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Forord
Klimaforandringer med temperaturstigninger og flere 
ekstreme vejrsituationer er blevet et væsentligt emne 
i Danmark de senere år. Næstved kommune vil derfor 
i de kommende år vægte tiltag, der sigter mod klima-
forebyggelse- og tilpasning. 

Næstved Kommune har følgende mål for klimaind-
satsen: Kommunen vil reducere CO2 udledningen med 
30 % inden 2020 og 50 % inden 2030, i kommunen som 
geografisk område og andelen af vedvarende energi skal 
være mindst 45 % i 2030. 

Som et konkret tiltag i retning af dette har Næstved 
kommune i 2009 meldt sig som ”Klimakommune”, 
hvilket blandt andet betyder, at Kommunen forpligter 
sig til at reducere CO2-forbruget med mindst 2 % om 
året frem mod 2025.

I Næstved Kommunes vindmølleplan er der udpeget 
en række vindmølleområder, der potentielt egnede pla-

ceringer til store vindmøller på 125 – 150 meters total-
højde. Næstved Kommune har i den forbindelse modta-
get en ansøgning om tilladelse til opstilling af tre vind-
møller ved St. Røttinge.

Det er i lovgivningen krævet, at kommunen udarbej-
der en Vurdering af Virkningen på Miljøet, en såkaldt 
VVM-redegørelse, hvis der er anmeldt et projekt med  
vindmøller med en totalhøjde over 80 meter. Dette hæf-
te er en VVM-redegørelse for opstilling af tre vindmøl-
ler ved St. Røttinge.

I redegørelsen er det påvist, beskrevet og vurderet, 
hvordan anlægget direkte og indirekte vil påvirke men-
nesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, land-
skab, materielle goder og kulturarv, samt samspillet 
mellem disse faktorer.

VVM-redegørelsen er udvidet, så den også omfat-
ter en miljørapport, der opfylder lovgivningen om mil-

jøvurdering af planer og programmer. Miljørapporten 
skal - ud over de afsnit som behandles i VVM-rede-
gørelsen – blandt andet gøre rede for påvirkningen af 
menneskers sundhed og hvorledes Næstved Kommu-
ne vil overvåge og kontrollere, at de nødvendige mil-
jøhensyn 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-redegø-
relsens hovedpunkter er gengivet, herunder de væsent-
ligste problemstillinger ved en realisering af projektet. 

Forslag til kommuneplantillæg for vindmølleprojek-
tet ved St. Røttinge er indarbejdet i denne rapport, og 
forslag til lokalplan er offentliggjort samtidig med den-
ne VVM-redegørelse og Miljørapport.

Visualisering af vindmøllerne ved St. Røttinge set fra Bårse Runddel.
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Offentliggørelse
Forslaget til kommuneplantillæg er i offentlig høring 
i perioden fra den 21. maj 2013 til og med den 17. sep-
tember 2013. Efterfølgende vil der ske en opsamling 
og vurdering af indkomne høringssvar og ske eventu-
elle justeringer som følge heraf. Derefter vil der væ-
re en afsluttende politisk behandling og beslutning om 
eventuel vedtagelse blive offentliggjort.

Bestemmelser
I henhold til planloven foretages følgende ændring af 
Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2012 for Næstved 
Kommune, Vindmølleplan:

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 for Næstved 
Kommune er udarbejdet for at:
• Justere rammeafgrænsningen af vindmølleområde 2 T1
• Fastlægge overordnede retningslinjer for opstilling 

af vindmøller med tilhørende elforsyningsanlæg og 
lign.

• Fastlægge støjkonsekvenszoner for at sikre grundla-
get for opstilling af vindmøllerne.

Retningslinjer
Der fastlægges følgende retningslinjer for anvendelsen 
af vindmølleområdet 2 T1 ved St. Røttinge. Retnings-
linjerne udgør desuden rammerne for lokalplanlægning 
i forbindelse med detailplanlægningen af et vindmøl-
leanlæg i området. 

Retningslinjerne og rammerne for lokalplanlægning 
i vindmølleområdet ved St. Røttinge erstatter de ram-
mer for lokalplanlægning for vindmøller, der er angivet 

i Vindmølleplan - Kommuneplantillæg nr. 9 til Kom-
muneplan 2009-2021 for Næstved Kommune. 

Rammer for lokalplanlægningen
For rammeområde 2 T1 gælder følgende bestemmelser:

Områdets anvendelse
• Området er udlagt til tekniske formål til maksimalt 

tre vindmøller med tilhørende elforsyningsanlæg og 
lign.

Lokalplaner indenfor rammen
• Lokalplan nr. 049 for Vindmølleområde ved Store 

Røttinge.

Bebyggelsesforhold
• Der kan indenfor området, vist på kort A, opstilles 

tre vindmøller med en totalhøjde på minimum 125 
og maksimum op til 150 m. 

• I forbindelse med opstillingen af nye møller i områ-
det skal tre eksisterende møller nedtages i overens-
stemmelse med VVM-tilladelsen for projektet.

Miljøforhold
Der udlægges konsekvensområder omkring vindmøl-
lerne (se kort B). Konsekvensområdets udstrækning be-
stemmes af vindmøllernes støjbidrag. Arealet indenfor 
disse zoner tilføjes kommuneplanens opmærksomheds-
zoner for støj, og som hovedregel vil der ikke kunne 
etableres ny støjfølsom arealanvendelse inden for dis-
se zoner i vindmøllernes levetid. 

