej, samt opretning og forstærkning
af 4.660 meter eksisterende markvej. Eksisterende vindmølleveje vil i videst muligt omfang blive genbrugt.

Arbejdsareal
Til hver vindmølle bliver der etableret et service- og arbejdsareal på cirka 2.500 m2 til serviceeftersyn og vedli-

geholdelse i vindmøllernes levetid. Arbejdsarealerne bliver etableret med samme belægning som servicevejene.
I anlægsperioden vil der eventuelt blive anlagt et større arbejdsareal til blandt andet midlertidig opbevaring
af vinger og andre mølledele. De midlertidige arealer
vil blive fjernet umiddelbart efter vindmøllerne er rejst.

Fundament
Fundamenternes størrelse og udformning er afhængig af de lokale geotekniske forhold samt vindmøllernes størrelse. Med den påregnede vindmølletype bliver det sandsynligvis et pladefundament på op til 23 m
i diameter med en underkant i 3 – 4 meters dybde. Se
figur 3.1. Størstedelen af fundamentet bliver tildækket
igen med enten jord eller grus.

Overskudsjord
Eventuel overskudsjord i forbindelse med anlæg af
ovenstående elementer bliver udjævnet på de omkring-

Figur 3.2 Principtegning af fundament

liggende jordbrugsarealer. Yderligere overskudsjord bliver kørt i godkendt depot efter anvisning fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indholdsstoffer
I forbindelse med vindmøllernes drift bliver der anvendt følgende kemikalier.
Gearløse møller: Der er ca. 300 liter hydraulikolie
til vinger og bremse. Transformeren, som er placeret i
bunden af tårnet, indeholder ca.1.200 liter olie. Vindmøllens kølesystem indeholder ca. 600 liter kølevæske,
33 % glycol. Vindmøllernes generator er direkte drevet uden gear, og vindmøllerne indeholder således ikke gearolie. Reference /1/
Vindmølle med gear: Vindmøllerne med gear indeholder yderligere cirka 1.200 liter olie. Reference /2/
På flere vindmøller er der desuden installeret svingningsdæmpermodul, der indeholder cirka 370 liter olie.
Herudover anvendes mindre mængder af fedt og
smøremidler, cirka 100 liter samt rengøringsmidler mv.

Nettilslutning
I bunden af hvert vindmølletårn er der installeret et koblingsudstyr og et skab til brug for håndterminal. Transformator eller effektdel er placeret i nacellen. Der skal
eventuelt etableres 4 – 8 koblingsstationer på 2 gange
3 meter med maksimal højde 2,2 m. Der skal endvidere anlægges en ny 60/10 kV-station med to transformatorenheder, da parken bliver på 66 MW. Hvis man
vælger at lægge kabler direkte til hver enkelt mølle fra
transformatorstationen, vil der ikke blive opstillet koblingsstationer. Endvidere skal der opføres bygninger til
SCADA-anlæg. Bygningerne vil formentlig blive anlagt som en stor bygning på cirka 40 m 2, der vil være
integreret i den tekniske bygning på transformatorstationen. SCADA-anlæggene kan også placeres i teknikbygninger sammen med koblingsstationerne. I det tilfælde skal der opføres 4 – 8 teknikbygninger, hver med
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Kort 3.2 Transformatorstation

et areal på maksimalt 30 m2. Bygningerne vil blive placeret på arbejdsarealer ved vindmøllerne.
På transformatorstationen opstilles eventuelt en mindre antenne på cirka fire meter i højden til telekommunikation til vindmøllerne, hvis det vælges frem for en
kabelforbindelse til kommunikationen. Til vindmøllerne skal der endvidere anlægges en 60 kW station med
to 60/10 kV enheder. Reference /3/
Transformatorstationen og andre dertil knyttede elforsyningsanlæg vil blive placeret syd for mølle 5 på
Herningvej 117, hvor en bolig nedlægges. Stationen placeres nord for de eksisterende bygninger, så den kan
skjules bag eksisterende bevoksning på alle sider. Se
foto 3.2. Stationen skal i det mest omfattende tilfælde
udstyres med en bygning på op til 5,0 meter i højden
og et areal på op til 130 m2.
Bygningen vil sandsynligvis mod syd blive udvidet
for det omtalte SCADA-anlæg til vindmølleparken og
eventuelt yderligere med et besøgscenter, der kan anvendes af skoler og andre med oplysning om vindmøl-

Vantinggård stuehus

Foto 3.2 Transformatorstationen vil ligge bag bevoksning
og vil ikke kunne ses fra Herningvej.

Foto 3.2
Herningvej

Transformaerstations beliggenhed og fotopil for foto 3.2
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Foto 3.3 En 60/10 kV station Nørhede på Lervangvej nord for DanGrønt.

leparken og vindenergi generelt. Der er derfor afsat
plads til en bygning på i alt cirka 350 m2.
På selve stationen er der afsat plads til to 60/10 kVtransformere på 26 meter i bredden, se foto 3.1. Der vil
endvidere blive opstillet nogle master til anlægget med
en maksimal højde på 7,6 meter. Stationen vil stå på et
indhegnet areal og med omgivende beplantning optage cirka 10.000 m2.
Det er ud fra højden på den eksisterende bevoksning
vurderet, at stationen ikke vil blive synlig fra de nærmeste naboer eller fra Herningvej. Se også foto 3.3 af
en lignende station på Lervangvej.

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen

Vindressourcer og produktion
Projektområdet ved Nørhede til Hjortmose har gode vindressourcer med en beregnet middelvindhastighed på 7,8 meter pr. sekund i navhøjde, 92 meter over terræn, hvilket
svarer til et energiindhold på 4.225 kWh/m2/år.

Kort 3.3 Vindressourcerne

Produktionen fra de 22 nye vindmøller ved Nørhede
til Hjortmose er beregnet til cirka 212.000 MWh årligt.
Reference /4/ Vindmølleparkens elproduktion vil dermed kunne dække cirka 61.500 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys, der pr. husstand er på 3.448
kWh. Reference /5/
De 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose vil i deres tekniske levetid på 20 år producere 4.240.000 MWh.
Ved 0-alternativet er den årlige produktion cirka
25.000 MWh pr år, der svarer til elforbruget i cirka
7.250 husstande.

Energiindhold i vinden
i 100 meters højde
kWh/m2/år
4700 –
4167 – 4700
3633 – 4167
3100 – 3633
2567 – 3100
2033 – 2567
1500 – 2033
– 1500

Nedtagning af eksisterende vindmøller
Før de nye vindmøller kan idriftsættes, skal de eksisterende seks 1,75 MW vindmøller nedtages. Vindmøllerne vil blive nedtaget med henblik på genanvendelse på
en anden lokalitet. Vindmøllen vil blive adskilt og de
enkelte dele borttransporteret på lastvognstog. Fundamenterne vil blive knust. Hvis det mod forventning ikke er muligt, vil de blive sprængt. I det tilfælde vil der
blive lagt en sprængmåtte over fundamentet for at forhindre, at skærverne bliver spredt over omgivelserne.
Med en afstand til nærmeste naboer på minimum 500
meter vurderes rystelserne ved sprængning af fundamentet ikke at skade naboboligerne.
Betondele vil blive knust og genanvendt som vejmateriale ved anlæg og udvidelse af veje til de nye vind-

Vindmølleområde
Reference /6/

Tabel 3.2 Lastbiltransporter ved anlæg
Minimum
Nedtagning eksisterende vindmøller

Maksimum

75

150

Stabilt vejmateriale til nyanlæg

2.100

4.200

Beton og fundamentsdele

2.450

3.820

Mølledele
I alt

440

440

5.065

8.610

møller. Armering vil blive separeret og bortskaffet til
genanvendelse i henhold til affaldsregulativerne. Fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehat og tårn vurderes ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Ved fjernelsen vil der blive anvendt samme typer kraner, køretøjer og materiel, som bliver benyttet i forbindelse med
opstillingen. Stabilt vejmateriale bliver genanvendt i de
nye veje og arbejdsarealer. Nedgravede kabler og øvrige installationer bliver fjernet eller genanvendt til de
nye vindmøller.
Arealerne ved de eksisterende møller bliver reetableret som landbrugsjord. Et pløjelag på minimum 0,3 m
i samme beskaffenhed og bonitet som det omgivende
jordlag afslutter området, der efter et par års drift fremstår som oprindeligt. Demonteringen skønnes at vare
tre – fem uger, og påvirkningen af miljøet vil have nogenlunde samme karakter som i anlægsfasen. Demonteringen af henholdsvis vinger, møllehat og tårn vurderes ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko.

Anlægsarbejder
Hele anlægsfasen vil formodentlig strække sig over 5 – 8
måneder, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige til vindmøllerne er stillet op, tilsluttet elnettet og
sat i drift. Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.

Veje og arbejdsarealer
De første tiltag i projektområdet er etablering af de
nødvendige veje- og arbejdsarealer, som er angivet på
kort 3.1. Transport af de store mølledele og vejmaterialer foregår via veje, som bliver etableret med indkørsel
fra Lervangvej. Enkeltlæs med beton- og grus kan også
ankomme via eksisterende vindmøllevej til Hjortmose
vindmøllepark fra Novej 16. Eventuelle transportveje,
som er midlertidige, bliver fjernet igen, når alle vindmøllerne er stillet op.
De eksisterende markveje, som bliver genanvendt til
serviceveje, bliver om nødvendigt udvidet og forstær35

ket. Nye serviceveje bliver etableret i 5,0 til 5,5 meters
bredde med stabilt vejmateriale. Det kan eventuelt dreje
sig om nedbrydningsmateriale fra de tolv boliger, som
nedlægges, og de seks vindmøllefundamenter, som fjernes. I alt bliver der anlagt ca. 7.050 meter ny vej, samt
oprettet og forstærket 4.660 meter eksisterende veje.
I anlægsfasen bliver der ved hver mølleplads etableret et arbejdsareal på 2.500 til 3.000 m2 til opstilling af
vindmøllerne. Når anlægsfasen er overstået bliver arbejdsarealerne ved hver vindmølle reduceret til 2.500
m2. Herudover omfatter anlægsarbejderne etablering af
midlertidige arbejdsarealer til arbejdsskure, P-pladser
og kortvarig opbevaring af større vindmølledele. Midlertidige grusarealer, som ikke bliver anvendt i driftsfasen, bliver brudt op og bortkørt til genanvendelse.
Etablering af veje og arbejdsarealer indebærer for
hele projektet levering af cirka 41.800 m3 stabilt vejmateriale transporteret på cirka 2.100 – 4.200 lastbiler.

Fundamenter

store biler kan passere uden øget risiko for den øvrige
trafik på landevejene.

Nettilslutning
I anlægsfasen bliver der etableret ledningsgrave for henholdsvis nettilslutning og fjernovervågning. Hver enkelt
vindmølle bliver tilsluttet elnettet med kabel fra møllepladsen til koblingsstationen eller eventuelt direkte til
den nye 60/10 kV station ved Vantinggård, Herningvej
117. Det lokale elforsyningsselskab, RAH, udfører og
håndterer de deraf følgende problemstillinger, såsom
udpegning af tracé og tinglysning af ledningerne i perioden fra anmeldelse af byggeriet til anlægget er opført.

Tilslutning til offentlig vej
I hele driftsfasen foregår tilkørsel til alle vindmøllerne
fra Lervangvej eller Novej via serviceveje, som er beskre-

vet ovenfor. Se kort 3.1. Det vil for hele parken cirka dreje sig om en ugentlig kørsel i en mindre varevogn. Hvis
der bliver behov for transport af kraner eller store vindmølledele, vil transporten ske via Lervangvej. Eksisterende tilslutning til Novej ved Novej 16 skal ikke ændres,
idet kun enkeltlæs med beton eller grus vil få adgang.
Transformatorstationen vil have indkørsel fra enten
Herningvej ved eksisterende overkørsel ved Herningvej 115 til 117 eller fra Lervangvej via vindmøllevejene fra mølle nr. 3.
Der vil være behov for at anlægge nye svingbaner
ved venstresving på Lervangvej.

Støj
Støj i anlægsfasen vil primært stamme fra lastbiltrafikken og betonkanonerne. Anden støj vil stamme fra
kraner og arbejde med etablering af de tre fundamenter. I anlægsfasen er støjbelastningen fra projektområdet vurderet at være som fra en stor byggeplads.

Fundamenterne til hver vindmølle bliver etableret cirka
en måned før vindmøllerne bliver stillet op. Til et enkelt
vindmøllefundament bliver der normalt anvendt cirka
1.200 m3 armeret beton, hvilket omfatter cirka 110-171
læs beton og op til 2 – 3 vognlæs med øvrige fundaments
dele. Etablering af de 22 vindmøllefundamenter omfatter levering af materialer transporteret på 2.450 – 3.820
lastbiler.

Vindmøller
Opstilling af de 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose omfatter levering af vindmølledele transporteret på
cirka 440 lastvogne eller speci altransporter. Opstilling
af en enkelt vindmølle strækker sig normalt over 4 – 5
dage og indebærer anvendelse af to kraner.
Ved transporterne med store anlægsdele, som vinger, mølletårn og kraner, vil politiet blive orienteret,
så der bliver taget forholdsregler og opsat skilte, så de
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Foto 3.4 Binding af fundament til Vestas V112 ved Bækmarksbro.

3.3 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar

Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har ansvaret for driften og sikkerheden på anlægget, herunder at de gældende støjkrav er overholdt

Driftsaktiviteter
Aktiviteterne i driftsperioden omfatter normalt to serviceeftersyn om året ved hver af de 22 vindmøller. Derudover kan det i ekstraordinære tilfælde være nødvendigt at foretage justeringer, målinger eller test på vindmøllerne. Det daglige tilsyn på vindmøllerne bliver udført via fjernovervågning, og det er vurderet, at ovenstående aktiviteter i driftsfasen er så få, at de kun i meget begrænset omfang vil påvirke miljøet.
Omfanget af trafik til det eventuelle besøgscenter er
svært at vurdere, men vil næppe give nogen væsentlig
øget belastning set i forhold til den almindelige trafik
på Herningvej.

3.4 Reetablering efter endt drift
Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllen på afviklingstidspunktet forpligtiget til at fjerne alle anlæg i
et omfang, som svarer til de krav, som lokalplanen fastsætter. Det er i dag teknisk muligt at genanvende cirka
80% af vindmøllens dele, og inden for vindmøllernes
påregnede levetid, er det formodentlig muligt at genanvende alle materialer i vindmøllerne fuldt ud.
Demontering af vinger, møllehus og mølletårn foregår med samme antal kraner og køretøjer som ved opstilling i anlægsfasen. Fundamenterne til vindmøllerne bliver normalt fjernet ved knusning, hvor beton og
armering bliver adskilt, og derefter bortskaffet til genanvendelse i henhold til affaldsregulativet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Byggematerialer i serviceveje og arbejdsarealer bliver opgravet og genanvendt.
Kabler og øvrige nedgravede installationer bliver afkoblet fra netforbindelser og henligger spændingsløse
eller bliver opgravet og bortskaffet hos godkendt modtager med genbrug for øje. Demonteringen og reetablering vil formodentlig vare fire – seks måneder, og påvirkningen af miljøet er vurderet at have nogenlunde
samme karakter som i anlægsfasen.

3.5 Sikkerhedsforhold
Havari

Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper, som vil blive anvendt i projektet ved Nørhede til Hjortmose. Ifølge en
risikovurdering af vindmøller ved motorveje er sandsynligheden for at blive dræbt ved havari af en vindmølle af mindre betydning. For en 120 meter høj vindmølle placeret 100 meter fra motorvejen er risikoen 1
til 500 milliarder pr. kørt km. Reference /7/. I Nørhede
til Hjortmose bliver vindmøllerne placeret mindst 500
meter fra Herningvej, hvilket svarer til 3,3 gange totalhøjden, og risikoen er således langt lavere, end hvis
de stod 1 til 1,7 gange totalhøjden fra vejen.
I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certificeringsog godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse
med gældende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk
og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk
sikkerhed. For vindmøller, der ikke har en endelig godkendelse, vil der være en særlig tidsbegrænset godkendelse, som senere vil blive ændret til en egentlig typegodkendelse.
Der har i 2008 været et par større, spektakulære havarier af vindmøller omkring 600 kW i Danmark, formodentlig på grund af mangelfuld service. Blandt andet var der et havari på en vindmølle ved Halling den
22. februar 2008. Det har medført, at kravene til ser-

vice på vindmøllerne er blevet skærpet, så befolkningen
kan være sikker på, at bremsesystemer og øvrigt sikkerhedsudstyr bliver holdt i orden. Reference /8 og 10/
Generelt er vindmøller meget sikre, og endnu er ingen mennesker blevet ramt af dele, som er faldet ned
fra vindmøller, selvom der er rejst mere end 100.000
vindmøller i verden. Reference /8/. For de tidligste, små
vindmøller er der set vindmøller, hvor hele vingen på ti
meter er blevet kastet af vindmøllen ved meget høje omdrejningstal under løbskkørsel og smidt op til 400 meter
væk. Nye, større møller kører væsentlig langsommere
rundt, og derfor vil en hel vinge, eller dele af en vinge,
kastet fra en større mølle ikke kunne nå så langt ud.
Der har også været vinger, der er knækket af ved nominelt omdrejningstal, det vil sige normal drift, hvor
møllen har været i drift med generatoren tilsluttet. I
denne situation falder vingen ned på jorden i en afstand
fra møllen på 0 til 50 meter. Ved skaden på møllen ved
Halling, der skete i meget stærk blæst, blev vingerne
slået i stykker, og alle de store dele faldt ned mindre
end 100 meter fra møllen, men nogle lettere dele med
stort areal, der ville kunne skade en person, var i stand
til at flyve længere væk. Reference /8/
På baggrund af den lille sandsynlighed for havari har
en arbejdsgruppe nedsat af den tidligere regering under transportministeriet konkluderet, at den nuværende viden giver mulighed for at sætte et afstandskrav til
overordnede veje på 1 gang vindmøllernes totalhøjde.
Reference /9/. Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til service og med afstanden til naboboliger og
offentlige veje for projektet ved Nørhede til Hjortmose
udgør havari ikke nogen væsentlig risiko.

Isnedfald
Under særlige meteorologiske forhold kan is sætte sig
på vindmøllens vinger. I sådanne situationer vil der også sætte sig is på vindmøllens meteorologiske instrumenter, vindmåler og vindretningsviser.
Vindmøllen har sikkerhedsfunktioner, som overvåger, at de meteorologiske instrumenter fungerer kor37

rekt eller f.eks. er overisede. Fungerer instrumenterne
ikke, slår vindmøllens sikkerhedsfunktion til og stopper vindmøllen. Det er erfaringen, at vindmøller stopper ved overisning af de meteorologiske instrumenter,
før der er afsat is på vindmøllens vinger, som kan give
anledning til risiko under drift.
Når isen på de meteorologiske instrumenter igen er
smeltet, genstarter vindmøllen, og eventuel is på vingerne vil ryste af og falde til jorden. Isen vil således ikke blive slynget ud fra møllerne, men ganske tynde og
små flager kan til tider opføre sig som papirark i vinden.
Mens møllen er stoppet for overisning, og når den
genstarter, kan der teoretisk være en risiko for at blive
ramt af nedfaldende is, hvis man bevæger sig ind under
møllehuset eller vingerne. Der er ikke i den nyere vindkrafthistorie i Danmark registreret personskade som følge af nedfaldende is fra vindmøller. Reference /8/. Iføl-

ge reference /7/ er den maksimale kasteafstand stort set
1,7 gange vindmøllernes totalhøjde. Derfor er anbefalingerne i reference /9/ for afstand til veje og jernbaner på
grund af risikoen for isafkast de samme som for havari, 1 gang totalhøjden. Vindmøllerne er placeret mindst
601 meter fra nærmeste nabobolig. Desuden godt 500
meter fra Herningvej, cirka 150 meter fra Lervangvej og
700 meter fra Trehedevej. Vindmøllerne står på markarealer, hvor der kun færdes få mennesker. Det er samlet vurderet, at der ikke er væsentlig risiko for isnedfald.

Kemikaliespild
Vindmøllerne har en del olie og andre væsker i transformer, gear og bremser. Spild ved uheld eller utætheder opsamles i bakker under enhederne. Endvidere kan

der ved rensning af vindmøllerne forekomme forurenet vand og andre rensevæsker.
For at afværge forurening af omgivelserne kræver
Ringkøbing-Skjern Kommune, at vindmølleejerne udarbejder en beredskabsplan for uheld og drift, herunder vask af vindmøllerne, så forurenende væsker bortskaffes til godkendt modtager.

Brand
Brand i vindmøller er meget sjældne. Sker det, vil vindmøller med kabineinddækning af glasfiber, som er anvendt ved de aktuelle vindmøllertyper, kunne brænde,
og store, lette dele vil kunne falde brændende til jorden. Reference /8/

Trafik
I anlægsfasen vil trafikbelastningen primært forekomme i form af lastvognskørsel med byggematerialer og
tung specialtransport på blokvogne med dele til fundamenter og vindmøller. Af hensyn til trafiksikkerheden
vil politiet blive orienteret om anlægsarbejdets start og
omfang, så de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger,
som for eksempel skiltning, kan blive iværksat.
Specialtransport af møllekomponenter og øvrige materialeleverancer til og fra anlægsområdet vil foregå ad
ruter, som bliver afstemt med vejmyndighederne i kommunen, men herudover bliver der formentlig ikke behov for yderligere trafikforanstaltninger.
I driftsfasen bliver den normale til- og frakørsel minimal og bliver dermed vurderet til ikke at udgøre nogen væsentlig sikkerhedsrisiko. Såfremt det er nødvendigt med ekstraordinær kørsel med blandt andet mobilkraner eller blokvogne, vil trafiksikkerheden blive varetaget på lignende måde som i anlægsfasen.
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4 Landskabelige forhold
4.1 Indledning
Arbejdsmetode

Dette kapitel indeholder en registrering og en analyse
af det eksisterende landskab samt en vurdering af den
visuelle påvirkning fra de planlagte vindmøller.
Registreringen er udført på baggrund af kortmateriale, litteraturstudier og flere besigtigelser af landskabet omkring vindmølleområdet ved Nørhede til Hjortmose. Besigtigelsen er anvendt til at registrere forhold,
som ikke fremgår af kortmaterialet, herunder højder på
bebyggelser og bevoksning og en grundig afsøgning
af mulige udsigtspunkter i landskabet. Besigtigelserne
ved Nørhede til Hjortmose er udført i december 2011
og januar 2012.
Landskabsanalysen indeholder en tematisk gennemgang af de registrerede elementer i landskabet, - herunder terræn, bevoksning, bebyggelse, tekniske anlæg,
kulturhistoriske elementer og rekreative interesser. Elementerne er beskrevet og analyseret i særskilte afsnit,
hvor analysearbejdet omfatter en vurdering af elementernes karakteristika og på den baggrund, om de enkelte elementer medfører, at landskabet er sårbart over
for en visuel påvirkning fra de planlagte vindmøller.
Landskabsanalysen omfatter desuden en analyse af
de fremtidige forhold, såfremt mølleprojektet ved Nørhede til Hjortmose bliver realiseret. I den forbindelse er
der foretaget en overordnet synlighedsanalyse, forstået
som en udpegning af de områder eller punkter, hvorfra de planlagte vindmøller vil være synlige og dermed påvirke oplevelsen af landskabet. Vindmøllernes
design, antal og opstillingsmønster er afgørende faktorer for den visuelle oplevelse og påvirkning af landskabet. Eksisterende og planlagte vindmøller og deres
visuelle betydning er derfor beskrevet og vurderet som
en vigtig del af analysearbejdet, fordi det er et brugbart

værktøj til at aflæse de udarbejdede visualiseringer af
de 22 vindmøller ved Nørhede til Hjortmose.
Vurderingen af den visuelle påvirkning fra de planlagte vindmøller er udarbejdet på baggrund af visualiseringerne og landskabsanalysen, som er gengivet i
rapporten. Visualiseringerne viser, hvordan de ønskede vindmøller vil se ud i det eksisterende landskab, og
vurderingerne beskriver, om vindmøllerne virker dominerende eller forstyrrende i forhold til landskabets
karaktergivende elementer og landskabets skala, som
tilsammen er et udtryk for landskabets sårbarhed.
Påvirkningen af de udpegede fokusområder i kapitel 1 er vurderet i et særskilt og afsluttende afsnit, hvor
der også redegøres for værdien af disse områder i forhold til den generelle oplevelse af landskabet omkring
vindmølleområdet.

Afstandszoner
For at kunne systematisere landskabsanalysen i forhold
til vindmøllernes visuelle påvirkning er omgivelserne
til projektområdet ved Nørhede til Hjortmose inddelt i
tre afstandszoner; en nærzone tæt ved vindmøllerne, en
mellemzone og en fjernzone. Zoneinddelingen er anvendt til at udvælge særskilte elementer i landskabet i
forhold til den visuelle påvirkning fra vindmøllerne.
Zonernes udstrækning er fastlagt på baggrund af egne iagttagelser og lignende undersøgelser af vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter.
De tre afstandszoner omkring projektområdet ved
Nørhede til Hjortmose er vist på kort 4.2 og er som følger:

nes størrelse i forhold til andre elementer i landskabet
fremgår klart. Sigtbarheden har meget lille betydning.
I nærzonen analyseres elementer, hvor oplevelsen af
dem kan blive ændret eller forstyrret af de store vindmøller. Det drejer sig om byer og landsbyer, kirker og
særligt fremtrædende terrænformer.

Mellemzonen 4,5 – 10 kilometer
I mellemzonen virker vindmøllerne generelt mindre end
i nærzonen og virker også mindre dominerende. Det
store antal vindmøller kan dog betyde, at vindmøllerne oftere vil fremtræde dominerende. Beskueren oplever, i mellemzonen, samspillet med andre vindmøller
og opfatter større forskelle i vindmøllens design. Vindmøllernes størrelse kan være svær at opfatte, idet afstanden til dem kan være svær at vurdere. Bevoksning
og terræn er afgørende for, om vindmøllerne er synlige. Sigtbarheden spiller en stor rolle.
I mellemzonen registreres større landskabselementer, hovedfærdselsårer, udsigtspunkter og eksisterende vindmøller, som evt. kan opleves sammen med de
nye vindmøller.

Fjernzonen over 10 kilometer
I fjernzonen spiller terræn og sigtbarhed en afgørende
rolle. Vindmøllerne vil især være synlige fra kyster eller fra enkelte højdepunkter. I fjernzonen oplever man
især samspillet med andre vindmøller.
De tre zoner er indtegnet med en præcis afgrænsning
på kort 4.2, men i virkeligheden vil overgangen fra den
ene zone til den anden opleves i et mere glidende forløb, hvor vindmøllernes påvirkning gradvis ændrer sig.

4.2 Eksisterende forhold

Nærzonen 0 – 4,5 kilometer

Landskabets dannelse og terrænformer

I nærzonen er vindmøllerne dominerende, enkeltheder i vindmøllens design er tydelige, og vindmøller-

Landskabet omkring vindmølleområdet ved Nørhede
til Hjortmose er grundlæggende et resultat af næstsidste
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Kort 4.1 Landskabets dannelse
Morænelandskab
fra næstsidste istid,
overvejende lerbund
Morænelandskab
fra næstsidste istid,
overvejende sandbund
Hedeslette
Klitlandskab
Kunstig tørlagt areal
Marsk, afsat af tidevand
Marint forland
Vindmølleprojektområde

istids landskabsformende processer med efterfølgende
kystdannelsesprocesser. Skovbjerg Bakkeø er en markant og betydningsfuld landskabsform, der er karaktergivende for denne del af det vestlige Jylland. Skovbjerg
Bakkeø består af et stort morænelandskab og rummer
Vestjyllands højeste punkter med Trehøje og Tihøje,
der når op i godt 100 meters højde. Vindmølleområdet
ligger på den vestligste del af bakkeøen, hvor terrænet
er forholdsvis lavt, mens det stiger mod øst med flere
betydelige højdedrag. Landskabet gennembrydes af flere åer og mindre bække, hvoraf Hover Å og tilhørende
ådal fremstår som den mest markante.
Mod vest ligger den nordligste del af Ringkøbing Fjord
og længere mod nord de mindre fjorde Stadil Fjord og
Vest Stadil Fjord, der er dannet efter sidste istid, hvor materialevandringer har udlignet kysten og formet tangerne, og omskabt tidligere vige til indfjorde. Mellem Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord løber den betydelig Vonå i
et grønt bælte af marsk og eng. Terrænet er imellem og
omkring fjordene fladt og lavtliggende, indtil det møder bakkeøens højdedrag og varierende terrænformer.
Overgangen fra den flade landskab til den fligede
bakkeø skifter mellem at være markant med stigninger
i form af mindre tætliggende bakker og mindre markant med store bløde bakker.
Længst mod vest afsluttes landskabet af den lange
klitrække mod havet. Reference /1/ og /2/

Nærzonen

Reference /2/
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Overgangen mellem fladt terræn og bakkeø går midt
gennem nærzonen og vindmølleområdet. Mod vest finder man det flade terræn uden særlige terrænændringer. Mod øst starter bakkeøen og terrænet begynder at
variere med flere mindre højdedrag, specielt nord for
Ølstrup og omkring Mourier Petersens Plantage. Fra
de mindre højdedrag er der ofte udsigt over landskabet mod vest, og de nye vindmøller vil som de eksisterende præge oplevelsen af landskabet herfra.
Fra det mere flade landskab omkring og vest for No
oplever man det flade åbne landskab, hvor det ofte er

muligt at se langt. Herfra vil man ofte opleve vindmøllerne på den halvåbne flade.

Mellem- og fjernzonen
Landskabet i mellemzonen kan ligeledes opdeles i to
områder med hver deres overordnede karakteristika.
Mod vest omkring fjordene er det lave og flade landskab, der gennemskæres af bække og åer. Mellem Stadil Fjord og Ringkøbing Fjord ligger den tidligere ø
Holmsland. På grund af det lave og flade terræn bliver
især Stadil Fjord primært oplevet, når man er på ganske tæt hold.
Overgangen mellem det flade landskab og bakkeøen opleves ofte, hvor overgangen er markant i form af
fremtrædende terrænstigninger, men fra den flade slette i den sydlige del af mellemzonen oplever man ofte
terrænet som en højderyg, der ligger som en afgrænsende væg omkring det flade slettelandskab (se kort 4.1
og 4.6). Fra nordvest, øst for Stadil Fjord, er denne afgrænsning ikke så markant, da bevoksninger på kanten af bakkeøen, slører for oplevelsen af højdedragene.

Gennem mellem- og fjernzonen strækker sig flere
større højdedrag på Skovbjerg Bakkeø. Et større højdedrag strækker sig fra Dejbjerg Plantage i syd mod
nordøst til Brejning. Terrænet på højdedraget er varieret, men omkring Dejbjerg Hede og Øster Lem Hede stiger det markant, og her har man en langstrakt udsigt over landskabet mod vest og nordvest. Fra et andet
højdedrag, der strækker sig i østvestgående retning fra
midten af Hoverdal Plantage til Omme Bakker i øst, er
der udsigt til de eksisterende vindmøller i projektområdet, specielt fra området syd for Hoverdal Plantage
og omkring Omme Bakker.

Konklusion
I store træk vil vindmøllerne blive oplevet fra to landskabstyper. Fra højdedragene, hvor terrænet er mere eller mindre varieret, eller fra det flade lavtliggende landskab.
På grund af anlæggets udstrækning vil det ofte være helt eller delvist synligt, og dermed præge landskabet. De to landskabstyper, der overordnet er beskre-

Foto 4.1. Foto taget mod vest fra kilen af større uforstyrret landskab, der ligger mellem Ølstrup og Spjald.

vet ovenfor, vil ikke blive påvirket ens, da oplevelsen
af vindmøllerne vil være forskellig på grund af landskabernes forskellige karakter. I nærzonen kan det specielt være området omkring Hover Å der kan opleves
sårbart, mens det resterende landskab har en større robusthed over for det store anlæg.
Fjordlandskabet ved Stadil Fjords kyster kan dog være særligt sårbart, hvor man ser hen over vandet mod
projektområdet, specielt fra Hindø. Dette sker dog på
grænsen til fjernzonen og vindmøllerne vil, hvis de er
synlige, fremstå meget små.
I afsnit 4.4 er det undersøgt og vurderet, om oplevelsen af landskabet omkring vindmølleområdet med
vægt på de før beskrevne områder og landskabstyper,
bliver påvirket af de planlagte vindmøller.

Større uforstyrret landskab
Nord og øst for vindmølleområdet ligger et større område, der er udpeget som større uforstyrret landskab.
Det større uforstyrrede landskab omfatter de store indlandsklitter med plantager og heder på Skovbjerg bakkeø fra Ulfborg til Hover Å med en mindre tunge mellem Ølstrup og Spjald, der stopper lidt nord for Herningvej. Se kort 1.3 i kapitel 1. Yderkanten af det større
uforstyrrede landskab ligger inden for mellemzonen til
vindmøllerne ved Nørhede til Hjortmose. Fra store dele af yderkanten af det større uforstyrrede landskab er
det i dag muligt, at opleve vindmøller som står udenfor
det større uforstyrrede landskab. Med de nye vindmøller vil oplevelsen af vindmøller i landskabet blive forøget, idet vindmøllerne vil være synlige fra store dele
af yderkanten af det større uforstyrrede landskab. Afstanden til det større uforstyrrede landskab, der stopper omkring Hover Å er dog forholdsvis stor, så det er
sandsynligt, at oplevelsen af vindmøllerne ved Nørhede til Hjortmose fra de fleste steder ikke vil være så
markant. Kilen af større uforstyrret landskab, der går
ned mellem Ølstrup og Spjald, ligger dog noget tættere på grænsen til nærzonen. Foto 4.1 der er taget mellem Ølstrup og Spjald, viser et typisk billede af, hvor41

dan landskabet ser ud i dette område. Billedet er taget på en diset dag, men det var på dette sted muligt at
se de eksisterende vindmøller i Nørhede og de to små
vindmøller ved Ølstrup. Oplevelsen af det omkringliggende landskab er altså i dag let præget af vindmøller.
Med de nye vindmøller vil landskabet få et yderligere
teknisk præg. Reference /3/

Bevoksning
Generelt følger bevoksningen inddelingen af de to landskabstyper. På bakkeøen er der generelt en del bevoksning i form af mange plantager og levende hegn, mens
der i det flade lave terræn omkring fjordene er få plantager. Den øvrige bevoksning består hovedsageligt af
levende hegn i landbrugsområderne og helt ude i fjernzonen af bevoksning omkring sommerhusområderne.

Nærzonen
I nærzonen er der mange store plantager og mindre
skovbevoksninger samt en del levende hegn. Bevoksningen medfører, at udsynet over landskabet varierer,
således at man ved færdsel i området skifter mellem at
kunne se langt og færdes langs skærmende bevoksning
uden udsigt. Undtaget er dog området omkring Novej,
vest for vindmølleområdet og omkring No Stampe lige nord for vindmølleområdet. I de områder er bevoksningen sparsom, og der er rimeligt åbent.
De store plantager er markante i landskabet ved færdsel
tæt på dem. Ofte skal man dog ikke særligt langt væk, for
at de ikke længere er et markant landskabselement. Fra
højdedragene, hvor man færdes oppe i terrænet, opfattes
de dog oftere som et større sammenhængende element,
mens de fra det flade landskab ofte falder sammen med
den øvrige bevoksning som en mørk linje i horisonten.

Mellem- og fjernzonen
Mellem- og fjernzonen er ret markant opdelt, idet der
er en del større og mindre sammenhængende bevoks42

ning og en del levende hegn på højdedragene på bakkeøen, mens der er langt mindre bevoksning i det flade
landskab. Dette forhold bliver mere markant, jo længere man kommer vest på. I mellemzonen finder man den
store Dejbjerg Plantage mod sydøst og mod nord den
store Hoverdal Plantage, som med sin størrelse skærmer for udsyn til vindmøllerne fra store dele af den
nordlige mellemzone.

Konklusion
Bevoksning virker som regel afskærmende i forhold
til vindmøller, og ofte vil mindre sammenhængende
bevoksninger kunne skjule et vindmølleanlæg. I dette
tilfælde strækker anlægget sig over så store afstande,
at bevoksningen i højere grad vil bevirke, at man ikke
oplever hele anlægget, men blot dele af det.
I afsnit 4.4 vil det blive vurderet hvordan bevoksningen påvirker synligheden af anlægget og om vindmøllerne påvirker oplevelsen af bevoksningen som landskabselement, som for eksempel plantagerne.

Bebyggelse
I området omkring vindmølleområdet ved Nørhede til
Hjortmose ligger der både mindre og mellemstore byer. Udover bysamfundene består bebyggelserne oftest
af enkeltliggende gårde eller huse langs de rette veje i
det åbne land.
Ved besigtigelse af bydannelserne er det undersøgt,
om der er udsigtslinjer fra de ydre bygrænser i retning
mod vindmølleområdet, og om vindmøllerne ved Nørhede til Hjortmose kan påvirke oplevelsen af byernes
visuelle sammenhæng med det omgivende landskab.

Nærzonen
Inden for nærzonen ligger tre mindre byer No, Ølstrup
og Højmark. Der er en kirke i hver af disse byer.
No ligger i det flade landskab cirka 1,3 km nordvest
for vindmølleområdet. Der er en del bevoksning i den

nordlige del af byen, mens den sydlige og sydøstlige
del er mere åben.
Ølstrup ligger på et varieret terræn der falder mod Ølstrup Bæk sydvest for byen. Byen ligger omkring 2,5 km
øst for vindmølleområdet, og er omkranset af en del bevoksning, der ofte skærmer for udsyn over landskabet.
Højmark ligger knap 3,5 km syd for vindmølleområdet på en flig af Skovbjerg Bakkeø. Byen ligger godt
20 m højere end No og Ølstrup med det højeste punkt
omkring 35 m over havet.
På grænsen til mellemzonen ligger Ringkøbing med
den nordøstligste del af byen inden for nærzonen. Denne del af Ringkøbing rummer både boligkvarterer med
villaer og etagebyggeri samt et større industriområde.
Omkring boligområderne i den sydlige del af byen er
der rimeligt lukket mod det åbne landskab i form af bevoksning. Det har ved en grundig besigtigelse af den
sydligste del af byen ikke været muligt at finde steder
med udsigt over landskabet mod øst og nordøst. Fra boligområdet ved Rindum, der ligger højt, er der afskærmet med en høj støjvold mod ringvejen øst for området.
Ud over byerne ligger der en del spredte gårde og
huse langs vejen samt større eller mindre samlede bebyggelser, bestående af huse og gårde i samlede grupper inden for et mindre område. De samlede bebyggelser har ofte en stedbetegnelse, som for eksempel Nørhede syd for Herningvej.

Mellem- og fjernzonen
Bydannelserne i mellem- og fjernzonen ligger forskelligt i landskabet, og terræn og bevoksning vil være afgørende for, om hele eller dele af anlægget er synlige fra
byerne. Fra udkanten af de byer der ligger højt placeret
på Skovbjerg Bakkeø, som Spjald og Finderup, kan der
være udsigt over landskabet mod vindmølleområdet.
Fra byerne i det flade landskab vil udsynet mod vindmølleområdet oftere være afskærmet af bevoksning eller andre afskærmende elementer. Dette vil sandsynligvis være tilfældet i Kloster, Hee og Tim, mens det
fra yderkanten af Velling sandsynligvis vil være muligt at se vindmøllerne.

Kort 4.2 Eksisterende forhold og afstandszoner 4,5 og 10 kilometer

Projektområde
Vindmøller 10 - 450 kW
Vindmøller 450 - 1500 kW
Planlagte MW-vindmøller
Afstandszonens grænse
Mål:

I den vestlige og sydlige del af fjernzonen ligger flere sommerhusområder. En del af sommerhusene langs
vestkysten ligger i klitterne med udsigt mod øst over
Ringkøbing Fjord og fjordlandskabet, og de bagvedliggende højdedrag, hvor vindmøllerne omkring Ringkøbing vil være synlige.

Konklusion
Der er tre mindre bysamfund i vindmølleområdets nærzone, som især kan blive visuelt påvirket af de planlagte vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Det drejer sig
om No, Ølstrup og Højmark. Endvidere er der en del
fritliggende boliger, der i større eller mindre grad vil
få udsigt til vindmøllerne, både helt tæt på vindmølleområdet, men også længere ude i nærzonen. I afsnit 4.4
er det vurderet, om vindmøllerne vil påvirke udsigten
fra de tre byer, og om vindmøllerne vil påvirke oplevelsen af byernes visuelle sammenhæng med det omgivende landskab. I kapitel 5 er udsigten fra de nærmeste boliger vurderet.