Zonestatus
Områdets eksisterende zonestatus er landzone, og om-
rådet skal forblive i landzone.

Redegørelse
Kommuneplantillægget  fastlægger muligheden for at 
angive en mere præcis afgrænsning af vindmølleom-
rådet ved St. Røttinge, svarende til lokalplanområdet.

Kommuneplantillægget indeholder en redegørelse , 
der beskriver planens baggrund og formål. Dertil kom-
mer bestemmelser med tilhørende kort, der omfatter de 
bindende retningslinjer for etablering af vindmøllean-
lægget og rammer for lokalplanlægningen i vindmøl-
leområdet ved Store Røttinge. 

Baggrund og formål 
Dette tillæg er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan 
049 for Vindmølleområde ved Store Røttinge. 

Formålet med dette kommuneplantillæg er at give 
mulighed for opstilling af tre nye, større vindmøller ved 
St. Røttinge cirka 2 km syd for Tappernøje. For realise-
ring af projektet forudsættes nedtaget tre ældre møller 
placeret umiddelbart nord for vindmøllerammeområdet. 

Rammeområdet 2 T1 blev udlagt til vindmølleom-
råde i Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021, Vind-
mølleplan i juni 2012. Med indeværende kommune-
plantillæg justeres rammeafgrænsningen svarende til 
lokalplanområdet.

VVM-redegørelse og Miljøvurdering
Det ansøgte projektforslag omfatter tre nye vindmøller, 
som hver især har en effekt på 3 MW og en totalhøjde 
på op til 150 m. I forbindelse med projektet er der ud-
arbejdet en kombineret VVM-redegørelse og MV-rap-
port til kommuneplantillægget. 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 for Næstved Kommune. Vindmølleområde ved St. Røttinge 
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Lokalplan
49

Kortbilag 1
Afgrænsning / Matrikelkort

Lokalplan 
00X

Lokalplanafgrænsning

Kort A Rammeområde 2 T1 Kort B Støjkonsekvenszoner

M1
Ny vindmølle

Konsekvenszone A 
37 dB(A) v 6 m/s

Konsekvenszone B 
42 dB(A) v 6 m/s
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Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg
Foreløbigt vedtaget af Næstved Byråd i henhold til § 24 i Lov om planlægning  den 30. april 2013

Carsten Rasmussen  / Tomas Therkildsen
Borgmester    Kommunaldirektør 

Endeligt kommuneplantillæg

Endeligt vedtaget af Næstved Byråd i henhold til § 27 i Lov om planlægning  den 17. december 2013

Carsten Rasmussen  / Tomas Therkildsen
Borgmester    Kommunaldirektør 

Offentliggørelse
Kommuneplantillægget er i henhold til § 30 i Lov om 
planlægning offentligt bekendtgjort den 21. maj 2013 
ved annoncering i Næstved Bladet og Ugebladet Syd-
sjælland, og kommuneplantillægget er fremlagt til gen-
nemsyn i Borgerserviceafdelingerne. Kommuneplantil-
lægget kan også ses på kommunens hjemmeside www.
naestved.dk/forslag.

Forslag til kommuneplantillægget blev offentliggjort 
samtidig med forslag til lokalplan nr. 049 for Vind-
mølleområde ved Store Røttinge i henhold til Planlo-
vens § 24.
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Kort 1.1 Vindmølleområdets placering

1 Indledning 
Næstved Kommune har modtaget en ansøgning om 
tilladelse til at opføre tre vindmøller ved St. Røttinge. 
Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er udpe-
get som vindmølleområde i kommunens vindmølle-
plan. Reference /1/

Forud for planlægningsprocessen har Næstved Kom-
mune foretaget en indledende offentlig høring fra den 
13. november 2012 til den 11. december 2012.

1.1 Projektforslag
Vindmølleplanen forudsætter at tre eksisterende vind-
møller ved motorvejen tages ned før de nye kan sættes 
op. Rammerne for lokalplanlægning i vindmølleområ-

Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre lokale elementer

Eksist. vindmøller: 31 m rotor, 
navhøjde 36 m, 750 kW 

Landsbykirke Nye vindmøller: 113 m rotor, 
navhøjde 92,5 m, 3,0 MWProjektområde

det foreskriver opstilling af minimum fire vindmøller 
med højder på 125-150 m. 

Projektforslaget
VVM-redegørelsen og Miljørapporten beskriver og 
vurderer et projektforslag med i alt tre vindmøller op-
stillet på en ret linje. 

De tre vindmøller er af samme type og udseende, 
med en rotordiameter på 113 m og en navhøjde på 92,5 
meter, som tilsammen giver en totalhøjde på 149 me-
ter. Vindmøllerne har hver især en kapacitet på 3 MW, 
og den samlede kapacitet er således 9 MW.

Ved realisering af projektet kan det vise sig, at det er 
mere optimalt med en lidt anden vindmølle. Derfor kan 
vindmøllens design komme til at variere mellem en ro-
tor på 113 til 117 meter og en navhøjde på 91,5-92,5 me-
ter. Totalhøjden vil i alle tilfælde være op til 150 meter 
og vil variere ganske lidt. Variationen vil have betyd-
ning for harmoniforholdet og dermed for oplevelsen af 
vindmøllerne i landskabet. Harmoniforholdet er derfor 
belyst i VVM-redegørelsen.