Tekniske anlæg
Infrastruktur
4,5 km

10 km

Det er undersøgt, om der er tekniske anlæg der præger landskabets karakter, og for vejenes vedkommende giver udsigt til vindmøllerne for mange færdende.
Veje
Syd for vindmølleområdet ved Nørhede til Hjortmose
passerer Rute 15, Herningvej, der mellem Videbæk og
Ringkøbing løber på en lang lige strækning omkring
500 m fra de sydligste vindmøller. Vest for vindmølleområdet passerer Novej, hvorfra der er meget åbent mod
vindmølleområdet. Herningvej og Novej er de mest befærdede veje, mens øvrige veje i nærområdet er mindre veje. Mod syd fortsætter rute 28 mod Skjern forbi
Højmark. Både nord og syd for Højmark er der på højtliggende strækninger udsigt mod vindmølleområdet.
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Eltracé
Der er en enkelt højspændingsledning, som passerer
gennem vindmølleområdets nærzone. Ledningen er en
60 kV luftledning, som passerer syd for vindmøllerne.
Afstanden fra den nærmeste vindmølle til ledningen
er omkring 130 meter.
Andre tekniske elementer
På hjørnet af Rute 15, Herningvej og Lervangvej
ligger Dangrønt med en stor silo og skorsten. Siloen
markerer sig vidt omkring i landskabet. Den kan
endda ses helt fra Hvide Sande omkring 19 km borte.

Eksisterende vindmøller
Nærzonen

I nærzonen er der registreret 14 eksisterende vindmøller,
hvoraf de seks står i projektområdet og vil blive nedtaget, hvis projektet realiseres. Inden for 28 gange totalhøjden fra de nye vindmøller (4.200 m) står 8 eksisterende vindmøller. Se tabel 4.1 De 2 vindmøller ved Ølstrup bliver fjernet inden for en kort tidsperiode. Hverken vindmøllerne ved Ølstrup eller Højmark kan udskiftes ifølge kommuneplanen, hvorfor også vindmøllerne
ved Højmark vil forsvinde formentlig inden for 10 år.
De seks vindmøller inden for projektområdet står i to
grupper på tre vindmøller, der er placeret i en ligesidet
trekant. Afstanden mellem de to grupper er knap to km.
De to grupper opleves ofte sammen i landskabet, men
er oftest lette at adskille fra hinanden. Vindmøllernes
størrelser passer skalamæssigt godt i landskabet. Vindmøllernes opstillingsmønster i en trekant betyder at opstillingsmønstret fra de fleste vinkler er svært at aflæse.
Mellemzonen
I mellemzonen er der registreret 94 eksisterende vindmøller, hvoraf de 52 står i en park med 65 vindmøller
i Gestenge. Se tabel 4.2
Konklusion
Afstanden mellem de planlagte vindmøller ved Nørhede til Hjortmose og de eksisterende vindmøller ved
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Tabel 4.1 Eksisterende vindmøller i nærzonen
Retning Antal Afstand

Lokalitet

Effekt

Totalhøjde

N

3 stk.

ca. 2,5 km

Lyngsmose

2,3 MW

127 m

NØ

2 stk.

ca. 3,6 km

Ølstrup

200 kW

41,5 m

3 stk

Nørhede *

1750
kW

100 m

3 stk.

Hjortmose*

1750
kW

100 m

Højmark

660 kW

73,5 m

SØ

3 stk.

ca. 3,6 km

* Nedtages ved realisering af projektet.

Tabel 4.2 Eksisterende vindmøller
i mellemzonen

Lyngsmose, Ølstrup og Højmark er mindre end 28 x
totalhøjden, og i henhold til vindmøllecirkulæret er
det undersøgt og vurderet, om det samlede udtryk er
landskabeligt betænkeligt. I afsnit 4.4 er det blandt andet vurderet, om de planlagte vindmøller fremstår som
et særskilt anlæg i de områder og standpunkter, hvor
man i samme synsfelt kan se eksisterende vindmølleanlæg. Hvor vindmøllerne ved Nørhede til Hjortmose
vil blive oplevet i sammenhæng med øvrige eksisterende vindmøller, der står længere væk end 28 x totalhøjden, vil det samlede udtryk endvidere blive vurderet i
afsnit 4.4. Det drejer sig specielt om vindmøllerne ved
Vognkær og Lem Kær.

Planlagte vindmøller

Retning Antal Afstand

Lokalitet

Effekt

Totalhøjde

NØ

3 stk.

ca. 7 km

Langager
Gårde

660 kW

73,5 m

Ø

4 stk.

ca. 5 km

Rudmose

1,8 MW

125 m

Ø

3 stk.

ca. 9 km

Fuglehøj

660 kW

68,5 m

S

1 stk.

ca. 7,4 km

Lem øst

660 kW

62,5 m

S

1 stk.

ca. 7,6 km

Lem vest

225 kW

45 m

S

65
stk*

ca. 8,6 km

Gestenge

225 kW

46 m

S

4 stk.

ca. 8 km

Velling
Mærsk

225 kW

45 m

S

11
stk.

ca. 4,7 km

Lem Kær

3 MW

149,9 m

SV

1 stk

ca. 4,5 km

Velling

11 kW

24,5 m

SV

1

ca. 4,6 km

Vesttarp

225 kW

44,5 m

V

1 stk.

ca. 6,6 km

Ringkøbing

55 kW

25 m

V

5 stk.

ca. 6,7 km

Vognkær

3 MW

125 m

NV

1 stk

ca. 6,4 km

Bjergland

75 kW

31 m

NV

3 stk

ca. 9,6 km

Tim**

3,6 MW

133,5 m

* Hvoraf de 52 stk. står inden for mellemzonen.
** Er ved at blive udskiftet med seks vindmøller med
totalhøjde på op til 149,9 m. De fire vil stå inden for
mellemzonen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i november 2011
vedtaget planer om at udskifte tre eksisterende 144 m
vindmøller ved Tim med seks vindmøller på en række med totalhøjde på op til 149,9 m. På visualiseringer
hvor vindmøllerne ved Tim er synlige, er de seks planlagte vindmøller visualiseret og de tre eksisterende er
fjernet, da udskiftningen ved Tim forventes at være
gennemført i 2012.

Kulturhistoriske elementer
Efter istidens formdannende processer er ændringer i
landskabet primært forårsaget af menneskelig aktivitet. Næsten overalt i Danmark finder man menneskeskabte spor og dermed et kulturlandskab, der kan fortælle nutiden og fremtiden om den historiske udvikling.
Registreringen og landskabsanalysen af de kulturhistoriske elementer ved Nørhede til Hjortmose omfatter særlige værdifulde kulturmiljøer, kulturhistoriske
bevaringsværdier, kirker i vindmølleområdets nærzone, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger. Se
kort 4.3 og 4.4.

Kulturhistorie og kulturmiljøer

Kort 4.3 Kirker, kirkeomgivelser og kultur
No Kirke

Ølstrup Kirke

Oldtidsveje

n

Ørnhøjbanens trace

Kulturhistorisk bevaringsværdi
Værdifulde kulturmiljøer

Ny vindmølle
Mål:

1:50.000

Kirker i nærzonen
For at sikre de danske kirker og deres nærmeste omgivelser er der i naturbeskyttelsesloven fastsat en kirkebeskyttelseszone omkring alle kirker på 300 meter. Derudover er der i Kommuneplan 2009-2021 for
Ringkøbing-Skjern Kommune udlagt kirkeaftaleområder ved de kirker, som har særlig landskabelig værdi som kulturhistoriske elementer. Beskyttelseszonen
og kirkeaftaleområderne skal forhindre, at den visuelle oplevelse af kirkerne bliver forstyrret af nye indgreb
så som nyt byggeri og tekniske anlæg. De kirker, som
ligger i vindmølleområdets nærzone, er kirkerne i No,
Ølstrup og Højmark

Kirke og kirkebyggelinje

Kirkeaftaleområder

Fra Ringkøbing via No og Ølstrup til Spjald løber Ørnhøjbanens gamle trace godt en kilometer fra vindmølleområdet. Området er ifølge Kommuneplan 2009-2021
udpeget til kulturhistoriske bevaringsværdier og værdifulde kulturmiljøer. Dele af traceet anvendes i dag
som vandrerute. Se også afsnittet Rekreative interesser.
Øvrige kulturmiljøer knytter sig hovedsageligt til
Velling Plantage, Femhøjsande Plantage og No Plantage og er ofte udpeget på grund af kulturelle bebyggelser, gravhøje eller andre mindre landskabselementer, der ligger inde i plantagerne.
Fra Dejbjerg Plantage til Hoverdal Plantage løber
Oldtidsvejen omkring to kilometer øst for vindmølleområdet. Dette forløb er ligeledes udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Oldtidsvejen markeres blandt andet
ved et bånd af gravhøje, der ligger langs forløbet. Vindmøllerne vil være synlige i landskabet fra dele af Oldtidsvejen. Oplevelsen af Oldtidsvejens forløb vil ikke
blive påvirket af vindmøllerne. Reference /3/

Højmark Kirke

No Kirke
No Kirke ligger omkring to kilometer nordvest for vindmølleområdet i den nordvestligste del af No by. Den lille kirke, der er bygget af røde mursten, har et relativt
lavt tårn og skifertag på hele bygningen.
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Der står træer ved indgangen til kirken og omkring
bygninger på den modsatte side af vejen. Udsyn til
vindmøllerne vil sandsynligvis være afskærmet af bevoksningen.
Kirkens tårn er ikke særlig højt, og da kirken ligger
omgivet af en del bevoksning, er den sjældent synlig fra
det omkringliggende landskab. Der er ikke fundet stedet steder, hvorfra kirken ligger markant i landskabet.
Ølstrup Kirke
Ølstrup Kirke ligger omkring tre km nordøst for vindmølleområdet i den sydøstligste del af Ølstrup by. Kirken har granitkvadre i bunden og er ellers hvidkalket
og blytækt, dog med tegltag på tårnet.
Indgangen til kirkegården og kirken kan ske fra både syd og nord. Selve kirkegården er opdelt i to niveauer, hvor den vestligste del består af et cirkelformet område, der er hævet omkring fire meter over den øvrige
kirkegård og gadeplan. Punktvis bevoksning på det hævede niveau skærmer delvist for udsyn mod vest og sydvest. Fra den sydligste del af det cirkelformede plateau
har man mellem og igennem bevoksningen udsyn over
den sydvestligste del af Ølstrup. Dette forekommer specielt i vinterhalvåret, mens der i den del af året, hvor der
er løv på træer og buske, vil være langt mindre udsyn.
Kirken ligger ikke markant i landskabet.
Højmark Kirke
Omkring fire km syd for vindmølleområdet ligger Højmark Kirke højt placeret i landskabet. Kirken er bygget af granitkvadre og er blytækt bortset fra det yngre
tårn, der er hvidkalket med tegltag. Kirken og udsigten fra kirkegården er orienteret mod syd, hvor landskabet falder i store bølger mod Boling bæk, for at stige på den modsatte side mod Lem. Udsyn fra kirke og
kirkegård er mod nord afskærmet af store træer, der
står spredt langs kirkegårdens stendige samt by og bevoksninger i haver i Højmark.
Højmark Kirke er med sin beliggenhed på højdedraget, der topper omkring Øster Lem Hede og Dejbjerg
Hede, ofte synlig og ligger markant i landskabet set fra
syd og til dels fra øst. Reference /1/
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Konklusion
Højmark Kirke ligger åbent og markant i landskabet når
man oplever den fra syd. Fra Skjernvej, Rute 28 og øvrige
veje omkring den, oplever man på en strækning syd for
Højmark kirken i landskabet. Ved ankomst til Højmark
fra øst ligger kirken ofte markant i det bakkede landskab.
I afsnit 4.4 er det undersøgt og vurderet om vindmøllerne er synlige fra disse punkter, og det er vurderet om
vindmøllernes visuelle påvirkning vil forstyrre oplevelsen af kirken som kulturhistoriske elemente i landskabet.

Fortidsminder

Foto 4.2 No Kirke

Foto 4.3 Højmark Kirke.

Foto 4.4 Ølstrup Kirke

Foto 4.5 Det cirkelformede plateau på kirkegården ved
Ølstrup Kirke set fra vest.

Af synlige fortidsminder er det fortrinsvis gravhøje
som forefindes i Danmark, mens øvrige arkæologiske
fund ikke efterlader sig synlige spor.
Der findes tre fredede fortidsminder i eller nær vindmølleområdet, hvoraf de 2 ligger nær de tre eksisterende
vindmøller ved Nørhede på kort 4.4. De nye vindmøller vil komme til at stå mere eller mindre på hver side
af de tre gravhøje. Se kort 4.4. Den nordligste af de to

østligste gravhøje er den mest anseelige, men man skal
dog færdes ganske tæt på gravhøjen, før den er synlig i
landskabet, og det er ikke muligt at se den fra de større
omkringliggende veje. Gravhøjen fremstår som et landskabselement i samspil med flere beskyttede sten og
jorddiger i nærområdet, der bliver omtalt i næste afsnit,
se foto 4.6. Den sydligste af de to gravhøje ligger inde
i noget bevoksning, og er ikke synlig fra det omkringliggende landskab. Den vestligste, der ligger i udkanten af et mindre hedeområde, er også rimeligt uanseelig og kan kun observeres på helt tæt hold.
Jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg
vil være omfattet af Museumslovens § 27 (LBK nr. 1505
af 14. december 2006). Reference /4/.
Afstandskrav til alle tre gravhøje er overholdt, så der
hverken står en vindmølle eller er vingeoverslag inden
for beskyttelseslinjen på 100 m.
I forbindelse med debatfase har Ringkøbing-Skjern
Museum gjort opmærksom på, at der i området er overpløjede gravhøje og bopladser fra ældre stenalder. Museet vil derfor på det kraftigste anbefale en forundersøgelse.
Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte RingkøbingSkjern Museum på et tidligt tidspunkt i projekteringen.

den tid. Samtidig har man herfra udsigt over landskabet mod vest, hvor man kan se rigtig langt.
Digerne bliver ikke berørt af vindmøllerne eller deres
adgangsveje, men enkelte vindmøller vil blive placeret i
eller i nærhed til de landskabsrum, som digerne danner.
Adgang til de østligste vindmøller vil ske via eksisterende møllevej, Lervangvej, der løber mellem diger og gennem beskyttelseszonen for den nordligste af
de to østlige gravhøje. De eksisterende veje vil sandsynligvis være brede nok, men hvis det alligevel bliver nødvendigt at udvide dem, skal det ske modsat diger og gravhøj, således de ikke bliver berørte. Hvis det

bliver nødvendigt at udvide vejen inden for gravhøjens
beskyttelseszone, vil det kræve en dispensation, men
det forventes ikke at vejen skal udvides på dette sted.

Konklusion
De beskyttede sten og jorddiger samt de tre fredede
gravhøje i vindmølleområdet vil blive visuelt berørt af
vindmøllerne, men der vil ikke være en fysisk påvirkning af de kulturhistoriske elementer. I afsnit 4.4 vil det
blive vurderet, hvor vidt vindmøllernes visuelle påvirkning har betydning for oplevelsen af landskabsrumme-

Beskyttede sten og jorddiger
Der er registret flere jorddiger i selve vindmølleområdet, som jævnfør Danmarks Miljøportal er beskyttet i
henhold til Museumsloven.
I den østligste del af vindmølleområdet ligger en del
velbevarede sten- og jorddiger. Digerne skaber i samspil med terræn og bevoksning nogle fine rumlige oplevelser. Se kort 4.4 og foto 4.6.
Den rumlige oplevelse får man primært ved færdsel i selve rummene, mens de fra det omkringliggende landskab er mindre markante. Den nordligste af de
to østlige gravhøje ligger i forbindelse med digerne, og
her opstår et fortællende samspil af elementer fra en an-

Nordligste af to østlige gravhøje

Foto 4.6 Langs Lervangvej nord for den nordligste af de to østlige gravhøje er diget bevokset med høje træer.
Bag diget anes gravhøjen.
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ne som de kulturhistoriske elementer danner, samt om
vindmøllerne vil påvirke de enkelte kulturelementer.

Kort 4.4 Beskyttede diger og fortidsminder

Beskyttede diger
Arbejdsareal

Rekreative interesser
De rekreative interesser i nærzonen knytter sig primært
til gåture i området og de omkringliggende plantager,
hvor der er flere større og mindre stier.
Man kan blandt andet vandre på en del af Ørnhøjbanens gamle trace, som en del af Ølstrupturen. Se kort
4.5. Vindmøllerne vil sandsynligvis være synlige fra
størstedelen af denne vandrerute og ligeledes fra det øvrige trace mellem No og Ølstrup. På visualisering A, i
kapitel 5, fra Trehedevej 14 og visualisering 9 i dette
kapitel, er det muligt at danne sig et overordnet indtryk
af vindmøllernes visuelle påvirkning på landskabsoplevelsen ved færdsel på ruten.
I den sydøstlige del af No Plantage ligger Æblehavens Camping. Campingpladsen er omgivet af plantagen, og der er på forespørgsel blevet tilkendegivet, at
der ikke er steder, hvor der er specielt åbent mod vindmølleområdet.
Ved Klitmose øst for No Plantage og campingpladsen ligger et privat rekreativt område omkring et anlæg med to mindre søer. Det er et idyllisk og velholdt
lille sted med redekasser til ænder og bord- og bænkesæt. Herfra er der udsigt mod vindmølleområdet. På
baggrund af visualisering nummer 11 er det i afsnit 4.4
vurderet, om vindmøllerne vil påvirke naturoplevelsen.
Sydvest for No ligger Laubjergs Planteskole og Rosenhave. I haven finder man flere end 5000 forskellige
roser, flere skulpturer samt en lille spiseplads til medbragt mad. I forbindelse med rosenhaven ligger planteskolen. Ved ankomst fra øst fra Borkvej, er der frit
udsyn over landskabet mod vindmølleområdet og de
to eksisterende vindmøllegrupper, men omkring parkeringspladsen mod øst står et hegn af træer og buske, som skærmer for udsigten. Omkring rosenhaven
er der hække og hegn, da der er forsøgt at skabe læ for
de forholdsvis sårbare planter, og her er udsynet meget begrænset.
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Ny adgangssvej
Adgangssvej forstærkes
og eventuelt udvides
Eksisterende møllevej for
enkeltlæs med beton og grus
Fredet gravhøj og
fortidsmindebeskyttelseslinje
Ny vindmølle
Eksisterende vindmølle
Mål:

1:25.000

Af øvrige rekreative interesser uden for nærzonen, der
kan blive påvirket af vindmøllerne, vil det oftest være højdepunkter med udsigt over landskabet samt sommerhusområderne langs vestkysten og øst for Ringkøbing Fjord.

Konklusion
Der er få rekreative interesser i området, og det vil sandsynligvis primært være de steder, hvor man færdes for at
opleve landskabet, at der vil være en visuel påvirkning. I
afsnit 4.4 er det undersøgt og vurderet, om de planlagte
vindmøller ved Nørhede til Hjortmose visuelt vil påvirke de rekreative interesser i området. For steder, hvor det
er fundet relevant, er de fremtidige forhold visualiseret.

niske anlæg er elementer, som indgår i en samlet oplevelse af landskabets karakter.
I området ved Nørhede til Hjortmose danner disse
landskabselementer tilsammen to overordnede karakteristiske landskabstyper. Mod vest er det det flade åbne
sletteland omkring og mellem fjordene, hvor der ikke er
meget bevoksning. Her er ofte kilometerlange udsigter.
Mod øst ligger det varierede bakkeølandskab, der
stiger roligt og blødt op til højder på omkring 100 meter. Her er landskabet varieret i form af større og mindre højdedrag, der ligger i et ellers jævnt bølget terræn,

som man eksempelvis kan finde i og omkring projektområdet. Terrænet og de mange plantager og mindre
sammenhængende bevoksninger skaber et mere lukket
landskab, der dog kan åbne sig med langstrakte udsigter over landskabet.
Overgangen mellem de to landskabstyper opleves
mod syd, øst for Lem, temmelig markant, idet terrænet
på bakkeøen stiger markant og danner en slags væg. I
området ved Nørhede til Hjortmose er overgangen langt
blødere og derfor ikke så markant.

Landskabets karakter
Landskabets karakter og visuelle udtryk er et resultat
af landskabselementerne, som er beskrevet i de forudgående afsnit. Terræn, bevoksning, bebyggelse og tek-

Kort 4.5 Ølstrupturen

Foto 4.7 Parkeringsplads ved Laubjergs Planteskole og Rosenhave mod vindmølleområdet. Bag fotografen ligger rosenhaven. Mellem bevoksningen kan man i dag skimte vindmøllerne ved Hjortmose i vinterhalvåret. Det er ikke muligt at se
vindmøllerne på fotoet.
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Landskabets skala
Landskabets skala er en afgørende faktor for en harmonisk indpasning af de planlagte vindmøller. Jo større skala, jo bedre indpasning.
Det åbne flade sletteland omkring fjordene har en
stor skala. På bakkeøen kan skalaforholdet variere fra
at være et landskab med en mindre skala til at være et
landskab med en stor skala. I området ved Hover Å
omkring Hover og Hover Kirke har landskabet en forholdsvis lille skala. Fra højdedragene, hvor der ofte er
mange plantager og levende hegn, har landskabet en
mellemstor skala, mens det i området omkring No og
Hee har en stor skala. I områder med bebyggelse og bevoksning i form af haveanlæg samt i byerne har landskabet en mindre skala.
De nye vindmøller bliver placeret i overgangen mellem det flade sletteland omkring fjordene og bakkeøen, hvor terrænet begynder at hæve sig og være bølget og bakket.
Generelt kan man sige at landskabet i den vestlige
del af vindmølleområdet har en stor skala, mens det i
den østlige del har en mellemstor skala.

Landskabets sårbarhed
Landskabets sårbarhed afhænger af landskabets skala
og mængden af synlige historiske, geologiske og naturmæssigt værdifulde elementer.
På baggrund af registreringen og landskabsanalysen,
er det vurderet, at det omkringliggende landskab er et
robust landskab. Dog er det vurderet, at der i det helt
nære område ved Nørhede, hvor der findes en del velbevarede og beskyttede sten- og jorddiger er skabt nogle landskabsrum, der betyder at landskabet får en mindre skala og en vis sårbarhed. Om dette bliver påvirket af de store vindmøller vil blive vurderet i afsnit 4.4.
Påvirkningen af overgangen mellem bakkeø og det
flade landskab imellem og omkring fjordene kan være sårbart, men da overgangen ikke er markant i dette
område vil den ikke blive påvirket.
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4.3 Fremtidige forhold

Synlighed af vindmølleprojektet
På baggrund af kortanalyser, se kort 4.6, og besigtigelse af området ved Nørhede til Hjortmose er det vurderet, at de planlagte vindmøller vil være synlige fra de
fleste åbne områder i nærzonen, bortset fra steder inde i eller på modsatte side af en plantage, som for eksempel syd for Mourier Petersens Plantage. Vindmøllerne vil specielt være synlige og sjældent afskærmet
af bevoksning eller andet i området mellem Herningvej og Hover Å. Anlæggets størrelse og udstrækning
både vertikalt og horisontalt medfører, at anlægget ofte vil være helt eller delvist synligt
I mellemzonen vil vindmøllerne ofte være synlige
fra det flade landskab mod vest og syd, dog vil de mellem Tim og Hee ofte være skjult bag den megen bevoksning, der er i området mellem No, Tim og Hoverdal Plantage. Nord for Hoverdal Plantage vil terræn og
bevoksning betyde, at vindmøllerne sandsynligvis ikke vil være synlige. Syd for Hoverdal Plantage og mod
øst og sydøst indtil Lem, vil synligheden af vindmølleparken variere på grund af det varierende terræn og
bevoksningen. Fra højdedrag med udsigt over landskabet vil hele anlægget ofte være synligt, mens det i de
lavereliggende områder med bakker afhænger mere af
den omkringliggende bevoksning og andre landskabselementer, om anlægget er synligt. Her vil det ofte være
dele af anlægget, specielt de østligste vindmøller som
står højest placeret i terrænet, der er synlige. Dette vil
blandt andet forekomme i området øst for Spjald samt
landskabet omkring Finderup.
Fra fjernzonen vil vindmøllerne i klart vejr være synlige fra klitlandskabet langs vestkysten, samt fra de flade områder omkring Stadilfjordene. Øst og nordøst for
vindmølleområdet kan vindmøller være synlige fra højdepunkter eller steder med udsyn over landskabet mod
vest. Mod syd, hvor der er fladt, ville man formentlig
kunne se vindmøllerne, hvis ikke de var afskærmet af
de forholdsvis mange levende hegn, der ofte skærmer
for langstrakt udsyn mod nord. Se kort 4.6.

Boliger der nedlægges
For at projektforslaget kan overholde de lovmæssige afstande til naboer samt støj- og skyggeforhold ved naboer, er det nødvendigt at opkøbe og nedlægge tolv boliger. Se kort 5.1. Fire af boligerne ligger langs Lervangvej, og vil derfor være synlige for trafikanter på vejen.
De syv af de tolv boliger ligger langs den nordligste
møllerække, nord for denne. Den sidste bolig ligger syd
for den sydligste møllerække, hvor transformatorstationen skal placeres. Da det i dette projekt drejer sig om
forholdsvis mange boliger, kan det medvirke til en negativ påvirkning af landskabet, hvis så mange boliger
står og forfalder og ender som ruiner i landskabet. Boligerne vil ofte ikke være synlige fra længere afstande, men ved færdsel på Lervangvej og i nærområdet
nord for vindmøllerne vil det skæmme den landskabelige oplevelse, at der ligger ruiner af tidligere boliger.
For at undgå det, vil bygningerne blive fjernet, hvis de
ikke kan bruges til andre formål.

Samspil med andre vindmøller
Ifølge vindmøllecirkulæret skal det visuelle samspil
med eksisterende og planlagte vindmøller, der står inden for en afstand af 28 gange totalhøjden fra projektområdet, vurderes. Såfremt der findes eller planlægges
vindmøller inden for denne afstand, skal det samlede
udtryk fra vindmøllerne være ubetænkeligt.
Inden for en afstand på 28 gange totalhøjden, - som
ved vindmøller på 149,9 meter svarer til 4,2 kilometer
- står der tre 2,3 MW vindmøller ved Lyngsmose med
en totalhøjde på 127 meter. Endvidere står der tre 660
kW vindmøller øst for Højmark med en totalhøjde på
omkring 75 meter og to 200 kW øst for Ølstrup med
en totalhøjde på 41,5 meter. De sidste forventes nedtaget inden for kort tid.
Det samlede visuelle udtryk fra både planlagte og
eksisterende vindmølleområder skal være ubetænkeligt. Dette forhold er undersøgt med flere visualiseringer og særskilt vurderet i afsnit 4.4.

Kort 4.6 Synlighed
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Krattet

I mellemzonen står vindmølleparkerne ved Tim,
Vognkær, Lem Kær og Rudmose, som de nye vindmøller især vil blive oplevet i samspil med. Dette forhold er også vurderet i afsnit 4.4

Vindmølleanlæggets design
Vindmøllernes design svarer til øvrige moderne vindmøller med en 3-vinget rotor på et rørtårn.
Vindmøllerne kan være med gear og uden gear. Vindmøllerne med 112 meter rotordiameter har gearkasse
og et traditionelt møllehus. Men vindmøllen med 113
meter rotordiameter er gearløs, hvilket medfører, at generatoren drives direkte af de roterende vinger. Denne
type generator er meget tung, og derfor har vindmøllen et lidt andet udseende end vindmøller med gear.
Størstedelen af huset er således mellem tårn og rotor.
Vindmøllen vil have en lys grå farve, der reducerer
synligheden mod himlen. På toppen af møllehuset op-

sættes lysafmærkning. Lyset vil være rødt og lyse konstant med en intensitet på mindst ti candela. Ti candela
svarer til lyset fra en 9W glødepære eller en god baglygte på en cykel. På møllehuset vil fabrikantens logo
være påført.
Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er 1:1,9
eller 1:1,22. Rotorens hastighed vil være ca. 8-14 omdrejninger pr. minut afhængig af vindstyrken.
Syd for vindmøllerne ved Herningvej 117, hvor en
bolig nedlægges skal der opstilles transformatorstation.
Transformatorstationen vil være skjult bag eksisterende bevoksning og vil formentlig ikke være synlig fra
det omkringliggende landskab og veje.

Opstillingsmønster
Vindmøllerne opstilles på to parallelle rækker med lige mange vindmøller i hver række. Afstanden mellem
vindmøllerne kan variere med 10-12 meter. De to rækker har dermed nogenlunde samme længde, og står ik-

ke forskudt i forhold til hinanden i en sådan grad at
det vil kunne bemærkes visuelt. Anlægget strækker
sig over ca. 3,5 km.
Vindmøllerne i rækkerne følger landskabets overordnede linjer, hvor den nordlige halvdel ligger i højden
10-12 meter og den sydlige halvdel stiger op til 37 meter i den vestlige række og til godt 38 meter i den østlige række. Terrænet stiger hovedsageligt fra området
omkring Røgind Bæk og mod øst. Stigningne er nogenlunde jævn, bortset fra området omkring Røgind
Bæk, der ligger lavere i terrænet. Terrænstigningen vil
være synlig, idet de østligste vindmøller vil stå højere
i landskabet, og det vil i afsnit 4.4 blive vurderet hvorledes terrænforholdende påvirker anlæggets fremtræden i landskabet. Her vil det ligeledes blive vurderet,
hvordan de to rækker bliver oplevet, og hvor let opfatteligt opstillingsmønsteret er.

Figur 4.1 Landskabssnit
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Figur 4.1 Landskabssnit AA fra No til Højmark mod nordøst. Højder er skaleret 5 gange for at synliggøre terrænforskelle. Skulle den vandrette akse have samme målestok
som den lodrette akse, skulle snittet være 125 centimeter bredt. Snittet viser overgangen fra det flade landskab i vest til terrænstigningerne ved Skovbjerg Bakkeø. I baggrunden ses bakkeøen, der rejser sig. Snittet er meget forenklet uden anden bevoksning end de større plantager.
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Visualiseringer
For at vurdere den visuelle påvirkning fra de planlagte
vindmøller er de visualiseret fra det omgivende landskab. Visualiseringerne er udarbejdet på fotografier af
de eksisterende forhold, som er optaget fra flere forskellige fotopunkter i nær-, mellem- og fjernzonen. Inden visualisering af fremtidige forhold er de seks eksisterende vindmøller ved Nørhede og Hjortmose fjernet fra fotoet.

Valg af fotopunkter
Overordnet er fotopunkterne til visualiseringerne i dette
kapitel udvalgt, så de illustrerer, hvordan vindmøllerne
vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvor mange
mennesker normalt har deres daglige færdsel. Fotopunkterne er ligeledes valgt med henblik på at vise, hvordan
de planlagte vindmøller visuelt vil påvirke markante og
væsentlige landskabselementer som eksempelvis kirker
og særlige naturområder. Derudover er der valgt fotopunkter, hvor visualiseringen kan vise det samlede udtryk fra eksisterende og planlagte vindmøller.
Der er visualiseret en vindmølle på 92,5 meter i navhøjde og 113 meter i rotordiameter.
De udvalgte standpunkter er markeret på kort 4.7.

Nærzone, 0 – 4,5 km
Nærmeste byer
1.
2.
3.

4.

Fra Novej i udkanten af No kan man se vindmøllerne i det flade landskab omkring No.
Fra dele af No Bygade kan vindmøllerne blive oplevet mellem husene.
Fra Byvejen i den nordlige udkant af Ølstrup, hvor
vindmøllerne kan ses i forbindelse med den nordligste del af Ølstrup og bag det flade åbne land omkring Ølstrup Bæk.
Fra Lambækvej i nordligste udkant af Højmark.

5.

Fra Hugborgvej ved Solsikkehaven og ringvejen i
Ringkøbing kan man se vindmøllerne bag industri ved Rindum.

Større veje
6. Fra Herningvej, rute 15, vest for Mourier Petersens Plantage kan man se vindmøllerne over bevoksningen.
7. Fra rundkørslen ved Herningvej, rute 15, og Novej kan man se dele af anlægget mellem og over
bevoksningen omkring rundkørslen.
8. Hvor Holstebrovej krydser jernbanen via jernbanebro, kan man se vindmøllerne i det flade landskab med en del bevoksning.
Samspil med andre vindmøller
9. Fra Stampevej kan man se hele vindmølleparken i
det åbne landskab.
Rekreative områder
10. Ved Nørre Bratbjerg kan man fra heden se vindmøllerne i samspil med vindmøllerne ved Lyngsmose og Lem kær.
11. Fra sø ved Klitmose øst for No Plantage kan man
se nogle af vindmøllerne over bevoksningen.
Kirker
12. Fra den østlige del af kirkegården ved Ølstrup Kirke,
der er hævet over terræn, kan man se dele af vindmølleanlægget mellem bevoksningen og over tagene
på boligerne i den sydvestlige del af Ølsstrup.

Mellemzone, 4,5 – 10 km
Byer

13. Fra Kirkegade i den nordligste udkant af Lem, der
er den højestliggende del af byen, kan man opleve
vindmøllerne i det lavereliggende landskab.
14. Fra den nordligste udkant af Velling kan man se
vindmøllerne fra det flade landskab.

15. Fra parkeringsplads ved Ringkøbing Fjord sydøst
for Ringkøbing kan man se vindmøllerne over Velling Plantage.
16. Nord for Ringkøbing, hvor Vestre Ringvej krydser jernbanen via en bro, kan man se vindmøllerne i et teknisk præget landskab.
Samspil med andre vindmøller
17. Fra bakkerne syd for Hoverdal Plantage kan man se
vindmøllerne i det bakkede landskab i samspil med
vindmøllerne ved Lyngsmose og Lem Kær.
Rekreativt med udsigt
18. Fra rekreativt område ved Muldbjerg Høje, kan
man fra højene se vindmøllerne over bevoksningen.
19. Fra Dejbjerg Hede kan man se vindmøllerne bag
det blødt bølgede landskab.
Større veje
20. Hvor Gl. Landevej møder Brejningvej kan man se
vindmøllerne bag det varierende terræn.
21. Ved Favrby syd for Højmark kan man fra en bakketop se vindmøllerne over Højmark og ved siden
af Højmark Kirke.
22. Fra Holstebrovej, rute 16, syd for Hee, hvor man
krydser Hover Å og engområdet omkring denne,
kan man se dele af vindmølleanlægget mellem bevoksningen.
Landskabet
23. Øst for Finderup på det højeste sted, kan man inden terrænet falder mod vest se vingespidserne
over bevoksningen.
24. Fra Vennervej, syd for vindmøllerne i Lem Kær,
kan man se de nye vindmøller mellem vindmøllerne i Lem Kær.
25. Lidt øst for Kloster kan man fra det helt flade og
åbne landskab opleve vindmøllerne bag vindmøllerne ved Vognkær.
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Fjernzone, over 10 km
Landskabet

26. Fra Gl. Landevej tæt ved Væggerskildevej kan man
se mere eller mindre af rotoren fra vindmøllerne
over terræn og bevoksning.
27. Syd for fjordindløbet i Hvide Sande kan man se
vindmøllerne i samspil med eksisterende vindmøller på den anden side af Ringkøbing Fjord.
28. Fra klitterne i sommerhusområdet mellem Søndervig og Hovvig kan man i klart vejr se vindmøllerne bag det flade fjordlandskab.
29. Fra klitterne bag Strandgården Museum kan man
i klart vejr se vindmøllerne bag Stadil Fjordene i
et landskab præget af vindmøller.
30. Fra engområdet øst for Stadil kan man se vindmøllerne over bevoksningen langt borte.
Rekreativt
31. Fra den nordligste del af grusvej ved sommerhusområde ved Halby, kan man i udsigten mellem bevoksningen se vindmøllerne mellem vindmøllerne i Lem Kær.
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Kort 4.7 Visualiseringspunkter

4,5 km
23

Nummer for fotopunkt
Fotopunkter for
visualiseringer
Vindmølleområde

10 km

Afstandszonens grænse
Mål:

4 km
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Visualiseringer i nærzone

Tre vindmøller ved Nørhede

Tre vindmøller ved Hjortmose

Fire vindmøller ved Rudmose

1

1

Nærzone. Eksisterende forhold. Fra Novej syd for No er
der udsigt over det flade åbne landskab, der bliver opdelt af
lange levende hegn. Længere væk begynder terrænet at stige ved overgangen til bakkeøen. Terrænet topper omkring vindmøllerne ved Rudmose, og til højre for disse kan man ane Mouri56

er Petersens Plantage. Eksisterende vindmøller ved Rudmose er
tegnet op med grå for synlighedens skyld.

1

Nærzone. Visualisering mod sydøst fra Novej i den
sydlige udkant af No. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 1,6 km. Vindmøllerne er store og
markante og meget dominerende, men de står entydigt i
landskabet. Herfra er det muligt at se, at vindmøllerne føl-

ger terrænet, og det er vurderet, at vindmøllerne står flot i
landskabet fra denne vinkel, hvor det også er muligt at opfatte opstillingsmønstret tydeligt. Vindmøllernes størrelse betyder, at terræn og andre landskabselementer syner
mindre, og dimensionerne i landskabet kan være svære at

opfatte, idet man kan sige landskabet krymper visuelt. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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Tre vindmøller ved Nørhede

Tre vindmøller ved Hjortmose

2

2

Nærzone. Eksisterende forhold. Fra No Bygade kan man
i dag opleve de eksisterende vindmøller ved Nørhede og
Hjortmose mellem bygningerne. Vindmøllerne er ikke markante.
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2

Nærzone. Visualisering fra No Bygade mod sydøst. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 1,5
km. Fra dette punkt er kun den sydligste møllerække synlig. Fra andre åbninger mellem husene vil det måske
være den nordlige række; men fra åbne haver i den syd-

østlige del af byen kan hele anlægget blive oplevet. De ikke synlige vindmøller er tegnet op med hvid kontur for at
give læseren et bedre billede af, hvordan det visuelle udtryk kan variere. Vindmøllerne er store og dominerende
og vil fremstå markante mellem husene. Det er vurderet,

at anlægget fremtræder enkelt og letopfatteligt. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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Tre vindmøller ved Nørhede

3

Nærzone. Eksisterende forhold. Venstre del af dobbeltsidet panorama. Fra den nordlige udkant af Ølstrup er der udsigt over det lavtliggende, åbne forholdsvis flade landbrugslandskab omkring Ølstrup Bæk.
Det er vurderet, at landskabet har en stor skala. De eksi60

sterende vindmøller ved Nørhede og Hjortmose står tydeligt over bevoksningen. De eksisterende vindmøller er tegnet op med grå for synlighedens skyld. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.

Tre vindmøller ved Hjortmose

3

3

Nærzone. Eksisterende forhold. Højre del af dobbeltsidet panorama.
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3

Nærzone. Dobbeltsidet visualisering fra Byvejen i
Ølstrup i den nordlige udkant af byen mod sydvest.
Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 3,2 km.
Vindmøllerne er store og meget dominerende og fylder
meget i landskabet, idet anlægget har en stor udstrækning
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set fra denne vinkel. Det er vurderet, at landskabet har en
skala, der kan bære vindmøllerne, men vindmøllernes antal betyder, at der er en kraftig påvirkning af oplevelsen af
landskabet, som bliver meget forandret. Der er ofte lukket
omkring haverne i den nordvestlige del af byen, og her-

fra vil man formentlig oftest opleve dele af anlægget. I den
sydvestlige del af byen ligger der flere boliger med haver,
der er åbne mod syd, og herfra kan oplevelsen af vindmøllerne svare til visualiseringen, selv om det formentlig også her kun er dele af anlægget, der er synligt. Fra boli-

3

ger omkring Hammelsvang, nordvest for Ølstrup, med udsigt mod syd, vil oplevelsen af vindmøllerne ligeledes svare nogenlunde til visualiseringen. Vindmøllerne er tegnet
op med grå for synlighedens skyld. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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Tre vindmøller ved Hjortmose Tre vindmøller ved Tim

Tre vindmøller ved Nørhede

Tre vindmøller ved Lyngsmose

Silo ved Dangrønt i Nørhede

4

Nærzone. Eksisterende forhold. Fra den nordligste udkant
af Højmark er der udsigt over landskabet, der i baggrunden
er domineret af plantager og anden bevoksning. Udsigten er
præget af vindmøller i form af de små mindre grupper af vindmøller.
Eksisterende vindmøller tegnet op med grå for synlighedens skyld.
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4

Seks planlagte vindmøller ved Tim

4

Nærzone. Visualisering fra den nordvestlige udkant af Højmark mod nord. Afstanden til nærmeste
vindmølle er cirka 3,7 km. Vindmøllerne er markante og dominerende i landskabet, hvor det er vurderet, at
de tager fokus fra alt andet. Oplevelsen af landskabet bli-

ver markant forandret. Plantagerne og anden sammenhængende bevoksning giver dog en vis tyngde i landskabet
som et godt modspil til det store anlæg.
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Tre vindmøller ved Hjortmose

5

5

Nærzone. Eksisterende forhold. Foto taget mod øst fra
hjørnet mellem Hugborgvej og Solsikkehaven, hvorfra man
kan se Ndr. Ringvej ved Ringkøbing og bygninger i Industriområdet ved Rindum. Området har et teknisk præg. Fra boliger på Solsikkehaven og Tulipanhaven er udsigt mod øst afskær66

met af en støjvold ud mod Ndr. Ringvej. Lidt af støjvolden ses til
venstre i fotoet.