Alternativer
Under planlægningsarbejdet har flere opstillinger været 
afprøvet. Det har her vist sig at vindmølleplanens ret-

150 m.

100 m.

50 m.

Bårse Foderstoffabrik, 
skorsten 84 m.
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Vindmølleområdet tilføjes

ningslinjer  om opstilling af fire vindmøller ikke  kan 
opfyldes. Da St. Røttinge landsby er udlagt som støj-
følsomt areal, har det ikke været muligt at placere fire 
vindmøllerne indenfor rammeområdet, og det har hel-
ler ikke været  muligt at opstille møllerne anderledes 
indenfor rammeområdet. 

Vindmølleområdet udnyttes bedst muligt med op-
stilling af tre vindmøller på en ret linie, og det har ik-
ke været muligt at placere fire vindmøller i området.

0-alternativet
Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold og 
de nye vindmøller vil ikke blive opstillet. De tre eksi-
sterende vindmøller nord for projektområdet vil kun-
ne levere en beskeden elproduktion i cirka 10 år end-
nu. Nul-alternativet er nærmere omtalt i kapitel 7, an-
dre forhold.

1.2 Fokusområder
Projektet rejser følgende overordnede problemstillin-
ger og fokusområder.

Visuel påvirkning af landskabet
Vindmølleområdet ligger i den sydøstligste del af Næst-
ved Kommune. Projektområdet er opdyrket landbrugs-
areal, gennemskåret af en del levende hegn og diger. 
Det er et morænelandskab med en del afløbsløse vand-
huller, men bevoksning omkring. 

Området ligger på et plateau som strækker sig som 
en tunge mod syd mellem to tunneldale. Tunneldalene 
mod sydøst og sydvest gennemskæres af Risby Å og 
Even i Melteskov. Større, sammenhængende bevoks-
ninger ses primært omkring Hulebæk, ved Engelholm 
og nordvest for Bårse. Nord for projektområdet rejser 

Kirker

1:50.000Mål:

Eksisterende vindmøller

Projektområde
Overordnede veje i fokus
Kommunegrænse

Sy
dm

oto
rve

jen

Ho
ve

dv
eje

n, 
ru

te 
15

1

Kort 1.2 Fokusområder
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Planlægning på kommunegrænsen
Vindmølleområdet ligger tæt på grænsen til Vording-
borg Kommune. De nye vindmøller vil påvirke nabo-
kommunen visuelt, støj- og skyggemæssigt mm. Vind-
møllernes virkning på miljøet er vurderet uafhængigt 
af kommunengrænsen.

1.3 Rapportens opbygning
Denne rapport indledes med kommuneplantillæget og 
derefter VVM-redegørelse og miljørapport som er op-
delt i ni kapitler.

Første kapitel, Indledning, redegør for valg af pro-
jektforslag samt for fokusområder, lov- og planlæg-
ningsmæssige forhold. 

Andet kapitel, Ikke-teknisk resumé, er et resumé uden 
tekniske detaljer af både VVM-redegørelsen og miljø-
rapporten. (Indgår desuden i forslag til kommuneplan-
tillæg for vindmøller ved St. Røttinge).

Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nær-
mere for projektet og for de aktiviteter, der er forbun-
det med anlægsarbejderne, opstilling af vindmøller-
ne, aktiviteter i driftsfasen samt arbejder i forbindel-
se 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. Ka-
pitlet indeholder blandt andet visualiseringer, hvor de 
planlagte vindmøller er indarbejdet i fotos af de eksi-
sterende forhold.

Femte kapitel, Miljøkonsekvenser ved naboer, ana-
lyserer konsekvenserne ved naboboligerne i form af vi-
suel påvirkning, støj og skyggekast.

Sjette kapitel, Øvrige miljøkonsekvenser, redegør for 
påvirkning af luft, grundvand, flora og fauna, geologi 
samt forbrug af ressourcer.

Der er en del fredede sten- og jorddiger som opde-
ler projektområdet. Påvirkningen af disse vil ligeledes 
blive vurderet.

Andre vindmøller
VVM-redegørelsen indeholder en vurdering af det vi-
suelle samspil med eksisterende og planlagte vindmøl-
leområder.

Tæt på projektområdet står tre eksisterende vind-
møller som forudsættes nedtaget for en fornuftig land-
skabelig indpasning. Dertil kommer en mindre mølle, 
nordvest for projektområdet. Nærmeste vindmølleom-
råde ligger i Vordingborg Kommune ved Gl. Lundby. 
Afstanden hertil er cirka 4,5 km.

VVM-redegørelsen indeholder en analyse og en vur-
dering af den samlede visuelle påvirkning fra eksiste-
rende og planlagte vindmøller. 

Støj og skyggekast ved naboboliger
Inden for en afstand af 1 km fra de nye vindmøller lig-
ger der 10 beboelser i det åbne land, samt 13 boliger  i 
landsbyen St. Røttinge, der er klassificeret som støjføl-
som arealanvendelse. I alt 23 boliger indenfor 1 km fra 
vindmøllerne. Rapporten vurderer den samlede påvirk-
ning fra vindmøllerne ved nabobeboelserne - såvel fra 
støj og skyggekast, som visuelt.