5

Nærzone. Visualisering fra hjørnet af Solsikkehaven. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 4,8
km. Vindmøllerne er markante og udfylder hele hullet mellem bygningerne, men de forstyrrer ikke oplevelsen af nogen væsentlige landskabselementer. Ved færdsel

på ringvejen vil vindmøllerne på denne strækning ofte blive oplevet på denne måde mellem erhvervs- og industribygningerne.
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Tre vindmøller ved Nørhede

Tre vindmøller ved Hjortmose

Vingespidserne fra fem vindmøller ved Vognkær

6

Nærzone. Eksisterende forhold. Vest for Mourier Petersens
Plantage begynder landskabet at flade ud og blive jævnt.
De to eksisterende vindmøllegrupper opleves i landskabet,
og fra denne vinkel er de klart adskilte med afstand imellem sig.
De levende hegn er ikke særlig tætte, men er alligevel med til at
68

tilføre storskalalandskabet en rumlig opdeling. Muligheden for at
kigge fra rum til rum giver et mere spændene landskab. Over trætoppene mellem møllerne ved Hjortmose kan man ane vingespidserne fra vindmøllerne i Vognkær, der er tegnet op med hvid.

6

Vingespidserne fra tre af fem vindmøller ved Vognkær

6

Nærzone. Visualisering fra Herningvej, rute 15, lige
vest for Mourier Petersens Plantage, mod nordvest.
Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 1,6 km.
Vindmøllerne er meget store og dominerende, men de står
letopfatteligt og entydigt i landskabet. Det er vurderet, at

vindmøllerne ikke påvirker oplevelsen af væsentlige landskabselementer, men de kan med deres størrelse og antal
forvrænge skalaforholdet i landskabet. Dermed er det vurderet, at landskabets dimensioner kan blive oplevet mindre, og de store åbne marker med lange hegn bliver visu-

elt ubetydelige. Resultatet af dette kan være, at oplevelsen
af den rumlige opdeling af landskabet udviskes en smule.
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Tre vindmøller ved Hjortmose

7

Nærzone. Eksisterende forhold. Venstre del af dobbeltsidet panorama. Omkring rundkørslen ved Herningvej, rute 15, og Novej er der en del bevoksning.
I retning mod vindmøllerne er der hul i den tætte bevoksning, og her er bevoksningen lavere og mindre tæt, idet
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den er forholdsvis nyplantet. Igennem bevoksningen kan
man skimte vindmøllerne ved Hjortmose og en enkelt mølle ved Nørhede. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.

En af tre vindmøller ved Nørhede

7

Nærzone. Eksisterende forhold. Højre del af dobbeltsidet panorama.

7
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7

Nærzone. Venstre del af dobbeltsidet visualisering
fra rundkørsel ved Herningvej og Novej hvor vindmøllerne bliver oplevet mellem bevoksningen. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 1,7 km. Vindmøllerne bliver oplevet overalt mellem og over bevoksningen.
72

Det er ikke muligt at opfatte opstillingsmønstret, da store dele er skjult. I sommerhalvåret vil vindmøllerne være
mindre synlige, men vingerne vil stadig komme frem mellem bevoksningen. Vindmøllerne er tegnet op med lys grå
for synlighedens skyld.

7

Nærzone. Højre del af dobbeltsidet visualisering.

7
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Tre vindmøller ved Nørhede Tre vindmøller ved Hjortmose

8

8

Nærzone. Eksisterende forhold. Hvor Holstebrovej krydser
jernbanen via en bro, er der udsigt over det flade landskab
til begge sider. I dette område er der mod øst en del bevoksning både i form af mindre skove og krat og levende hegn.Eksisterende vindmøller er tegnet op med grå for synlighedens skyld.
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8

Nærzone. Visualisering fra jernbanebro på Holstebrovej. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka
4,5 km. Vindmøllerne kan tilføre dybde i landskabet.
De er store i landskabet, men det er vurderet, at der ikke
er nogen markant ændring af landskabsoplevelsen fra det-

te sted. Vindmøllerne er tegnet op med grå for synlighedens skyld.
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Tre vindmøller ved Nørhede

9

Nærzone. Eksisterende forhold. Venstre del af dobbelstsidet panorama. Fra Stampevej er der udsigt
over et næsten fladt og forholdsvis enkelt landskab,
der består af store landskabsrum opdelt af levende hegn.
I baggrunden afgrænses området af bevoksning. Marker76

Tre vindmøller ved Højmark

ne er hovedsageligt dyrkede, men Ølstrup Bæk løber gennem området, og omkring bækken er der mere eller mindre engagtig vegetation. Området er præget af de eksisterende vindmøller, der står markante i landskabet. Eksisterende vindmøller er tegnet op med grå for synlighedens

skyld, og rotoren er blevet vendt mod beskueren for at vise
den mest markante fremtræden.

Tre vindmøller ved Hjortmose

11 vindmøller ved Lem Kær

9

Nærzone. Eksisterende forhold. Højre del af dobbeltsidet panorama.
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9

Nærzone. Venstre del af dobbeltsidet visualisering
mod syd fra Stampevej. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 1,5 km. Det er vurderet, at vindmøllerne er store og altdominerende og har en meget stor udbredelse. Det nære landskab omkring Ølstrup Bæk forsvin78

der visuelt, da det store anlæg overskygger de mindre detaljer i landskabet. Opstillingsmønstret er svært at opfatte.
Vindmøllerne i Lem Kær bliver visuelt overskygget og vil
nærmest fremstå som små, men de to anlæg medfører tilsammen, at landskabet bliver meget præget af vindmøller.

9

Nærzone. Højre del af dobbeltsidet visualisering.
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Tre vindmøller ved Lyngsmose

10

Nærzone. Eksisterende forhold. Venstre del af
dobbelstsidet panorama. Fra det højeste sted
på Hovervej ved et mindre hedeområde ved
Store Bratbjerg har man udsigt over hedeområdet, der afgrænses af bevoksning. Landskabet er præget af vindmøl-
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Tre vindmøller ved Nørhede

ler, der tydeligt ligger bag hedeområdet. Dette er med til
at afgrænse området, så man ved færdsel i området opfatter heden som et landskabsrum for sig selv. Eksisterende
vindmøller ved Nørhede, Hjortmose og Lem Kær er tegnet
op med mørk grå for synlighedens skyld og vindmøller ved

Lyngsmose er blot visualiseret for at vende rotor mod beskueren.

11 vindmøller ved Lem Kær

Tre vindmøller ved Hjortmose

10

Nærzone. Eksisterende forhold. Højre del af dobbeltsidet panorama.
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10

Nærzone. Venstre del af dobbeltsidet visualisering fra hedeområdet ved Store Bratbjerg. Afstanden til nærmeste vindmølle ved Nørhede
til Hjortmose er cirka 3,9 km. De nye vindmøller stjæler i
mindre grad opmærksomheden, da det her er vindmøller-
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ne ved Lyngsmose, der er tæt på og derfor store. Dog er
horisonten i denne retning fuldstændig domineret af vindmøller, og det er fra denne afstand muligt at opfatte, hvor
stort et område anlægget strækker sig over. Hedeområdet
afgrænses nu både af bevoksning og vindmøller, hvilket er

med til at understrege hedeområdet som et landskabsrum,
og det er vurderet, at det stadig er muligt at opleve hedeområdets værdifulde karaktertræk. Opstillingsmønstret er
svært at opfatte.

10

Nærzone. Højre del af dobbeltsidet visualisering.
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Tre vindmøller ved Hjortmose

11

Nærzone. Eksisterende forhold. Dobbeltsidet
panorama. Fra område ved Klitmose, hvor der
ligger en større og en mindre sø. Omkring den
store sø er der et privat område med slået græs, og her
findes borde- og bænkesæt. Nærområdet omkring søerne
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er åbent, men afgrænset af tæt plantage og anden skovbevoksning, der omkranser hele området. Man færdes derfor i et veldefineret rum, hvorfra man i dag kan se den halve rotor fra vindmøllerne ved Hjortmose og vingespidserne fra møller ved Nørhede. Dette landskabsrum har en lil-

le skala, og her er fokus på de nære oplevelser som bevoksningen omkring søen, ænderne i det lille hus og andre fugle.

Tre vindmøller ved Nørhede

11
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11

Nærzone. Dobbeltsidet panoramavisualisering
fra sø ved Klitmose. Stedet bruges som privat
rekreativt område. Afstanden til nærmeste synlige vindmølle er cirka 2,1 km. Afstand til nærmeste vindmølle, der fra dette punkt står bag bevoksningen til venstre
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i billedet, er cirka 1,9 km. Vindmøllerne står tydeligt uden
for det velafgrænsede rum, men de vil være mere eller mindre synlige fra alle steder omkring søen. Det er vurderet, at det stadig vil være muligt at opfatte den oplevelse af
fred og ro, der er på stedet, og at vindmøllerne ikke vil væ-

re væsentligt visuelt forstyrrende for den oplevelse. Dog vil
der være en forandring af oplevelsen af bevoksningen, der
står som en afgrænsende og rolig væg omkring området.
Det er vurderet, at bevoksningen vil få en anden virkning,
idet vingernes bevægelse vil blive oplevet over trætoppene.

11
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Tre vindmøller ved Nørhede

12

12

Nærzone. Eksisterende forhold. Fra et lille område på
det cirkelformede plateau i den sydvestlige del af Ølstrup kirkegård er der mellem bevoksningen et kig ud
over de nærmeste boliger. Eksisterende vindmøller er tegnet op
med grå for synlighedens skyld
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12

Nærzone. Visualisering fra den sydvestligste
del af Ølstrup kirkegård. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 2,7 km. Dele af anlægget
er synligt over de omkringliggende boliger, og vindmøllerne står rodet, men det er vurderet, at det ikke er til visuel

gene ved færdsel på kirkegården. Det skyldes, at man kun
har dette udsyn fra et enkelt sted i det yderste hjørne af
kirkegården. Ved ankomst til kirken og omkring kirken er
man nede i normalt terræn, og det cirkelformede plateau
vil derfor afskærme for udsyn i retning af vindmøllerne.

Vindmøllerne er tegnet op med grå for synlighedens skyld.
Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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Tre vindmøller ved
Lyngsmose

Tre vindmøller ved Nørhede

Silo ved Dangrønt i Nørhede

Tre vindmøller ved Hjortmose

13

Nærzone. Eksisterende forhold. Set fra den nordligste
udkant af Lem mod nord, hvor der er udsigt over det
blødt bølgede landskab. De eksisterende vindmøller
bliver oplevet i landskabet, men det er vurderet, at de ikke fremstår markante. Dog er udsigten i dette område præget af vindmøl90

ler, idet vindmøllerne ved Lem Kær står markante i landskabet
vest for vejen og uden for fotoet. Landskabet har en middelskala.

13

13

Nærzone. Visualisering fra den nordligste udkant af Lem. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 5,8 kilometer. Vindmølleanlægget
har en stor udbredelse og fylder er stor del af horisonten.
Vindmøllerne er store og markante, og det er vurderet, at

oplevelsen af landskabet bliver væsentligt forandret. Dimensionerne i landskabet bliver svære at opfatte, og det er
svært at vurdere, hvor langt væk vindmøllerne står. Vindmøllerne er tegnet op med lys grå for synlighedens skyld.
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Tre vindmøller ved Nørhede

14

Nærzone. Eksisterende forhold. Foto taget mod nordøst fra den nordlige udkant af Velling. Velling ligger tæt
på Ringkøbing Fjord, og landskabet er her helt fladt,
og bevoksningen er præget af den stærke vind. Bag fladen, der
har en mellemstor skala, markerer bakketoppen ved Skraldhede
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og terrænstigningen ved Nørhede sig. Ideel betragtningsafstand
er 39 cm.

14

14

Nærzone. Visualisering fra den nordligste udkant af Velling. Afstand til nærmeste vindmølle er cirka 5,5 km. Den nærmeste vindmølle er
svagt synlig bag bevoksningen omkring gården til venstre i billedet. Rækken af de nye vindmøller fortsætter bag

bevoksningen til den venstre billedkant. Herfra er det tydeligt at se, at terrænet i vindmølleområdet stiger mod
øst og vindmøllerne følger terrænet og bliver mere synlige til højre i billedet. Igen betyder anlæggets udbredelse,
at vindmøllerne står i størstedelen af synsvinklen. Det er

vurderet, at vindmøllerne er forstyrrende for den visuelle oplevelse af landskabet. Vindmøllerne er tegnet op med
hvid for synlighedens skyld.
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15

Nærzone. Eksisterende forhold. Fra parkeringsplads
ved Ringkøbing Fjord på Vellingvej syd for Ringkøbing.
Dele af det område, man kigger ind over, er byudviklingsområde for den sydøstlige del af Ringkøbing. Velling Plantage ligger som en afgrænsende skærm mod nord.
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15

15

Nærzone. Visualisering fra parkeringsplads syd
for Ringkøbing. Afstand til nærmeste vindmølle er cirka 5,5 km. Kun dele af vingerne og vingespidserne er synlige over bevoksning omkring jernbanen og Velling Plantage. Vindmøllerne har langt færre om-

drejninger end de mindre vindmøller, og de nye møller er
derfor mindre forstyrrende, når de opleves på denne måde
over bevoksning eller andet afskærmende. Det er vurderet,
at vindmøllerne ikke forstyrrer oplevelsen af landskabet.
Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld.
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Tre vindmøller ved Nørhede
Fire vindmøller ved Rudmose
Tre vindmøller ved Hjortmose

16

16

Nærzone. Eksisterende forhold. Fotoet er taget fra bro
over jernbanen på Vestre Ringvej. De tre eksisterende
vindmøllegrupper ved Rudmose, Nørhede og Hjortmose er svære at adskille fra hinanden. I hver af de tre grupper er
der tre vindmøller opstillet i en trekant, hvilket fra dette punkt gi-
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ver et rodet udtryk. Landskabet er præget af tekniske anlæg, både
i form af det, der er relateret til vejen, samt de større anlæg i det
åbne land som elledninger, industri og vindmøller. Eksisterende
vindmøller er tegnet op med grå for synlighedens skyld.

Støjvold mod ringvejen

16

Nærzone. Visualisering fra jernbanebro nord
for Ringkøbing. Afstand til nærmeste vindmølle
er cirka 5,4 km. Vindmøllerne er store og meget markante. I forhold til det øvrige landskab og landskabselementer ser vindmøllerne meget høje ud. Vindmøl-

lerne står i et i forvejen teknisk præget landskab og påvirker ikke nogen speciel landskabelig oplevelse. Vindmøllerne er tegnet op med grå for synlighedens skyld.

97

Visualiseringer i mellemzonen
Tre vindmøller ved Nørhede

Tre vindmøller ved Hjortmose

Tre vindmøller ved Lyngsmose

11 vindmøller ved Lem Kær

17

17

Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Hoverdal syd
for Hoverdal Plantage er man godt oppe på bakkeøen
med udsigt over landskabet mod syd. Landskabet er i
høj grad præget af vindmøller, der står i horisonten bag det blødt
bølgede terræn, der falder markant ned mod Hover Ådal. Opstil-
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lingsmønsteret med vindmøller i en trekant betyder, at vindmøllerne i de enkelte grupper står usammenhængende i landskabet.
Det gælder specielt for møllerne i Lyngsmose og Hjortmose. Eksisterende vindmøller er tegnet op med mørk grå for synlighedens
skyld.

17

Mellemzone. Visualisering fra Hoverdal syd for
Hoverdal Plantage. Afstand til nærmeste vindmølle er cirka 6,9 km. Udsigten over det flotte
bølgede landskab er totalt domineret af vindmøller, og udstrækningen af anlægget er meget stor. På visualiseringen

er alle vindmøller fremhævet overdrevent meget. Normalt
vil de ikke være så tydelige, og især vil vindmøllerne i Lem
Kær fremstå mere dæmpet. Dette ændrer dog ikke på, at
landskabet bliver stærkt præget af vindmøller. Det er vurderet, at vindmøllerne herfra vil ødelægge landskabsop-

levelsen væsentligt mere end den er i dag. De tre vindmølleanlæg er lette at adskille fra hinanden. Vindmøllerne er
trukket op med grå for synlighedens skyld.

99

Tre vindmøller ved Nørhede

18

18

Mellemzone. Eksisterende forhold. Foto taget fra den
sydligste af de to høje ved det rekreative område ved
Muldbjerg Høje, hvor der er udsigt over det smukt
bølgede landskab, der er afgrænset af bevoksning. Bevoksningen danner en ramme om det forholdsvis stramt afgrænsede land-
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skabsrum. Eksisterende vindmøller er tegnet op med grå for synlighedens skyld.

18

Mellemzone. Visualisering fra Muldbjerg Høje
på det højeste sted. Afstand til nærmeste vindmølle er cirka 7,5 km. Fra denne vinkel er anlæggets horisontale dimensioner igen afgørende for den
visuelle landskabspåvirkning. Udbredelsen er stor, og ro-

toren står over størstedelen af den bevoksning, der afgrænser og fremhæver dette landskabsrum. Det er vurderet, at dette kan forstyrre oplevelsen af detaljen i de forskellige landskabselementer, der er at finde i dette landskabsrum. Det er dog vurderet, at der ikke er en væsent-

lig visuel påvirkning af den landskabelige oplevelse, idet
vindmøllerne står langt væk og på den afstand passer skalamæssigt med bevoksningen, der afslutter det åbne landskabsrum. Vindmøllerne er tegnet op med mørk grå for
synlighedens skyld.
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Tre vindmøller ved Højmark

Tre vindmøller ved Nørhede

Tre vindmøller ved Lyngsmose bag busk

Tre vindmøller ved Hjortmose
Tre vindmøller ved Tim

19

Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Dejbjerg Hede er der langstrakt udsigt i flere retninger. I klart vejr
kan man se 20 km ud over Ringkøbing Fjord. Udsigten fra Dejbjerg Hede er præget af vindmøller, da der er udsigt til
vindmøller i flere retninger. Foto er ikke taget fra hovedudsigst102

punktet, men fra en mindre gravhøj længere mod øst. De eksisterende vindmøller er lette at adskille fra hinanden, men står rodet
mellem hinanden. Eksisterende vindmøller er tegnet op med grå
for synlighedens skyld.

19

19

Mellemzone. Visualisering mod nord fra Dejbjerg Hede. Afstand til nærmeste vindmølle er
cirka 7,5 km. Vindmøllerne fremstår store, og
det er vurderet, at de visuelt udvisker oplevelsen af terrænet, og dybden i landskabet mindskes. Dette er ikke hoved-

udsigtsstedet på Dejbjerg Hede, hvorfra vindmøllerne vil
stå bag klostret. Denne oplevelse af vindmøllerne i landskabet vil svare nogenlunde til den oplevelse, man vil have
fra vejen. De nye vindmøller og de eksisterende ved Højmark kan være svære at askille fra hinanden, men i virke-

ligheden vil afstanden og dermed tydeligheden af dem gøre
det lettere. De seks vindmøller ved Tim står tydeligt adskilt
fra de nye, da de er mindre, og de syner ikke mere end de
tre eksisterende, da man ser lige ind i rækken. Vindmøllerne er tegnet op med grå for synlighedens skyld.
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Tre vindmøller ved Nørhede

Tre vindmøller ved Hjortmose

20

20

Mellemzone. Eksisterende forhold. Omkring Gl. Landevej og Brejningvej er landskabet blødt bølget til storbakket. Hvor langt man kan se, kan derfor variere. Fra
dette punkt stoppes øjet af en bakke, men alligevel fornemmer man
landskabet på den anden side, da enkelte tekniske elementer er syn-

104

lige over terrænet. Eksisterende vindmøller er tegnet op med grå
for synlighedens skyld.

20

Mellemzone. Visualisering fra krydset ved Gl.
Landevej og Brejningvej. Afstanden til nærmeste vindmølle er 7,1 km. Vindmøllerne er dominerende og fylder meget i landskabet, men de forstyrrer
ikke nogle væsentlige landskabselementer. Vindmøllerne

er tegnet op med grå for synlighedens skyld. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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Tre vindmøller ved Nørhede

21

Mellemzone. Eksisterende forhold. På Røgindvej ved
Favrby syd for Højmark bevæger man sig i et bakket
landskab på kanten af højdedraget ved Dejbjerg Hede. Højmark, der ligger placeret på en bakketop, ligger markant
i landskabet fra denne strækning. Det er specielt erhvervsbygnin-
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Højmark Kirke

ger i byens vestlige del og Højmark Kirke, der træder frem og bliver oplevet markant i landskabet. Herfra er det kun vindmøllerne
ved Nørhede, der er delvist synlige over byen. Landskabet har her
en mellemstor skala. Eksisterende vindmøller er tegnet op med
mørk grå for synlighedens skyld.

En af tre vindmøller ved Højmark

21

21

Mellemzone. Visualisering mod nord fra landevejen syd for Højmark. Afstanden til nærmeste
vindmølle er cirka 5,9 km. Højmark Kirke opleves markant i landskabet øst og syd for Højmark. På dele
af denne strækning mellem Højmark og Dejbjerg Plantage

mod syd og specielt på denne korte strækning, der ligger
højt i terrænet, ligger kirken markant i landskabet. Kirkens
markante plads i landskabet bliver overskygget af vindmøllerne, der dominerer og forstyrrer oplevelsen af kirken.
Vindmøllerne er tegnet op med grå for synlighedens skyld.
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Tre vindmøller ved Hjortmose
Tre vindmøller ved Nørhede

22

22

Fjernzone. Eksisterende forhold. På Holstebrovej, rute
16, syd for Hee krydser man på en strækning Hover Å
og et rimeligt bredt bælte omkring åen med engområde med højt græs og anden lav engvegetation samt mindre krat og
buske. Engområdet er afgrænset af mindre sammenhængende be-
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voksninger og levende hegn. Eksisterende vindmøller er tegnet op
med grå for synlighedens skyld.

22

Mellemzone. Visualisering fra Holstebrovej syd
for Hee. Afstanden til nærmeste vindmølle ved
Nørhede til Hjortmose er cirka 5,2 km. Dele af
det store vindmølleanlæg vil blive oplevet mellem bevoksningen. Det er vurderet, at der ikke vil være nogen væ-

sentlig påvirkning af oplevelsen af området omkring Hover Å. Vindmøllerne er tegnet op med grå for synlighedens
skyld.
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23

Mellemzone. Eksisterende forhold. Vest for landsbyen
Finderup befinder man sig lidt lavere i terrænet end på
det højeste punkt af det højdedrag, der strækker sig fra
Dejbjerg Hede til Brejning. Terræn og bevoksning skærmer derfor
for udsyn mod vest. Landskabet opleves på denne måde fra store
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dele af den østligste mellemzone, hvor man er øst for højdedraget.
Ideel betragtningsafstand er 39 cm.

23

Nye vindmøller ved Nørhede til Hjortmose

23

Mellemzone. Visualisering mod nordvest et
stykke vest for Finderup. Afstanden til nærmeste vindmølle er 7,4 km. Kun de højest placerede vindmøller er synlige over bevoksningen. Det er vurderet, at vindmøllerne ingen visuel væsentlig påvirkning har

for oplevelsen af landskabet. Vindmøllerne er tegnet op
med rød for at gøre det lettere at se dem mellem træerne.
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Tre vindmøller ved Hjortmose

Tre vindmøller ved Nørhede

Tre vindmøller ved Lyngsmose
Målemast ved Lem Kær
Vindmølle med
rotordiameter 90 m og
navhøjde 80 m.

24

Mellemzone. Eksisterende forhold. Foto taget fra Vennervej syd for vindmøllerne i Lem Kær. Ni af de 11
vindmøller i Lem Kær ses på fotoet. De to rækker er
svære at se, fordi en af vindmøllerne i den nærmeste række er
mindre end de øvrige. Det er en V90, mens de øvrige er V112.

112

Landskabet er fladt og meget åbent og har en stor skala. Vindmøllerne i Lem Kær er dominerende, og terrænet, der hæver sig i
baggrunden ved Nørhede, bliver visuelt udfladet af de store vindmøller. Dog er det set herfra tydeligt, at terrænet stiger fra vest
mod øst.

24

24

Mellemzone. Visualisering fra Vennervej med
de nordligste vindmøller i Lem Kær i forgrunden. Afstanden til nærmeste vindmølle ved Nørhede til Hjortmose er 7 km. De eksisterende vindmøller i
Lem Kær er mest dominerende, og de nye vindmøller ses i

baggrunden. Fra denne vinkel er det tydeligt, at vindmøllerne følger landskabet og terrænstigningen, hvor Skovbjerg Bakkeø begynder, og det er vurderet, at vindmøllerne understreger terrænets bevægelse. De to anlæg bliver
opfattet som to klart adskilte anlæg, men landskabet bliver

meget præget af vindmøller. På denne visualisering er alle
vindmøller vendt mod vindretning fra sydøst, for at følge
den rotorstilling som de fleste vindmøller i Lem Kær har
på denne dag.
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Tre vindmøller ved Lyngsmose

Tre vindmøller ved Hjortmose

Fire vindmøller ved Rudmose

Tre vindmøller ved Nørhede

25

25

Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Bandsbyvej
øst for Kloster med udsigt over det helt flade fjordlandskab på Holmsland, hvor de fem vindmøller ved Vognkær er dominerende. Det er vurderet, at landskabet har en stor
skala, der harmonerer med de store vindmøller med totalhøjde
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på 125 meter. Eksisterende vindmøller i baggrunden er tegnet op
med grå for synlighedens skyld. Vindmøllerne ved Vognkær er ikke tegnet op.

25

Mellemzone. Visualisering mod øst ved Kloster. Afstand til nærmeste vindmølle ved Nørhede til Hjortmose er 9,7 km. Vindmøllerne ved
Vognkær er de dominerende i det flade landskab. Det er
vurderet, at samspillet mellem de to parker er uproble-

matisk. Det er tydeligt, at vindmølleparken ved Nørhede
til Hjortmose er en stor park med mange store vindmøller. Vindmøllerne står samlet uden at fremstå rodet, og det
er vurderet, at de set fra det helt flade landskab på denne afstand bliver oplevet som et samlet landskabselement.

Vindmøllerne er tegnet op med grå for synlighedens skyld.
Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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Visualiseringer i fjernzonen
Fire vindmøller ved Rudmose

Tre vindmøller ved Nørhede

26

26

Fjernzone. Eksisterende forhold. Landskabet omkring den
østlige del af Gl. Landevej er et storskalalandskab, hvor
terrænet er blødt bølget. Landskabet er let præget af tekniske elementer i form af vindmøller og højspændingsmaster. Eksisterende vindmøller er tegnet op med mørk grå for synlighedens skyld.
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26

Fjernzone. Visualisering mod vest fra Gl. Landevej. Afstand til nærmeste vindmølle ved Nørhede til Hjortmose er 11,7 km. Fra denne afstand vil synligheden af vindmøllerne være afhængig af
vejret. I klart vejr vil dele af vindmølleanlægget være syn-

lige over terræn og bevoksning. Landskabet bliver yderlige præget af tekniske anlæg, men det er vurderet, at vindmøllerne ikke forstyrrer oplevelsen af landskabet. Vindmøllerne er tegnet op med mørk grå for synlighedens
skyld.
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Enkelt vindmølle ved Hvide Sande

Tre vindmøller ved Hjortmose

Tre vindmøller ved Nørhede

To vindmøller ved Ølstrup
Tre vindmøller ved Lyngsmose

27

Silo ved Dangrønt i
Nørhede

Fjernzone. Eksisterende forhold. Set syd for fjordindløbet i Hvide Sande, hvor der er frit udsyn over Ringkøbing Fjord og kysten på den anden side. I klart vejr kan
man se mange vindmøllegrupper på den anden side af fjorden. Eksisterende vindmøller er tegnet op med hvid for synlighedens skyld.
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Tre vindmøller ved Højmark
11 vindmøller ved Lem Kær

Fire vindmøller ved Velling Mærsk
To vindmøller ved Vestas i Lem

27

22 nye vindmøller ved Nørhede til Hjortmose

27

Fjernzone. Visualisering fra Hvide Sande. Afstand til nærmeste vindmølle ved Nørhede til
Hjortmose er cirka 13,3 km. Vindmøllerne på
den anden side af Ringkøbing Fjord vil blive set i klart
vejr. De enkelte vindmølleparker er lette at adskille fra hi-

anden. Udsigten til landskabet øst for fjorden er præget af
vindmøller, men de står alle i disen i det fjerne. På klare
dage vil man kunne se landskabet tydeligere. Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld.
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Tre vindmøller ved Lyngsmose

Fem vindmøller ved Vognkær

Tre vindmøller ved Nørhede

Tre vindmøller ved Højmark

11 vindmøller ved Lem Kær

Fire vindmøller ved Rudmose

Tre vindmøller ved Hjortmose

28

28

Fjernzone. Eksisterende forhold. Foto taget fra sommerhusområde nord for Søndervig, hvor husene ligger trukket et godt stykke op i klitterne. Udsigten er
præget af sommerhuse og vindmøller. Eksisterende vindmøller er
tegnet op med mørk grå for synlighedens skyld.
120

28

Fjernzone. Visualisering fra sommerhusområde
nord for Søndervig. Afstand til nærmeste vindmølle ved Nørhede til Hjortmose er 14,5 km. Vindmøllerne er her tegnet hårdt op for at synliggøre dem. Selv i
klart vejr vil de være væsentligt mindre tydelige. De forskel-

lige vindmølleanlæg opleves som adskilte anlæg på grund af
afstanden og størrelsen, og dette vil blive endnu tydelige ved,
at de nye vindmøller fremstå mindre tydelige i virkeligheden.
Horisonten bliver yderligere præget af vindmøller. Vindmøllerne er tegnet op med meget mørk grå for synlighedens skyld.
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Fire vindmøller ved Rudmose

Tre vindmøller ved Nørhede
Tre vindmøller ved Hjortmose
Tre vindmøller ved Højmark

Fem vindmøller ved Vognkær
11 vindmøller ved Lem Kær

29

29

Fjernzone. Eksisterende forhold. Fra Husby Klit ved
Strandgården Museum. Herfra er der vid udsigt til bakkeøen hen over Vest Stadil Fjord. Horisonten er præget men
ikke domineret af vindmøller, som alle vil kunne ses i klart vejr. De
eksisterende vindmøller er tegnet op med hvid for synlighedens skyld.
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29

Fjernzone. Visualisering fra klitten bag
Strandgården Museum. Afstand til nærmeste vindmølle ved Nørhede til Hjortmose er
16,8 km. Vindmølleparkerne står som klart adskilte anlæg.
Igen vil synligheden være meget afhængig af vejrforholde-

ne. Horisonten vil med de nye vindmøller blive yderligere præget af vindmøller men stadig ikke domineret. Man
oplever stadig det nøgne fjordlandskab og det bevoksede
bagland, der rejser sig svagt. Vindmøllerne er tegnet op
med hvid for synlighedens skyld.
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Tre vindmøller ved Tim

Fire vindmøller ved Rudmose

Tre vindmøller ved Hjortmose

Tre vindmøller ved Lyngsmose

30

30

Fjernzone. Eksisterende forhold. Udsigt over det flade
fjordlandskab fra engområde øst for Stadil. Den landskabelige oplevelse er øde marskområde med masser af
dyreliv blandet med et præg af tekniske anlæg som vindmøller og
højspændingsanlæg. Eksisterende vindmøller i baggrunden er teg124

net op med sort for synlighedens skyld. Ideel betragtningsafstand
er 39 centimeter.

Fem af seks planlagte vindmøller ved Tim

30

Fjernzone. Visualisering fra fjordlandskabet øst
for Stadil by. Afstand til nærmeste vindmølle
ved Nørhede til Hjortmose er 12,5 km. De seks
planlagte vindmøller ved Tim er visualiseret og fem af dem
ses til venstre i billedet. Fra dette sted er det vindmøllerne

22 nye vindmøller ved Nørhede til Hjortmose

ved Tim, der er dominerende, og det er vurderet, at de nye
vindmøller ved Nørhede til Hjortmose ikke forstyrrer landskabsoplevelsen. Vindmøllerne ved Nørhede til Hjortmose
og vindmøllerne ved Lyngsmose fremstår som tydeligt adskilte selvstændige anlæg. Vindmøllerne er tegnet op med

mørk grå for synlighedens skyld. Ideel betragtningsafstand
er 39 centimeter.
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Tre vindmøller ved Lyngsmose

Fire vindmøller ved Velling Mærsk

Tre vindmøller ved Hjortmose

31

Fjernzone. Eksisterende forhold. Fra sommerhusområdet ved Halby er der på en meget kort strækning en
åbning i den omkransende bevoksning, hvorfra man
har udsigt over det flade slettelandskab øst for Ringkøbing Fjord.
Denne åbning er i dag præget af store og små vindmøller, der står
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Tre af 11 vindmøller i Lem Kær

mellem hinanden, og afstanden til de enkelte vindmølleanlæg kan
derfor være svær at bedømme. Det må forventes, at de fire vindmøller i Velling Mærsk bliver nedtaget inden for en kort årrække. Eksisterende vindmøller er tegnet op med hvid for synlighedens skyld.

31

31

Fjernzone. Visualisering fra udkanten af
sommerhusområde ved Halby. Afstand til
nærmeste vindmølle ved Nørhede til Hjortmose
er 10,5 km. Landskabsoplevelsen i hullet mellem bevoksningen bliver yderligere præget af vindmøller. Vindmøller-

ne står rodet mellem hinanden, men på grund af afstanden
mellem anlæggene og dermed deres fremtoning i landskabet er det vurderet, at nye vindmøller ved Nørhede til
Hjortmose og de eksisterende vindmøller bliver forholdsvis lette at adskille fra hinanden.
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4.4 Vurdering af landskabspåvirkningen
På baggrund af landskabsanalysen og visualiseringerne er det vurderet, hvordan de planlagte vindmøller ved
Nørhede til Hjortmose vil påvirke det omkringliggende
landskab. Vurderingen er foretaget tematisk i henhold
til de fokusområder, som er beskrevet i kapitel 1, samt
andre forhold, der i udarbejdelse af landskabsanalysen
og beskrivelsen er fundet væsentlige, og som kan have
en betydning for projektets påvirkning af landskabet.

Nærmeste byer
Det er undersøgt, om vindmøllerne er synlige set fra
de byer, No, Ølstrup og Højmark, som ligger inden for
mølleområdets nærzone.
Generelt er det vurderet, at husene i byerne og bevoksningen i haverne i høj grad skærmer for udsyn til
vindmøllerne.
Dog betyder anlæggets størrelse og især vindmølleområdets udstrækning, at dele af anlægget ofte vil være synligt fra gader, boliger og haver i byerne.

No og Ølstrup
Dette gælder specielt for de to nærmeste byer Ølstrup
og No. Endvidere vil de dele af byerne, der vender mod
vindmølleområdet, og specielt den yderste række af boliger blive visuelt påvirket af vindmøllerne.
Fra de dele af No, hvor vindmøllerne er synlige, ser
man ned gennem møllerækkerne, og anlæggets horisontale udbredelse i landskabet er derfor ikke så stor.
Fra Ølstrup bliver vindmøllerne oplevet på tværs af
rækkerne, og anlæggets horisontale udbredelse er meget stor, så vindmøllerne fylder ofte hele udsigten over
landskabet. Fra begge byer er det vurderet, at vindmøllerne er store og meget markante samt dominerende.
Se visualisering nummer 1, 2 og 3, der giver et billede
af, hvordan hele eller dele af anlægget vil blive oplevet
fra No og Ølstrup.
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Ved Hammelsvang nordvest for Ølstrup, der består
af en samling huse og gårde, er det vurderet, at den visuelle oplevelse af vindmøllerne vil være som nord for
Ølstrup, hvor vindmøllerne bliver oplevet i det samme
landskab. Se visualisering nummer 3.

Højmark
Set fra Højmark, der ligger længere væk, vil den visuelle påvirkning være mindre, og vindmøllerne vil være mindre synlige fra boliger, haver og veje, men hvor
vindmøllerne bliver oplevet i landskabet, vil de stadig
være markante og dominerende.

Ringkøbing
Fra den østligste del af Ringkøbing er det vurderet,
at den visuelle påvirkning ved boliger og veje vil være minimal.
Dog vil vindmøllerne blive oplevet fra et i forvejen teknisk præget landskab fra ringvejen nord og øst
for byen.

Øvrige byer og bebyggelse
Længere væk fra vindmølleområdet ved byerne Hee,
Spjald og Lem vil de terrænmæssige forhold og bevoksningen bevirke, at vindmøllerne højst sandsynligt ikke vil være synlige. Dog vil vindmøllerne blive oplevet markante og dominerende i landskabet i nordligste
udkant af Lem. Se visualisering nummer 13.
Omkring vindmølleparken bliver der fjernet tolv boliger, der kan give en uheldig oplevelse af landskabet,
hvis de står og forfalder. For at landskabet omkring
vindmølleparken kan se ordentligt ud, efter vindmølleparken er rejst, vil Ringkøbing-Skjern Kommune i
VVM–tilladelsen betinge, at boligerne nedlægges, og
at bygninger, som ikke genanvendes til andet formål,
bliver fjernet.

Nærmeste veje
Vindmøllerne vil være synlige fra alle de nærmeste veje
omkring vindmølleområdet, undtaget hvor man færdes
i eller bag plantager eller andre sammenhængende bevoksninger. På Herningvej vil vindmøllerne fra de åbne steder være meget synlige og markante over bevoksningen længere væk fra vejen. Det er muligt, at bilister
vil fokusere lidt ekstra på det store anlæg på strækningen fra Mourier Petersens Plantage til rundkørslen ved
Novej, hvor anlægget er mest fremtrædende, de første
gange de passerer vindmøllerne.
På strækningen mellem rundkørsel ved Herningvej
og No vil vindmøllerne fra Novej blive oplevet imellem og over boliger og bevoksning øst for vejen. Det er
vurderet, at vindmøllerne herfra er markante og dominerende og dermed overskygger alt andet.
Fra dele af vejstrækningen ved Højmark, særligt nord
og til dels syd for byen, vil vindmøllerne stå markante
bag Højmark by og kirke, se visualisering nr. 21.
Fra de øvrige mindre veje, specielt nord og øst for området, vil oplevelsen af anlægget variere, men det er vurderet, at det stort set vil være helt eller delvist synligt alle steder i nærzonen, men i mindre grad i mellemzonen.

Landskab
I forbindelse med landskabsanalysen er det blandt andet blevet undersøgt, hvordan landskabet og herunder
de forskellige landskabstyper, der er fundet, vil blive
påvirket af det store planlagte vindmølleprojekt ved
Nørhede til Hjortmose.

Nærzone
Inden for nærzonen afhænger anlæggets synlighed og
den landskabelige påvirkning i mindre grad af de forskellige landskabelige forhold som terræn og bevoksning, men derimod af anlæggets dimensioner.
Vindmølleanlæggets dimensioner, både horisontalt og
vertikalt, samt opstillingsmønstret med to møllerækker

har stor betydning for oplevelsen af anlægget i landskabet. Den landskabelige påvirkning afhænger i høj grad
af, om anlægget opleves på tværs af rækkerne fra nord
eller syd, eller om anlægget opleves gennem rækkerne
fra nordvest eller sydøst.
Fra størstedelen af det omkringliggende landskab vil
anlægget have en stor horisontal udbredelse, da det oftest
vil blive oplevet på tværs af møllerækkerne. Hermed vil
hele landskabsoplevelsen mange steder være fuldstændig
domineret af vindmøllerne, som ofte vil fylde hele eller størstedelen af synsvinklen. I nærzonen er dette vurderet ud fra visualisering nummer 3, 9 og 10 og i mellemzonen ud fra visualisering nummer 13, 17, 18 og 21.
Hvor anlægget bliver oplevet gennem rækkerne fremstår det enkelt i landskabet, og har en forholdsvis begrænset horisontal udbredelse. Det er ud fra visualisering nummer 1, 6 og 8 vurderet, at det ofte er lettere
at opleve og forstå landskabet omkring møllerækkerne fra disse retninger.
Oplevelsen af anlægget vil være forskellig, men fra
størstedelen af nærzonen vil landskabet blive væsentligt
påvirket af vindmøllerne, undtaget er dog inde fra og
syd for de store plantager, syd for vindmøllerne. Vindmølleanlægget vil ofte stå markant og dominerende i
landskabet, og anlæggets udbredelse i landskabet vil
ofte være stor og øge anlæggets dominans.
Anlæggets størrelse kan være med til at forvrænge
dimensioner og skalaforhold i landskabet, og det er vurderet, at det derfor kan være svært at forstå anlæggets
sammenhæng med landskabet. Ofte kan det betyde, at
terræn og rumlige opdelinger af landskabet kan blive
udvisket visuelt, og detaljer, som for eksempel fremtrædende landskabselementer, bliver mindre tydelige i
landskabet. Dette er blandt andet vurderet på baggrund
af visualisering nummer 9, 13 og 18.
De mange boliger, der skal nedlægges ved projektet, er en væsentlig faktor, der kan påvirke den visuelle oplevelse af landskabet. Dette gælder specielt for tre
boliger langs Lervangvej, som er synlig for forbipasserende på vejen. Tomme boliger, der står og forfalder,
vil skæmme den generelle oplevelse af området. Det er
derfor vurderet, at det vil være af stor betydning for al-

le, der bruger området rekreativt samt områdets beboere, at få de nedlagte boliger fjernet.