Natur og miljø
Det er undersøgt hvilke konsekvenser vindmøllepro-
jektet har for miljøet, dyre- og planteliv samt beskyt-
tede naturområder

En af de nye vindmøller står i nærheden af et løv-
skovsområde, som kan tænkes at rumme flagermus. 
Dette forhold er nærmere beskrevet i kapitel 6.

terrænet sig til Sjællands højeste naturskabte punkt på 
Kobanke syd for Rønnede.

I VVM-redegørelsen vurderes, hvorledes vindmøl-
lerne påvirker oplevelsen af disse landskabtræk. De 
ovennævnte forhold er undersøgt ved besigtigelse, og 
såfremt det er vurderet, at vindmøllerne vil være syn-
lige og måske påvirke væsentlige elementer i landska-
bet, er der udarbejdet visualiseringer fra disse områder.

Nærmeste byer og landsbyer
Der er flere mindre byer og landsbyer i nærheden af 
vindmølleområdet. I denne VVM-redegørelse er det 
undersøgt, hvordan disse bysamfund vil blive visuelt 
påvirket af de planlagte vindmøller. De bysamfund, 
som ligger tættest ved vindmølleområdet, er Tapper-
nøje, St. Røttinge, Bårse og Snesere. Alle ovennævnte 
bysamfund er undersøgt ved besigtigelse.

Infrastruktur
Det er undersøgt og vurderet om de planlagte vindmøl-
ler er synlige for trafikanterne på nærmeste veje om-
kring vindmølleområdet. Undersøgelsen omfatter de lo-
kale veje og overordnede veje, herunder Sydmotorve-
jen og Hovedvejen, som begge passerer i nord-sydgåen-
de retning henholdsvis vest og øst for projektområdet. 

Kulturhistoriske interesser
Inden for 4,5 km fra vindmølleområdet ligger Snesere 
og Bårse Kirker. Beldringe Kirke ligger lige på græn-
sen og er derfor taget med i denne rapport. VVM-re-
degørelsen vurderer, hvorledes vindmøllerne påvir-
ker oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet. Endvi-
dere vurderer rapporten, hvorledes udsynet fra kirker-
ne bliver påvirket.

I den nordligste del af projektområdet passerer re-
ster af Christian d. 4.'s vildtbanegrøft. Grøften er ud-
peget som kulturmiljø i kommuneplanen, og VVM'en 
vil redegøre for vindmølleprojektets påvirkning af det-
te. Reference /2/
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Rammeområde Støjfølsomme arealer

Syvende kapitel, Andre forhold, redegør for 0-alter-
nativet, ledningsanlæg og telesignaler samt socioøko-
nomiske konsekvenser af projektet.

Ottende kapitel, Sundhed og overvågning, redegør 
for, hvorledes projektet påvirker helbredet, og hvorle-
des det sikres, at miljøkrav til vindmøllerne bliver op-
fyldt 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 henvis-
ning til yderligere litteratur.

1.4 Lovgivning
Der er en række love og bekendtgørelser, som dikterer 
en række bestemmelser for hvor og hvordan der kan op-
stilles vindmøller i Danmark. I dette afsnit gennemgås 
de love, der er relevante i forhold til vindmølleprojek-
tet ved St. Røttinge. 

Vindmøllecirkulæret
I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet cirkulære 
om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling 
af vindmøller. Cirkulæret blev kendt som vindmølle-
cirkulæret. Cirkulæret er blevet afløst af Cirkulære nr. 
9295 af 22. maj 2009 som konsekvens af strukturre-
formen og udviklingen af de store vindmøller, der er 
aktuelle i dag. 

Vindmøllecirkulæret pålægger kommunerne at tage 
omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at ud-
nytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, na-
tur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugs-
mæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun op-
stilles vindmøller på arealer, der er specifikt udpegede 
til formålet i en kommuneplan. I tillæg nr. 9 til Kom-
muneplan 2009-2021, Vindmølleplan, er der i den for-
bindelse udpeget en række vindmøllerområder, herun-
der vindmølleområdet ved St. Røttinge. Reference/1/

den også omfatter lavfrekvent støj. Bekendtgørelsen in-
deholder blandt andet følgende emner. 

Det åbne land
Ifølge Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller må støj-
belastningen fra vindmøller i det mest støjbelastede 
punkt ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i 
det åbne land ikke overstige 44 dB(A) ved en vindstyr-
ke 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 i retning af vindmøllerne.

Der er i forbindelse med VVM-redegørelsen udført 
støjberegninger for de nabobeboelser, der ligger in-
den for en radius af én kilometer fra de tre vindmøl-
ler. Se kapitel 5

Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til 
kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til om-
givelserne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstil-
les 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 150 
meter, og det medfører en mindste afstand på 600 me-
ter til nærmeste nabobeboelse. Kravet er opfyldt for al-
le nabobeboelser. Nærmeste nabobeboelse ligger vest 
for vindmøllerne i en afstand af 600 meter. Se kort 5.1, 
tabel 5.1 og tabel 5.2.

Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere bestem-
melser og vejledninger for blandt andet størrelsesforhol-
det mellem navhøjde og rotordiameter samt afstanden 
mellem vindmøllegrupper. I vejledningen er det tilrå-
det, at vindmøllens harmoniforhold vurderes i hvert pro-
jekt 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 St. Røttinge har en nav-
højde på 92,5 meter og en rotordiameter på 113 meter, 
hvilket svarer til et forhold på 1:1,22. En alternativ ro-
tor på 117 m vil give et harmoniforhold på 1,28. Næst-
ved Kommune har egne retningslinjer for harmonifor-
hold, og for projektet ved St. Røttinge gælder det, at 
der skal laves en konkret vurdering af forholdet. Det-
ter er gjort i kapitel 4.

Endvidere er der fastlagt et krav om, at samspil med 
eksisterende vindmøller, der står med mindre afstand 
end 28 gange totalhøjden fra de nye vindmøller 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 Bekendt-
gørelse om støj fra vindmøller - Bekendtgørelse nr. 1284 
af 15. december 2011. Bekendtgørelsen er revideret, så 

Kort 1.3 Støjfølsomme arealer
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Støjfølsomme arealer

Bekendtgørelsen forstår støjfølsomme arealer som om-
råder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanved-
tægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- cam-
ping- eller kolonihaveformål, eller områder, som er ud-
lagt i lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom re-
kreativ aktivitet. 

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. 

I forbindelse med vindmølleplanlægningen  i Næst-
ved Kommune, har kommunen vurderet, at landsbyen 
St. Røttinge er areal med støjfølsom arealanvendelse.

Lavfrekvent støj
22. december 2011 trådte en grænse for lavfrekvent 
støj fra vindmøller i kraft. Kravet til vindmøllerne he-
le døgnet bliver på niveau med det skrappeste krav til 
industrien, natniveauet på 20 dB. Lavfrekvent lyd er 
toner under ca. 160 Hertz. Se kapitel 5 for en nærme-
re vurdering.

Støjberegning før vindmøllerne bliver anlagt
Når man efter kommunalbestyrelsens endelige god-
kendelse af lokalplaner for vindmøller ønsker at opfø-
re nye vindmøller eller ændre eksisterende vindmøller, 
skal man indsende en anmeldelse til kommunen. An-
meldelsen 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 fore-
ligge en beregning af støjen ved nabobeboelser til det 
ansøgte projekt. For prototyper skal der foreligge målin-
ger af vindmøllens kildestøj og beregninger over støj-

belastningen ved naboboligerne, der kan sandsynliggø-
re, at vindmøllen vil kunne overholde støjgrænserne.

Kommunen kan kræve, at der bliver foretaget en støj-
måling efter idriftsættelse af vindmøllerne for at sik-
re, at lovens krav bliver overholdt. Målingen vil skul-
le 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 beskyt-
telse 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 her-
af, 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 St. Røttinge ligger cirka 2 ki-
lometer vest for et større sammenhængende EF-Fug-
lebeskyttelses, Habitat- og Ramsarområde. VVM-re-
degørelsens kapitel 6, Øvrige miljøkonsekvenser, om-
fatter en undersøgelse af vindmøllernes betydning for 
de beskyttede arter og arealer, som ligger til grund for 
udpegningen, herunder Bilag IV-arter.

National naturbeskyttelse
Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, Be-
kendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, kendt som Na-
turbeskyttelsesloven, har til formål at værne om Dan-
marks natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske 
på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets 
livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. Lo-
ven regulerer i sine paragraffer betingelser for en lang 
række naturtyper og naturområder. 

Paragraf 3-områder
Paragraf 3, § 3, i Naturbeskyttelsesloven omfatter ge-
nerelle beskyttelsesbestemmelser for beskyttede na-
turtyper, herunder søer, vandløb, heder, moser, stran-
denge, strandsumpe, ferske enge, overdrev med vide-
re. Jævnfør Naturbeskyttelsesloven må der ikke fore-
tages ændringer i tilstanden af ovenstående naturtyper. 

I nærheden af projektområdet ligger flere mindre om-
råder omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. I VVM-
redegørelsens kapitel 6, Øvrige miljøpåvirkninger, er 
projektets indvirkning på disse områder og eventuelle 
afværgeforanstaltninger analyseret og vurderet. 

Beskyttelseslinjer
Naturbeskyttelsesloven fastsætter bygge- og beskyt-
telseslinjer for at friholde de nærmeste omgivelser om-
kring skove, søer, åer, fortidsminder og kirker for be-
byggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb. 
Linjerne har forskellig udstrækning og indhold.

Projektet ved St. Røttinge kommer ikke i konflikter 
med elementer omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer.

Skovloven
Bekendtgørelse af lov om skove, LBK nr. 945 af 
24/09/2009, har som formål at bevare og værne om 
landets skove og forøge skovarealet. Desuden har den 
til formål at fremme bæredygtig drift, hvor bæredygtig-
hed skal forstås både økonomisk, økologisk og socialt.

Skovloven omhandler fredskove og bestemmelser 
for brug af fredskove. På fredskovsarealer må der ikke 
opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres ter-
rænændringer eller anbringes affald. 

Skovene omkring projektområdet ved St. Røttinge 
er fredskove. Ingen vindmøller bliver placeret i fred-
skovene.
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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 vi-
den om denne og dens samspil med verden omkring os. 

Museumsloven har endvidere til formål at sikre kul-
tur- og naturarven i forbindelse med den fysiske plan-
lægning og forberedelse af jordarbejder m.v., herunder 
arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver 
i tilknytning hertil.

Arkæologisk undersøgelse
Museumslovens § 25 indeholder bestemmelser for byg-
herrer, som påregner at igangsætte jordarbejder. De 
kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum 
om en udtalelse, med stillingtagen til, hvorvidt det ar-
bejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko 
for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Såfremt 
museet vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal sa-
gen forelægges kulturministeren. Den nævnte udtalel-
se skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i givet fald 
vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk un-
dersøgelse.

Der er i forbindelse med denne VVM-redegørelse 
rettet henvendelse til Næstved Museum om en udtalel-
se vedrørende opstilling af vindmøller ved St. Røttinge.

Sten- og jorddiger
Museumslovens § 29 omfatter bestemmelser vedr. sten- 
og jorddiger. Der må ikke foretages ændring i tilstan-
den af registrerede sten- og jorddiger. 

Ifølge arealinfo.dk findes der i vindmølleområdet fle-
re jorddiger som er beskyttet efter Museumsloven. Der 
skal ved opstilling af vindmøllerne og etablering af til-
kørselsveje m.m. drages omsorg for, at de pågældende 
diger ikke bliver beskadiget. Reference /3/

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

Vurdering af virkning på miljøet
Anlæg, som vil påvirke miljøet væsentligt, må iføl-
ge planloven ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt 
retningslinjer i kommuneplanen for beliggenheden og 
udformningen af anlægget med tilhørende VVM-re-
degørelse. 

Samtidig er det i medfør af lov om planlægning fast-
sat i Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM), at der ved planlægning for vindmøl-
ler med en totalhøjde over 80 m eller for mere end tre 
vindmøller i en gruppe, skal udarbejdes en redegørel-
se, der indeholder en vurdering af projektets virkning 
på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse.

VVM-redegørelsen belyser projektets væsentlige 
miljømæssige konsekvenser og mulige gener for men-
nesker, natur og landskab, og har det dobbelte formål 
at give offentligheden mulighed for at vurdere det kon-
krete projekt samt forbedre kommunalbestyrelsens be-
slutningsgrundlag, før den tager endelig stilling til pro-
jektet. 

VVM-bekendtgørelsens § 7 fastlægger, at VVM-re-
degørelsen på passende måde skal påvise, beskrive og 
vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virk-
ninger 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 vur-
dering af vindmølleprojektet og dets påvirkning af det  
omgivende miljø, både på kort og lang sigt. 

Ikke blot hovedprojektets konsekvenser, men også 
væsentlige alternativers konsekvenser, skal undersø-
ges og beskrives på det foreliggende grundlag. Herun-
der skal VVM-redegørelsen belyse et 0-alternativ, som 

er konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres, el-
ler 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 mil-
jøet, bliver beskrevet i VVM-redegørelsen.

Lov om miljøvurdering
Den kommunale planlægning for vindmøllerne skal i 
henhold til Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. septem-
ber 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 Trafiksty-
relsen, Luftfartshuset er blevet hørt. Luftfartshusets 
krav om, at møllerne ved St. Røttinge skal markeres 
med et konstant lysende, lavintensivt, rødt lys, behand-
ler VVM-rapporten i kapitel 7.

For at være fyldestgørende skal miljørapporten be-
handle "sundhed" og "overvågning af miljøkravene" 
foruden de emner, som VVM-redegørelsen indehol-
der en vurdering af. Dette hæfte udgør både en VVM-
redegørelse og en miljørapport. Sundhed og overvåg-
ning er behandlet i kapitel 8.

Efter endelig vedtagelse af lokalplan og kommune-
plantillæg for vindmøllerne ved St. Røttinge vil Næst-
ved Kommune udarbejde en sammenfattende redegø-
relse i forhold til miljøvurderingen, som blandt andet 
indeholder bemærkninger i offentlighedsperioderne og 
konsekvensen af dem.

Endvidere vil kommunen redegøre for de væsentlig-
ste miljøpåvirkninger overvåges, så det sikres, at de mil-
jøkrav, som stilles i VVM-tilladelsen, bliver overholdt.

Lov om fremme af vedvarende energi
Lov om fremme af vedvarende energi, LBK nr. 1074 af 
08/11/2011), populært kaldet VE-loven, har som mål at 
fremme produktionen af vedvarende energi med hen-

13



Herunder følger de emner og tilhørende retningslin-
jer som er relevante i forhold til det konkrete vindmøl-
leprojekt ved St. Røttinge.

Vindmølleplan
Projektet er udarbejdet med udgangspunkt i Næstved 
Kommunes Vindmølleplan, Tillæg nr. 9 til Kommune-
plan 2009. Reference /1/

Landskabelige interesser
Vindmølleområdet ved St. Røttinge ligger i den sydøst-
ligste del af Næstved Kommune, nær kommunegræn-
sen til Vordingborg Kommune. De planlagte vindmøl-
ler ved St. Røttinge er synlige fra ovennævnte nabo-
kommune, og på den baggrund er det undersøgt, om 
der også i Vordingborg Kommune er landskabelige af-
vejninger, som kan få konsekvenser for placeringen af 
vindmøller ved St. Røttinge. 