Mellemzone
Fra det flade og oftest åbne fjordlandskab mod vest og
sydvest er det vurderet, at anlægget ofte vil være synligt og fremtrædende i landskabsoplevelsen. Dette er
blandt andet vurderet på baggrund af visualisering 14
og 24. Fra sydvest, hvor landskabet opleves med terrænstigningerne ved bakkeøen i baggrunden, kan det
store anlæg få landskabet til at krympe visuelt, og terrænet flades visuelt ud.
Fra bakkeøen vil oplevelsen af vindmøllerne i landskabet og den landskabelige visuelle påvirkning variere i forhold til de lokale forhold. Terræn og bevoksning
kan bevirke, at vindmøllerne stort set ikke er synlige,
og terræn og bevoksning har betydning for landskabsoplevelsen, se visualisering nummer 23. Under andre
forhold kan vindmøllerne være meget markante og dominerende i landskabsoplevelsen. Dette vil givetvis ofte være situationen fra de højeste punkter på højdedragene, som det er tilfældet ved højdedraget, der topper
ved Dejbjerg Hede og fortsætter til Brejning. Se visualisering 13, 17, 19, 20 og 21.

Fjernzone
Set fra vestkysten er det ud fra visualisering nummer
27, 28 og 29 vurderet, at vindmøllerne vil være synlige på den anden side af Ringkøbing Fjord, og nord for
fjorden vil de specielt være synlige fra klitterne, men
alle steder vil man stadig kunne opleve storheden i det
åbne fjordlandskab. De mange vindmøller vil blive oplevet samtidig, men de enkelte anlæg er nemme at adskille, og de forstyrrer ikke landskabsoplevelsen.

Kirker og kulturhistoriske elementer
Inden for 4,5 km fra vindmølleområdet er der tre kirker No, Ølstrup og Højmark Kirker. Det er undersøgt,

hvor kirkene vil blive oplevet i landskabet i samspil
med vindmøllerne, og om der vil være udsyn fra kirkene
til vindmøllerne.
Fra Ølstrup Kirkegård er der fra det sydvestligste hjørne
af kirkegården udsyn til dele af vindmølleanlægget. Ud fra
visualisering nummer 12 og fotopunktets placering taget i
betragtning, er det vurderet, at der ikke vil være en væsentlig
visuel påvirkning af udsigten fra kirkegården. Fra området
omkring selve kirken er der ikke udsyn mod vindmøllerne.
Af de tre kirker vil kun Højmark Kirke blive oplevet i
landskabet sammen med vindmøllerne. Set fra punkter øst
og specielt syd for Højmark ligger Højmark Kirke markant
i landskabet. På visualisering nummer 21 ud for Favrby bliver kirken i høj grad oplevet sammen med vindmøllerne.
Det er vurderet, at vindmøllerne dominerer og overskygger
oplevelsen af kirken som et markant element i landskabet,
set fra dette sted syd for Højmark.
I den østlige del af vindmølleområdet er der registreret tre
fredede gravhøje og en del beskyttede diger. Digerne danner i dette område nogle landskabsrum, hvori den nordligste af to østlige gravhøje indgår som et element. Der står
ingen vindmøller i disse landskabsrum, men vindmøllerne
vil blive oplevet herfra. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke påvirker den visuelle oplevelse af dette lille område, der
fortæller en anden historie.

Rekreative interesser
De rekreative interesser i området knytter sig primært til
landskabs- og naturoplevelser, specielt nord for vindmøllerne. I nærområdet er det især Ølstrupturen og området omkring No Stampe, der har rekreativ værdi. Ved ophold i de
områder vil vindmølleanlægget eller dele af det være synligt
hele tiden, og vindmøllerne vil fremstå store og dominerende i oplevelsen af landskabet mod syd. Se visualisering A,
fra Trehedevej 14, i kapitel 5 om naboforhold og visualisering 9 i dette kapitel. Oplevelsen af området vil blive væsentligt forandret, idet man både kan se og høre vindmøllerne.
Ved det private rekreative område ved Klitmose er det på
baggrund af visualisering og oplevelsen af stedet vurderet,
at vindmøllerne vil stå som en forstyrrende faktor bag
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ved den omkransende bevoksning mod nordøst, og det
vil forandre oplevelsen af stedet, men det vil stadig være muligt at opleve stedets ro og fred samt de små enkelt elementer. Inde fra Laurbjergs Rosenhave vil vindmøllerne sandsynligvis ikke blive set og i tilfælde af,
at der skulle være steder, hvorfra de er synlige, er det
vurderet, at de ikke vil påvirke oplevelsen af stedet.

Andre vindmøller
Det er undersøgt, om det samlede visuelle udtryk fra
planlagte og eksisterende vindmøller er betænkeligt.
Ved denne undersøgelse er der specielt lagt vægt på de
nærmeste vindmøller ved Lyngsmose, Ølstrup, Højmark, Rudmose og Lem Kær. Vurderingerne er hovedsageligt baseret på baggrund af visualiseringer. Det er
vurderet, at det planlagte vindmølleprojekt ved Nørhede til Hjortmose fremstår som et særskilt anlæg.
Hvor anlægget bliver oplevet i samspil med de 11
vindmøller i Lem Kær, vil det forøge oplevelsen af
vindmøller i landskabet, da de to anlæg i samspil vil
betyder mange vindmøller inden for samme synsvinkel. Se visualisering 9, 10, 17, 24 og 31. Det er ud fra
dette vurderet, at det samlede tekniske præg i landskabet vil blive forøget, men det samlede udtryk mellem
eksisterende og planlagte vindmøller vurderes at være ubetænkeligt.
Med dette anlæg tilføres landskabet omkring Ringkøbing endnu en vindmøllepark med store MW-møller, hvilket medfører, at der nærmest ligger en ring af større parker omkring byen, og ved færdsel i området vil man støde på store vindmøller i alle retninger. Det sker både ved
Vognkær, Tim, Lyngsmose, Rudmose og Lem Kær. Da
vindmøllerne er større end de tidligere møller, er de synlige over større afstande, men der vil være færre af dem.

Anlæggets fremtræden
Projektet består af 22 ens vindmøller med en totalhøjde på 149,9 eller 149,0 meter. Vindmøllerne har en nav130

højde på knap 94,0 eller 92,5 meter og en rotordiameter på 112 eller 113 meter. Mølledesignet er traditionel
dansk med tre vinger, et møllehus og et rørtårn. Farven
på alle vindmøllens dele er lys grå. Harmoniforholdet
er enten 1:1,19 eller 1:1,22
Harmoniforholdet på den enkelte vindmølle passer
godt ind i det rimeligt jævne terræn, der er i vindmølleområdet, og det er vurderet, at den enkelte mølle fremstår harmonisk.
Anlæggets samlede fremtræden i landskabet forholder sig først og fremmest til antallet af vindmøller og
størrelsen på dem. Anlægget opfattes ofte, specielt på
længere afstande og fra nordvest og sydøst, som et stort
sammenhængende landskabselement.
Opstillingsmønstret med de to rækker er generelt
svært at opfatte, når anlægget opleves på tværs af møllerækkerne, og derfor er det vurderet, at det samlede
udtryk kan virke rodet, specielt fra større afstande. Se
visualisering nummer 17. Ofte træder opstillingsmønstret tydeligt frem, når man ser ned gennem rækkerne.
Omtrent fra midten af anlægget stiger terrænet mod
øst fra omkring 10 meter op til 38 meter over havet.
Vindmøllerne følger terrænet, og terrænforholdene vil
fra nogle steder i landskabet blive understreget af møllerækkerne, som det kan ses på visualisering nummer
13 og 19.
Som en del af anlægget indgår en transformatorstation, der vil blive placeret ved nedlagt bolig på Herningvej 117. Det er vurderet, at transformatorstationen ikke
vil påvirke det omkringliggende landskab visuelt, idet
den vil være skjult af bevoksning.

Konklusion
Fra de tre nærmeste byer No, Ølstrup og Højmark er det
vurderet, at vindmølleanlægget vil være helt eller delvist synligt fra haver, boliger og veje, i de yderste dele
af byerne mod vindmøllerne. Herfra vil de blive oplevet markante og dominerende, specielt fra Ølstrup, hvor
vindmøllerne fylder hele horisonten fra syd til vest. Fra
byerne længere væk i mellemzonen er det vurderet, at

vindmøllerne udelukkende vil blive oplevet i landskabet fra bygrænsen nord for Lem.
Fra de nærmeste større veje, Herningvej og Novej er
vindmølleanlægget meget synligt og fremstår markant
og kan tage opmærksomheden fra trafikanterne, de første
gange de oplever anlægget. Fra de mindre veje i nærområdet er det vurderet, at vindmøllerne i de fleste tilfælde
vil være synlige, men i øvrigt ikke til gene for trafikken.
Fra dele af vejstrækningen syd for Højmark vil vindmøllerne stå markante bag Højmark by.
For at landskabet kan se ordentligt ud, efter vindmølleparken er realiseret, skal bygninger fra de nedlagte boliger, som ikke genanvendes til andet formål, fjernes.
Det er vurderet, at vindmøllerne vil være synlige fra
størstedelen af nærzonen, og de vil fremstå store, markante og dominerende i landskabet. Specielt vil anlægget have en stor udstrækning fra sydvest og nordøst, og
det er vurderet, at der vil være en væsentlig påvirkning
af oplevelsen af landskabet.
Fra det flade ret åbne landskab i vest er det vurderet,
at vindmøllerne ofte vil være fremtrædende, og de kan
nogle steder få landskab og terræn til at krympe visuelt. Fra bakkeøen vil den landskabelige påvirkning være mere varieret. Dog er det vurderet, at anlæggets horisontale og vertikale dimensioner vil betyde, at der vil
være en kraftig visuel påvirkning på landskabet, selv
fra større afstande.
Det er vurderet, at det hovedsageligt er vindmølleanlæggets størrelse, der har den største landskabelige
påvirkning, og det kan være svært at opfatte og forstå
landskabet, når sådan et stort landskabselement tilføjes.
Anlæggets størrelse overstiger ofte skalaforholdet i øvrige landskabelige enkeltelementer. Det er dog vurderet, at landskabet overordnet har en skala, der ofte kan
rumme de store vindmøller. Det er specielt tilfældet,
hvor vindmøllerne opleves fra fladt eller jævnt terræn.
At tilføre et landskab et element af denne størrelse
vil selvsagt påvirke oplevelsen af landskabet og forandre mange udsigter. Landskabet omkring vindmøllerne ved Nørhede til Hjortmose vil uden tvivl få tilført
et nyt og moderne udtryk, der fortæller en historie om
den tid, der er nu.

Af de tre kirker inden for 4,5 km er det kun oplevelsen af Højmark Kirke, der bliver visuelt påvirket af
vindmøllerne på en kortere strækning syd for Højmark.
Vindmøllerne forstyrrer herfra oplevelsen af kirken i
landskabet, og dens plads som dominerende landskabselement mindskes.
Det er vurderet, at de beskyttede diger og fredede
gravhøje og de landskabsrum, der er i forbindelse med
dem, fuldt ud kan opleves på trods af vindmøllernes
nære placering.
De rekreative interesser i form af landskabs- og naturrelaterede oplevelser i nærzonen vil blive væsentlig
påvirket og forandret af vindmøllerne. Det er specielt
på grund af anlæggets udstrækning, at de vil være dominerende i nærzonen. Dette vil især være i området
omkring Trehedevej og Ølstrup Bæk, hvor landskabsoplevelsen vil blive totalt forandret, da der er kort afstand
til vindmøllerne. Ved det private område omkring søen ved Klitmosen vil vindmøllerne have en mindre påvirkning på opfattelsen af stedet, og det vil stadig være muligt at opleve de væsentlige rekreative værdier i
området omkring søen.
Det er vurderet, at vindmøllerne i samspil med eksisterende vindmøller ofte vil forøge oplevelsen af vindmøller i landskabet, men det øvrige samspil er ubetænkeligt. Landskabet omkring Ringkøbing er præget
af parker med store vindmøller, og oplevelsen af parker med store vindmøller vil blive forøget ved færdsel
omkring byen.
Endeligt er det vurderet, at det er et meget stort og
væsentligt element, der bliver tilført landskabet, og det
vil påvirke oplevelsen af landskabet, specielt fra nærzonen, hvor anlægget næsten altid vil være helt eller delvist synligt. Det er dog vurderet, at landskabet generelt
er robust. Samtidig er det også vurderet, at ved at fjerne mindre grupper af vindmøller med forskellige placeringer og opstillingsmønstre og erstatte dem med et
stort samlet anlæg, vil det rodede udtryk ofte blive mere forenklet og dermed let opfatteligt i landskabet. Dermed vil der også være færre situationer, hvor samspillet mellem de enkelte vindmølleanlæg er problematisk.
Det store samlede billede af et landskab med få store

Foto 4.8

Foto 4.9

Foto 4.8 og 4.9 De to foto, der er taget fra samme punkt med henholdsvis 45 mm objektiv, foto 4.8, og 300 mm objektiv,
foto 4.9, illustrerer den ideelle betragtningsafstand. Begge foto er forstørret fra 36 mm til 84 mm på den lange led. Det
svarer til en liniær forstørrelsesgrad på 2,33 gange. Perspektivet er ens i de to foto, hvis øjet indtager samme stilling i
forhold til billedet, som objektivet indtog til motivet ved optagelsen. Så hvis man vil sammenligne forholdene i de to billeder med hinanden, bør foto 4.8 betragtes på en afstand af 11 cm og foto 4.9 på en afstand af 70 cm i VVM-redegørelsen trykte udgave på A4-papir. Begge afstande er nok urealistiske i forhold til den foretrukne læseafstand, men fotoene
viser betydningen af ideel betragtningsafstand. Motiv fotograferet i Randers kommune.

vindmølleanlæg vil derfor overordnet fremstå enklere
end et landskab med mange mindre vindmølleanlæg.

Metode for visualisering
De fleste anvendte fotografier til visualiseringerne er
optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik på 50 mm brændvidde. Fra punkter hvor anlæggets
udstrækning har betydet, at alle vindmøllerne ikke har
kunnet være på et foto vil forholdene blive vist over et
dobbelt opslag. Fotografierne på de enkelte sider vil da
stadig være optaget med normaloptik på 50 mm brændvidde. For visualiseringer for naboforhold i kapitel 5 vil
det være anderledes, da fotografierne her er samlet til
et panoramafoto ved to fotopunkter.
Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordinater. Fotografierne er taget i perioden november
2011 til marts 2012.
Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro
2.7, hvor hver enkelt visualisering er kontrolleret ud fra
kendte elementer i landskabet. Det drejer sig især om

vindmøller, bygninger og højspændingsmaster. Hvor de
eksisterende møller er svære at se på grund af vejrforholdene eller afstanden, er de genoptegnet. Det kan også
være for at gengive en rotorstilling, der illustrerer "mest
markante tilfælde" for både de gamle og de nye vindmøller. Endvidere vil vindmøllerne ofte være gengivet
overdrevent tydelige på visualiseringerne sammenlignet med et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne vurdere vindmøllernes indvirkning på landskabet
i de situationer, hvor man har en usædvanlig god sigt.

Ideel betragtningsafstand
For at visualiseringerne skal være sammenlignelige,
er alle visualiseringer gengivet i samme forstørrelse,
7,8 gange.
Det giver ved den trykte A4-udgave af rapporten en
ideel betragtningsafstand på 39 cm med hensyn til sammenligning af elementerne i billedet. Se foto 4.8 og 4.9.
Ideel betragtningsafstand skal ikke forveksles med
læserens foretrukne læseafstand.
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5 Miljøkonsekvenser ved naboer
Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den
visuelle påvirkning ved naboboliger med de eksisterende bygninger og den eksisterende bevoksning. Til
brug for vurderingen er der foretaget en visualisering
af de kommende forhold set fra fire af naboboligerne
inden for en kilometers afstand af vindmøllerne. Afsnit 5.2 gennemgår støjpåvirkningen, og afsnit 5.3 behandler skyggekastet ved nabobeboelse. Endelig vurderer kapitlet de samlede miljøkonsekvenser ved naboboliger i afsnit 5.4.
Foruden boliger ligger der et Naturværksted Hatkærhus på Herningvej 119 inden for en kilometer fra vindmøllerne. Naturværkstedet er et social- og samværstilbud under Skelbækcenteret MSM. Endvidere ligger
der et socialpædagogisk behandlings- og opholdssted
for fem børn og unge på Novej 11 i en afstand af godt
1,1 kilometer fra vindmøllerne.
Vindmølleparkens påvirkning af Naturværkstedet
Hatkærhus på Herningvej 119 og det socialpædagogisk
behandlings- og opholdssted på Novej 11 bliver ligeledes behandlet i dette kapitlet.
Endelig er støj- og skyggekast behandlet ved fire
punkter i henholdsvis No, Ølstrup og bebyggelsen Nørhede, Herningvej 126 – 142. For det sidstnævnte område er de visuelle forhold ligeledes behandlet her i kapitlet. De visuelle forhold for No og Ølstrup er behandlet i kapitel 4, landskabelige forhold. Se tabel 5.1 for en
oversigt over de forhold, som kapitel 5 behandler.

5.1 Visuel påvirkning
Afstande til naboboliger

Inden for en kilometers afstand fra vindmøllerne finder
man i dag 51 boliger i det åbne land. Tolv af boligerne
bliver nedlagt i forbindelse med projektet. Det drejer
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sig om Herningvej 117, Hjortmosevej 4, 7, 9, Lervangvej 3, 5, 6, 7, 11 samt Trehedevej 5, 7 og 18.
Alle øvrige 39 boliger inden for en kilometers afstand
af møllerne er behandlet som nabobolig i dette kapitel,
selvom nogle boliger kan være ejet og beboet af mølleejer med betydende indflydelse på vindmølleprojektet.
For vindmølleejere med betydende indflydelse gælder
afstands- og støjgrænserne ikke.
I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden
mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være
minimum fire gange møllens totalhøjde. Det betyder, at
afstanden til naboboliger for en vindmølle med en totalhøjde på 149 meter ved Nørhede til Hjortmose skal
være 596 meter, og knap 600 meter for en 149,9 meter høj vindmølle. Det er opfyldt for alle 39 naboboliger og naturværkstedet. Nabobolig nr. 12, Gl. Landevej 2, og nabobolig nr. 32, Novej 26, ligger tættest på
vindmøllerne med 601 meter til nærmeste vindmølle.
Se tabel 5.2 og kort 5.1.
Afstanden til de 39 naboboliger med en afstand til
møllerne på under en kilometer er anført i tabel 5.2. I
støjberegningerne er afstanden mellem mølle og bolig
målt til udendørs opholdsareal, som kan ligge op til 15
meter fra boligen i retning mod møllerne. Støjberegningen kan således operere med mindre afstande end
de afstande, der er anført i tabel 5.2. Det samme er tilfældet for beregning af udendørs skyggekast.

Naboboliger
I det følgende er der givet en kort beskrivelse af naboboligernes beliggenhed og orientering i forhold til vindmølleområdet med henblik på at vurdere vindmøllernes påvirkning visuelt og vurdere skyggekast.
Nabobolig 1, Flytkær 18. Boligen ligger nordvest –
sydøst. Bolig og have er orienteret mod syd, mod vind-

Foto 5.1 Nabobolig 1, fotograferet fra øst.

Tabel 5.1 Forhold for naboboliger
Afstand til nærmeste bolig, meter
Nærmeste nabobolig, nr.

601 1
12 og 32

Antal enkeltboliger inden for en kilometer

39 2

Støj. Antal boliger hvor den beregnede
støj fra vindmøllerne er 0 – 2 dB(A) under
grænseværdierne ved vindhastighederne 6 m/sek
eller 8 m/sek

14

Højeste støjbelastning ved fritliggende boliger i det
åbne land ved vindhastighederne 6 og 8 m/s, dB(A)

41.9 og 42.9

Nabobolig med højeste støjbelastning ved
vindhastighederne 6 m/s samt 8 m/s, nr.

2 og 27 samt
27

Maksimalt beregnet lavfrekvent støj
i fritliggende bolig i det åbne land, dB(A)

17,0

Maksimalt beregnet lavfrekvent støj i område med
støjfølsom arealanvendelse, dB(A)

13,0

Støj, dB(A). Maksimal beregnet støj i støjfølsomt
arealanvendelse ved vindhastigheden 6 m/s og
8 m/s, dB(A)
Støjfølsom arealanvendelse
med højeste støjværdier
Skyggekast. Antal fritliggende boliger, som vil blive
påvirket med over 10 timer udendørs skyggekast
pr år
Skyggekast ved bypunkter, timer/år

36,8 og 37,3
Bebyggelsen
Nørhede
16
0–5

Nedrundet værdi. 2 Inden for en kilometers afstand ligger der pt 51
boliger, men kun 39 indgår i denne VVM-redegørelse, da 12 boliger
bliver nedlagt i forbindelse med projektets realisering.

1

Mål:

1:25.000

Kort 5.1 Naboboliger
Ny vindmølle med nummer

8

Nabobolig med nummer
Nabobolig, der nedlægges
Naturværksted Hatkærhus
Institution
Støjfølsom arealanvendelse

By 1

Beregningspunkt
Transformatorstation

A

Fotoretning ved nabovisualisering
1 km afstandslinje
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Tabel 5.2 Afstande til naboboliger under en kilometer
Nabobolig

Afstand til nærmeste Vindmølle, Nabobolig
mølle, meter 1
nr.

Afstand til nærmeste Vindmølle,
mølle, meter 1
nr.

Nabobolig 1, Flytkær 18

836

17

Nabobolig 21, Herningvej 127

612

1

Nabobolig 2, Trehedevej 3

640

15

Nabobolig 22, Herningvej 125

733

1

Nabobolig 3, Trehedevej 14

767

14

Nabobolig 23, Herningvej 123

737

2

Nabobolig 4, Trehedevej 12

801

14

Nabobolig 24, Herningvej 121

825

2

Nabobolig 5, Trehedevej 8

870

13

Naturværksted Hatkærhus, Herningvej 119

878

3

Nabobolig 6, Trehedevej 6

851

13

Nabobolig 25, Herningvej 115

956

4

Nabobolig 7, Trehedevej 4

942

13

Nabobolig 26, Novej 6

839

6

Nabobolig 8, Trehedevej 1

748

13

Nabobolig 27, Novej 18

770

10

Nabobolig 9, Trehedevej 2

905

13

Nabobolig 28, Novej 20

832

10

Nabobolig 10, Lervangvej 12

993

12

Nabobolig 29, Novej 22

691

11

Nabobolig 11, Lervangvej 10

644

12

Nabobolig 30, Novej 24

623

11

Nabobolig 12, Gl. Landevej 2

601

12

Nabobolig 31, Novej 5

988

11

Nabobolig 13, Herningvej 129

965

12

Nabobolig 32, Novej 26

601

11

Nabobolig 14, Herningvej 124

824

1

Nabobolig 33, Novej 7

918

11

Nabobolig 15, Nymøllevej 4

623

1

Nabobolig 34, Novej 28

784

11

Nabobolig 16, Nymøllevej 2

608

1

Nabobolig 35, Novej 30

821

11

Nabobolig 17, Nymøllevej 1

753

1

Nabobolig 36, Hjortmosevej 2

998

11

Nabobolig 18, Nymøllevej 3

894

1

Nabobolig 37, Hjortmosevej 3

666

22

Nabobolig 19, Nymøllevej 6

727

1

Nabobolig 38, Stampevej 4

949

22

Nabobolig 20, Herningvej 120

604

1

Nabobolig 39, Hjortmosevej 5

612

22

By 1, No Bygade 24, sydøstligste
punkt i kommuneplanramme
32be001 2

1269

11

By 3 Ølstrup NV, nordvestligste punkt i
lokalplan nr. 04.035 2

3035

12

By 2, Ølstrup SV, sydvestligste
punkt i lokalplan nr. 04.053 2

2390

12

By 4 Nordvestligste punkt i
støjfølsom arealanvendelse ved Herningvej
126 – 142. Bebyggelsen Nørhede 2

876

1

Nedrundet værdi.
Støjfølsom arealanvendelse.
Reference /1/

møllerne. Bevoksning i haven mod vest og øst vil sammen med et nord – sydgående levende hegn, der står
vest for boligen delvis skærme for udsigten til vindmølleparkens vestlige og østlige del. Der vil være direkte udsigt til den midterste trediedel af vindmølleparken. Se foto 5.1.
Nabobolig 2, Trehedevej 3. Boligen ligger vest – øst
og er sammen med haven orienteret mod syd, mod vindmøllerne. Havebevoksningen er åben mod syd, og der
vil være direkte udsigt til den østlige del af vindmølleparken. Se foto 5.2.
Nabobolig 3, Trehedevej 14. Boligen ligger vest – øst
og er orienteret mod syd, mod vindmøllerne. Haven er
åben mod syd, men lukket mod vest. Der vil være direkte udsigt til store dele af vindmølleparken. Se foto
5.3 og visualisering A.
Nabobolig 4, Trehedevej 12. Boligen ligger nord –
syd og er orienteret mod syd, mod vindmøllerne. Ha-

Foto 5.2 Nabobolig 2 fotograferet fra nordøst.

1
2
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Foto 5.3 Nabobolig 3 fotograferet fra sydvest.

ven er tæt bevokset mod vest og åben mod syd. Der vil
være direkte udsigt til den østlige del af vindmølleparken. Se foto 5.4.
Nabobolig 5, Trehedevej 8. Boligen ligger vest – øst
og er orienteret mod syd, mod vindmøllerne. Haven er
tæt bevokset, men der vil udsyn til enkelte af de østlige
vindmøller mellem havens buske. Se foto 5.5.

Nabobolig 6, Trehedevej 6. Boligen ligger nordvest
– sydøst med tæt bevoksning mod vest og en stor landbrugsbygning syd for Trehedevej og ud for boligen. Der
vil næppe være nogen væsentlig udsigt til vindmøllerne. Se foto 5.6.
Nabobolig 7, Trehedevej 4. Boligen ligger nord –
syd og er orienteret mod flere verdenshjørner. Tæt og

Foto 5.4 Nabobolig 4 fotograferet fra syd.

Foto 5.8 Nabobolig 8 fotograferet fra nordvest.

Foto 5.5 Nabobolig 5 fotograferet fra syd.

Foto 5.9 Nabobolig 9 fotograferet fra vest.

Foto 5.6 Nabobolig 6 fotograferet fra sydøst.

Foto 5.10 Nabobolig 10 fotograferet fra vest.

Foto 5.7 Nabobolig 7 fotograferet fra vest.

Foto 5.11 Nabobolig 11 fotograferet fra nordvest.

høj bevoksning lukker for udsigt til vindmølleparken.
Se foto 5.7.
Nabobolig 8, Trehedevej 1. Boligen ligger vest – øst
og er med en helt åben have orienteret mod syd. Der
vil være direkte udsigt til hele vindmølleparken. Se
foto 5.8.
Nabobolig 9, Trehedevej 2. Vinkelbolig med åben have mod syd og lidt træbevoksning på sydsiden af Tiphedevej. Fra haven og muligvis fra vestvendte vinduer vil der være udsigt mod vindmøllerne i sydvest og
fra en siddeplads ved sydgavl ved driftsbygningen vil
der være udsigt til de østlige vindmøller. Fra den øvrige bolig vil der næppe være særlig megen udsigt til
vindmøllerne. Se foto 5.9.
Nabobolig 10, Lervangvej 12. Boligen ligger vest –
øst og er have mod syd. Der vil være udsigt til vindmøllerne. Se foto 5.10.
Nabobolig 11, Lervangvej 10. Boligen ligger vest –
øst, og er med haven orientert mod syd, mens vindmøllerne vil stå mod sydvest til vest. Et læbælte vil skærme en del for udsigten mod vest, men fra vestvendte
gavlvinduer på 1. sal vil der især i vinterhalvåret være
udsigt til vindmøllerne. Se foto 5.11.
Nabobolig 12, Gl. Landevej 2. Boligen ligger sydvest
– nordøst og er med haven orienteret mod især sydøst.
Vindmøllerne vil stå mod vestnordvest. Havens randbevoksning mod vest vil skærme en del for udsigten til
vindmøllerne, men fra gårdspladsen og især i vinterhalvåret fra sydvestvendte gavlvinduer på 1. sal vil der
være udsigt til vindmøllerne. Se foto 5.12.

Foto 5.12 Nabobolig 12 fotograferet fra sydvest.
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Nabobolig 13, Herningvej 129. Boligen ligger vest –
øst, og haven vender mod syd, mens vindmøllerne står
mod nordvest, skjult af et tæt læbælte vest for boligen.
Dog vil det øverste af de nærmeste måske være synligt fra vestvendte gavlvinduer på 1. sal. Se foto 5.13

Nabobolig 14, Herningvej 124. Boligen ligger vest
– øst med en have mod især syd, mens vindmøllerne
står mod nordvest. Der vil være direkte udsigt til den
østlige del af vindmølleparken fra indgangspartiet og
nordvendte vinduer, forbi Dan Grønts silo. Se foto 5.14.
Nabobolig 15, Nymøllevej 4 og nabobolig 16, Nymøllevej 2. Boligerne ligger vest – øst, og haverne vender
mod syd, væk fra vindmøllerne, der vil stå fra nord til
nordvest for boligen. Der vil være udsigt til de østlige
vindmøller fra indgangspartierne og nordvendte vinduer hen over bevoksningen på nordsiden af Herningvej . Se foto 5.15, 5.16 og visualisering B.
Nabobolig 17, Nymøllevej 1 og nabobolig 18, Nymøllevej 3. Bolig 17 ligger nord – syd og bolig 18 er en

Foto 5.13 Nabobolig 13 fotograferet fra syd.

Foto 5.14 Nabobolig 14 fotograferet fra sydøst.

Foto 5.15 Nabobolig 15 fotograferet fra nord.

Foto 5.16 Nabobolig 16 fotograferet fra nord.
136

Foto 5.17 Nabobolig 17 fotograferet fra nordvest.

Foto 5.18 Nabobolig 18 fotograferet fra nordvest.
Baggrundsfoto af Nymøllevej set mod nord.

Foto 5.19 Nabobolig 19 fotograferet fra nordøst.

vinkelbolig. Begge er orienteret væk fra vindmøllerne, der står mod nordvest. Havebevoksning vil sandsynligvis sammen med bevoksning på vestsiden af Nymøllevej lukke for udsigten mod vindmøllerne. Se foto 5.17 og 5.18.
Nabobolig 19, Nymøllevej 6. Boligen ligger vest –
øst og er orienteret i flere retninger.. Der vil være direkte udsigt til især de østlige vindmøller. Se foto 5.19.
Nabobolig 20, Herningvej 120. Boligen ligger nord –
syd, og haven vender især mod syd og vest, mens vindmøllerne vil stå fra nordøst til nordvest for boligen. Der
vil især i vinterhalvåret være udsigt til vindmøllerne
nord for boligen, mens havebevoksningen sandsynligvis vil skærme for de øvrige vindmøller. Se foto 5.20.
Nabobolig 21, Herningvej 127. Boligen ligger nord
– syd, og den åbne have vender mod vest. Der vil være direkte udsigt til størstedelen af vindmøllerne, mens
bevoksning og driftsbygning vil skærme delvis for udsynet mod de østligste vindmøller, der vil stå nordøst
for boligen. Se foto 5.21.
Nabobolig 22, Herningvej 125. Boligen ligger vest –
øst og er med en åben have orienteret mod nord. Der vil
være direkte udsigt til de østlige vindmøller, mens na-

Foto 5.20 Nabobolig 20 fotograferet fra nord.

Foto 5.21 Nabobolig 21 fotograferet fra sydøst.

bobolig 23 og dens havebevoksning sandsynligvis vil
skærme en del for udsigten til den vestlige del af vindmølleparken. Se foto 5.22.
Nabobolig 23, Herningvej 123. Boligen ligger vest –
øst, og haven vender mod syd, væk fra vindmøllerne,

der vil stå fra nordøst til nordvest for boligen. Driftsbygning og bevoksning vil sandsynligvis lukke for udsigten til vindmøllerne. Se foto 5.22.
Nabobolig 24, Herningvej 121. Boligen ligger vest
– øst, og haven vender mod syd, væk fra vindmøllerne, der vil stå fra nordøst til nordvest for boligen. En
driftsbygning ligger mellem boligen og de fleste østlige
vindmøller. Der vil formodentlig være direkte udsigt til
vindmølle 1 og 12 i afstandene 893 meter og 1402 meter, mens de øvrige vindmøller sandsynligvis vil være
skærmet af driftsbygning og bevoksning. Se foto 5.23.
Naturværksted Hatkærhus, Herningvej 119. Ejendommen består af en nyere opført bygning placeret i tilknytning til en 2-længet ældre landbrugsbygning samt

Foto 5.22 Nabobolig 22 (th) og 23 fotograferet fra syd.

Foto 5.23 Nabobolig 24 fotograferet fra sydøst.

Foto 5.26 Nabobolig 26 fotograferet fra øst.

Foto 5.24 Naturværksted Hatkærhus fotograferet fra sydøst.

Foto 5.27 Nabobolig 27 fotograferet fra sydøst.

Foto 5.25 Nabobolig 25 fotograferet fra syd.

Foto 5.28 Nabobolig 28 fotograferet fra sydøst.

en ældre ladebygning. Bygningen ligger nord – syd
med vinduer mod vest. Der er befæstede udendørsopholdsarealer til borde og bænke, samt rustikke redskaber til naturværkstedet. Bygning og dens nære områder
er omgivet af blandet bevoksning, men der vil stedvis
være udsigt til vindmøllerne. Der er et udlagt areal på
ca. 500 m² til nyttehave. Der er etableret en simpel lege-/forhindringsbane med nedgravede bildæk vest for
bygningerne. Ca. 1,3 ha af ejendommen er i landbrugsmæssig omdrift, og fremstår ved besigtigelsen som en
afhøstet majsmark. Ca. 1 ha af ejendommen består af
en ældre blandet skovbevoksning. Ca. 0,5 ha af ejendommen er udlagt som græsmark. Se foto 5.24.
Nabobolig 25, Herningvej 115. Boligen ligger vest
– øst, og haven vender mod syd, væk fra vindmøllerne, der vil stå fra nordøst til nordvest for boligen. En
driftsbygning ligger mellem bolig og vindmøller og tæt
på boligen. Der vil næppe være udsigt til vindmøllerne. Se foto 5.25.
Nabobolig 26, Novej 6. Boligen ligger vest – øst og
er med have orienteret mod syd. Der vil være direkte
udsigt til de otte østlige vindmøller fra indgangspartiet og nordvendte vinduer, mens driftsbygning og bevoksning formodentlig vil skærme for de øvrige vindmøller. Se foto 5.26.
Nabobolig 27, Novej 18. Boligen ligger nordnordøst
– sydsydvest, og haven vender mod syd og øst. Vindmøllerne vil stå fra nordnordvest til østnordøst for boligen. En driftsbygning står mellem boligen og de nordvestlige vindmøller. Der vil være direkte udsigt til den
østlige del af vindmølleparken. Se foto 5.27.
Nabobolig 28, Novej 20. Boligen ligger nordvest –
sydøst og er med have orienteret mod syd. Vindmøllerne står fra nord til øst for boligen. Driftsbygninger ligger mellem boligen og de vestligste vindmøller, og bevoksning vil delvist skærme for udsigten til vindmølleparkens østlige del. Se foto 5.28.
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Nabobolig 29, Novej 22. Boligen ligger vest – øst, og
den åbne have vender mod syd, væk fra vindmøllerne,
der vil stå fra nordnordøst til øst for boligen. Der vil
være direkte udsigt til vindmølleparken fra nordvendte vinduer og fra indgangspartiet. Se foto 5.29 og visualisering C.

Nabobolig 30, Novej 24. Boligen ligger nordvest –
sydøst og er med have orienteret mod syd. Vindmøllerne vil stå fra nordøst til øst for boligen Driftsbygninger og bevoksning står mellem boligen og vindmøllerne. De øverste dele af vindmølle 10 og 11 vil være synlig over driftsbygningerne, mens udsigten til de øvrige
vindmøller sandsynligvis bliver dækket. Se foto 5.30.
Nabobolig 31, Novej 5. Boligen ligger i U-form orienteret mod nordnordøst. Der vil være direkte udsigt
til vindmøllerne. Se foto 5.31.
Nabobolig 32, Novej 26. Boligen ligger nordvest –
sydøst og er med haven orienteret mod syd. Vindmøllerne vil stå fra nordøst til øst for boligen. Driftsbygninger, havebevoksning og et højt granbælte vil skær-

me for udsigten til de fleste af vindmøllerne, bortset fra
vindmølle 11 og 10, hvoraf de øverste dele er synlige i
en afstand af henholdsvis 601 og 819 meter. Se foto 5.32.
Nabobolig 33, Novej 7. Boligen ligger vest – øst. Der
vil være direkte udsigt forbi havebevoksningen til den
vestlige del af vindmølleparken fra nogle af de nordvendte vinduer. Se foto 5.33.
Nabobolig 34, Novej 28. Boligen ligger sydvest –
nordøst med en åben have og direkte udsigt til hele
vindmølleparken. Se foto 5.34.
Nabobolig 35, Novej 30. Vinkelstuehus med haven
orienteret mod syd Tæt havebevoksning vil skærme for
de vestligste vindmøller, mens resten af vindmølleparken vil være synlig. Se foto 5.35.

Foto 5.30 Nabobolig 30 fotograferet fra sydvest.

Foto 5.33 Nabobolig 33 fotograferet fra nordøst.

Foto 5.36 Nabobolig 36 fotograferet fra nord.

Foto 5.31 Nabobolig 31 fotograferet fra nordøst.

Foto 5.34 Nabobolig 34 fotograferet fra nordvest.

Foto 5.37 Nabobolig 37 fotograferet fra syd.

Foto 5.32 Nabobolig 32 fotograferet fra sydvest.

Foto 5.35 Nabobolig 35 fotograferet fra vest.

Foto 5.38 Nabobolig 38 fotograferet fra nord.

Foto 5.29 Nabobolig 29 fotograferet fra vest.
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Nabobolig 36, Hjortmosevej 2. Boligen ligger nord –
syd og er omgivet af en tæt bevokset have. Driftsbygninger står mellem boligen og de nordvestlige vindmøller. Der vil sandsynligvis være et ganske begrænset udsyn til vindmølleparken. Se foto 5.36.
Nabobolig 37, Hjortmosevej 3. Boligen ligger nordvest – sydøst og er med den åbne have orienteret mod
sydvest, mens vindmøllerne vil stå mod sydøst. Der vil
være direkte udsigt til den vestlige del af vindmølleparken. Se foto 5.37 og visualisering D.
Nabobolig 38, Stampevej 4. Boligen ligger nordnordvest – sydsydøst og er med en spredt og mellem-

beboerne i nummer 126, 128, 134, 136 og 138 formodentlig kan se vindmøllerne i vinterhalvåret. Fra Herningvej 142 vil vindmøllerne næppe være særlig synlige. Se foto 5.40
Det socialpædagogisk behandlings- og opholdssted
på Novej 11 er omkranset af lav bevoksning, mens der
står et ungt tre – fire meter højt hegn langs den sydlige vejside. Der vil i en årrække være direkte udsigt til
især den nordvestlige del af vindmølleparken.

De nærmeste byer
De visuelle forhold ved de nærliggende byer No og Ølstrup er behandlet i kapitel 4, landskabelige forhold.

Lys for flysikkerhed
Foto 5.39 Nabobolig 39 fotograferet fra syd.

Foto 5.42 Lysafmærkning for flysikkerhed.

Foto 5.40 Bebyggelsen Nørhede, Herningvej 126 – 138
fotograferet fra øst.

Foto 5.41 Det socialpædagogisk behandlings- og
opholdssted på Novej 11 fotograferet fra sydøst.

høj bevokset have orienteret mod vest. Der vil fra sydvendte vinduer og dele af haven være spredt udsigt til
vestlige dele af vindmølleparken, der står mod sydøst.
Se foto 5.38.
Nabobolig 39, Hjortmosevej 5. Boligen ligger nordvest – sydøst, og er med haven orienteret mod syd. Havebevoksning og et levende hegn står mellem boligen
og vindmøllerne, der står mod sydøst. Der vil gennem
havebevoksningen og over det levende hegn være udsigt
til især den vestlige del af vindmølleparken. Se foto 5.39.
Bebyggelsen Nørhede, Herningvej 126 – 142, ligger sydøst for vindmølleparken med boligerne orienteret i flere retninger. Havebevoksning vil især i sommerhalvåret lukke for udsigt til vindmølleparken, mens

Vindmøllerne vil få monteret to lamper med lavintensivt lys på toppen af møllehatten af hensyn til flysikkerheden. Lyset i lamperne vil være rødt og lyse konstant 360 grader horisonten rundt med en styrke, der
svarer til styrken i lyset fra ti stearinlys. Lyset er afskærmet nedad. På grund af lysets ringe styrke og afskærmningen nedad vil lyset erfaringsmæssigt ikke
være væsentligt generende.

Transformatorstation
I vindmølleparken skal der placeres en transformatorstation ved Vantinggård nord for nabobolig 25. Bevoksning vil skærme for indsigt til transformatorstationen.

Visualisering
I forhold til naboboligerne er der på de følgende sider visualiseret fra fire naboboliger i det åbne land. Det er fra
nabobolig nr. 3, 15, 29 og 37. Boligerne ligger henholdsvis nord, sydøst, sydvest og nordvest for vindmøllerne.
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Visualiseringer ved naboboliger

A

Eksisterende forhold fotograferet i sydlige retninger
fra terrassen ved nabobolig 3, Trehedevej 14. Panorama. Der er frit udsyn til de tre eksisterende vindmøller ved Nørhede med en totalhøjde på lige under 100
meter. Afstand til nærmeste vindmølle er godt 1,3 kilometer.
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Ideel betragtningsafstand er 25 centimeter.

M22

A

M11
M17
M6

M12
M1
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Østligste vindmølle i nordlige række, mølle 12

A

Visualisering af vindmølleparken set fra terrassen
ved nabobolig 3, Trehedevej 14. Panorama. Der er
frit udsyn til størstedelen af vindmølleparken, og
vindmøllerne fylder hele det frie udsyn. Afstand til nærmeste vindmølle er 772 meter. Transformatorstationen vil lig142

ge skjult i bevoksningen i baggrunden bag vindmølle fire i
den nordlige og nærmeste række, mølle nummer 15. Taget
med 50 mm optik men kun forstørret fem gange lineært,
så ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-udgave af
rapporten er 25 cm.

Vestligste vindmølle i nordlige række, mølle 22

A
M11

M22

M17
M6

M1

M12
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M22
M11
M17
M6

B

Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest ved køkkenvinduet ved nabobolig 15, Nymøllevej 4. Til højre for bevoksningen i billedets venstre side rækker den ene af de tre
eksisterende vindmøller ved Nørhede lige netop over bevoksningen
på nordsiden af Herningvej. Afstanden til vindmøllen er cirka
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M12

0,5 kilometer. Fotoet er taget med 24 mm optik, så den ideelle betragtningsafstand er 19 centimeter.

M1

B

Vindmølle 15

B

Visualisering af vindmølleparken fra nabobolig 15,
Nymøllevej 4. Østligste vindmølle i sydlige række,
mølle 1, står omtrent midt i visualiseringen og når et
godt stykke over bevoksningen på nordsiden af Herningvej.
Østligste vindmølle i nordlige række, mølle 12, står bag cy-

Vindmølle 14

Vindmølle 13

pressen tæt på fotostandpunktet. Vindmølle 13 og 14 samt til
dels 15 i den nordlige række strækker som den eksisterende
vindmølle på modstående foto det yderste af vingerne over
bevoksningen på nordsiden af Herningvej, mens de øvrige 17
vindmøller forsvinder bag bevoksningen. Afstand til nærmeste

vindmølle, nr. 1, er 682 m, mens der er godt 1,6 km til mølle
15. Visualiseringen illustrerer, hvorledes vindmøllerne rækker
over bevoksningen, når man får en tilstrækkelig fri afstand
til bevoksningen, eller forsvinder bag træer og høje buske.
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C

Eksisterende forhold ved Nabobolig 29, Novej 22,
fotograferet mod nordøstlige retninger fra området ved boligens østgavl en sen eftermiddag i
marts. Panorama. Der er fri udsigt til vindmøllerne ved
Lyngsmose i venstre side af billedet og de to vindmølle146

grupper ved Hjortmose og Nørhede, længst til højre i billedet. Afstand til nærmeste vindmølle ved Hjortmose er
godt 1,1 kilometer. Ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-udgave af rapporten er 29 cm.

M22
M11

C

M17
M6
M12
M1
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C

Visualisering af møllerne fra ved Nabobolig 29,
Novej 22, fotograferet mod nordøstlige retninger.
Panorama. Vindmøller næsten så langt øjet rækker. Afstand til nærmeste vindmølle er 693 meter. Den nye
vindmøllegruppe står rolig og entydig men voldsomt do148

minerende på den store flade, hvor den tager hele udsigten, som vil blive fuldstændig forandret. Vindmøllegruppen står tydelig adskilt fra vindmøllerne ved Lyngsmose. Transformatorstationen vil ligge skjult i bevoksningen i
baggrunden i billedets højre side.

Ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-udgave af
rapporten er 29 cm.

M22
M11

C

M17
M6
M12
M1
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DM22
M11
M17
M6

D

Eksisterende forhold fotograferet mod sydøst ved nabobolig 37, Hjortmosevej 3, på en tidlig forårsdag, hvor
havgusen indhyller landskabet og begrænser sigtbarheden. Afstand til nærmeste, ikke synlige, vindmølle ved Hjortmose
er godt 1,7 km. Foto taget med 50 mm optik og forstørret 7,8 gan150

M12

ge, så ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-udgave af rapporten er 39 cm.

M1

D

Visualisering af vindmøllerne set mod sydøst fra
haven ved nabobolig 37, Hjortmosevej 3. De to
nordligste vindmøller i den vestligste række, vindmølle 11 og 10 er dem, som man ser på visualiseringen.
Der står ikke nogen til højre for fotoet, resten af vindmøl-

lerne står til venstre, bag bevoksningen. Med mobilisering
af megen god vilje kan man skimte den tredjenordligste
vindmølle i den vestlige række, mølle 9, bag bevoksningen
i billedets venstre side. Afstand til nærmeste synlige vindmølle, vindmølle 11, er 916 meter, og afstand til nærme-

ste vindmølle, mølle 22 i den østlige række, er 682 meter.
Vindmøllerne er markante og dominerende i denne synsretning, da de i højden langt overgår landskabets øvrige
elementer. Udsigten fra stuen vender mod sydsydvest.
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Vurdering af visuel påvirkning
De nye vindmøller er så høje, at de nærmeste møller
ofte vil række over bevoksningen. Se visualisering B
og D. Vindmølleparkens udstrækning er så stor, at den
fuldstændig dominerer udsigten mod vindmølleområdet fra de naboboliger, som har frit udsyn til vindmølleparken, og som ligger ved parkens langside. Se visualisering A og C. Samtidig vil man netop på grund af parkens udstrækning og skærmende bevoksning ofte kun
se en del af vindmølleparken. Se visualisering B og D.
Fra otte boliger vil der blive direkte udsigt til hele
vindmølleparken eller store dele af den. Det drejer sig
om naboboligerne 3, 8, 10, 21, 22, 29, 31 og 34.
Fra 17 boliger og det socialpædagogisk behandlingsog opholdssted på Novej 11 vil der blive udsigt til dele
af vindmølleparken. Det drejer sig om naboboligerne 1,
2, 4, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 33, 35, 37 og 39.
Fra seks boliger og Naturværksted Hatkærhus vil der
formentlig blive udsigt til enkelte vindmøller. Det drejer sig om naboboligerne 5, 13, 20, 24, 32 og 38.
Fra otte boliger vil der næppe blive nogen væsentlig udsigt til vindmøllerne. Det drejer sig om naboboligerne 6, 7, 17, 18, 23, 25, 30 og 36.
I bebyggelsen Nørhede, Herningvej 126 – 142, vil
der være sporadisk sigt af vindmøllerne gennem bevoksningen.
De visuelle forhold ved de nærliggende byer No og
Ølstrup er behandlet i kapitel 4, landskabelige forhold.
Det er ud fra erfaring med eksisterende møller vurderet, at lyset på toppen af møllehatten ikke vil være
væsentligt generende.

5.2 Støjpåvirkning

Nabobeboelse i det åbne land
De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er nærmere behandlet i kapitel 1, afsnit 1.4. Reglerne betyder, at
vindmøllerne ved Nørhede til Hjortmose sammen med
andre vindmøller ikke må støje mere end 44 dB(A) ved
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en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 42 dB(A) ved
6 m/s, ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i
det åbne land.
En ændring af støjen på 3 dB(A) betyder teknisk en
halvering eller fordobling af støjniveauet, mens mennesket almindeligvis oplever en ændring på 8 – 10 dB(A)
som en halvering eller fordobling.
Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til
vindmøllen, af de klimatiske forhold, som vindens retning og hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed, samt af de vindmølletekniske forhold. For lavfrekvent indendørs støj har boligens støjdæmpende egenskaber også betydning.
De vindmølletekniske forhold er fastlagt for hver
mølletype, blandt andet på grundlag af typegodkendelsen fra Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi. Støjen fra vindmøller stammer primært fra kølesystemet og vingernes rotation, hvor især passagen af tårnet kan give støj.
Metoden til måling og beregning af støj fra vindmøller er defineret i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Reference /2/.
Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøllen
fortæller ikke alt om, hvor generende støjen kan være.
Bliver der eksempelvis udsendt en såkaldt ”rentone”,
det vil sige en tydelig hørbar tone, vil den normalt være meget generende.
Hvis der måles tydeligt hørbare rentoner fra en vindmølle, vil der i støjberegningen blive tillagt yderligere
5 dB(A) for den pågældende vindmølle. Fra en ny, typegodkendt vindmølle må der ikke være tydeligt hørbare rentoner, der oftest vil være mekanisk støj fra lejer og gear. Tonerne kan eventuelt opstå, når vindmøllen bliver ældre. I sådant tilfælde vil det være en fejl i
vindmøllen, som ejeren skal udbedre.
Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger også af baggrundsstøjens niveau. Fordi vindmøllestøj varierer med tiden på en særlig måde, kan støjen opfattes, selv om den er svag. Derfor kan man ikke generelt
regne med, at støjen overdøves af vindens susen i træer
og buske, men selv om støjemissionen fra en vindmølle
stiger med stigende vindhastighed, vil baggrundsstø-

jen ofte ”overdøve” støjen fra vindmøllen, hvis vindhastigheden er over 8 – 12 m/s.
Ved vindhastigheder over 8 – 10 m/s stabiliserer
støjen sig fra vindmøllerne ved Nørhede til Hjortmose, eller falder.

Bebyggelsen Nørhede
I områder med støjfølsom arealanvendelse, som blandt
andet er boligområder, eksempelvis No, og rekreative
områder udlagt i kommuneplanen, må støjen fra vindmøllerne ikke overstige 37 dB(A) ved vindhastigheder
på 6 m/s og 39 dB(A) ved 8 m/s.
Miljøstyrelsen har i en afgørelse i en klagesag efter
Miljøbeskyttelsesloven fra 2004 taget stilling til områder, der faktisk anvendes til boligformål i landzone
i det åbne land. Styrelsen nåede i afgørelsen frem til,
at seks boliger, der lå i landzone langs en vej som parcelhuse, måtte betragtes som et område til åben og lav
boligbebyggelse og dermed støjfølsom arealanvendelse
efter Støjvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr.
5/1984, uanset, at området lå i landzone. Reference /3/
Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at bebyggelsen Nørhede, boligerne ved Herningvej 126 – 142,
falder ind under denne afgørelse, og området er støjfølsom arealanvendelse.
Kommunen vurderer, at ingen øvrige naboboliger i
det åbne land ved dette projekt falder ind under miljøstyrelsens afgørelse fra 2004.

Naturværksted Hatkærhus
Ejendommen, der huser Naturværksted Hatkærhus, ligger i det åbne land uden for områder, der i lokalplan eller
byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions, sommerhus-, camping- eller kolonihaveformål, og uden for områder som er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til
støjfølsom rekreativ aktivitet, jf. Kommuneplan 20092021. Ejendommen er således ikke udlagt til nogen af
de nævnte formål. Ejendommen anvendes af Institu-

ionen Skelbæk Centret MSM som naturværksted, som
en del af centrets dagtilbud. Der er ikke fast beboelse
med overnatning på ejendommen. Arbejdsdagen er fra
ca. fra kl. 8.30 til kl. 15.30.
Brugerne benytter naturen rigtig meget, da de dyrker
blomster, salat, persille, gulerødder, jordbær, kartofler,
purløg, løg osv. De høster selv deres frugt og bær, som
de blandt andet laver marmelade af. De følger kort og
godt processen fra jord til bord. På Hatkjærhus arbejder man meget med at save og kløve brænde (til salg),
passe dyrene (høns, katte og kaniner), passe haven (meget stor køkkenhave), lidt med madlavning og grill og
rigtig mange andre "naturting". Der bliver af og til støjet en del med sav, kløver og traktor, og der bliver arbejdet ude i naturen, hvor der er lyde fra naboen og livet omkring stedet.
Brugerne er ikke generet af støjen fra de tre eksisterende vindmøller ved Nørhede, eller af trafikstøjen
fra Herningvej.

Konklusion
Ejendommen Herningvej 119 anvendes til institutionsformål, men vurderes ikke at være omfattet af reglerne for støjfølsom arealanvendelse. Begrundelsen herfor er, at der ikke er overnatning på ejendommen, samt
at de aktiviteter, brugerne udfører på stedet, ikke vurderes at være støjfølsomme. Herudover er størstedelen af ejendommen udlagt til ekstensive arealer, hvor
institutionens anvendelse og drift af arealerne er lagt
an på støjende aktiviteter. Støjgrænserne er derfor 42
dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 dB(A) ved
en vindhastighed på 8 m/s.

Novej 11
På det socialpædagogisk behandlings- og opholdssted
på Novej 11 overnatter brugerne, og stedet er omfattet
af reglerne for vindmøller i forhold til støjfølsom arealanvendelse. Støjgrænserne er derfor 37 dB(A) ved
en vindhastighed på 6 m/s og 39 dB(A) ved en vind-

hastighed på 8 m/s. For andre støjkilder, eksempelvis
landbrugsstøj og industristøj gælder andre regler. De
vil ikke blive behandlet i denne VVM i sammenhæng
med Novej 11.

Samlet vindmøllestøj
Ved beregningen af støjen indgår den samlede støj fra
de nye vindmøller og de eksisterende og blivende vindmøller inden for en afstand af godt fire kilometer. I forhold til de nye vindmøller i vindmølleparken ved Nørhede til Hjortmose drejer det sig om vindmøllegrupperne
Lem Kær, Ølstrup, Højmark, Lyngsmose og Rudmose,
sidstnævnte også kaldet Brejning, der kan bidrage til at
hæve støjen ved naboboligerne til projektet ved Nørhede til Hjortmose. Hvis den beregnede støj fra den eksisterende vindmøllegruppe ligger mindst 15 dB(A) under
de nye vindmøllers støj ved naboboligerne til den nye
vindmøllepark, skal man ifølge Miljøstyrelsens udkast
til vejledning om støj fra vindmøller ikke regne den eksisterende vindmøllegruppe med, da støjen ikke kan høres på grund af støjen fra de nye vindmøller. Reference
/4/ Ved en sammenligning af støjkurverne på kort 5.2
og kort 5.3 kan man omtrent vurdere, at det er tilfældet for alle vindmøllegrupper bortset fra Lyngsmose.
Ikke bare naboerne til de nye vindmøller bliver påvirket af alle vindmøllerne; men også naboerne til de
eksisterende vindmøller får et forhøjet støjbidrag på
grund af de øvrige vindmøller. Beregninger skal således også påvise, at ingen naboboliger til eksisterende vindmøller får et samlet støjbidrag, der ligger over
grænseværdierne på grund af de nye vindmøller.
Det er vurderet, hvilke naboboliger omkring de eksisterende vindmøller, der ligger i nærheden af grænseværdierne, og som derfor kan risikere at få forhøjet
støjen, så grænseværdien ikke er overholdt. Derefter er
der udført beregninger for alle disse boliger. Der er udført beregninger for eksisterende forhold og for fremtidige forhold med de nye vindmøller ved Nørhede til
Hjortmose. Da den beregnede støj fra de nye vindmøller ligger mindst 15 dB(A) under den eksisterende

støj fra vindmøller ved naboboligerne til eksisterende
vindmøllergrupper, skal man dog heller ikke beregne
yderligere for disse boliger, da de nye vindmøller ikke kan høres på grund af den eksisterende støj - bortset fra boligerne ved Lyngsmosemøllerne. Sammenlign kort 5.2 og 5.3.

Naboboliger ved Lyngsmose
Vindmøllestøjen fra de nye vindmøller vil ved naboboligerne til vindmøllerne ved Lyngsmose ligge mindre
end 15 dB under den eksisterende støj, så her skal den
samlede støj fra vindmøllerne ved Nørhede - Hjortmose og fra Lyngsmose beregnes. Se tabel 5.7. De øvrige
vindmøllegrupper indgår ikke i beregningen på grund
af en forskel på mindst 15 dB i støjpåvirkningen. Det
fremgår af beregningerne, at støjen ved en enkelt bolig
overskrider grænseværdierne. Værdierne vil ved boligen Ølstrupvej 31B ligge på 43,1 og 44,3 dB(A) ved en
vindhastighed på henholdsvis 6 og 8 m/s.
Kravet til den generelle støj kan opfyldes ved, at det
nye projekt ved Nørhede til Hjortmose enten opkøber boligen på Ølstrupvej 31B og nedlægger den - eller betaler for en dæmpning af en af vindmøllerne ved
Lyngsmose.

Lavfrekvent støj
Den lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 dB(A) ved en
vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s. Lavfrekvent støj er
støj i frekvensområdet fra 10 til 160 Hz.

Infralyd
Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men
niveauerne er lave. Selv tæt på møllerne er lydtrykniveauet langt under den normale høretærskel, og infralyd betragtes således ikke som et problem.
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Kort 5.2 Støjkurver ved vindhastigheden 6 m/s

A
1 km

Ny vindmølle med nummer

8
A

Nabobolig med nummer
Nabobolig til Lyngsmosemøllerne
Bolig, der nedlægges i forbindelse
med projektets gennemførelse
Naturværksted Hatkærhus
Institution
Støjfølsom arealanvendelse

By 1

Beregningspunkt
Transformatorstation
37,0 dB(A)
42,0 dB(A)
20,0 dB(A) lavfrekvent

Mål:

Reference /7/
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1:25.000

Kort 5.2 Støjkurverne viser de punkter, hvor støjen fra vindmøllerne har
de anførte værdier ved vindhastigheden 6 m/s. Ved 6 m/s ligger støjbidraget fra vindmøllerne ved naboboligerne tættere på grænseværdien
Reference /7/
end ved 8 m/s.

LYNGSMOSE VINDMØLLER

Kort 5.3 Støj, eksisterende forhold med
syv vindmøllegrupper

1 km
A

ØLSTRUP VINDMØLLER

Støjkurver ved vindhastigheden 6 m/s, hvor støjbidraget fra vindmøllerne ved naboboligerne ligger tættere på grænseværdien end ved 8 m/s.
Den syvende vindmøllegruppe, der indgår i beregningerne, vindmøllerne ved Rudmose, ligger
uden for kortet til højre for Mourier Petersens
Plantage.
Ved at sammenligne støjkurvernes indbyrdes afstande på kort 5.2 og 5.3 kan man omtrent vurdere støjniveauet fra den enkelte vindmøllegruppe
i et givet punkt. Bemærk, at målestokken ikke er
ens på de to kort.

HJORTMOSE VINDMØLLER
NØRHEDE VINDMØLLER
Vindmølle

8
A

Støjvurderet nabobolig
Nabobolig til det nye projekt med nummer
Nabobolig til Lyngsmosemøllerne
Bolig, der nedlægges i forbindelse
med projektets gennemførelse
Naturværksted Hatkærhus

Mourier Petersens
Plantage

Institution
Støjfølsom arealanvendelse
By 1

Beregningspunkt
Transformatorstation
32,0 dB(A)
37,0 dB(A)
42,0 dB(A)
47,0 dB(A)

LEM KÆR VINDMØLLER

HØJMARK VINDMØLLER

Reference /8/
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Tabel 5.3 Støjpåvirkning ved naboboliger ved vindhastighed 6 m/s
Nabobolig

Vindhastighed 6 m/sekund

Nabobolig

Nye vindmøller
Krav dB(A) Eksisterende forhold
Beregnet dB(A) 2 (maksimalt) Beregnet dB(A) 3

Vindhastighed 6 m/sekund
Med nye vindmøller Krav dB(A) Eksisterende forhold
Beregnet dB(A) 2 (maksimalt) Beregnet dB(A) 3

Nabobolig 1, Flytkær 18

41.4

32.6

Nabobolig 21, Herningvej 127

40.7

43.0

Nabobolig 2, Trehedevej 3

41.9

32.9

Nabobolig 22, Herningvej 125

40.2

41.3

Nabobolig 3, Trehedevej 14

40.4

32.6

Nabobolig 23, Herningvej 123

40.3

41.2

Nabobolig 4, Trehedevej 12

39.6

32.4

Nabobolig 24, Herningvej 121

39.8

39.3

Nabobolig 5, Trehedevej 8

38.9

32.1

Naturværksted Hatkærhus, Herningvej 119

40.1

36.9

Nabobolig 6, Trehedevej 6

38.7

32.1

Nabobolig 25, Herningvej 115

39.9

35.3

Nabobolig 7, Trehedevej 4

38.0

31.6

Nabobolig 26, Novej 6

41.8

37.7

Nabobolig 8, Trehedevej 1

39.2

32.7

Nabobolig 27, Novej 18

41.9

36.8

Nabobolig 9, Trehedevej 2

37.9

31.8

Nabobolig 28, Novej 20

40.9

34.3

Nabobolig 10, Lervangvej 12

35.9

30.6

Nabobolig 29, Novej 22

41.3

Nabobolig 11, Lervangvej 10

37.9

32.6

Nabobolig 30, Novej 24

41.8

Nabobolig 12, Gl. Landevej 2

38.2

33.8

Nabobolig 31, Novej 5

38.0

30.1

Nabobolig 13, Herningvej 129

35.8

33.8

Nabobolig 32, Novej 26

41.6

31.8

Nabobolig 14, Herningvej 124

37.3

36.3

Nabobolig 33, Novej 7

38.4

29.9

Nabobolig 15, Nymøllevej 4

39.0

40.1

Nabobolig 34, Novej 28

39.3

29.8

Nabobolig 16, Nymøllevej 2

39.2

40.5

Nabobolig 35, Novej 30

39.1

29.0

Nabobolig 17, Nymøllevej 1

37.8

38.4

Nabobolig 36, Hjortmosevej 2

37.8

28.3

Nabobolig 18, Nymøllevej 3

36.7

36.9

Nabobolig 37, Hjortmosevej 3

40.8

30.2

Nabobolig 19, Nymøllevej 6

38.4

39.5

Nabobolig 38, Stampevej 4

38.3

29.6

Nabobolig 20, Herningvej 120

39.9

42.1

Nabobolig 39, Hjortmosevej 5

41.5

31.1

By 1, No Bygade 24, sydøstligste punkt i
kommuneplanramme 32be001 1

35.7

27.2

By 3 Ølstrup NV, nordvestligste punkt i lokalplan nr.
04.035 1

29.8

By 2, Ølstrup SV, sydvestligste punkt i lokalplan nr.
04.053 1

30.6

By 4 Nordvestligste punkt i støjfølsom arealanvendelse
ved Herningvej 126 – 142. Bebyggelsen Nørhede 1

36.8

42

37
28.5

42

32.9
32.7

29.6
37
35.4

Af kort 5.2 fremgår, at kurven for punkter med 37,0 dB(A) støjpåvirkning fra vindmøllerne ligger et stykke fra det socialpædagogisk behandlings- og opholdssted på Novej 11, så grænseværdierne for vindmøller er overholdt.
1
Støjfølsom arealanvendelse. 2 De nye vindmøller og vindmøllerne ved Lyngsmose indgår i beregningen, mens de øvrige vindmøllegrupper ikke er medregnet, da deres støjbidrag ligger mere end 15 dB(A) under de nye
vindmøllers støjbidrag. 3 Vindmøllerne ved Lem Kær, Ølstrup, Højmark, Lyngsmose og Rudmose samt de 6 eksisterende vindmøller ved Hjortmose og Nørhede indgår i beregningerne. Reference /7/ og /8/
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Tabel 5.4 Støjpåvirkning ved naboboliger ved vindhastighed 8 m/s
Nabobolig

Vindhastighed 8 m/sekund

Nabobolig

Med nye vindmøller Krav dB(A) Eksisterende forhold
Beregnet dB(A)2 (maksimalt) Beregnet dB(A) 3

Vindhastighed 8 m/sekund
Med nye vindmøller Krav dB(A) Eksisterende forhold
Beregnet dB(A) 2 (maksimalt) Beregnet dB(A) 3

Nabobolig 1, Flytkær 18

42.3

34.0

Nabobolig 21, Herningvej 127

41.2

44.5

Nabobolig 2, Trehedevej 3

42.6

34.4

Nabobolig 22, Herningvej 125

40.7

42.9

Nabobolig 3, Trehedevej 14

41.0

34.1

Nabobolig 23, Herningvej 123

40.9

42.7

Nabobolig 4, Trehedevej 12

40.2

33.9

Nabobolig 24, Herningvej 121

40.4

40.8

Nabobolig 5, Trehedevej 8

39.4

33.6

Naturværksted Hatkærhus, Herningvej 119

40.8

38.4

Nabobolig 6, Trehedevej 6

39.3

33.6

Nabobolig 25, Herningvej 115

40.7

36.8

Nabobolig 7, Trehedevej 4

38.6

33.1

Nabobolig 26, Novej 6

42.8

39.3

Nabobolig 8, Trehedevej 1

39.7

34.2

Nabobolig 27, Novej 18

42.9

38.3

Nabobolig 9, Trehedevej 2

38.5

33.2

Nabobolig 28, Novej 20

41.9

35.8

Nabobolig 10, Lervangvej 12

36.5

32.1

Nabobolig 29, Novej 22

42.3

Nabobolig 11, Lervangvej 10

38.3

34.2

Nabobolig 30, Novej 24

42.8

Nabobolig 12, Gl. Landevej 2

38.7

35.4

Nabobolig 31, Novej 5

39.0

31.7

Nabobolig 13, Herningvej 129

36.4

35.4

Nabobolig 32, Novej 26

42.7

33.3

Nabobolig 14, Herningvej 124

37.8

37.8

Nabobolig 33, Novej 7

39.4

31.5

Nabobolig 15, Nymøllevej 4

39.5

41.6

Nabobolig 34, Novej 28

40.3

31.3

Nabobolig 16, Nymøllevej 2

39.7

42.0

Nabobolig 35, Novej 30

40.1

30.5

Nabobolig 17, Nymøllevej 1

38.3

39.9

Nabobolig 36, Hjortmosevej 2

38.8

29.8

Nabobolig 18, Nymøllevej 3

37.3

38.4

Nabobolig 37, Hjortmosevej 3

41.8

31.6

Nabobolig 19, Nymøllevej 6

38.9

41.0

Nabobolig 38, Stampevej 4

39.3

30.9

Nabobolig 20, Herningvej 120

40.4

43.6

Nabobolig 39, Hjortmosevej 5

42.5

32.4

By 1, No Bygade 24, sydøstligste punkt i
kommuneplanramme 32be001 1

36.7

28.7

By 3 Ølstrup NV, nordvestligste punkt i lokalplan nr.
04.035 1

30.7

By 2, Ølstrup SV, sydvestligste punkt i lokalplan nr.
04.053 1

31.3

By 4 Nordvestligste punkt i støjfølsom arealanvendelse
ved Herningvej 126 – 142. Bebyggelsen Nørhede 1

37.3

44

39
29.4

44

34.5
34.2

30.3
39
37.0

Ved at sammenligne værdierne ved 6 og 8 m/s vind ser man, at kurven for punkter med 39,0 dB(A) støjpåvirkning fra vindmøllerne ligger forholdsvis tættere på vindmøllerne end .
1
Støjfølsom arealanvendelse. 2 De nye vindmøller og vindmøllerne ved Lyngsmose indgår i beregningen, mens de øvrige vindmøllegrupper ikke er medregnet, da deres støjbidrag ligger mere end 15 dB(A) under de nye
vindmøllers støjbidrag. 3 Vindmøllerne ved Lem Kær, Ølstrup, Højmark, Lyngsmose og Rudmose samt de 6 eksisterende vindmøller ved Hjortmose og Nørhede indgår i beregningerne. Reference /7/ og /8/
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Beregningsforudsætninger
Vindmøller

Beregningerne for projektet ved Nørhede til Hjortmose
er foretaget efter anvisningerne i bilag 1 til Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller og er udført i programmet
Wind-PRO version 2.7.486 og 2.8.448 Beta. Beregningerne af lavfrekvent støj følger udkast til beregning af
lavfrekvent støj, udsendt til teknisk høring 26/5-2011 fra
Miljøstyrelsen. De anvendte data fremgår af tabel 5.5.
I dette kapitel 5 er beregninger for støj og skyggekast
alene udført for en Siemens vindmølle med en navhøjde
på 92,5 meter og en rotordiameter på 113 meter. Totalhøjden er derfor 149 meter. Bliver den lidt anderledes
Vestasmølle med en rotordiameter på 112 meter og totalhøjden på 149,9 meter valgt, skal bygherre ligeledes
dokumentere, at støjkravene og anbefalinger om skyggekast bliver overholdt.

Transformatorstation
I vindmølleparken skal der placeres en transformatorstation ved Vantinggård nord for nabobolig 25. Stationen skal føre vindmøllestrømmen ud på elnettet. Den
endelige udformning er ikke fastlagt, men bliver med
to 60/10 kV transformere.
I forbindelse med dette projekt er der ikke beregnet
støj fra stationen. I stedet er beregningerne for en station ved den planlagte vindmøllepark ved Tim benyttet.
Beregningen ved Tim gjaldt en større og mere støjende transformatorstation med to 150/60 kV transformere og to 60/10 kV transformere. Reference /5/
Støjen fra stationen ved vindmølleparken ved Tim
blev beregnet af Delta. Reference /6/
Det skal bemærkes, at støjen fra vindmøllerne reguleres af Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - Bekendtgørelse nr. 1284 af 15.12.2011, og støjen fra transformatorstationen reguleres af Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984 ”Støj fra virksomheder”. Det betyder, at støjbidrag fra vindmøller og transformere ikke skal adderes, og der gælder forskellige grænseværdier for de to typer støj.
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Tabel 5.5 Lavfrekvent indendørs støjpåvirkning ved projektets naboboliger
Nabobolig

Beregnet
dB(A)
6 m/s
vind

8 m/s
vind

Nabobolig 1, Flytkær 18

16,0

14,8

Nabobolig 2, Trehedevej 3

17,0

Nabobolig 3, Trehedevej 14

Krav
Nabobolig
dB(A)
maksimalt

Beregnet
dB(A)
6 m/s
vind

8m/s
vind

Nabobolig 21, Herningvej 127

15,6

14,5

15,8

Nabobolig 22, Herningvej 125

15,2

14,0

15,8

14,7

Nabobolig 23, Herningvej 123

15,3

14,1

Nabobolig 4, Trehedevej 12

15,2

14,1

Nabobolig 24, Herningvej 121

14,9

13,7

Nabobolig 5, Trehedevej 8

14,6

13,5

Naturværksted Hatkærhus, Herningvej 119

15,1

13,9

Nabobolig 6, Trehedevej 6

14,5

13,4

Nabobolig 25, Herningvej 115

14,9

13,7

Nabobolig 7, Trehedevej 4

14,0

12,9

Nabobolig 26, Novej 6

16,0

14,8

Nabobolig 8, Trehedevej 1

14,9

13,8

Nabobolig 27, Novej 18

15,8

14,5

Nabobolig 9, Trehedevej 2

13,9

12,8

Nabobolig 28, Novej 20

14,9

13,7

Nabobolig 10, Lervangvej 12

12,3

11,3

Nabobolig 29, Novej 22

15,1

13,8

Nabobolig 11, Lervangvej 10

13,8

12,7

Nabobolig 30, Novej 24

15,4

14,1

Nabobolig 12, Gl. Landevej 2

14,0

12,9

Nabobolig 31, Novej 5

12,7

11,4

Nabobolig 13, Herningvej 129

12,2

11,1

Nabobolig 32, Novej 26

15,2

13,9

Nabobolig 14, Herningvej 124

13,2

12,1

Nabobolig 33, Novej 7

12,9

11,6

Nabobolig 15, Nymøllevej 4

14,5

13,4

Nabobolig 34, Novej 28

13,5

12,3

Nabobolig 16, Nymøllevej 2

14,7

13,5

Nabobolig 35, Novej 30

13,3

12,1

Nabobolig 17, Nymøllevej 1

13,6

12,4

Nabobolig 36, Hjortmosevej 2

12,4

11,3

Nabobolig 18, Nymøllevej 3

12,7

11,6

Nabobolig 37, Hjortmosevej 3

14,7

13,5

Nabobolig 19, Nymøllevej 6

14,0

12,8

Nabobolig 38, Stampevej 4

12,9

11,8

Nabobolig 20, Herningvej 120

15,1

14,0

Nabobolig 39, Hjortmosevej 5

15,3

14,1

By 1, No Bygade 24, sydøstligste
punkt i kommuneplanramme 32be001 1

11,0

9,9

By 3 Ølstrup NV, nordvestligste punkt i
lokalplan nr. 04.035 1

7,3

6,7

By 2, Ølstrup SV, sydvestligste punkt i
lokalplan nr. 04.053 1

8,1

By 4 Nordvestligste punkt i støjfølsom
arealanvendelse ved Herningvej 126 – 142.
Bebyggelsen Nørhede 1

13,0

11,8

7,3

20

Af kort 5.2 fremgår, at lavfrekvent støjpåvirkning fra vindmøllerne ligger langt under grænseværdierne ved boligerne.
1
Støjfølsom arealanvendelse Reference /9/

Krav
dB(A)
maksimalt

20

Grænseværdierne for industristøj i det åbne land er
om dagen 55 dB(A), om aftenen 45 dB(A) og om natten 40 dB(A), med mindre andet bliver fastsat for virksomheden eller anlægget.
Beregningerne ved Tim viste, at støjpåvirkningen
ligger langt under grænseværdierne. Overført til projektet ved Nørhede til Hjortmose vil det betyde, at i en
afstand af 400 – 500 meter, der omtrent svarer til afstanden til nærmeste nabobolig til transformatorstationen ved Vantinggård, nabobolig 25 til projektet Nørhede til Hjortmose og Naturværksted Hatkærhus, Herningvej 119, vil støjen ligge mellem 5 og 10 dB(A). Ved
nabobolig 24, Herningvej 121, vil støjen være faldet til
mellem 0 og 5 dB(A), og i en afstand af knap 900 meter vil støjen fra transformatorstationen være lig nul.

mens der ikke vil være samme støjpåvirkning ved nogen bolig ved en vindhastighed på 6 m/s.
I følge beregningerne vil 28 boliger og Naturværksted Hatkærhus, Herningvej 119, få en højere støjpåvirkning ved en vindhastighed på 8 m/s. Det er naboboligerne 1 – 13 og 25 – 39. Ved en vindhastighed på 6
m/s vil 29 naboboliger og naturværkstedet få en højere
støjpåvirkning. Det er naboboligerne 1 – 13 og 24 – 39.
Beregningerne for den lavfrekvente indendørs støj
viser, at den ligger mindst 3 dB under grænseværdien
på 20 dB(A) ved 6 m/s og 8 m/s. Den højeste belastning
ved de to vindhastigheder er nabobolig 3 udsat for med
17 dB(A) ved vindhastigheden 6 m/s.
Støjen fra transformatorstationen vil ligge langt under grænseværdierne for industristøj i det åbne land
med en støj mellem 5 og 10 dB(A) ved nærmeste bolig.

Krav om støjmåling
Ifølge beregningerne i tabel 5.3 og 5.4 vil otte naboboliger få en støjbelastning, der ligger mindre end 2 dB
under grænseværdien på 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Det drejer sig om boligerne 1 – 2, 26, 27,
29 – 30, 32 og 39. Ved 6 m/s drejer det sig om 14 boliger, der ligger mindre end 2 dB under grænseværdien
på 42 dB(A). Det er boligerne 1 – 3, 21 – 23, 26 – 30,
32, 37 og 39. Ringkøbing-Skjern Kommune vil derfor
kræve en støjmåling på vindmøllerne, når de bliver anmeldt, for at sikre, at støjkravene i Bekendtgørelse om
støj fra vindmøller er overholdt. Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen ikke holder sig under 42,0 og
44,0 dB(A) ved henholdsvis vindhastighederne 6 og 8
m/s, skal møllerne støjdæmpes, eller driften skal ind-

Vurdering af vindmølleprojektets støjbidrag
Støjen ved projektets naboboliger

Tabel 5.3 og 5.4 viser den beregnede maksimale støjpåvirkning, også kaldet støjimmission, ved vindhastighederne 6 og 8 m/s ved de 39 naboboliger inden for en
kilometer fra de nye vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Desuden viser tabellerne støjpåvirkningen i de
mest støjbelastede punkter i No, Ølstrup og ved den
støjfølsom arealanvendelse ved Herningvej 126 – 142
samt ved Naturværksted Hatkærhus, Herningvej 119.
Endviere er den beregnede støjpåvirkning ved de eksisterende forhold anført i tabellerne. Tabel 5.5 viser
den beregnede lavfrekvente indendørs støjpåvirkning.
Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er
overholdt ved projektets naboboliger.
Ifølge beregningerne i tabel 5.3 og 5.4 vil 10 naboboliger få en mindre støjpåvirkning fra de nye vindmøller
end fra de eksisterende ved en vindhastighed på 8 m/s.
Det er naboboligerne 15 – 24. Boligerne ligger forholdsvis tæt på de eksisterende vindmøller ved Nørhede. Ved
vindhastigheden 6 m/s drejer det sig om ni naboboliger, der får en lavere støjbelastning, nemlig nr. 15 – 23.
For en enkelt bolig, nabobolig nr. 14, vil der være den
samme støjpåvirkning ved en vindhastighed på 8 m/s.,

Tabel 5.6 Vindmøller, der indgår i beregning af støj
Gruppe

Nummer
/reference/

Effekt pr.mølle
MW

Navhøjde
meter

Rotordiameter
meter

M01, M04, M12 – M17,
/7/
Nye vindmøller
ved Nørhede til
Hjortmose

M02 – M03, M22 /7/
M05 – M06, M08 – M09,
M11, M18 – M21 /7/

3,0

92,5

113

M07, M10 /7/
Lem Kær
Ølstrup

Kildestøj, dB(A)

Dæmpning
dB(A)

6 m/s

8 m/s

100,7

101,0

- 5 dB

103,5

104

- 2 dB

104,8

106,0

ingen

102,6

103,0

- 3dB

1 – 11 /8/

3,075

94

112

104.6

106,5

0 dB

12 – 13 /8/

0,200

28,7

25

98,4

98,4

-

14 – 15 og 19 /8/

1,75

67

66

102.6

104.1

-

Nørhede

16 – 18 /8/

1,75

67

66

102,6

104,1

-

Højmark

20 – 22 /8/

0,660

50

47

98,0

100,0

-

23, 24, Jens /7/

Hjortmose

Lyngsmose

Rudmose

2,3

80

92,6

104,1

105,4

0 dB

23 – 25

/8/

2,3

80

92,6

104,1

105,1

Måling
11. maj 2009

26 – 29

/8/

1,8

80

90

102.5

104.0

0 dB

For møllerne ved Lyngsmose foreligger der to sæt værdier, en ved anmeldelse og en ved måling.

Reference /7/ og /8/
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stilles. Støjen kan dæmpes ved at ændre omdrejningshastigheden eller vingernes vinkel, så de ikke går så
højt op i vinden. Det betyder, at de stadig har samme
omdrejningstal. Desuden vil alle møller i en vindmøllepark aldrig få lige meget vind og dermed dreje lige
hurtigt. Alle moderne vindmøller varierer omdrejningshastigheden med vindstyrken.