Næstved Kommune
I Næstved Kommune er der udpeget et større uforstyr-
ret landskabsområder ved Dybsø Fjord 13 km fra pro-
jektområdet, samt i den nordvestlige del af kommunen, 
mere end 20 kilometer fra projektområdet. Vindmølle-
området ved St. Røttinge er ikke omfattet af landska-
belige interesser udpeget i kommuneplanen.

Vordingborg Kommune
Vindmølleområdet ved St. Røttinge ligger på grænsen 
til Vordingborg Kommune, og vil således påvirke om-
givelserne i nabokommunen visuelt. 

Kulturmiljøer
Næstved Kommune har som bilag til Kommuneplan 
2009-2012 for Næstved Kommune, beskrevet 100 Kul-
turmiljøer i kommunen. Reference /4/. 

Nordvest for projektområdet er udpeget kirkeomgi-
velser omkring Snesere Kirke. Formålet med udpegnin-
gerne er at sikre væsentlige bevaringsværdige kultur-

Vindmølleopstilleren har pligt til at udarbejde ud-
budsmateriale for vindmølleandelene. Energinet.dk skal 
vurdere og godkende materialet.

Vindmølleopstilleren er endvidere forpligtiget til ty-
deligt at annoncere udbud af vindmølleandelene. An-
nonceringen skal foretages senest fire uger før fristen 
for køb af andele udløber. Køberetsordningen gælder 
ikke forsøgsmøller.

VE-loven forventes revideret medio 2013. For købs-
retsordningen vil den væsentligsteændring formodent-
lig blive at andele skal udbydes i mindst otte uger, og 
man skal afholde et møde om køberetten.

Grøn ordning
Grøn ordning fastlægger, at der for hver opført MW ka-
pacitet på vindmøller i en kommune, henlægges 88.000 
kr. i en pulje for den pågældende kommune. Ved St. Røt-
tinge drejer det sig om 9 MW, i alt 792.200 kr. Puljen 
administreres af Energinet.dk. På baggrund af ansøg-
ning kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgif-
ter, som kommunalbestyrelsen afholder til:

1) anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og 
rekreative værdier i kommunen og 
2) kulturelle og informative aktiviteter i lokale for-
eninger m.v. med henblik på at fremme accepten af 
udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommu-
nen. 

Garantiordningen
Garantiordningen giver vindmøllelav med mindst 10 
medlemmer en lånegaranti på 500.000 kr.

1.5 Planlægning
Kommuneplanerne
Planlægningen i det åbne land, herunder planlægnin-
gen for vindmøller med en totalhøjde under 150 meter, 
skal være fastlagt i kommuneplanen.

blik på at nedbringe afhængigheden af fossile brænd-
stoffer, sikre forsyningssikkerheden og reducere ud-
slippet af CO2 og andre drivhusgasser. Loven har in-
gen bestemmelser med krav til eller konsekvenser for 
udarbejdelse af VVM-redegørelser eller miljøvurde-
ringer, men indeholder fire ordninger af betydning for 
opsætning af vindmøller, idet de skal fremme accep-
ten af vindmøller i lokalbefolkningen.

De fire ordninger er:

Værditabsordningen
Værditabsordningen pålægger vindmølleopstilleren at 
betale for værditab på ejendomme forårsaget af opfø-
relsen af vindmøllerne. Mener en ejendomsbesidder at 
få værditab, kan ejeren søge værditabet betalt af vind-
mølleopstilleren. 

Ansøgning sendes til Energinet.dk, der efter kom-
munens endelige vedtagelse af planerne er sekretariat 
for en kommission, som vurderer værditabet. Kommis-
sionen besigtiger forholdene ved ansøgerboligerne, og 
vurderer værditabets omfang ud fra en analyse af på-
virkningen fra vindmøllerne ved den enkelte ejendom.

Ejeren af vindmøllerne er forpligtet til at afholde et 
møde om værditabsordningen senest fire uger før ud-
løbet af den offentlige høring af planerne, som normalt 
varer otte uger. Ejere af fast ejendom inden for en af-
stand af seks gange totalhøjden fra vindmøllerne kan 
gratis få vurderet eventuelt værditab, mens ejere i stør-
re afstand skal betale 4.000 kr for at få vurderet even-
tuelt værditab.

Køberetsordningen
Køberetsordningen giver fastboende, myndige perso-
ner bosat inden for en afstand af 4,5 km fra vindmøl-
lerne, uanset bopælskommune, ret til at købe andele i 
vindmøllerne. Vindmølleopstilleren har pligt til at ud-
byde 20 % af produktionen i andele. Andelsprisen må 
kun indeholde de forholdsmæssige anlægsudgifter, så 
andelsprisen for opstilleren og andelshaverne er for-
holdsmæssigt ens. Bliver alle 20 % andele ikke solgt, 
kan de udbydes i hele den kommune, hvor vindmøller-
ne ønskes rejst.
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miljøer mod byggeri, anlæg og ændret anvendelse, der 
slører eller ødelægger miljøerne eller oplevelsen af dis-
se. I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens 
status og oplevelsen af kirken fra det åbne land respek-
teres. Byggeri, anlæg og andre indgreb skal placeres og 
udformes på en måde, der ikke slører eller forringer 
oplevelsen af kirken og dens umiddelbare omgivelser. 