Støjen i områder med støjfølsom arealanvendelse
Støjen fra vindmøller må i områder med støjfølsom
arealanvendelse ikke overskride henholdsvis 37 og 39
dB(A) ved vindhastighederne 6 og 8 m/s. De beregnede støjkurver for 37 dB(A) og 39 dB(A) ligger begge
flere hundrede meter sydøst for No, langt fra Ølstrup
og tangerer næsten det nordvestligste punkt i støjfølsom arealanvendelse ved Herningvej 126 – 142 med
den beregnede værdi på 36,8 dB(A) ved 6 m/s. Grænseværdierne for vindmøllerne ved det socialpædagogisk behandlings- og opholdssted på Novej 11 er ligeledes overholdt. Se kort 5.2, der viser støjkurverne ved
en vindhastighed på 6 m/s, hvor støjkurven har sin største udbredelse.

Ved det socialpædagogisk behandlings- og opholdssted på Novej 11 ligger værdien omtrent på samme niveau som ved målepunktet By 1 i No ifølge kort 5.2.
Den beregnede støjkurve for 20 dB(A) for lavfrekvent
støj ligger langt fra de støjfølsomme arealanvendelser.
Se kort 5.2 og tabel 5.5.
Grænseværdierne for støj fra vindmøller er således
overholdt i områder med støjfølsom arealanvendelse.

Støjen ved naboboliger til
vindmøller ved Lyngsmose
Da de nye vindmøller som tidligere omtalt støjer mindst
15 dB mindre end vindmøllegrupperne Lem Kær, Ølstrup, Højmark og Rudmose ved deres respektive naboboliger, skal de nye vindmøllers støjbidrag alene regnes med ved naboboligerne til vindmøllerne ved Lyngsmose. Beregninger i tabel 5.7 viser, at kravene til den
generelle støj i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
ikke er overholdt ved en enkelt bolig, boligen på Ølstrupvej 31B.
Kravene til den lavfrekvente støj er opfyldt ved alle boligerne.

Kravet til den generelle støj kan opfyldes ved, at det
nye projekt ved Nørhede til Hjortmose enten opkøber
og nedlægger boligen på Ølstrupvej 31B eller betaler
for en dæmpning af en af vindmøllerne ved Lyngsmose.
Ringkøbing-Skjern Kommune vil derfor kræve, at
bygherre senest ved byggeanmeldelsen for de nye vindmøller ved Nørhede til Hjortmose dokumenterer, at den
samlede støj fra eksisterende og planlagte vindmøller
overholder lovgivningen.
Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen ikke
holder sig under 42,0 og 44,0 dB(A) ved henholdsvis
vindhastighederne 6 og 8 m/s, skal møllerne støjdæmpes yderligere, eller driften på de nye vindmøller ved
Nørhede til Hjortmose skal indstilles.

Støjpåvirkning fra flere støjkilder
Støj fra én type støjkilde er mere generende, når der
samtidig er støj fra andre kilder. Naboerne til den ansøgte vindmøllepark ved Nørhede til Hjortmose er i dag
udsat for støj fra eksisterende vindmøller, fra trafikstøj
og landbrugsstøj - samt for nogle af naboernes vedkom-

Tabel 5.7 Støjpåvirkning ved boliger ved Lyngsmose
Bolig

Eksisterende forhold

Med projektforslagets nye vindmøller ved Nørhede til Hjortmose

Lavfrekvent støj
Krav
maksimalt

8 m/s
vind

Krav
maksimalt

6 m/s
vind

Lavfrekvent støj
Krav
maksimalt

8 m/s
vind

Krav
maksimalt

Støj

6 m/s
vind

8 m/s
vind

Krav
maksimalt

6 m/s
vind

Krav
maksimalt

8 m/s
vind

Ølstrupvej 24

40,9

41,7

14,2

15,2

41,7

42,9

Ølstrupvej 27A

41,4

42,3

14,1

15,2

42,0

43,2

13,6

14,7

15,1

16,2

Ølstrupvej 29
Ølstrupvej 31B

20 dB(A)

Ikke beregnet

42 dB(A)

40,6
41,7

44dB(A)

41,4
42,5

20 dB(A)

42 dB(A)

41,3
43,1

1

44 dB(A)

42,5
44,3 1

Ølstrupvej 33

41,2

42,0

14,2

15,2

41,9

43,1

Ølstrupvej 24

-

-

14,2

15,2

41,7

42,9

1

160

6 m/s
vind

Støj

For boligen Ølstrupvej 31B kan støjkravene ikke overholdes.

- Ikke beregnet. Reference /7/, /8/ og /9/.

mende af støj fra virksomheden Dan Grønt. De fleste
af naboerne bliver ved projektets realisering yderligere udsat for vindmøllestøj og i meget begrænset omfang for støj fra transformatorstationen.
Det eksisterende lovgrundlag giver imidlertid ikke
mulighed for indgreb over for støj med den begrundelse, at den samlede støj fra forskellige typer støjkilder
overskrider de vejledende grænseværdier. Det er ikke
lovpligtigt at lægge støj fra forskellige typer støjkilde sammen, da sådanne beregninger anses for at være
yderst komplekse.
Desuden er måling af baggrundsstøjen meget følsom
for tidspunktet af døgnet, vejrlig og årstid, og dermed
svær at foretage ensartet og objektivt. Der er desuden
forskellige målemetoder og grænseværdier for forskellige typer støj. Der er derfor ikke fastsat nogen fælles
dB-værdi, der angiver, hvornår støjkilderne samlet giver en generende støj i omgivelserne. Således skal de
nye vindmøller ved Nørhede til Hjortmose sammen med
andre vindmøller i området samlet overholde støjkravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, men eksempelvis transformatorstationen og de nye vindmøller skal samlet hverken overholde Bekendtgørelse om

Tabel 5.8 Støjgrænser for Dan Grønt
Periode
Hverdage
Lørdag

Støjgrænse, dB(A)
kl. 06.00 – 18.00
kl. 06.00 – 14.00

55

Lørdag
kl. 14.00 – 18.00
Søn- og helligdage kl. 07.00 – 18.00
Aften, alle dage
kl. 18.00 – 22.00

50

1. december - 1. maj
Nat
kl. 22.00 – 06.00
Nat før
Søn- og helligdage kl. 22.00 – 07.00

45

1. december - 1. maj
Nat
kl. 22.00 – 06.00
Nat før
Søn- og helligdage kl. 22.00 – 07.00

40

Tabel 5.8 Støjgrænserne for virksomhedens samlede støjbidrag på
udendørs opholdsarealer ved omliggende boliger Reference /12/

støj fra vindmøller eller Vejledning fra Miljøstyrelsen
nr. 5/1984 ”Støj fra virksomheder”.
For naboerne og Ringkøbing-Skjern Kommunes
planlægning har det dog bestemt interesse at få vurderet den samlede gene af støjpåvirkning, da det giver
en bedre vurdering af miljøet, end når man nøjes med
at se på hver type støj for sig.
Delta Akustik & Vibration foreslog i 1997 Miljøstyrelsen en fremgangsmåde i sammenlægningen af støj,
som er beskrevet i orientering nr. 27 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger, Vurdering af sammensat støj. Undersøgelser har i følge orienteringen vist, at hvis én type støj er væsentlig mere
generende end andre, så bestemmer den støj den samlede virkning af støjen. Hvis to typer støj derimod er
omtrent lige generende, vil den samlede støj være mere
generende end de to typer hver for sig. Reference /10/
Støj fra landbruget er en uadskillelig og generelt accepteret del af støjbilledet i det åbne land, og der foreligger ingen oplysninger om genevirkningen for landbobefolkningen.
Herningvej er i perioder i dagtimerne stærkt trafikeret af både personbiler og lastbiler, men der foreligger ikke nogen støjmålinger eller systematiserede oplysninger om genevirkningen af trafikken på Herningvej ved vindmølleområdet. Trafiktætheden er dog forholdsvis lav hen over døgnet, så genevirkningen anses
for at være tilsvarende lav. Ved besigtigelsen af forholdene ved naboboligerne blev støjen fra enkelte forbipasserende motorkøretøjer på Herningvej bemærket
netop som støj fra enkelte køretøjer. Der lød ikke nogen generel baggrundsstøj fra trafikken. Det kan der
dog være omkring arbejdsdagens start og afslutning.
Transformatorstationens støj ligger med maksimalt
5 – 10 dB(A) støjpåvirkning ved naboboliger langt under
grænseværdien for industristøj i det åbne land på 40 dB(A)
om natten. Bevægelsen i stationens støjniveau følger
vindmøllernes produktion og dermed også vindmøllernes støjudsendelse, der stiger med stigende vindhastighed op til en vindhastighed på 8 m/sek, hvor vindmøllestøjen stabiliseres. Når vindmøllerne ikke kører, støjer transformatorstationen heller ikke. Transformator-

stationens støj stiger dog stadig op til de 5 – 10 dB(A)
ved vindmøllernes maksimale ydeevne, der formodentlig indfinder sig ved en vindhastighed på 12 – 13 m/sek.
Ved den vindhastighed ”overdøver” vindstøjen i bygninger og bevoksning ved beboelser ofte både støjen
fra transformatorstationen og vindmøllerne.
Støjgenen fra vindmøller er større end for vejtrafikstøj ved samme støjniveau. Ved støjgrænsen
ved vindhastigheden 8 m/s på 39 dB(A) for støjfølsom arealanvendelse må man regne med, at 10 %
oplever vindmøllestøjen som stærkt generende. Til sammenligning kan det nævnes, at den vejledende grænse
for vejstøj på 58 dB(A) ved boliger medfører, at ca. 8 %
af naboerne føler sig stærkt generede. Reference /11/
Dermed må støjen fra vindmøllerne antages at være
væsentlig mere generende end støjen fra landbrug, trafik og transformatorstation, og derfor bestemmer støjen fra vindmøllerne den samlede genevirkning af støjen fra disse støjkilder.
På dette grundlag vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune, at den samlede støj fra landbrugsstøj, trafikstøj,
støj fra transformatorstationen og vindmøller ikke væsentligt forøger støjpåvirkningen ved naboboligerne i
forhold til vindmøllernes støjpåvirkning alene.
På Lervangvej ligger Dan Grønt med et tørringsanlæg, der kører i begrænsede perioder over året. Virksomheden har en gældende miljøgodkendelse med støjgrænser fra den 21. januar 2000 med senere ændringer.
Støjgrænserne for virksomhedens samlede støjbidrag på
udendørs opholdsarealer ved omliggende boliger fremgår af tabel 5.8. Støjen fra Dan Grønts tørringsanlæg
er markant hvæsende og må antages at være væsentlig
mere generende end støjen fra de øvrige støjkilder inden for en afstand af 600 meter fra tørringsanlægget,
og tørringsanlæggets støj bestemmer derfor den samlede genevirkning. Inden for denne afstand ligger naboboligerne nr. 13 – 20 og bebyggelsen Nørhede ved
Herningvej 126 – 142. Af disse boliger vil naboboligerne nr. 15 – 20 endda få en lavere støjpåvirkning fra de
nye vindmøller end fra de eksisterende.
Jo længere væk boligerne ligger fra Dan Grønt, jo
lavere vil støjpåvirkningen fra tørringsanlægget natur161

ligvis blive, og jo mere betydning vil vindmøllestøjen
få i retning fra virksomheden mod vindmølleparken.
På dette grundlag vurderer Ringkøbing-Skjern
Kommune, at den samlede støj fra landbrugsstøj, trafikstøj, støj fra transformatorstationen og vindmøller ikke væsentligt forøger støjpåvirkningen ved naboboligerne nr. 13 – 20 og bebyggelsen Nørhede ved
Herningvej 126 – 142 i forhold til støjen fra tørringsanlægget ved Dan Grønt alene, når tørringsanlægget vel at mærke kører. For boliger længere væk og i retning mod vindmølleparken vil støjen fra vindmøllerne gradvist mere dominere det samlede støjbillede. Det kan i denne gradvise
overgang ikke udelukkes, at der vil være enkelte naboboliger, hvor den sammensatte støj fra tørringsanlæg og vindmøllerne er mere generende end støjen alene fra den ene
af støjkilderne; men det generelle billede ved naboboligerne, bortset fra nabobolig nr. 13 – 20 og bebyggelsen ved
Nørhede, er, at den samlede støj fra landbrugsstøj, trafikstøj, støj fra transformatorstationen, Dan Grønts tørrings-

anlæg og vindmøller ikke væsentligt forøger støjpåvirkningen i forhold til vindmøllernes støjpåvirkning alene.

5.3 Skyggekast og reflekser
Generelt

Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger
sig hen over en flade, hvor man opholder sig. Det er genevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem
solen og opholdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig
rotere - det skal være blæsevejr. Genevirkningen vil typisk være størst inde i boligen, men kan også være stor
ved ophold udendørs, hvor skyggen eksempelvis fejer
hen over jorden. Skyggekastets omfang afhænger af:
* Hvor solen står på himlen.
* Om det blæser og hvorfra.
* Antallet af vindmøller i en gruppe og deres
placering i forhold til naboboligerne.
* Møllens rotordiameter.
* De topografiske forhold.
* Ved hvilke vindhastigheder vindmøllen producerer.

Lovgivning

Foto 5.43 Skyggekast
162

Der er ikke indført danske normer for hvor store gener fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne.
Miljøministeriets vejledning nr. 9296 af 22/5/2009 om
planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af
vindmøller anbefaler, at naboboliger ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid.
Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer
eller ved et lodret vindue vendt mod vindmøllen. Både
opholdsareal og vindue kan være teoretisk.
På grund af beregningsmetoderne vil værdierne for
udendørs skyggekast være højere end værdierne for indendørs skyggekast - når der ellers vil forekomme skyg-

gekast. I denne VVM indgår både beregninger for indendørs og udendørs skyggekast, og værdierne for udendørs
skyggekast udgør VVM-redegørelsen og miljørapportens referenceværdier i forhold til Miljøministeriets anbefaling. Rapporten anlægger dermed en skærpet linje.

Edb-program mod gener ved skyggekast
Hvis skyggekastet giver gener, der er uacceptabelt høje, kan der installeres et softwareprogram i vindmøllen,
der stopper møllen i de mest kritiske perioder. Stop af
vindmøllen i perioder med generende skyggekast ved
naboboliger vil give et betydningsløst produktionstab.

Beregningsmetode ved
Nørhede til Hjortmose
Beregningerne af udendørs skyggekast er foretaget for
et opholdsareal på 15 gange 15 meter. Indendørs skyggekast er beregnet gennem et lodret vindue på 1 gange 1
meter, vendt mod den vindmølle, der beregnes for. Beregningerne er foretaget på gennemsnitlige vejrdata. Skyggekastet er beregnet i WindPro version 2.8.448 Beta og
2.7.486, som begge er baseret på følgende forudsætninger:
# Solens højde over horisontlinjen skal være mere
end tre grader, da skyggekast under tre grader opfattes som uproblematisk.
# Afstande på mere end to kilometer fra møllen er
ikke medtaget i beregningerne, da skyggekast ikke er et problem på de afstande.
Foruden sol og blæst er vindretningen afgørende for
hvor meget skyggekast, der opstår.

Værste tilfælde
Værdien for skyggekast i værste tilfælde er det antal timer, der maksimalt kan være skyggekast under årsgennemsnitlige vejrforhold. Det vil sige det antal timer, solen står bag ved møllens rotor uanset, om det er overskyet eller vindstille.

Tabel 5.9 Skyggekast ved naboboliger
Nabobolig

Projektet
timer:minutter

Nabobolig 1, Flytkær 18

Eksisterende forhold
(0-alternativ)
timer:minutter

Udendørs

Indendørs

7:57

6:20
15:46

Udendørs

Nabobolig

Indendørs

Projektet
timer:minutter

Eksisterende forhold
(0-alternativ)
timer:minutter

Udendørs

Indendørs

Udendørs

Indendørs

0:00

Nabobolig 21, Herningvej 127

0:00

0:00

0:00

0:00

Nabobolig 22, Herningvej 125

0:00

0:00

0:00

Nabobolig 2, Trehedevej 3

20:04

Nabobolig 3, Trehedevej 14

10:45 3

8:37 3

0:00

Nabobolig 23, Herningvej 123

0:00

0:00

2:53

Nabobolig 4, Trehedevej 12

10:58 3

9:10 3

0:00

Nabobolig 24, Herningvej 121

3:46

3:31

7:21

Nabobolig 5, Trehedevej 8

8:27

6:52

0:00

Naturværksted Hatkærhus, Herningvej 119

8:05

6:42

7:23

Nabobolig 6, Trehedevej 6

10:01

8:12

0:00

Nabobolig 25, Herningvej 115

8:08

6:30

1:21

Nabobolig 7, Trehedevej 4

8:08

6:33

0:00

Nabobolig 26, Novej 6

19:51 3

16:09 3

0:00

Nabobolig 8, Trehedevej 1

14:13 2

11:53 2

0:00

Nabobolig 27, Novej 18

10:50 3

8:44 3

3:50

Nabobolig 9, Trehedevej 2

8:41

7:08

0:00

Nabobolig 28, Novej 20

18:35

3

16:10

3

0:46

Nabobolig 10, Lervangvej 12

5:01

4:11

0:00

Nabobolig 29, Novej 22

25:46

2

22:42

2

Nabobolig 11, Lervangvej 10

14:15 2

11:52 2

0:00

Nabobolig 30, Novej 24

23:50 3

21:02 3

Nabobolig 12, Gl. Landevej 2

25:44 2

20:53 2

0:49

Nabobolig 31, Novej 5

12:30 2

10:28 2

0:00

Nabobolig 13, Herningvej 129

5:38

4:39

0:39

Nabobolig 32, Novej 26

26:14 3

21:19 3

0:00

Nabobolig 14, Herningvej 124

1:50

1:23

3:40

Nabobolig 33, Novej 7

19:36 3

15:54 3

0:00

Nabobolig 15, Nymøllevej 4

0:00

0:00

0:34

Nabobolig 34, Novej 28

14:12 2

11:51 2

0:00

Nabobolig 16, Nymøllevej 2

0:00

0:00

0:00

Nabobolig 35, Novej 30

6:44

5:34

0:00

Nabobolig 17, Nymøllevej 1

0:00

0:00

0:00

Nabobolig 36, Hjortmosevej 2

3:39

3:03

0:00

Nabobolig 18, Nymøllevej 3

0:00

0:00

0:00

Nabobolig 37, Hjortmosevej 3

7:18

6:09

0:00

Nabobolig 19, Nymøllevej 6

0:00

0:00

0:00

Nabobolig 38, Stampevej 4

2:25

1:59

0:00

Nabobolig 20, Herningvej 120

0:00

0:00

0:00

Nabobolig 39, Hjortmosevej 5

6:23

4:44

0:00

By 1, No Bygade 24, sydøstligste
punkt i kommuneplanramme 32be001

mellem
0:00 og 5:00 1

ikke aflæst

ikke
beregnet

ikke beregnet

By 3 Ølstrup NV, nordvestligste punkt i
lokalplan nr. 04.035

0:00 1

ikke aflæst

ikke
beregnet

ikke beregnet

By 2, Ølstrup SV, sydvestligste punkt i
lokalplan nr. 04.053

0:00 1

ikke aflæst

ikke
beregnet

ikke beregnet

By 4 Nordvestligste punkt i støjfølsom
arealanvendelse ved Herningvej 126 – 142.
Bebyggelsen Nørhede.

mellem
0:00 og 5:00 1

ikke aflæst

ikke
beregnet

ikke beregnet

2
Aflæst på kort 5.4
Sandsynligt
Reference /13/, /14/ og /15/
1

3

2

3

2

3

ikke
beregnet

ikke
beregnet

0:00
0:00

Sandsynligvis mindre på grund af bygninger eller bevoksning
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Figur 5.1 Kalender med udendørs skyggekast
Kalenderen viser, at nabobolig 2, Trehedevej 3, allerede på
årets første dag bliver ramt af
skyggekast fra vindmølle 12 fra
klokken 9.47 og fra vindmølle 4
fra klokken 14.54. Den dag står
solen op kl. 8.58 og går ned kl.
15.59. Den 2. januar står solen
op kl. 8.57 og går ned kl. 16.00.
Boligen bliver ramt af skyggekast fra vindmølle 12 fra klokken
9.48 og fra vindmølle 4 fra klokken 14.55. Således fortsætter det
til den 15. januar, hvor skyggekast stadig rammer fra vindmølle 12 fra kl, 9.58, men skyggekast
fra nu vindmølle 15 rammer fra
kl. 14.03.
Det samlede reelle skyggekast
løber op i 169 minutter i januar måned.
Fra den 9. april og frem til den
4. september bliver boligen ikke ramt af skyggekast, men i resten af september kaster vindmølle 19, 18 og 17 skyggekast på
boligen.
Kalenderen opererer med sommertid.
Totalt for året løber reel skyggekast op i 20:04 timer:minutter.
Tilsvarende detaljeret kalender
med eksakte tal for hver nabobolig i det åbne land til projektet
kan rekvireres ved RingkøbingSkjern Kommune, Land, By og
Kultur, Toften 6,
6880 Tarm.
E-mail: land.by.kultur@rksk.dk
Hjemmeside: www.rksk.dk
Reference /13/
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Kort 5.4 Skyggelinjer
Ny vindmølle med nummer

8

Nabobolig med nummer
Punkter med 0 timer/år
Punkter med 5 timer/år
Punkter med 10 timer/år
Punkter med 25 timer/år

Mål:

1:25.000
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Værdien i værste tilfælde bliver omsat til sandsynlige værdier i programmets beregninger.

Reel værdi
Sandsynlig værdi kaldes også reel værdi. Den reelle værdi for skyggekast er værste værdi korrigeret for
vindstille og overskyede timer samt vindretning i et normalt år i Danmark. Der er i alle beregninger over reel
værdi taget højde for rotorvinkel, det vil sige vindretning, og hvor tit møllevingerne står stille, samt antallet af soltimer. Vindmøllens drifttid er beregnet ud fra
effektkurve og beregnede vindforhold på placeringen.
Solskinsstatistik er gennemsnitsdata fra Danmarks Meteorologiske Institut for Danmark.
Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt for
oplevelsen af skyggekast, også tidspunktet spiller ind.
Eksempelvis vil skyggekast tidligt om morgenen for
nogle være uden betydning, mens skyggekast i eftermiddagssolen, hvor man sidder på terrassen, er kritisk
for mange. Derfor beregnes også en kalender, der viser
præcist på hvilke dage og i hvilke tidsrum, skyggekast
kan indfinde sig ved den enkelte nabobeboelse. Af kalenderne kan man se, hvornår solen står op og går ned,
hvornår skyggekast kan indtræde, hvor længe det varer,
samt fra hvilken vindmølle, det kommer. Se figur 5.1.
Endelig er skyggelinjerne beregnet, og der er udtegnet kort med skyggelinjer fra vindmøllerne, der viser,
hvor et bestemt antal skyggetimer i reel værdi ligger i
landskabet. Se kort 5.4.
Af kortet kan man tilnærmelsesvis aflæse, hvor mange skyggetimer den enkelte nabo vil blive udsat for.
Kurvernes værdier kan ikke direkte sammenlignes med
værdierne ved naboboligerne udendørs, da kurverne
trækker en linje gennem alle de punkter, hvor der vil
være for eksempel 10 timers reel skyggekast om året,
mens værdierne for naboboliger udendørs er for et areal på 225 m2 (15 gange 15 meter), der er en stor samling af "punkter".
Derfor ligger eksempelvis 10-timers-kurven tættere
på vindmøllerne end nabobolig 6, som jo teoretisk får
10 timer udendørs reel skyggekast om året.
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I beregningen er der ikke taget hensyn til, om der
ligger bygninger eller tæt, høj bevoksning mellem boligen og vindmøllerne, som reducerer skyggekastet. Det
vil eksempelvis være tilfældet ved Nabobolig 3, Trehedevej 14. Skyggekastet kan derfor i nogle tilfælde være
væsentligt lavere i virkeligheden end i beregningerne.
men ændres forholdene omkring boligen, kan skyggekastet blive, som beregningerne viser.

Skyggekast ved projektet ved
Nørhede til Hjortmose
Der er i tekst, figur og tabel og på kort kun omtalt timerne i ”reel værdi”, da disse er vurderet som de væsentligste for naboernes belastning. Beregningsmetoden tager dog ikke hensyn til, om der er bygninger eller
høj og tæt bevoksning mellem vindmøllen og den belastede nabobeboelse. Bygninger og andre høje og tætte
elementer vil ofte medvirke til at reducere belastningen.
På kort 5.4 over potentielle områder med skyggekast, isolinjerne, er de naboboliger nummereret, der er
med i beregningen.
Tabel 5.9 gengiver de reelle skyggekastværdier i timer og minutter for de 39 naboboliger. Tabeller med eksakte tal kan rekvireres ved Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur, Toften 6, 6880 Tarm. Email: land.by.kultur@rksk.dk. Hjemmeside: www.rksk.
dk, for hver nabobolig.
I beregningen over reelle udendørs værdier har 16
naboboliger over ti timer udendørs skyggekast om året.
Af disse vil ni naboboliger sandsynlig få mindre skyggekast i virkeligheden på grund af bevoksning, og nabobolig 3 tilsvarende ikke fra mølle 3 og 4 på grund af
bygninger eller bevoksning.
I No og ved Herningvej 126 – 142 samt ved det socialpædagogisk behandlings- og opholdssted på Novej 11
ligger det udendørs skyggekast mellem nul og fem timer om året. Vindmølleparken ved Nørhede til Hjortmose vil ikke kaste skygge i Ølstrup.
Indendørs skyggekast over ti timer om året rammer
teoretisk 12 naboboliger, heraf vil skyggekastet i vir-

keligheden sandsynligvis blive mindre ved fire af boligerne.

Vurdering af skyggekast
Generelt vil naboboligerne få betydelig mere skyggekast fra de nye vindmøller end fra de eksisterende. Seksten naboboliger vil teoretisk få over ti timer udendørs
skyggekast om året. Naboboligerne 2, Trehedevej 3, 12,
Gl. Landevej 2, og 29, Novej 22, er de mest udsatte naboboliger med et sandsynligt teoretisk udendørs skyggekast på over 20 timer om året.
Naturværksted Hatkærhus vil til gengæld sammen
med nabobolig 23 og 24 modtage mindre skyggekast fra
de nye vindmøller end fra de eksisterende. Se tabel 5.9.
Udendørs skyggekast i de støjfølsomme arealanvendelser ligger mellem nul og fem timer om året.
Med mindre bygherre leverer en beregning, der tager
hensyn til bevoksning og bygninger, der skærmer for
skyggekast i bolig og på udendørs opholdsareal i umiddelbar nærhed af boligen, og som mere præcist angiver, at skyggekastet ikke overstiger ti timer om året, vil
Ringkøbing-Skjern Kommune kræve skyggestop installeret i de nye vindmøller, så ingen boliger udsættes for
mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året.

Reflekser
Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra møllevingerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold
kan være et problem for naboer til vindmøller. Refleksionen opstår især ved visse kombinationer af nedbør
og sollys. Da vindmøllevinger skal have en glat overflade for at producere optimalt og for at afvise snavs,
kan dette medføre flader, som kan give refleksioner.
Problemet er minimeret gennem overfladebehandlinger til meget lave glanstal omkring 30, der med de nuværende metoder er det nærmeste, man kan komme en
antirefleksbehandling. I løbet af møllens første leveår
halveres refleksvirkningen, fordi overfladen bliver mere mat. Moderne møllevingers udformning med krum-

me overflader gør desuden, at eventuelle reflekser spredes jævnt i vilkårlige retninger.

Vurdering af reflekser
Reflekser fra de nye møller forventes ikke at give væsentlige gener.

5.4 Samlet konklusion på
forhold ved naboboliger
Lovgivning om afstand er overholdt ved alle naboboliger.
Samlet set er nabobolig 2, Trehedevej 3, den mest nabobolig, der er udsat for mest påvirkning fra vindmøllerne.

Konklusion på visuel påvirkning
De nye vindmøller er så høje, at de nærmeste møller ofte vil række over bevoksningen. Vindmølleparkens udstrækning er så stor, at den fuldstændig dominerer udsigten mod vindmølleområdet fra de naboboliger, som
har frit udsyn til vindmølleparken, og som ligger ved
parkens langside. Samtidig vil man netop på grund af
parkens udstrækning og skærmende bevoksning ofte
kun se en del af vindmølleparken.
Fra otte boliger vil der blive direkte udsigt til hele
vindmølleparken eller store dele af den. Det drejer sig
om naboboligerne 3, 8, 10, 21, 22, 29, 31 og 34.
Fra 17 boliger og det socialpædagogisk behandlingsog opholdssted på Novej 11 vil der blive udsigt til dele
af vindmølleparken. Det drejer sig om naboboligerne 1,
2, 4, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 33, 35, 37 og 39.
Fra seks boliger og Naturværksted Hatkærhus vil der
formentlig blive udsigt til enkelte vindmøller. Det drejer sig om naboboligerne 5, 13, 20, 24, 32 og 38.
Fra otte boliger vil der næppe blive nogen væsentlig udsigt til vindmøllerne. Det drejer sig om naboboligerne 6, 7, 17, 18, 23, 25, 30 og 36.

I bebyggelsen Nørhede, Herningvej 126 – 142, vil
der være sporadisk sigt af vindmøllerne gennem bevoksningen.
Det er ud fra erfaring med eksisterende møller vurderet, at lyset på toppen af møllehatten ikke vil være
væsentligt generende.

Konklusion på støjpåvirkning
Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er
ifølge støjberegningerne overholdt for alle naboboliger til det nye projekt, og i arealer med støjfølsom arealanvendelse, men støjpåvirkningen ved otte naboboliger ligger mindre end 2 dB under grænseværdien på 44
dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Endvidere ligger
de beregnede støjværdier i de støjfølsomme områder
ved No og bebyggelsen Nørhede ligeledes mindre end
2 dB under grænseværdien på 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s. Det medfører, at Ringkøbing-Skjern
Kommune vil kræve, at der udføres en støjmåling efter
vindmøllerne er idriftsat, for at sikre, at grænseværdierne bliver overholdt.
Da de nye vindmøller støjer mindst 15 dB mindre
end vindmøllegrupperne Lem Kær, Ølstrup, Højmark
og Rudmose ved deres respektive naboboliger, skal de
nye vindmøllers støjbidrag alene regnes med ved naboboligerne til vindmøllerne ved Lyngsmose. Her viser beregningerne i tabel 5.7, at kravene til den generelle støj i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller ikke er
overholdt ved en enkelt bolig, boligen på Ølstrupvej 31B.
Ringkøbing-Skjern Kommune vil derfor kræve, at
bygherre senest ved byggeanmeldelsen dokumenterer,
at den samlede støj fra eksisterende og planlagte vindmøller overholder lovgivningen både ved Nørhede til
Hjortmose og ved Lyngsmose. Kravet til den generelle
støj kan opfyldes ved, at det nye projekt ved Nørhede
til Hjortmose enten opkøber og nedlægger boligen på
Ølstrupvej 31B, eller at en af de eksisterende vindmøller ved Lyngsmose bliver støjdæmpet. Hvis støjmålingen og den efterfølgende støjberegning ved de enkelte
naboboliger til både de nye vindmøller og til Lyngsmo-

se vindmøllerne viser, at støjpåvirkningen ikke holder
sig under 42,0 og 44,0 dB(A) ved henholdsvis vindhastighederne 6 og 8 m/s ved alle naboboliger, skal møllerne støjdæmpes yderligere, eller driften på de nye
vindmøller ved Nørhede til Hjortmose skal indstilles.
Kravene til den lavfrekvente støj er opfyldt ved alle boligerne.

Konklusion på skyggekast
Generelt vil naboboligerne få betydelig mere skyggekast fra de nye vindmøller end fra de eksisterende. Seksten naboboliger vil teoretisk få over ti timer udendørs
skyggekast om året. Nabobolig nummer 2, Trehedevej
3, nabobolig nummer 12, Gl. Landevej 2, og nabobolig nummer 29, Novej 22, er de mest udsatte naboboliger med et sandsynligt teoretisk udendørs skyggekast
på over 20 timer om året.
Naturværksted Hatkærhus vil sammen med nabobolig 23 og 24 modtage mindre skyggekast fra de nye
vindmøller end fra de eksisterende.
Udendørs skyggekast i de støjfølsomme arealanvendelser ligger mellem nul og fem timer om året.
Med mindre bygherre leverer en beregning, der tager
hensyn til bevoksning og bygninger, der skærmer for
skyggekast i bolig og på udendørs opholdsareal i umiddelbar nærhed af boligen, og som mere præcist angiver, at skyggekastet ikke overstiger ti timer om året, vil
Ringkøbing-Skjern Kommune kræve skyggestop installeret i de nye vindmøller, så ingen boliger udsættes for
mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året.

Konklusion på reflekser
Reflekser fra de nye møller forventes ikke at give væsentlige gener.
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6 Øvrige miljøkonsekvenser
6.1 Luftforurening og klima
Indledning

I de fleste kredse er der ikke længere tvivl om, at et
stigende kuldioxidindhold, CO2, i atmosfæren får væsentlige konsekvenser for fremtidens klima, blandt andet i form af stigende temperaturer og hvad deraf følger af ændrede nedbørsforhold og voldsomme klimatiske hændelser. De fleste er også enige om, at det derfor er væsentligt at forsøge at reducere emissionen af
klimagasser for at begrænse skadevirkningerne mest
muligt, ikke mindst af hensyn til kommende generationer. Ud over at spare på energiforbruget drejer det sig
således om at begrænse forbruget af fossile brændsler.
Den danske regering har i sin energiplan et mål om
reduktion af CO2-emissionen med 40 % inden år 2020.
For at opnå dette får vedvarende energi i de kommende
år en central stilling, og her indgår vindkraft som et væsentligt element, fordi vindmøller har en meget positiv
klimaeffekt. I energiforliget i marts 2012 er et mål om
knap 50 % vindkraft i elforsyningen i 2020.
Når vinden blæser, og møllerne producerer strøm,
må der skrues ned for elproduktionen et andet sted, fordi produktion og forbrug i det samlede el-system skal
balancere. Neddroslingen vil typisk ske på kulfyrede
kraftværker uden varmeproduktion eller ved at importere mindre vandkraft-el. Kun i mindre grad kan der
skrues ned for produktionen på kraftvarmeværkerne,
fordi de er styret af den mængde varme, der skal leveres til forbrugerne. Kraftvarmeværker kan der således
kun skrues ned for i en begrænset tid, afhængig af muligheden for at gemme varme i akkumuleringstanke.
Vindmøllers store klimaeffekt skyldes derfor, at elproduktionen fortrænger el fra kraftværker, hvor brændslet
fortrinsvis er kul eller andre fossile brændsler, som giver en stor emission af CO2. Det bidrager samtidig til,
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at Danmark kan opfylde de internationale forpligtigelser, for eksempel Kyotoaftalen og EU’s klimamål, vi har
tilsluttet os i forhold til at reducere emissionen af CO2.
Svovl og kvælstof fra fossil energiproduktion falder
ned med nedbøren og kan føre til forsuring af miljøet
med svovlsyre og salpetersyre. Økosystemer har forskellig tolerance over for forsurende stoffer, og nogle af
de mest følsomme er ferskvandsøkosystemer i Skandinavien. I løbet af vinteren ophobes sur nedbør i sneen,
og ved forårets tøbrud frigives det forsurede vand på
kort tid. Jorden har kun en begrænset bufferkapacitet,
og det resulterer derfor i et kraftigt og pludseligt fald
i surhedsgraden, pH, i floder og søer. I værste fald har
det katastrofale følger for dyrelivet. I Danmark er depositionen af svovl blevet reduceret siden 1990’erne, især
på grund af mere effektiv svovlrensning på kraftværkerne og øget anvendelse af brændstoffer med et lavt
svovlindhold. Men også i den sammenhæng har vindkraft en markant effekt, fordi emissionen af svovldioxid, SO2, og kvælstofoxider, NOx, reduceres væsentligt
på grund af fortrængningen af kulkraft.
En forøget tilførsel af næringsstoffer til miljøet kaldes
eutrofiering, og i den sammenhæng spiller luftforurening
og nedfald med nedbøren af kvælstof en væsentlig rolle.
Kvælstof fra energiproduktionen vil før eller siden ende
som nedfald over jorden eller havet og bidrage til eutrofieringen. Jordøkosystemer kan ophobe kvælstof i jorden
som organisk stof og i vegetationen i form af øget biomasse. Men der er grænser for hvor meget, og overskrides denne grænse, vil kvælstof blive udvasket til grundvandet eller til søer og åer, og det kan dels føre til forsuring af jorden og dels til tab af plantenæringsstoffer. Forøget kvælstofoptag i planterne kan medføre ubalancer
i økosystemet, og øget følsomhed over for stressfaktorer som blandt andet tørke, frost og insektangreb. Også
dette reduceres ved opsætning af nye vindmøller, fordi
vindkraft reducerer emissionen af kvælstof.

El-produktion på basis af især kul giver anledning til
en stor produktion af slagger og aske, som indeholder
salte og mindre mængder tungmetaller, der kan udvaskes ved deponering eller ved brug i anlægsarbejder, se
tabel 6.1. Ved industriel produktion af cement og beton
kan tungmetaller fra flyveasken i de fremstillede produkter muligvis på sigt udgøre et miljøproblem, når produkterne sidenhen genanvendes som fyld. Hovedproblemet ved asken og slaggerne er dog sulfat- og kloridindholdet. Derfor deponeres de mængder, der ikke genanvendes, ofte kystnært, fordi havvand allerede indeholder sådanne salte, og en eventuel udsivning til havmiljøet derfor ikke udgør så stor en forureningsrisiko.

Emissioner
I Danmark var der ved årsskiftet 2011/2012 installeret
en samlet vindmøllekapacitet på 3.927 MW, og i 2011
dækkede vindkraft 28,5 % af det totale elforbrug, Reference /1/. Fra 2004 til 2008 var kapaciteten nogenlunde konstant. På grund af dårlige afregningsforhold
blev der kun opstillet få nye møller, og det blev modsvaret af en samtidig nedtagning af mindre og udtjente.
I de seneste tre år er kapaciteten igen begyndt at stige.
Den præcise fortrængning af kraftværksstrøm varierer efter de givne omstændigheder - hvordan elforbruget i et givent øjeblik samlet set produceres - og det kan
derfor være vanskeligt nøjagtigt at beregne, hvor stor
reduktionen af emissionen på grund af vindmøllerne
faktisk bliver. Der er flere forskellige måder at beregne
dette på, og her er anvendt såkaldte miljødeklarationsværdier, som er emissionsfaktorer, der medfølger, når
el eksporteres ud af landet, se tabel 6.1, Reference /2/.
Det er altså de værdier, køberlandet skal indregne i sit
klimaregnskab, når det importerer el fra Danmark. Anvender man disse tal for det aktuelle vindmølleprojekt,
kan det beregnes, hvor meget projektet samlet set reducerer emissionen af luftforurenende stoffer og klimagasser. Resultatet fremgår af tabel 6.2. Især reduktionen af
emissionen af kuldioxid er meget stor og bidrager gan-

ske væsentligt til at mindske belastningen af atmosfæren med drivhusgasser - den såkaldte klimabelastning.

Vurdering

Kuldioxid og klimaforandringer

Foto 6.1 To af de eksisterende vindmøller ved Nørhede

Tabel 6.1 Beregningsparametre for CO2 og
andre luftforurenende stoffer
Stof

Reduktion g pr. produceret kWh
(Vestdanmark)

Kuldioxid – CO2

702

Svovldioxid – SO2

0,12

Kvælstofoxider – NOx

0,95

Partikler

0,02

Slagger, aske m.m

39,8

Tabel 6.1 Anvendte parametre ved beregning af mindsket
luftemission og mindsket affaldsproduktion ved el-produktion fra
vindmøller

Det stadigt stigende CO2-indhold i atmosfæren vil med
stor sandsynlighed give anledning til en række alvorlige
klimaforandringer over hele kloden. Forandringerne vil
være af forskellig karakter alt efter hvor, man befinder
sig, og det er klart, at sådanne forandringer også vil få
mærkbare konsekvenser for Danmark i bred forstand.
Det vil sige i forhold til levevilkår for såvel mennesker
som dyr og planter. At det er alvor, ses blandt andet af,
at et rejsehold nedsat af den danske regering skal rådgive kommunerne om, hvordan man bedst planlægger
og forbereder sig til en stigende vandstand i fremtiden.
Som det fremgår af tabel 6.2 vil vindmølleprojektet
resultere i en reduceret emission på cirka 141.000 tons pr.
år. Reduktionen svarer til ca. 1 % af den mængde Danmark ifølge Kyotoaftalen har forpligtiget sig at spare inden år 2012. Projektet bidrager således væsentligt til at
holde klimaforandringer i ave, og om end det eksakte bi-

drag i den store globale sammenhæng er lille og isoleret
set beskedent, er det dog målbart. I sig selv vil et projekt
af denne størrelse ikke få nogen mærkbar indvirkning
på klimaforandringerne. Men i et bredere perspektiv er
bidraget værdifuldt og uundværligt, fordi den fulde reduktion kun kan opnås gennem mange mindre bidrag.
Der skal for eksempel cirka 100 lignende projekter til
for fuldt ud at opfylde Danmarks Kyoto-forpligtigelse.
I gennemsnit udledte hver dansker i 2010 cirka 8,5
tons CO2, Reference /19/. Projektet kompenserer således for emissionen fra næsten 17.300 borgere, hvilket
svarer til cirka 30 % af Ringkøbing-Skjern kommunes indbyggere.

Svovldioxid og kvælstofoxider
I Danmark tilføres miljøet cirka 22.000 tons rent svovl
hvert år på grund af menneskelige aktiviteter, Reference /13/. Hertil kommer naturligt afsat svovl fra havvand,
hvilket naturligvis særligt sker i kystnære områder. Vindmøllerprojektet reducerer emissionen af svovldioxid med
cirka 25 tons pr. år. Det svarer til cirka 12 tons rent svovl,
og projektet bidrager derfor med en reduktion af svovlnedfaldet på cirka ½ ‰ af det samlede menneskeskab-

Tabel 6.2 Reduktion af drivhusgassen CO2 og andre luftforurenende stoffer, ton
Luftart

Reduceret emission pr. år - ton

Reduceret emission på 20 år - ton

Projektforslag

0-alternativ

Projektforslag

0-alternativ

141.000

23.000

2.820.000

160.000

Svovldioxid, SO2

25

4

480

30

Kvælstofoxider, NOx

190

30

3800

200

Kuldioxid, CO2

Tabel 6.2 Gennemsnitlig mindsket emission som følge af opsætning af af 22 nye 3 MW Siemens møller og nedtagning af 6 ca. 10 år gamle
1,75 MW Vestas møller - afrundede værdier. Der er regnet med forventet produktion minus 5 %. 0-alternativet angiver hvor stor reduktionen
bliver, hvis de eksisterende møller fortsat bliver stående og ingen nye opstilles – 0-alternativet. Det er samtidig den reduktion, der er fratrukket
i projektforslaget. Reduktionen over 20 år er behæftet med stor usikkerhed blandt andet fordi beregningen ikke kan tage højde for, at
elproduktionssystemet ændres i dette spand af år, og kul i stigende grad formodentlig glider ud.
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te nedfald i Danmark. Det er ikke meget, men dog af en
vis målbar størrelse. Relateres tallet alene til Ringkøbing-Skjern kommune’s areal, udgør reduktionen derimod mere end den del, der kan tilskrives kommunen.
Kvælstofnedfaldet i Danmark ligger mellem 1,7 og
2,7 ton N/km2, højest i Jylland. I alt er nedfaldet på land
beregnet til 92.000 tons i 1999. Regnes også vandområderne med afsættes i alt cirka 230.000 tons kvælstof
årligt, og det svarer meget godt til den samlede emission, Reference /13/. Vindmølleprojektet reducerer emissionen med cirka 200 tons NOx pr. år. Det svarer til cirka 60 tons rent kvælstof. Projektet reducerer derfor den
samlede emission og nedfaldet på landsplan med cirka 0,6 ‰, eller godt 10 g N/ha, hvis hele effekten tilskrives landjorden. Det er ikke meget og ikke målbart i
den store sammenhæng. I forhold til Ringkøbing-Skjern
kommune alene udgør reduktionen dog omkring 2 %.

Slagger og flyveaske
Produktion af vindmøllestrøm erstatter som nævnt
strøm, som ellers skulle have været lavet på basis af
især kul. Af den grund vil produktionen af slagger og
aske, som kulkraftproduktionen afstedkommer, også
blive reduceret. En stor del af aske- og slaggemængden fra elproduktionen kan genanvendes. Kulbundasken bruges hovedsageligt til anlægsarbejder, og flyveasken bruges til fremstilling af cement, beton, fyld og
andet, men altså ikke helt uden problemer, som nævnt
ovenfor. En mindre del, cirka 6 % i 1995, deponeres,
Reference /14/
Årligt produceres der cirka 1,4 mio. tons slagger og
flyveaske i Danmark, 1995. Med anvendelse af miljødeklarationsværdier, se tabel 6.1, reduceres produktionen
af slagger og flyveaske med cirka 40 g pr. kWh vindmøllestrøm, Reference /2/. Det svarer til, at der fremover vil blive produceret cirka 8.000 ton slagger og flyveaske mindre pr. år som følge af projektet. Mængden
af denne affaldstype reduceres således med cirka 0,5
% på grund af det konkrete vindmølleprojekt.
I 0-alternativet reduceres slaggeproduktionen med
1.300 ton pr. år og cirka 9.000 ton i restlevetiden.
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6.2 Ressourcer og affald

veje. Ved nedtagning af vindmøllerne efter endt drift kan
størsteparten af de anvendte materialer adskilles og genanvendes. Fundamentet og kabler fjernes til mindst en
meter under terræn, så planteavl kan genoptages.

I et livscyklusperspektiv producerer en moderne vindmølle på 7 – 8 måneder en energimængde, der svarer
til, hvad der skal bruges til produktion, opførelse og
senere nedtagning af møllen. Med en forventet levetid
på 20 år betyder det, at en mølle vil kan producere 30
– 35 gange så meget energi, som der er brugt til dens
produktion og etablering, Reference /11/. Næppe andre
energiteknologier til elproduktion har så kort en energimæssig tilbagebetalingstid. Til sammenligning kan
nævnes, at den er 2 – 4 år for solceller og 6 – 14 år for
atomkraft. Reference /14/
Til produktion af en vindmølle anvendes først og fremmest glasfiber til vingerne, stål til nav og tårn, og beton,
armeringsjern, sand og grus til fundamentet. Til fundamentet anvendes op til cirka 1.200 m3 armeret beton. Desuden anvendes grus til etablering af bæredygtige service-

Vandforbrug

Energibalance og ressourceforbrug konsekvenser og vurdering

Produktion af 1 MWh el med vindkraft forbruger i
et livscyklusperspektiv en liter vand. Globalt sker en
stor del af elproduktionen på kraftværker, hvor overskudsvarme bortkøles. Ved en sådan produktionsform
er vandforbruget cirka 2.000 liter pr. MWh, og hovedparten forekommer på værket og skyldes køling, Reference /12/. Etablering af vindkraft til erstatning af kulkraft kan derfor i mange lande spare store vandressourcer. Teoretisk kunne nærværende vindmølleprojekt således spare cirka 200.000 m3 vand, eller hvad der svarer til cirka 3.000 danskeres årlige forbrug.
I Danmark sker el-produktionen på kraftværker ikke
ved køling med ferskvand, men med havvand. Men det
har ikke været muligt at finde tal for forbruget af ferskvand ved denne produktionsform. Det må dog skønnes
at være beskedent og måske kun udgøre nogle få procent af ovennævnte forbrug, og af dette vil hovedparten givetvis især finde sted ved minedriften uden for
landets grænser. Vandbesparelser på grund af vindkraft vil derfor være meget mindre i Danmark end i
mange andre lande.

Affald
Efter opstilling og idriftsættelse af vindmøllerne vil alt
materiel og affald, som ikke er nødvendigt for møllens
drift, blive fjernet fra byggepladsen efter gældende regler, og området omkring møllerne vil blive reetableret.
Herefter vil møllerne ikke give anledning til nogen væsentlig affaldsproduktion, når der ses bort fra olieskift
og lignende. I disse tilfælde medtages og genanvendes kemikalierne på godkendte modtagevirksomheder.
Billed 6.2 Maskinbeskæring af læhegn i Nørmose

6.3 Geologi og grundvand
Spildes olie eller andre kemikalier under opsætning
eller drift af vindmøller, kan der potentielt være risiko for forurening af grund- og overfladevand, og risikoen afhænger blandt andet af geologiske og topografiske forhold og nærhed til vådområder. Det er blandt
andet af betydning i forhold til drikkevandsinteresser.
Møllerne opstilles i et fladt landskab 7 – 8 km øst for
Ringkøbing i Vestjylland. Området ligger på den vestjyske smeltevandsslette, og landskabet er især dannet
under sidste istid. Jorden er for størsteparten fintsandet
med et tyndt muldlag øverst. I den nordvestlige del af
projektområdet er den dog grovsandet, og i et område
omkring det vestligste vandløb findes humusjord. Boredata fra de nærmeste jordbunds- eller vandboringer
i området viser, at undergrunden typisk består af glacialt smeltevandssand, 0,2 – 28 m. Grundvandet i de
nærmeste boringer findes i 1,5 – 2 m’s dybde, Reference /3/. Området er karakteriseret som ’geologisk værdifuldt’, Reference /4/. Hjortmose er et sen- og postglacialt søbassin med stor forskningsmæssig interesse, fordi
aflejringsforhold og klimaudvikling kan studeres. Især
bør yderligere afvanding undgås, så lagserien forbliver
intakt. Lagdelingen i søbassinet fremgår af tabel 6.3.

Vindmøllerne opstilles i et område med særlige drikkevandsinteresser, OSD. Den korteste afstand til en
vandboring er cirka 200 m. Grundvandet i nærområdet udnyttes til markvanding via private boringer. Området er ikke nitratfølsomt. En del af møllerne - især i
den sydligste række - opstilles på arealer med stor risiko for okkerudledning, klasse I.

Kort 6.1 Geologisk værdifuldt område og
områder med risiko for okkerudledning

Vurdering

Risiko for forurening
Risikoen for spild eller udslip af olie eller diesel fra arbejdsmaskiner og kraner i anlægsfasen er lille og kan
sammenlignes med den fra landbrugets markarbejde.
Ved et eventuelt spild kan der hurtigt etableres afværgeforanstaltninger i form af for eksempel afgravning af
det øverste jordlag. Områdets sårbarhed over for oliespild under etablering af møllerne eller under vedligehold vurderes derfor at være beskeden.
I driftsfasen er risikoen for grundvands- og jordforurening som følge af lækager fra vindmøllernes smøre- og hydrauliksystemer ubetydelig. Vindmøllerne
kan både blive med og uden gear. Møller uden indeholder ikke gearolie, mens møller med gear indeholder ca. 1.200 l. Nogle mølletyper indeholder desuden

Tabel 6.3 Lagdeling i det glaciale smeltevandssand i Hjortmose søbassin (boring 99122)
Dybde m DGU-symbol

Boring 99122. Beskrivelse

0 – 0,2

Muld

MULD, (ukendt lag, oplysninger mangler)

0,2 – 4

Glacialt smeltevands-sand SAND, mest fint, lys olivengrå, kalkfri, "smeltevandssand". Prøve udta-get ved 4 m

4-8

Glacialt smeltevands-sand SAND, mest mellem, brungrå, kalkfri, "smeltevandssand". Prøve udta-get ved 8 m.

8 - 12

Glacialt smeltevands-sand SAND, mest mellem, lys olivengrå, kalkfri, "smeltevandssand". Prøve udtaget ved 12 m

12 - 16

Glacialt smeltevands-sand SAND, mest mellem, lys olivengrå, kalkfri, "smeltevandssand". Prøve udtaget ved 16 m

16 - 20

Glacialt smeltevands-sand SAND, mest mellem, lys olivengrå, kalkfri, "smeltevandssand". Prøve udtaget ved 20 m

20 - 24

Glacialt smeltevands-sand SAND, mest mellem, gråbrun, kalkfri, "smeltevandssand". Prøve udta-get ved 24 m.

24 - 28

Glacialt smeltevands-sand SAND, mest mellem, brungrå, kalkfri, "smeltevandssand". Prøve udtaget ved 28 m. Note: få gruskorn.

Vindmølle

Boring 99122

Geologisk værdifuldt område
Stor risiko for okkerudledning (Klasse 1)
Middel risiko for okkerudledning (Klasse 2)
Lavbund, ikke okkerklassificeret

cirka 370 l olie i et lukket svingningsdæmpningsmodul. Herudover findes der cirka 300 l hydraulikvæske
og cirka 600 l kølervæske i møller af de påtænkte typer. Møllen er konstrueret sådan, at spild vil blive opsamlet i nacellen, ledt ned igennem tårnet og opsamlet
i bakker i bunden. Møllens transformer kan være placeret både i bunden eller i toppen af tårnet og indeholder omkring 1.200 liter olie. Skulle transformeren lække, hvad der kun er en meget lille risiko for, er der også opsamlingskar under den. I øvrigt er der elektronisk
overvågning og automatiske alarmer på alt, der vedrører
driften, så et eventuelt spild straks opdages, og iværksættelse af afværgeforanstaltninger hurtigt kan sættes
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i gang. Vindmølleejeren skal inden vindmøllerne tages
i brug have en beredskabsplan for, hvordan der reageres, hvis uheldet er ude. Planen skal godkendes af Miljø og Naturafdelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Kun hvis en mølle vælter, er der en reel risiko for udslip til omgivelserne. Samlet vurderes der derfor kun at
være minimal risiko for forurening af jord- eller grundvand som følge af aktiviteter under såvel anlægs- som
drifts- og nedtagningsfase for møllerne.
For flere af møllefundamenterne må det forventes,
at grundvandsstanden midlertidig skal sænkes, når de
skal bygges. Afhængigt af årstid og nedbør kan mængden af vand, der må bortpumpes, variere betydeligt.
Mængden er størst den første uge, og pumpningen kan
typisk indstilles igen efter 2 – 3 uger, når fundamentet er færdigt. Den miljømæssigt mest skånsomme måde at bortskaffe oppumpet vand vil være at nedsive det
lokalt frem for at aflede det direkte til grøfter og bække i området. Det forventes, at bortledning af eventuelt
okkerforurenet vand vil kunne ske uden skadelige effekter på beskyttede vandløb eller andre naturområder,
se i øvrigt under afværgeforanstaltninger i afsnit 6.4.

6.4 Naturbeskyttelse

Vindmølleområdet - eksisterende forhold
Området mellem Hjortmose og Nørhede er et meget
stort, fladt og sammenhængende og temmelig åbent
landbrugsområde med forholdsvis få læhegn placeret
særligt i periferien. På markerne avles der bl.a. kartofler, majs, raps, vintersæd og græs. Desuden findes flere steder beplantninger af energipil. Læhegnene består
både af ældre granhegn, men også af yngre 3-rækkede løvtræshegn. Igennem mølleområdet løber Røgind
Bæk. Den vestlige del, Hjortmose, gennemskæres af
et lavbundsbælte fra nord til syd. Dette område er næsten et sammenhængende § 3-område, men arealerne
er i stor udstrækning alle groet til i pil. Nogle få steder
findes eng med høje urter, og enkelte arealer er fugtig

Kort 6.2 Natura 2000områder i nærheden af
projektområdet.

Påvirkning geologisk værdifuldt område
Fjorten af vindmøllerne placeres i et geologisk værdifuldt område, Hjortmosen Søbassin, der søges beskyttet på grund af den specielle lagdeling i bunden
af den postglaciale sø, se kort 6.1. Ved etablering af et
vindmøllefundament lægges der beslag på et areal på
op til 900 m2. Her graves et op til fire meter dybt hul,
hvori fundamentet støbes. Hele arealet af søbassinet
er skønsmæssigt omkring fem km2, og fundamenterne kommer således samlet til at lægge beslag på cirka
2,5 ‰ af søbassinets totale areal. Af tabel 6.3 fremgår
det, at de interessante lagdelinger tilsyneladende først
kan adskilles i forholdsvis stor dybde. Af disse grunde vurderes det derfor, at etablering af fundamenterne
kun er et beskedent indgreb, der ikke i væsentlig grad
forringer mulighederne for fremtidige studier af lagdelingen i søbunden og dermed interessante forhold omkring sidste istid.
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Projektområdet
EF-habitatområde, Ramsar område og
EF-fuglebeskyttelsesområde

eng med lav vegetation. Arealer med vedvarende græs
og afgræsning er få og små. Mod øst bliver landskabet mere bakket og får indslag af skov. Her findes også
et mindre fugtigt landskabsstrøg i den nordlige del af
området langs Røgind Bæk. Også dette område er delvist groet til i pil. I den østligste del findes desuden et
par mindre løvskove samt resterne af to små hedeområder, det ene ligner dog p.t. mere brak. Ved besigtigelsen i efteråret 2011 var mange af landbrugsarealerne udlagt med græs og raps, mens andre stadig henlå
som stubmarker efter korn og med efterafgrøde af græs.

Internationale beskyttelsesinteresser
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU, og udpegningen og beskyttelsen
af områderne har til formål at bevare og beskytte naturtyper og dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Naturdirektiverne indebærer, at landene både skal udpege og beskytte de særlige områder, Natura 2000, arterne findes i, men også beskytte udpegede plante- og dyrearter uden for områderne.
Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder er udpeget for
at beskytte især fuglelivet. Udpegningsgrundlaget for
fuglebeskyttelses- og Ramsarområder er identiske. Af
tabel 6.4 fremgår udpegningsgrundlaget for Ringkøbing og Stadil Fjorde som fuglebeskyttelsesområder.
Habitatområderne er, som navnet siger, fortrinsvis
udpeget for at beskytte en række specielle habitater,
biotop- og naturtyper. Dertil kommer dog ofte også en
række specielle dyrearter, der er tilknyttet særlige levevilkår i et område. Af kort 6.2 fremgår Natura 2000-udpegninger i nærheden af projektområdet. Det nærmeste
område er Ringkøbing Fjord, som ligger 5 – 6 km sydvest for mølleområdet. Ringkøbing Fjord er både udpeget som Fuglebeskyttelsesområde nr. 43, Habitatområde nr. 62, og Ramsarområde nr. 2. Stadil Fjord ligger 5 – 6 km nordvest for vindmølleområdet og har også alle tre udpegninger, F41, H59 og R3, Reference /5/.

Tabel 6.4 Udpegningsgrundlag for habitatområde F43 og F41
Arter på bilag 1,
jf. artikel 4, stk.1

Arter, jf.
artikel 4,
stk. 2

Ynglende
i.h.t.
DMU’s
database

Trækkende Kriterier
i.h.t.
DMU’s
database

Stadil Fjord og Veststadil Fjord F43
Rørdrum

Arter, jf.
artikel 4,
stk. 2

Ynglende Trækkende
i.h.t.
i.h.t. DMU’s
DMU’s
database
database

Kriterier

Klyde

Y

T

F1, F4

Almindelig ryle

Y

T

F1, F5

Y
T

F2, F5

Ringkøbing Fjord F41

Y

Pibesvane

Arter på bilag 1,
jf. artikel 4, stk.1

F1
T

F2, F4

Sangsvane

T

F2, F4

Brushane

Bramgås

T

F2, F5

Lille kobbersneppe

F1

Plettet rørvagtel

Y

F1

Mosehornugle

Y

F1

Rørhøg

Y

F1

Fjordterne

Y

F3

F2

Havterne

Y

F3

F1

Splitterne

Y

F1

Pomeransfugl

Tn

Sortterne

Y
Kor tnæbbet
gås

T

F4

Knopsvane

T

F4

Grågås

T

F4

Kortnæbbet
gås

T

F4

Krikand

T

F4

Grågås

T

F4

Spidsand

T

F4

Mørkbuget
knortegås

T

F4

Skeand

T

F4

Gravand

T

F4

Pibeand

T

F4

Ringkøbing Fjord F41
Rørdrum

Y

F1

Krikand

T

F4

Skestork

Y

F1

Spidsand

T

F4

Pibesvane

T

F2, F4

Skeand

T

F4

Sangsvane

T

F2, F4

Hvinand

T

F4

Bramgås

T

F2, F4

Stor
skallesluger

T

F4

Havørn

Tn

F2

Blishøne

T

F4

Rørhøg

Y

F1

Blå kærhøg

Tn

F2

Vandrefalk

Tn

F2

Plettet rørvagtel

Y

F1

Y: Ynglende art.
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal.
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal.
• F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand.
• F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal
arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i
internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter
(Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand.
• F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst
i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den
samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade.
• F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer
i internationalt betydende antal, dvs. at den i området
forekommer med 1% eller mere af den samlede bestand
inden for trækvejen af fuglearten.
• F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områder med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regelmæssigt
forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger.
• F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst
i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Danmark.
• F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i
området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens
overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i
isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne
og lignende.
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Tabel 6.5 Udpegningsgrundlag for Stadil og
Ringkøbing Fjord som habitatområder
Habitatområde 59: Stadil fjord og Veststadil Fjord

Bæklampret (Lampetra planeri)
Odder (Lutra lutra)
Vandranke (Luronium natans)
Kystlaguner og strandsøer
Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Vandløb med vandplanter
Rigkær

Habitatområde 62: Ringkøbing Fjord

Havlampret (Petromyzon marinus)
Flodlampret (Lampetra fluviatilis)
Majsild (Alosa alosa)
Stavsild (Alosa fallax)
Laks (Salmo salar)
Odder (Lutra lutra)
Vandranke (Luronium natans)
Flodmundinger
Kystlaguner og strandsøer
Strandenge
Forstrand og begyndende klitdannelser
Hvide klitter og vandremiler
Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
Kystklitter med havtorn
Kystklitter med gråris
Fugtige klitlavninger
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Brunvandede søer og vandhuller
Vandløb med vandplanter
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller
blottet tørv
Rigkær

Beskyttede naturområder
Af kort 6.3 fremgår de beskyttede naturområder, § 3områder, der findes i nærheden af møllerækkerne. Den
sydlige møllerække krydser mod vest et nord-sydgående strøg af § 3-områder omkring en beskyttet bæk.
Arealerne er beskyttede enge, heder, moser, overdrev
og vandhuller. Men de fleste er for tiden tilgroet med
pil. Midt gennem området løber Røgind Bæk, der også er beskyttet og ifølge Ringkøbing-Skjern Kommune
B-målsat og dermed har et vist naturpotentiale. Dette
fremgår dog ikke af kortet. Bækken ligger dybt i landskabet, 1½ – 2 m, og fungerer som afvandingsgrøft for
den nordøstligste del af projektområdet. Der er ikke nogen åbeskyttelseslinje omkring bækken, der i øvrigt er
påvirket af okker i middelsvær grad. Langs Røgind Bæk
mod øst findes ligeledes en række engområder, der er

beskyttede, og midt i mølleområdet er der et par mindre
beskyttede hedearealer. Det sydligste har et stort naturindhold, men trænger til naturpleje, mens det nordlige i
dag delvis er tilgroet med fyr. Desuden findes en større fredskov sydvest for møllerne. Ingen møller berører
beskyttede arealer og heller ikke fredskov, eller placeres inden for skovbyggelinjen. En mølle, nr. 21, etableres i en blandskov med nåle- og løvtræer, der ikke er
omfattet af fredskovspligt. Alle møller og serviceveje
etableres på arealer, der anvendes til traditionel landbrugsproduktion.
I den sydøstligste del af mølleområdet findes flere beskyttede diger, der ligger langs adgangsvejen til vindmølleområdet. Det er muligt at anlægge vejene uden at
påvirke digerne og dermed det naturindhold, der kan
være i digerne. Digernes visuelle og arkæologiske betydning er behandlet i kapitel 4.

Foto 6.3 Vandhul anlagt mellem 2002 og 2004 ved Røgind Bæk midt i mølleområdet.
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Fugle i området

Kort 6.3 Beskyttede § 3-områder omkring vindmølleplaceringerne

Vindmølle

Eng

Overdrev

Fredsskov

B målsat natur

Hede

Mose

Sø

Skovrejsning

Fredet jord og stendiger

Hvad angår fugle, findes der en række mindre lokaliteter i nærområdet, se tabel 6.6. De nærmeste er ikke
kendt for mange fugle, og områderne besøges tilsyneladende ikke ret ofte af ornitologer, hvilket tyder på, at
fuglefaunaen på lokaliteterne fortrinsvis rummer almindelige arter. De ornitologisk interessante områder
finder man omkring Ringkøbing og Stadil fjorde, Reference /6/. Mølleområdet rummer en række almindelige arter, der er typiske for det midt- og vestjyske område. Mølleområdet kan på den baggrund ikke karakteriseres som et væsentligt fugleområde, hverken i regional eller national forstand.
Der er ikke gennemført systematiske optællinger af
yngle- eller trækfugle på lokaliteten. Men dyr og fugle iagttaget under tre besigtigelser er noteret i tabel 6.7.
Mølleområdet er intensivt dyrket landbrugsjord, der
behandles konventionelt med jordbehandling, gødskning og sprøjtning og omgivet af læhegn og større og
mindre plantager og bevoksninger. Det består således
af en mosaik af dyrkede arealer og forskellige mindre
naturarealer. Dyr og fugle vil fortrinsvis vore knyttet
til skove og hegn og enge i området.

Beskyttede vandløb
Mål: 1:25.000

Foto 6.4 Et knopsvanepar er ved at lægge an til at yngle i
et vandhul i udkanten af området.
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Andre dyr

Tabel 6.6 Vigtigste fuglelokaliteter i nærheden af mølleområdet
Lokalitet

Antal
registrerede
arter

Observationsdage/
observationer

Arter

Korteste afstand til
møller, ca. kilometer

Hjortmose

1

1/1

No

94

260/531

Alm. + træk

2

No plantage

17

9/19

Alm. skov

2

Schuberts plantage

30

47/71

Alm. skov

2-3

Velling plantage

38

55/96

Alm. skov

1-2

Røgind bæk

16

16/19

Alm. + træk

½

Ny Mølle v/Højmark

12

11/22

Alm.

1-2

Mourier Petersens plantage

19

37/51

Alm. skov

2

Ølstrup

10

17/22

Alm. + træk

2

Ølstrup Bæk

1

1/1

½

1

Møllerne placeres som nævnt i et temmelig åbent landbrugsområde omgivet af læhegn og flere mindre plantager især mod syd. Desuden findes et område i den vestlige del af projektområdet med en række beskyttede enge og våd-biotoper. Markerne behandles maskinelt og
gødskes og sprøjtes på normal vis. Dyr i nærområdet
vil derfor fortrinsvis skulle findes i skel og hegn og i
og omkring plantager og de mindre naturområder. Der
findes en pæn bestand af rådyr og krondyr i området.
Ifølge EU’s Habitatdirektiv skal man vurdere, om et
projekt eventuelt kan have negative indvirkninger på en
række særligt truede dyr også uden for disse dyrs egentlige hovedområder og særligt udlagte habitatområder.
Listen af dyr - bilag IV til Habitatdirektivet - omfatter
en lang række arter, hvoraf en del måske kan tænkes
at findes i nærområdet til det pågældende projektområ-

Reference /6/

Tabel 6.7 Fugle og dyr registreret
ved tre besigtigelser
Stær ca. 1.000
Skovskade
Gulspurv ca. 10
Vibe 30
Engpiber enk.
Kortnæbbet gås 40
(overflyvende)
Musvåge 3
Tårnfalk 1
Gråkrage
Gæs sp. 50
(overflyvende)
Landsvale enk.
Ringdue enk.

Rådyr (spor)

Foto 6.5 Hederne i den sydøstlige del af projektområdet er under tilgroning.
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Solsort enk.
Sølvmåge enk.
Sjagger få
Stormmåge 15
Musvåge 3
Gråkrage 10
Krikand ca. 50
Spidsand 5
Stillids 5
Grønirisk ca. 10
Bogfinke ca. 100
Gulspurv 1
Fjeldvåge 1
Fiskehejre 1
Bomlærke ca. 50
Ringdue enk.
Krondyr (spor)
Rådyr (spor)

Musvåge 2
Blå kærhøg 1
Ringdue 10
Sanglærke 10
Bomlærke 1
Sølvmåge 2
Knopsvane 2
Gråand 4
Gråkrage 5
Gulspurv 3
Solsort 1
Musvit 1

Rådyr (spor)

Tabel 6.7 Registrerede fugle under besigtigelse den 28.09.2009,
den 30.11.2011 og den 6.3.2012

de. I nedenstående tabel 6.8 er nævnt arter, der i perioden 1973 – 2005 er registreret i et 100 km2 stort område indeholdende projektområdet, et såkaldt UTM-kvadrat på 10 gange 10 km, Reference /10/. Disse arter kan
således måske også findes i nærheden af møllerne, hvis
forholdene ellers er passende. I tabellen er de pågældende arters primære ynglebiotoper og levevis nævnt, og
det er vurderet, om dyrene måske også vil kunne træffes i nærheden af møllerne og om de måske kan blive
påvirket negativt heraf. Endelig er arternes generelle
bevaringsstatus nævnt i tabellen, Reference /9/ og /10/.
Ingen af de nævnte dyr er så vidt vides med sikkerhed truffet i projektområdet. Men det er sandsynligt, at

et par arter af flagermus måske vil kunne træffes fouragerende eller på træk. I afsnittet 'Vurdering af konsekvenser' delafsnit 'flagermus' nedenfor er der redegjort
for den eventuelle påvirkning af flagermus.
Odder er almindelig i hele Jylland og findes med sikkerhed i større åer og fjordene mod vest.
Der er et par vandhuller i projektområdet, hvor der
eventuelt vil kun findes padder og insekter.
Af de i tabellen nævnte dyr, vurderes der at være
størst sandsynlighed for at træffe flagermus på lokaliteten på fouragering. Ud over dyrene i tabellen er der
ikke kendskab til, at der eventuelt skulle findes andre
dyr, der er beskyttede i kraft af habitatdirektivet, eller

Tabel 6.8 Bilag IV arter (Habitatdirektivet) der med en vis sandsynlighed
måske kan træffes i og omkring vindmølleområdet
Art

Ynglebiotop

Levevis

Kan eventuelt træffes i
vindmølleområdet

Eventuel negativ
Hyppighed/
effekt af vindmøller Bevaringsstatus
2000

Vandflagermus

Hule træer

Jager over søer og vandløb.
Overvintrer især i kalkgruber

Eventuelt på træk

Ikke sandsynlig

Almindelig/
Gunstig

Sydflagermus

Huse

Jager ofte i kulturlandskab
med haver, parker og småskove. Overvintrer i huse.

Eventuelt på træk eller
fouragerende

Ikke sandsynlig

Almindelig/
Gunstig

Odder

Brinker ved søer
og åer

Færdes og lever i tæt
tilknytning til vand, søer og
åer

Findes i større åer og Stadil Ingen
og Ringkøbing fjorde

Almindelig/
Gunstig

(Markfirben)

Hegn og diger m.m.

Fouragerer på sydvendte
solbeskinnede skåninger

Næppe - Ingen egnede
biotoper i området

Ingen

Almindelig/
Gunstig

Spidssnudet frø

Moser og vandhuller Jager og lever omkring
mange typer vandhuller

Måske - i mindre vandhuller

Ingen

Spredt/
Usikker

(Strandtudse)

Lysåbne temporære
vandsamlinger

Typisk på strandenge langs
Nej - Ingen egnede biotoper Ingen
kysterne, men også indlands,
for eksempel i grusgrav

Almindelig/
Ugunstig

(Grøn
kølleguldsmed)

Åer og vandløb

Større åer med hurtigtstrømmende, rent vand og
sandet bund

Sjælden/
Usikker

Nej – Ingen egnede biotoper. Nærmeste kendte
vandløb er Storå og Skjern
Å

Ingen

at området måske skulle rumme andre dyrearter, som er
særligt beskyttelseskrævende. Det vil sige arter, som er
rød- eller gul-listede og dermed truede i forskellig grad.

Husdyr - mink
Omkring vindmøllerne ligger der inden for en kilometer fire minkfarme.
Den nærmeste ligger 200 meter fra den nordligste
vindmølle. Den hører til en ejendom, hvor boligen bliver nedlagt. Minkfarmen er til salg, og det vides ikke,
om den fortsat vil være i drift.
I en afstand af ca. 500 m findes en minkfarm ved
Vester Brorstrupgård, hvor boligen også bliver nedlagt
ved realisering af vindmøllerne. Minkfarmen er i drift
I en afstand af cirka 660 meter ligger en mindre
minkfarm ved Nyvang, der er i drift.
Den fjerde minkfarm er ligeledes i drift og ligger
godt 850 meter borte ved Hedegård.
I afsnittet 'Vurdering af konsekvenser' nedenfor er
det vurderet, om vindmøllerne vil få betydning for
minkene.

Flora
Alle møllerne placeres som nævnt på agerjord i omdrift, hvor der p.t. fortrinsvis dyrkes enårige afgrøder,
korn, raps, kartofler og majs, med traditionelle dyrkningsmetoder. Det vil sige med pløjning og harvning
og anvendelse af sprøjtemidler. Hertil kommer en del
flerårige græsmarker eventuelt udlagt som efterafgrøde. Der findes derfor ingen vilde eller fredede plantearter på markerne på møllernes placeringer, og derfor
heller ikke arter, som kræver særlig beskyttelse. I og
omkring skovene, i læhegn og på enge og moser, findes derimod en rig flora.

Tabel 6.8 Bilag IV arter, som måske kan træffes i nærheden af vindmølleområdet. ( ) = ikke truffet i ’møllekvadratet’ men kun i nabokvadratet.
Reference /9/ og /10/
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Vurdering af konsekvenser

Internationale naturområder – Natura 2000
Ingen af habitat-udpegningsgrundlagets dyrearter eller naturtyper findes i projektområdet, og vindmøllerne placeres forholdsvis langt fra internationalt beskyttede naturområder i øvrigt. De korteste afstande er tre
og fem kilometer til Ringkøbing og Stadil fjord. Møllerne vurderes derfor ikke at få negativ indvirkning på
beskyttede naturtyper eller planter eller dyr i disse Natura 2000-områder. Heller ikke områdernes beskyttede
fugle, der i øvrigt fortrinsvis er knyttet til vand- og våd-

områder omkring fjordene, påvirkes negativt af møllerne. I øvrigt bliver problematikken ’fugle og vindmøller’ behandlet lidt mere indgående senere.

der driften. Det vurderes derfor, at man vil kunne etablere og drive møllerne uden negative konsekvenser for
områdets naturlokaliteter.

Beskyttede naturområder - § 3-områder

Fugle

Alle møller placeres på arealer i omdrift, og med forholdsvis god afstand til beskyttede mose- og engarealer eller andre § 3-områder. Omkringliggende skove og
plantager berøres ikke af projektet. Møllerne kan derfor etableres uden at berøre eller beskadige beskyttede
biotoper. Biotoperne påvirkes heller ikke negativt un-

Med hensyn til vindmøller og fugle er det især to effekter, der påkalder sig interesse. Dels risikoen for kollisioner og dødsfald, og dels en fortrængnings- og forstyrrelseseffekt og eventuelt tab af et fourageringsområde. Desuden har en tredje effekt i årenes løb været
nævnt, nemlig en barriereeffekt og et deraf følgende
øget energiforbrug for fuglene til at flyve uden om. Den
sidste effekt vurderes dog at være marginal og ganske
uden betydning.

Tabel 6.9 Antal registrerede, vindmølledræbte fugle
i perioden 1989 – 2004 fordelt på
forskellige fuglegrupper

Kollisioner

Fuglegruppe

Land
HOL

Lommer, skarve, hejrer og storke

2

Svaner og gæs

BEL

SVE

ØST

ENG

DAN

1
1

1

Ænder

3

11

Rovfugle

4

5

156

Hønsefugle og sumphøns

2

10

2

4

2
2

TYS

I alt

10

13

17

19

10

24

99

270

3

19

Vadefugle

8

1

2

Måger, terner og alkefugle

29

294

6

4

7

2

15

6

1

8

32

2

4

10

10

26

8

20

6

22

1

6

28

14

19

2

19

54

4

250

930

Ugler
Duer
Pibere, vipstjerter og lærker

1

1

10

Sangere og andre småfugle

1

1

13

1

Drosler, fuglekonger og mejser

6

6

4

5

5

1

Kragefugle

1

2

Stær, spurve, korsnæb og værlinger

18

9

Ubestemte fugle
I alt
Omarbejdet efter Hötker et al, Reference /7/

1

3

Sejlere, gøge, spætter og svaler
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SPA

2

5

16

31

361

4
77

359

207

33

2

2

Det sker, at fugle bliver dræbt af vindmøller, og det
kan måske undre i betragtning af fugles skarpe sanser
og store manøvredygtighed. ’Fyrfald’ er der ikke tale
om. Dvs. fugle, der tiltrækkes af lyset og i dis og tåge
flyver direkte ind i et fyrtårn. Fænomenet var velkendt
tidligere, men sker nu næsten ikke længere, fordi landet generelt ligger ’badet’ i diffust lys. Snarere er der
tale om, at fuglene fejlbedømmer vingernes hastighed
og rammes under forbiflyvning. Hastigheden af vingespidsen er næsten uanset møllens størrelse og vingernes længde omkring 280 km i timen og væsentligt over
de fleste fugles flugt- og reaktionshastighed. I et meget
stort og grundigt litteraturstudie er problemets omfang
undersøgt og statistisk vurderet ved at gennemgå 127
kvalificerede og sammenlignelige undersøgelser fra en
lang række lande, Reference /7/.
Tabel 6.9 er en opgørelse over alle registrerede fugledødsfald i perioden 1989 – 2004 fra otte europæiske
lande, hvor man i undersøgelserne systematiske har ledt
efter døde fugle. Opgørelsen omfatter kun en dansk
undersøgelse, der dækker to år. For overskuelighedens
skyld er fuglene samlet i grupper i tabellen.
I alt er der altså gennem 10 – 15 år i disse undersøgelser fundet ca. 1.000 døde fugle. Der indgår mere end

100 fuglearter, og alle arter, der kommer i nærheden af
møllerne og er uopmærksomme på faren, er derfor tilsyneladende potentielle ofre.
Som opgørelsen viser, er kollisioner forholdsvis
sjældne og fugledødsfald på grund af vindmøller tælles oftest i ganske få pr. mølle pr. år, og det må konstateres, at omfanget kun undtagelsesvist vil have negative konsekvenser for en fugleart på populationsniveau.
En lignende konklusion er fremført i en større dansk
litteraturundersøgelse fra 1995, hvor det konstateres
at: ”…. risikoen for dødsfald blandt fugle forårsaget af
kollision med vindmøller, uanset møllens art og størrelse, er lille, og den giver ikke umiddelbart grundlag
for bekymring om effekter på populationsniveau”, Reference /8/. I Reference /7/ konkluderes det, at det ikke i

de mange undersøgelser, man har gennemgået, har været muligt at finde statistisk signifikant evidens for negative effekter af kollisionsrisikoen på populationer af
ynglende fugle. Generelt varierede kollisionsraten mellem 0 og 50 både for fugle og flagermus. Det vil sige,
at der forekommer mellem 0 og 50 dødsfald pr. mølle
pr. år. Størst er risikoen for især måger i vådområder,
for rovfugle på bjergkamme - og for flagermus i nærheden af skove.
I en svensk undersøgelse fra 2011, der også sammenfatter et meget stort antal kilder, har man beregnet en
mortalitetsrate på 2,3 for fugle som medianværdi, Reference /15/. Variationen spænder her mellem 0 og 60
fugle pr. mølle pr. år, og viser, at de fleste møller og
mølleparker ikke udgør noget problem for fugle. Det er

Tabel 6.10 Antropogene dødsårsager for fugle
Dødsårsag
Automobiler 1)

Lav vurdering

Høj vurdering

%-andel af lav vurdering

%-andel af høj vurdering

600.000

700.000

25

3

Bygninger og vinduer 2)

1.800.000

18.500.000

74

91

El-ledninger 3)

hundreder

800.000

0,01

4

Radiomaster 3)

20.000

200.000

1

1

Vindmøller 4)

6.000

25.000

0,2

0,1

100

100

% i alt

Andre menneskerelaterede dødsårsager for fugle medtaget for sammenligningens skyld
Jagt 5)
Huskatte 6)

2.300.000

2.300.000

650.000

6.500.000

Noter:
1) Omregnet fra amerikanske forhold i forhold til befolkningstal, idet det dog antages, at amerikanerne kører dobbelt så mange km som danskere pr. år.
2) Omregnet direkte i forhold til befolkningstal.
3) Omregnet direkte i forhold til areal.
4) Omregnet i forhold til installeret effekt (USA ca. 6.400 MW i 2001, DK ca. 3.800 MW i 2011).
5) T. Asferg: Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2009/10. DMU. Af det samlede jagtudbytte kan ca. 65 % skønnes at være vildfugle, resten
opdræt (fortrinsvis fasaner). Listen omfatter 40 fuglearter.
6) Danmarks statistik: i alt ca. 650.000 huskatte i DK (2000). Hver kat skønnes i gennemsnit årligt at dræbe mellem 1 og 10 fugle.
Skønnet årligt antal dødsfald af fugle i Danmark som følge af kollision med forskellige menneskeskabte strukturer eller opførsel i naturen og
kulturlandskabet. Tabellen er omarbejdet for danske forhold efter undersøgelser i USA, Reference /20/ Forudsætningerne for omregningen
fremgår af noterne i tabellen. For sammenligningens skyld er i tabellen inddraget jagt og huskatte. Andre årsager såsom utilsigtet forgiftning
(rotte- og musegift) kunne evt. medtages, hvis der kunne gives kvalificerede bud på antal.

tilsyneladende enkelte, uheldigt placerede møller, der
tegner sig for hovedparten af dødsfaldene.
Af tabel 6.9 bemærker man, at antallet af dræbte rovfugle er forholdsvis højt, hvilket kan forekomme paradoksalt, disses skarpe sanser taget i betragtning. For
Spanien dækker tallene blandt andet over 133 gåsegribbe og for Tyskland over 13 havørne og 40 røde glenter.
Lignende høj mortalitet har man fundet for havørn ved
en uheldigt placeret møllepark på en ø i Norge - med
verdens tætteste bestand af ynglende havørne! Også i
andre tilfælde skyldes de høje dødstal, at møllerne er
placeret i meget rovfuglerige områder, hvilket slet ikke er tilfældet i Nørhede til Hjortsmose.
Hvorfor rovfugle i visse tilfælde tilsyneladende er
særligt udsatte kan måske forklares ved, at de under
jagten er fuldstændig fokuserede mod byttet på jorden
og helt uden opmærksomhed mod ovenfra kommende
farer. Der er ikke noget, der tyder på, at uerfarne ungfugle rammes hyppigere end gamle fugle, men derimod har det vist sig, at lokale ynglefugle i langt højere grad rammes end trækfugle. Risikoen hænger således nøje sammen med det antal gange, fuglene passerer
mølleområdet, Reference /15/. Det samme forhold gør
sig gældende for andre fuglegrupper. Rovfugleproblematikken til trods er mortalitetesraten dog generelt så
lille, at kun for isolerede populationer af arter med en
langsom reproduktionsrate kan der være en begrundet
risiko for negative effekter for fuglene på populationsniveau. Af tabellen fremgår, at sammenlignet med andre menneskerelaterede dødsårsager udgør vindmøller
kun en meget beskeden risiko for fugle.

Forstyrrelses- og fortrængningseffekt
Den væsentligste effekt af vindmøller på fugle har at
gøre med forstyrrelser, der eventuelt kan føre til forskydning eller fortrængning af visse arter, Reference
/7/. Effekten er meget forskellig fra art til art. Nogle
arter tvinges til at flyve uden om møllerne, og fuglene mister i værste fald et fourageringsområde, fordi de
må holde en passende afstand til møllerne. Andre arter
bekymrer sig tilsyneladende ikke særligt om møller179

ne og færdes ofte frit, tæt på møllerne. Forstyrrelseseller fortrængningseffekten er statistisk signifikant for
ikke-ynglende gæs, duer, hjejle og vibe, der alle tilsyneladende undgår at komme tættere på end et par hundrede meter. Desuden er der en sammenhæng mellem
møllestørrelsen og forstyrrelsen, så fortrængningsafstanden stiger med møllens højde og størrelse. I Reference /7/ fandt man en barriereeffekt for 81 arter. Desuden nævnes det, at der tilsyneladende ikke er noget,
der tyder på at fugle generelt vænner sig til vindmøller.
Dette er dog i modstrid med, hvad man har kunnet
iagttage omkring for eksempel den tidligere møllepark
Tændpibe/Velling Mærsk, hvor tilvænning blandt andet
blev konstateret for den normalt temmelig sky kortnæbbede gås, man kunne iagttage gradvist søge føde tættere og tættere på vindmøllerne og med tiden uden problemer fløj mellem møllerne. Noget lignende har man
set ved Tunø Knob havmøllepark med hensyn til ederfugle, der har vænnet sig til at fouragere tæt på møllerne, hvor der omkring fundamenterne er skabt kunstige stenrev med tilhæftningsmuligheder for muslinger.
Med hensyn til fortrængning fandt man i undersøgelser omkring vindmøller i Kronjylland, at sang- og
pibesvane og hjejle ville blive påvirket af etablering og
udvidelse af en vindmøllepark ved Overgård Gods. Det
blev konkluderet, at de nævnte arter sandsynligvis ville
miste et større eller mindre fourageringsområde, men
også at fuglene let ville kunne finde alternative områder i nærheden. Andre arter ville ikke blive påvirkede,
skønnede man, Reference /16/ og /17/.
Vindmøller kan med andre ord repræsentere en barriere for fuglene, og tvinge dem til at flyve uden om.
Nogle arter kan miste potentielle fourageringsområder
og blive tvunget til at finde alternative, når vindmølleparker etableres. Disse påvirkninger har dog næppe
et omfang og en betydning, der kan forventes at medføre væsentlige negative konsekvenser for nogen arter
på populationsniveau.
Effekt af udskiftning til større møller
I dette projekt vil der samtidig med opstillingen af 22
nye møller blive nedtaget seks ca. 10 år gamle, og det
180

er derfor måske relevant at betragte udskiftningen som
’repowering’ af det givne område. I dette tilfælde nedtages 10,5 MW, mens der opstilles 66 MW, det vil sige
en 6-dobling af kapaciteten. I undersøgelsen Reference /7/ har man også set på konsekvenserne af repowering, og det konstateres, at der ikke findes informationer om effekter af den nyeste generation af meget store møller, men også at repowering reducerer negative
effekter, forstyrrelse og mortalitet, på fugle og flagermus, hvis den samlede effekt af vindmølleparken ikke øges. Dette gælder også, selvom den samlede effekt
øges med en faktor 1,5. Men herover øges de negative
effekter tilsyneladende.
Der er ikke kendskab til, at de gamle møller i dette tilfælde skulle have forårsaget problemer for fuglene hverken i forhold til kollisioner eller forstyrrelser,
og der er derfor heller ikke baggrund for at antage, at
en 6-dobling af effekten vil få det.
Samlet vurderes det således, at vindmøllerne næppe
vil få væsentlige effekter på fuglefaunaen. Det kan næppe undgås, at møllerne vil forårsage nogle få dødsfald

Foto 6.6 Rådyr på markerne.

hvert år, og at nogle fuglearter vil blive tvunget til at
finde nye fourageringsområder. Men det kan dog også
med stor sandsynlighed vurderes, at effekterne ikke vil
være af betydning for nogen arter på populationsniveau.

Andre dyr

Større pattedyr
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet, må
formodes at blive skræmt væk og søge mod skovene og
plantagerne i byggeperioden. Når møllerne er i drift, vil
dyrene givetvis igen efter en kortere tilvænningsperiode
bevæge sig frit mellem lokaliteterne, og de bliver næppe heller påvirket væsentligt af møllerne under driften.
Flagermus
Flagermus er som fugle potentielt i risiko for at kollidere med vindmøller. Også dette kan forekomme paradoksalt, når man betænker dyrenes effektive sonarsystem og enestående flyve- og manøvredygtighed.
Men på varme sommernætter og ved svage vinde til-

trækkes insekter på grund af møllens varmeafgivelse
og læeffekt, og det tiltrækker selvsagt også sultne flagermus. Dyrene rammes dog trods alt kun sjældent, og
den gennemsnitlige kollisionsrate er 2,9 dyr pr. mølle
pr. år, medianværdi, Reference /15/. Tallet dækker over
store forskelle på 0 – 70, og de største tal stammer fra
enkelte hændelser for eksempel fra mølleparker i USA,
hvor møllerne er placeret i skovrige områder med store
koncentrationer af trækkende flagermus. Den store variation og beskedne medianværdi antyder, ligesom for
fugle, at der i langt de fleste tilfælde næppe er større
problemer, men også at uheldigt placerede mølleparker
kan medføre et stort antal dræbte dyr.
Vand- og sydflagermus er nogle af de arter, der træffes længst mod vest i Jylland, og begge kan måske træffes i området. Begge arter er med sikkerhed truffet i
det UTM-kvadrat, som indeholder møllerne, og der er
størst sandsynlighed for at træffe dyrene under fouragering eller på træk. I så fald er der principielt en risiko for kollision med møllerne. Men risikoen skønnes
at være meget beskeden. De fleste arter er i udpræget
grad knyttet til løvskov- eller vådområder, og ynglebiotoperne skal helst indeholde mange, gamle løvtræer eller huse, hvor dyrene kan yngle og fouragere, Reference /9/ og /10/. Sådanne forhold er ikke almindelige i projektområdet, der må karakteriseres som meget
åbent. For vandflagermus gælder det, at arten fouragerer lavt over åbent vand, og den betegnes ikke som en
risikoart. Der findes i øvrigt kun et par små ubetydelige damme i området og ingen større åer og vandløb.
Sydflagermusen jager oftest i åbent, parklignende landskab med mange løvtræer.
Selve møllelokaliteten er ikke nogen specielt god
flagermuslokalitet. For sydflagermusens vedkommende mangler der store løvtræer og for vandflagermusens
større søer eller åer, som den kan fouragere henover. Det
er forholdsvis høje møller, der opstilles, og en del tyder
på, at risikoen for kollisioner mindskes, jo større møllerne er, fordi mange flagermus fortrinsvis jager i lav
højde, det vil sige under møllevingerne, Reference /7/.
Herudover er der intet landskabeligt, der antyder, at
møllerne bliver opstillet i mulige trækruter eller lede-

linjer for dyrene. Umiddelbart vurderes der derfor ikke at være nogen stor risiko for flagermus ved opsætning af vindmøller på den pågældende lokalitet. Man
kan naturligvis ikke afvise, at enkelte flagermus kan
blive slået ihjel af vindmøllerne. Men risikoen skønnes
ikke at være stor, og den vurderes at være uden betydning for dyrene på populationsniveau.
Ud over klimaet, hvor hårde vintre som 09/10 og
10/11, tynder kraftigt ud i mange bestande, er langt den
største trussel mod flagermus i Danmark uden sammenligning fældning af hule træer og fjernelse af andre yngle- eller vinteropholdspladser.

Flora

Padder, insekter og andet
I mølleområdet vil der måske i og omkring områdets
vandhuller, kunstigt gravede damme eller på andre beskyttede småbiotoper kunne træffes padder eller insekter, der er opført på habitatdirektivets liste. Men alle
møllerne og tilkørselsveje etableres uden at berøre eller beskadige sådanne biotoper. De vil derfor ikke påvirke beskyttede padder eller insekter negativt, hverken under etableringen eller under drift.
Herudover fremgår det af tabel 6.8, at møllerne ikke vurderes at få nogen negative effekter på andre bilag IV-arter.

Vindmølleprojektets største effekt på miljøet vurderes
at være positiv i form af en stor reduktion af CO2-udledningen fra konventionelle kraftværker. Effekten er
dog i denne sammenhæng ikke lokal, men nærmere af
global karakter.
Der vil ikke være en væsentlig påvirkning af det værdifulde geologiske område, idet værdien er knyttet til
lagdelingen af jorden, og vindmøllerne kun påvirker
en meget lille del af det geologisk interessante område.
Skulle det i forbindelse med støbning af fundamenter
blive aktuelt at foranstalte midlertidig grundvandssænkning, anbefales det, at oppumpet vand nedsives lokalt frem
for afledt direkte til grøfter og bække, så risikoen for okkerforurening bliver uvæsentlig. En midlertidig grundvandssænkning forringer ikke mulighederne for fremtidige undersøgelser af geologiske forhold i søbassinet.
Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få væsentlige negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet i
området hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det gælder
også for habitatdirektivets Bilag IV-arter. Der er ikke
kendskab til forekomst eller fund af fredede eller truede
arter i området, for eksempel rød- eller gullistede plante- og dyrearter, hvor møllerne præcist bliver placeret.
I nærområdet findes en række beskyttede fredskove og småbiotoper, som eventuelt kan indeholde forskellige beskyttede dyrearter eller planter. Men etablering og drift af møllerne vil ikke berøre disse biotoper og dermed heller ikke påvirke plante- og dyrelivet
knyttet hertil.

Husdyr - mink
Omkring vindmøllerne ligger der inden for en kilometer fire minkfarme.
Det er undersøgt, om vindmøllerne eventuelt vil kunne påvirke dyrene negativt og dermed farmerens produktionsresultat. Der er imidlertid intet, der tyder på,
at minkene vil blive påvirket af vindmøllerne. Videncenter for landbrug har i et notat angivet, at der ikke
findes meldinger om negative påvirkninger af produktionen af mink selv fra møller, der står ned til 200 meter fra en farm. Reference /21/
I en sag fra Hvide Sande Nordhavn afviste Taksationsmyndighederne et krav om erstatning med den begrundelse, at der ikke kunne påvises negative konsekvenser for en farm med en mindsteafstand til vindmøllerne på 675 meter. Reference /22/

Vindmøllerne placeres på dyrkede marker i omdrift og
berører derfor ikke biotoper med mange planter. Der
er ikke risiko for negative konsekvenser for plantelivet
hverken i anlægs- eller driftsfasen, så længe de små naturområder, damme, moser og lignende, ikke berøres
eller beskadiges under anlægsarbejdet.

6.5 Samlet konklusion
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Afværgeforanstaltninger
Etablering af fundamenter

Grundvandet i området ligger højt, 1½ – 2 m under terræn, om vinteren måske endnu højere. For at støbe fundamenter for vindmøllerne er det derfor sandsynligt, at
der må etableres lokal grundvandsænkning. Erfaringer
fra andre mølleprojekter antyder, at mængden af vand,
der skal pumpes væk, helt er afhængig af jordbunden
det pågældende sted. For at minimere tilstrømningen af
grundvand, vil der på nogen placeringer måske skulle
etableres spunsvæg rundt om udgravningen. I værste
tilfælde kan der blive tale om at bortpumpe op til 600
m3 vand pr. time i 5 – 7 dage, hvorefter pumpningen typisk kan reduceres til 30 – 50 % i den resterende byggeperiode på ca. 14 dage. Tilstrømmende vand bortpumpes fra midlertidige brønde eller med sugespidsanlæg,

hvis vandmængden er mindre, samt eventuelt fra omfangsdræn. Der findes så vidt vides ikke nogen analyser
af grundvandet i området. Men da området er okkerpotentielt er det sandsynligt, at vandet indeholder jern.
Eventuelt kan der være behov for en analyse, som bedst
laves i forbindelse med jordbundsundersøgelsen på den
enkelte møllelokalitet. Herefter kan afværgeforanstaltninger tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i forhold
til konkrete forhold - jernindhold, hvor meget vand det
drejer sig om og bortlednings- og nedsivningsmetode.
Den mest hensigtsmæssige bortskaffelse af vandet
er at pumpe det ud på en nærliggende græsmark eller
fugtig eng. Herved vil vandet blive renset under nedsivning. Er vandmængden stor, kan det medføre oversvømmelse så længe pumpningen pågår. Pumpes om
vinteren, vil det næppe have nogen negative effekter.
Sker det derimod i vækstsæsonen, kan det eventuelt be-

tyde, at dyrkning eller høst helt eller delvist må opgives i
den pågældende sæson. Bortpumpet grundvand bør kun
undtagelsesvis afledes direkte til beskyttede vandløb.

6.6 Andre miljømæssige forhold
Rekreative interesser i mølleområdet

Dette afsnit behandler alene rekreative interesser i selve vindmølleområdet, som kan blive berørt af placeringen af vindmøllerne. Rekreative interesser i større afstande, som påvirkes visuelt, er omtalt i kapitel 4
Landskabelige forhold, afsnit 4.2 Eksisterende forhold.
Som nævnt bliver området anvendt intensivt til konventionel planteavl, og området rummer flere jagttårne og anvendes til jagt. Denne aktivitet vil næppe blive væsentligt forstyrret af etablering af vindmøllerne.

Vibrationer
Vindmøller bliver normalt opstillet på et pladefundament, og der blive næppe tale om, at møllerne skal funderes på den pågældende lokalitet. Men skulle det alligevel være tilfældet, kan det ske ved nedramning af
spuns eller pæle. Der vurderes ikke at være bygninger
i nærheden, der eventuelt ville kunne tage skade af de
rystelser, der måske kan opstå i den forbindelse.

6.7 Sammenfattende vurdering
af miljøkonsekvenser

Foto 6.7 Tilgroet hede i den sydøstlige del af projektområdet.
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I tabel 6.11 er miljømæssige konsekvenser af vindmølleprojektet opsummeret.
Projektets klimaeffekt er meget stor og substantiel
især på kommunalt niveau. Effekten i forhold til forsuring og eutrofiering er også betydelig, især med hensyn
til svovl, og absolut målbar på kommunalt niveau. Ne-

gative effekter på miljøet og beskyttede planter og dyr
er minimal og vurderes at være uden betydning for relevante arter på populationsniveau.

Tabel 6.11 Opsummering af miljømæssige effekter af vindmølleprojektet
Årlig CO2-reduktion, ton

141.000

30 % af Ringkøbing-Skjern kommunes emission 1)

Årlig svovldioxidreduktion, ton

25

Mere end Ringkøbing-Skjern kommunes bidrag til svovl-depositionen

Årlig kvælstofoxidreduktion, ton

190

2 % af Ringkøbing-Skjern kommunes bidrag til kvælstof-depositionen

Årlig slagge- og aske reduktion, ton

8.000

0,5 % af produktion i Danmark

Påvirkning af grundvand

Ingen

Risiko for forurening ubetydelig

Påvirkning af Natura 2000-områder

Ingen

Ingen identificerbare negative effekter

Påvirkning af naturområder

Ingen

Ingen identificerbare negative effekter når nødvendige hensyn tages under etablering

Påvirkning af pattedyr

Minimal

Minimal forstyrrelse i anlægsfasen. Ellers ingen identificerbare negative effekter

Påvirkning af fugle

Minimal

Skøn 0 – 40 ekstra dødsfald pr. år 2). Ingen effekt på populationsniveau. Minimal
fortrængning og tab af fourageringsområde.

Påvirkning af flagermus

Minimal

Skøn 0 – 40 ekstra dødsfald pr. år 2). Næppe af betydning på populationsniveau

Påvirkning af padder

Ingen

Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres

Påvirkning af planter

Ingen

Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres

Påvirkning af insekter

Ingen

Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres

1) Hvis hver indbyggers emission sættes til 8,5 tons pr. år
2) Skøn på basis af Reference /7/ og /15/ og vurdering af områdets værdi for fugle og flagermus. Se også Reference /18/.
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7 Andre forhold
7.1 Udtaget areal af landbrugsdrift
Vindmøllerne bliver opstillet på private matrikler, på
landbrugsjord i omdrift. Omkring hver mølle bliver der
udtaget et areal på cirka 2.500 m2 permanent til fundament og arbejdsareal, hvilket for alle 22 vindmøller
bliver 55.000 m2. Vendeplads, der benyttes alene i forbindelse med opførelsen, bliver reetableret. Der bliver
nyanlagt 7.050 meter arbejdsveje, der er 5,5 meter brede. Endvidere bliver 4.660 meter eksisterende veje udvidet med cirka 2,0 meter. Vejene optager dermed et
samlet areal på godt 48.000 m2, som bliver udtaget af
landbrugsdrift.
Til transformatorstationen bliver der udtaget mellem
8.000 og 10.000 m2.
I alt bliver der permanent udtaget cirka 113.000 m2
- eller 11,3 hektar jord af landbrugsdrift inklusiv areal
til transformatorstation og tilkørsel til denne.
Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle
anlæg fjernes, og arealet føres tilbage til landbrugsdrift.

7.2 Forhold til lufttrafik
Luftfartshuset er i en e-mail af 28. februar 2012 fra PlanEnergi blevet spurgt om kravene til lysafmærkning, men
har pr. 15. maj endnu ikke svaret. Reference /1/
Der er ingen nærtliggende lufthavne eller flyvepladser. Så formodentlig vil ingen lufttrafik blive generet af
vindmøllerne. Derfor vil Trafikstyrelsen, Luftfartshuset, sandsynligvis som ved tilsvarende vindmølleprojekter oplyse følgende krav til lysmarkering på vindmøller mellem 100 og 150 meter efter høring med Forsvaret:
1. Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast
rødt lys. De lavintensive hindringslys skal opfyl184

de specifikationerne til low-intensity, Type A anført i bilag 1 til Bestemmelser om Civil Luftfart,
BL 3-10.
2. Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet
3. Lysmarkeringen skal placeres øverst på generatorhuset (nacellen) og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et
vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning
af 2 lamper på vindmøllen. Reference /2/
Vindmølleejerne skal afklare Trafikstyrelsens krav
til lysmarkering senest i forbindelse med byggetilladelsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

7.3 Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM
er der rettet forespørgsel til en lang række radiokædeoperatører om projektets mulige interferens med deres
respektive signaler.
TDC og Telia har meddelt at en radiokæde passerer
gennem vindmølleparkens sydlige del. Kæden går fra
Brejning i nærheden af råstofgravene til telemast ved
Ringvejen i Ringkøbing. Der er ved Telia iværksat en
undersøgelse af muligheden for at omlægge radiokæden enten ved at bruge andre master eller ved at opføre
en ny mast. I forbindelse med anlægsprojekteringen vil
det endeligt blive aftalt, hvorledes problemet bliver løst.
Øvrige teleselskaber har ikke haft bemærkninger
til projektet.

7.4 Ledningsanlæg
Cirka 300 meter syd for den sydvestligste vindmølle
passerer en 60 kV-ledning. Under anlægsarbejdet skal
der holdes en respektafstand til ledningen på 15 meter
fra den yderste vingespids til den yderste ledning. Det
svarer til en afstand på minimum 75 meter fra center
ledninger til center mølle. Den nærmeste vindmølle

står i en afstand på cirka 300 meter fra centrum af ledningerne, og der er således langt mere end vælteafstanden, hvilket medfører, at der ikke er risiko forbundet
med hverken anlægs- eller driftsfasen af vindmøllerne.

7.5 Socioøkonomiske forhold
Vindmølleprojektet ved Nørhede til Hjortmose vil ikke
medføre nogen negative socioøkonomiske påvirkninger
af hverken turisme, råstofindvinding, landbrugsmæssige interesser eller jagt.
Eventuelle værditab på ejendomme er ikke et socioøkonomisk forhold og bliver ikke behandlet i en VVMredegørelse og miljørapport. Værditab på fast ejendom
henhører under Lov om fremme af vedvarende energi, - lov nr. 1392 af 27. december 2008, som er omtalt
i kapitel 1.
Projektet kan tilføre ekstra ressourcer til Ringkøbing-Skjern Kommune, idet projektet bliver ejet af borgere bosat i kommunen, så kommunale skatteindtægter fra driften af vindmøllerne vil tilfalde kommunen.
Endvidere vil der være en beskæftigelsesmæssig gevinst i anlægsfasen.

7.6 Manglende viden
Der er ikke foretaget aktuelle optællinger af fugle eller
flagermus i forbindelse med VVM-arbejdet.
Det vides ikke, om grundvandet ved den enkelte
vindmøllelokalitet indeholder jern. Det kan alene en
konkret undersøgelse ved den givne placering vise.
Betydningen for vindmøllerne og deres el-produktion af stigende vandstand på grund af klimaændringerne er ikke analyseret.
Derudover er der ikke kendskab til forhold, hvorom
der er manglende viden. De økonomiske forhold vedrører ikke VVM-redegørelsen og miljørapporten.

8 Sundhed og overvågning
8.1 Påvirkning af sundheden
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og
indirekte af en række grunde. Blandt de umiddelbart
indlysende finder man:
- Reduktion af emissioner fra kraftværker
- Støjpåvirkning
- Skyggekast ved naboboliger

Reduktion af emissioner
Vindmøllerne ved Nørhede til Hjortmose vil reducere udledningen af CO2 med en mængde, der svarer til
cirka 15 promille af Danmarks Kyoto-forpligtigelse,
der er 14 millioner ton årligt. Dertil kommer en reduktion af udledning af bl.a. svovl- og kvælstofoxider fra
kraftværkerne.
Udledningerne fra kraftværkerne belaster både klimaet, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektricitet fra vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i den grad, som el fra vindkraft erstatter el
fra kraftværker.
Forskellige undersøgelser af de samfundsøkonomiske omkostninger ved forskellige energiproduktioner
har også sat en værdi på disse omkostninger, de såkaldte eksterne omkostninger. Reference /1/
Det drejer sig om udgifter forbundet med for eksempel drivhuseffekt - eksempelvis tørke, oversvømmelser
og stormskader - og med syreregn, smog, arbejds- og
sundhedsskader.
Egentlige sundhedseffekter af luftforureningen viser sig som bronchitis, hospitalsindlæggelser, sygedage og dage med nedsat aktivitet, merforbrug af medicin for astmatikere samt for tidlig død.
EU har i forskningsprojektet "ExternE – Externalities of Energy" beregnet de eksterne omkostning ved

elektricitet produceret på forskellige måder i de enkelte lande.
I Danmark er de eksterne udgifter ved elektricitet produceret på kulkraft beregnet til 30 – 52 øre pr.
kWh, mens den ved vindkraft er beregnet til 0,75 øre
pr. kWh. Reference /2/
Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, har i 2004 beregnet, hvor meget det koster, at kraftværkernes luftforurening påvirker omgivelserne, og DMU prissætter
sygdomsvirkningen til 2,24 eurocent, eller 17 øre per

Figur 8.1 Støjtyper og grænseværdier

kwh. Her indgår tungmetallernes skadevirkning ikke
i beregningen. Reference /3/
DMU har i sin rapport om emnet fra 2007 set på den
del af omkostningerne, der vedrører menneskers sundhed, og som skyldes forurening med SO2, NOx og partikler. Reference /4/
Rapporten nuancerer det tidligere billede på baggrund af væsentligt mere præcise atmosfæriske beregninger og et mere præcist datagrundlag for befolkningens fordeling omkring anlæggene. Rapporten viser, at
prissættelsen for sygdomsvirkningen fra de to kraftvarmeanlæg Amagerværket og Fynsværket samt affaldsforbrændingsanlægget Vestforbrændingen svinger fra
0,42 eurocent pr. kWh over 3,44 til 6,34 eurocent pr.
kWh over årene 2003 – 05. Højst for Vestforbrændingen og lavest for Amagerværket.
Omkostningerne er stadig uden giftvirkningen af
tungmetalforureningen og uden CO2-omkostningen.
Sidstnævnte sætter Energistyrelsen til cirka 7 øre pr.
kWh ved en CO2-kvotepris på 150 kr pr. ton. Reference /5/
Vindenergien kan således spare samfundet for store
udgifter til sundhed og miljø. For det enkelte menneske kan det betyde mindre sygdom og bedre miljø, og
dermed en bedre tilværelse.

Støjpåvirkning
Vindmøller udsender karakteristisk støj, når de er i drift.
For moderne vindmøller stammer største delen af støjen
fra vingernes rotation, som giver en susende lyd, der varierer med tiden. Møllernes maskineri, især gearet, kan
give støj med toner, som afhængigt af møllens konstruktion kan være enten ved en høj frekvens, hyletone, eller lav frekvens, brummetone. Vindmøller er i drift uafbrudt, når det blæser tilstrækkeligt. Moderne vindmøller
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kan variere omdrejningshastigheden, og så støjer de typisk mindre ved svag vind, end når det blæser stærkt.
Støjen fra vindmøller varierer med tiden på en karakteristisk måde, som bevirker at støjen kan opfattes,
selv om den er svag. Derfor kan man heller ikke forudsætte, at støjen fra vindmøller bliver overdøvet af vindens susen i træer og buske ved kraftig vind.
Støjens frekvenssammensætning er derimod ikke karakteristisk, den svarer til støjen fra mange andre støjkilder. Med hensyn til lavfrekvent støj gælder det, at
for mange støjkilder som for eksempel bilmotorer indeholder støjen en større andel af lavfrekvent støj end
vindmøller. Reference /6/
Den lyd, som moderne vindmøller udsender, er først
og fremmest et sus fra vingerne, idet de passerer tårnet, og luften trykkes sammen mellem tårnet og vingen. Om lyden er støj, afhænger af lytteren. Generelt
siger man, at uønsket lyd er støj. Støj har sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids
påvirkning føre til egentlige helbredsproblemer. Ifølge
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan trafikstøj
medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger. Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke
børns indlæring og motivation. Reference /7/
En støjpåvirkning på 65 dB(A) er anset for et kritisk
niveau. Reference /8/
Derfor er der i Danmark vejledende grænseværdier
for hvor meget støj, der må være fra industri og andre
tekniske anlæg. Den vejledende grænseværdi for støj
fra virksomheder målt udendørs varierer over ugen og
over døgnet fra 45 dB(A) til 35 dB(A) i områder med
åben og lav boligbebyggelse, som eksempelvis villakvarterer. Lavest om natten, da man er mere følsom
for lyd, når man skal sove. Reference /7/
Natnedsættelsen gælder ikke for vindmøller, da deres produktion ikke kan følge en bestemt døgnrytme.
For vindmøller er der derimod for hele frekvensområdet ved lov fastsat et maksimalt støjniveau på 39
dB(A) i boligområder og 44 dB(A) ved enkeltboliger i
det åbne land ved en vindhastighed på 8 m/s. Grænsen
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er absolut og gælder for den givende vindhastighed for
ethvert tidspunkt.
Den lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs
i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til
støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 dB(A) ved
en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s. Der er i kapitel 1
nærmere redegjort for støjreglerne for vindmøller, og
støjniveauet ved nærmeste beboelse er beregnet i kapitel 5. Ingen naboboliger udsættes for mere end 41,9
dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 42,9 dB(A) ved
8 m/s, ifølge beregningerne. Lavfrekvent støj er støj i
frekvensområdet fra 10 til 160 Hz. Ingen naboboliger
udsættes for mere end 17 dB(A) ved indendørs støjpåvirkning, ved 8 m/s og 6 m/s, ifølge beregningerne.
Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s ved naboboliger betyder, at der kan være en støj, der svarer til lidt mindre end sagte tale udendørs. Støjen kan dog være generende for nogle mennesker. Støjen vil komme som et sus, der for møllerne ved
Nørhede til Hjortmose bliver gentaget mellem hvert andet og hvert sekund afhængig af vindstyrken. Monotonien vil være en del af problemet ved påvirkningen,
men støjen vil til dels blive camoufleret af baggrundsstøjen fra bevoksning og bebyggelse med en vindhastighed over 8 – 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind.
Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer støjemissionen sig - eller falder - for pitch-regulerede møller, som der er tale om ved Nørhede til Hjortmose.
Sundhedsstyrelsen har i april 2011 offentliggjort et
litteraturstudie af forskellige rapporter om gener fra
vindmøller og deres indvirkning på helbredet. Studiet konkluderer følgende: "Det er vist, at vindmøllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra så mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpåvirkninger vi normalt udsættes for, og det gælder også lavfrekvent støj. Hørbar infralyd forekommer ikke.
Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vindmøller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vejtrafikstøj ved samme støjniveau. Ved støjgrænsen på 39
dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøller regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til sam-

menligning kan det nævnes, at den vejledende grænse for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i gennemsnit til ca. 8 % stærkt generede.
Søvnforstyrrelser kan forekomme. Der er en brat
stigning i procentdelen af søvnforstyrrelser lige over
støjgrænserne.
Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem
stress og støjniveau. Derimod er der fundet signifikante sammenhænge mellem stresssymptomer og støjgene. I eksisterende undersøgelser er der ikke fundet signifikante sammenhænge med kroniske lidelser, diabetes, højt blodtryk og hjerte-kar-sygdomme.
Der er i litteraturen rapporter om fænomener, som
kaldes vibro-akustiske sygdomme og vindmøllesyndromet, uden at der dog er vist en kausal dosis-respons
sammenhæng eller udført undersøgelser, hvor der er
sammenlignet med kontrolgrupper. Disse fænomener
anses ikke for reelle for møller.
På det foreliggende grundlag er der ikke vist direkte
helbredseffekter pga. vindmøllestøj, dog er der konstateret sammenhæng imellem støjgener og stresssymptomer." Reference /9/

Skyggekast ved naboer
Skyggekast er genevirkningen af skyggen fra vindmøllevingerne, når vingerne drejer ind mellem solen og opholdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Genen vil typisk være størst inde i boligen, men kan også være stor ved ophold udendørs, hvor skyggen fejer
hen over jorden.
Skyggekastets omfang afhænger af, hvor solen står
på himlen, om det blæser og hvorfra, af antallet af vindmøller i en gruppe og deres placering i forhold til naboboligerne, samt af de topografiske forhold og møllens rotordiameter.
Skyggekastet kan virke stressende og dermed forårsage eller forværre sygdomme, hvis skyggekastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede. Derfor er det
vejledende anbefalet, at naboer ikke udsættes for mere

end 10 timer skyggekast årligt. Skygger fra de roterende vinger er generende, når det forekommer, men kan
ikke fremkalde epileptiske anfald ifølge Reference /9/.
For at begrænse skyggekastet kan man stoppe vindmøllen i det tidsrum, skyggekastet foregår.
I kapitel 5 er der redegjort for, hvor meget vindmøllerne ved Nørhede til Hjortmose vil kaste skygger ved naboer fra de roterende vinger. Da flere naboer vil få over
10 timer om året med skyggekast, vil der blive installeret
skyggestop, så ingen naboer får over 10 timer om året.
Det kan sammenfattende konkluderes, at vindmøllerne har en positiv indvirkning på sundheden i hele
samfundet, idet følgevirkninger af forurening og stigende CO2-indhold i atmosfæren reduceres.

Reflekser
Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra møllevingerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold kan
være et problem for naboer til vindmøller. Refleksionen
opstår især ved visse kombinationer af nedbør og sollys.
Da vindmøllevinger skal have en glat overflade for
at producere optimalt og for at afvise snavs, kan dette
medføre flader, som kan give refleksioner. Problemet
er minimeret gennem overfladebehandlinger til meget
lave glanstal omkring 30, der med de nuværende metoder er det nærmeste, man kan komme en antirefleksbehandling. I løbet af møllens første leveår halveres refleksvirkningen, fordi overfladen bliver mere mat. Moderne møllevingers udformning med krumme overflader gør desuden, at eventuelle reflekser spredes jævnt i
vilkårlige retninger.
Reflekser fra de nye møller forventes dermed ikke
at give væsentlige gener.

8.2 Overvågning
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet betingelse om afværgning af skyggekast. Endvidere kan der være stillet

krav til placeringen i forhold til byggelinjer, afstand til
naboer eller andre forhold. VVM-tilladelsen kan også indeholde krav om inddragelse af tilsynsmyndigheden i anlægsfasen ved arbejde i nærheden af beskyttede områder.
Ved projektet for Nørhede til Hjortmose vil der blive
stillet krav til anlægsfasen, så de beskyttede naturområder i Hjortmose og hedearealer i nærheden af vindmølle nr. 3 og nr. 15 ikke blive beskadiget. Endvidere
vil der blive stillet krav om ikke at påvirke beskyttede
diger og gravhøje.
Hvis digerne alligevel beskadiges, da vil det blive
krævet, at de bliver retableret efter endt anlægsarbejde.
Ringkøbing-Skjern Kommune vil endvidere kræve, at der iværksættes en beredskabsplan for eventuel spild af olie eller andre væsker fra vindmøllerne, ligesom en plan for bortskaffelse af forurenet vand fra
vask af vindmøllerne.
For at landskabet omkring vindmølleparken kan se
ordentligt ud, efter lokalplanen er realiseret, vil Ringkøbing-Skjern Kommune i VVM–tilladelsen betinge, at boligerne nedlægges, og at bygninger, som ikke genanvendes til andet formål, bliver fjernet. Kommunen vil kræve dokumentation for at bygningerne er
fjernet eller bliver anvent til andet formål og sikre det
gennem besigtigelse.
Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at kravene i VVM-tilladelsen overholdes. Klage fra naboer
medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling, hvis
miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen. Kommunen kan herefter om fornødent pålægge ejeren at dæmpe støjen eller stoppe vindmøllen, hvis kravene i Vindmøllestøjbekendtgørelsen eller VVM-tilladelsen ikke er
overholdt. Tilsvarende kan kommunen kræve skyggestop etableret, hvis miljøtilsynet vurderer, at der er hold
i klagen og kommunen kan kræve dokumentation for at
skyggestop er installeret i forhold til de berørte naboer.
Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan
for overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkravene. Heri kan både indgå tilsyn og overvågning i anlægsfasen og måling af støj ved idriftsættelse samt målinger ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt.

Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatøren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske problemer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornødent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens
støjniveau og udseende vil sammen med andre uønskede miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid være en konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.
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9.2 Anvendte forkortelser og begreber
bl.a., blandt andet
ca., cirka
CO2 kuldioxid, kultveilte
dB og dB(A), decibel, anvendes i akustikken om den menneskelige hørelse. A refererer
til en frekvensmæssig vægtning, der modsvarer den menneskelige hørelse
DOFbasen, Dansk Ornitologisk Forenings database over fugleobservationer
DMU, Danmarks Miljøundersøgelser
emission, udledning. Modsat immission, se dette
estimeret, anslået
EF, Det europæiske fællesmarked, der var forløberen for EU
EU, Den Europæiske Union, et internationalt politisk og økonomisk samarbejde
mellem 28 europæiske stater

evt., eventuel/-t
fauna, dyreliv
f.eks., for eksempel
flora, planteliv
fouragere, lede efter føde, æde
fuglebeskyttelsesområde, område, hvor bestemte fugle er beskyttet
g, gram, enhed for masse (i daglig tale mål for vægt)
gennemsnit, også kaldet middeltallet eller middelværdien, er summen af værdierne
i et datasæt divideret med antallet af værdier
gulliste, Miljøstyrelsens liste over danske planter og dyr i tilbagegeang
habitatdirektiv, EF-retsregel (EU-retsregel) om levested for planter og dyr
habitatområde, store områder med beskyttelse af naturtyper, eksempelvis hede, bestemte planter og dyr
hektar, 100 meter gange 100 meter, flademål
Hz, hertz, bølgefrekvens, svingning per sekund
immission, modtagelse. Modsat emission, se dette. I denne rapport brugt i forbindelse med ”modtaget støj hos naboer”
jf., jævnfør
Kbh., København
km, kilometer, 1000 meter, længdemål
konfiguration, opsætning. Her brugt i teknisk betydning om at samle de forskellige elementer i vindmøller.
kV, kilovolt, (græsk: kilo-), 1000 volt
kW, kilowatt, 1000 watt. Watt er en måleenhed for effekt
kWh, kilowatt-time, 1000 watt i en time. Enheden bruges ved beregning af elforbrug.
kg, kilogram, 1000 gram, mål for masse (i daglig tale mål for vægt)
LBK, lovbekendtgørelse
Ringkøbing-Skjern kommune, det geografiske område, til forskel fra
Ringkøbing-Skjern Kommune, den organisatoriske og juridiske enhed
medianværdi, den værdi, for hvilken det gælder, at 50% af de målte værdier ligger
over og 50% ligger under
mm, millimeter, 1/1000 meter, længdemål
m/s, meter pr. sekund, hastighed
mv, m.v., med videre
MW, megawatt, 1000 kilowatt, 1.000.000 watt
MWh, megawatttime, Det gennemsnitlige elforbrug pr. husholdning til apparater og
lys var i 2009 på 3,448 MWh eller 3.448 kWh
m2 og m3, kvadratmeter og kubikmeter, flademål og rummål
Natura 2000-område, samlebetegnelse for fuglebeskyttelsesområde, ramsarområde og habitatområde
nominelt omdrejningstal, ”normal” kørsel, modsat løbskkørsel
NOx fællesbetegnelse for kvælstofoxid, NO, og kvælstofdioxid, NO2

nr., nummer
pitchregulere, regulere rotorens omdrejningshastighed ved at ændre vingernes vinkel i forhold til rotorplanet
pr., per, for hver. Eksempelvis: Effekt pr. mølle, Effekt for hver mølle
pt, for tiden
ramsarområde, vådområde, der er beskyttet især på grund af fugle
rødliste, er en vurdering af plante- og dyrearters risiko for at uddø. Rødlisten er især
brugbar som et instrument i beskyttelsen af de allermest truede arter
SCADA-anlæg, produktionsstyringsanlæg
SO2 svovldioxid
spektakulære, opsigtsvækkende
t, ton, 1 ton er 1000 kg. I flertal: ton.
topografi, landskabets form, placeringen af naturlige og kunstige landemærker i
området, som f.eks. skrænter, vandløb, byer. Et tilsvarende ord er terræn
t/år, ton per år
vase, en gammel betegnelse for en vej bygget af grene over et sumpet område. Har
givet navn til områderne med navnet Vaserne.
VVM, vurdering af virkning på miljøet
UTM-kvadrat, Universal Transverse Mercator målt inden for en kvardrat på 10 km
gange 10 km. UTM-koordinatsystemet er en todimensionel grid-baseret metode (koordinatsystem) til at specificere lokaliteter på jordens overflade mellem 84 °N og 80 °S.
Systemet definerer en serie på 60 zoner. Danmark er dækket af zone 32 og 33
§, paragraf
§ 3-område, refererer til Naturbeskyttelseslovens § 3. Naturbeskyttet område.
0-alternativ, nul-alternativ, fortsættelse af eksisterende forhold
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