Syd og sydøst for projektområdet ligger Bårse og 
Beldringe Kirker i Vordingborg Kommune.

Det er undersøgt om vindmøllerne bliver synlige set 
fra kirkerne og om vindmøllerne vil påvirke oplevel-
sen af kirkerne i kulturlandskabet.  

Af øvrige kulturarvsinteresser kan nævnes Christian 
d. 4.'s vildtbanegrøft, som er udpeget som kulturmiljø. 
VVM-redegørelsen vurderer vindmølleprojektets på-
virkning af disse kulturelementer i kapitel 4.

Vindmøller
Retningslinjer
I tillæg til Kommuneplan 2009-2021 for Næstved Kom-
mune, Vindmølleplan, beskrives retningslinjer for vind-
mølleplanlægningen i kommunen. Retningslinjerne 
omfatter blandt andet:

• Der kan kun planlægges for vindmøller indenfor de 
udpegede vindmølleområder i vindmølleplanen

• Vindmøllerne skal holdes i ens, lysegrå nuancer og 
udføres med ikke reflekterende overflader. Der må 
ikke være reklamer på møllerne. 

• Set med vinden skal vingerne dreje med uret. På stør-
re møller skal rotordiameter og navhøjde være ens. 
Der kan der tillades en afvigelse på +/- 17 % efter en 
konkret vurdering. I særlige tilfælde kan afvigelsen 
være større. Dette er gældende for St. Røttinge.

I kapitel 3 er vindmølleanlægget beskrevet, og det frem-
går, at ovenstående retningslinjer er overholdt. 

Naturbeskyttelse
Økologiske forbindelser

I Kommuneplan 2009-2021 for Næstved Kommune er 
udlagt områder til økologiske forbindelser. Dele af pro-
jektområdet er omfattet af denne udpegning, som gæl-
der et område som strækker sig fra St. Røttinge mod 
sydvest, og fortsætter ind i Vordingborg Kommune. 

Formålet med de økologiske forbindelser er at ska-
be en bedre sammenhæng mellem Naturbeskyttelses-
områderne og at sikre spredningsmuligheder for vilde 
dyr og planter. I kommuneplanerne for både Næstved 
og Vordingborg kommuner gælder det at: I de økolo-
giske forbindelser skal tekniske anlæg, byvækst m.v. 
undgås eller placeres, så spredningsmulighederne ik-
ke forringes. 

I kapitel 6 beskrives om og hvordan den økologiske 
forbindelse påvirkes af vindmølleprojektet.

Ønsket skovrejsning
En del af vindmølleområdet er ligeledes udpeget som 
et område hvor skovrejsning er ønsket, og denne ud-
pegning breder sig ligeledes over kommunegrænsen. 

Da der ikke er plantet skov for nuværende, vil even-
tuel skovrejsning ikke påvirke vindmølleområdet.

Kommuneplanrevision 2013
Inden udgangen af 2013 skal der vedtages nye kommu-
neplaner. Der er i Næstved og Vordingborg Kommuner 
ikke konkrete planer for ændringer for planlægning i 
det åbne land, som kan have betydning for vindmølle-
planlægningen omkring St. Røttinge.

VVM-tilladelse
Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og 
lokalplanen vil Næstved Kommune udarbejde en VVM-
tilladelse til vindmøllerne ved St. Røttinge. Tilladel-
sen kan blandt andet rumme miljøkrav om eksempel-
vis skyggekast, højde og belysning. 
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2 Ikke teknisk resumé

2.1 Indledning
Næstved Kommune har modtaget en ansøgning om 
opstilling af tre nye vindmøller sydvest for St. Røttin-
ge. Området er udlagt som vindmølleområde i kom-
muneplanen.  

Projektet er undersøgt i  VVM-redegørelse og miljø-
rapport, Tre vindmøller ved St. Røttinge, der desuden 
beskriver et 0-alternativ.

2.2 Projektforslag
I projektforslaget opstilles tre vindmøller, og de tre ek-
sisterende vindmøller, som idag står vest for St. røttin-
ge, tages ned. Vindmøllerne vil alle få en totalhøjde på 
op til 150 m. Mølledesignet er traditionel dansk, med 
tre vinger og rørtårn. 

Rotordiameteren i projektforslaget er 113 meter og 
navhøjden 92,5 meter. Forholdet mellem navhøjden og 
rotordiameteren, det såkaldte harmoniforhold - er så-
ledes 1:1,22. I visualiseringerne er der ikke fundet ek-
sempler på, at vindmøllerne opleves uharmoniske.

Farven på vindmøllerne vil være lys grå. Vingerne 
bliver overfladebehandlet, så de fremstår med en mat 
overflade. På toppen af møllehuset opsættes lysafmærk-
ning af hensyn til flytrafikken. Lyset vil 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. På grund af lysets ringe styrke og afskærm-
ningen nedad vil lyset erfaringsmæssigt ikke være væ-
sentligt generende.

Vindmøllerne vil stå på en lige række med en ind-
byrdes afstand på ca. 350 meter, se kort 2.1.

Ved realisering af projektet kan det vise sig, at det 
er mere optimalt med en lidt anden vindmølle. Derfor 
kan vindmøllens design komme til at variere mellem 

en rotor på 113 til 117 meter og en navhøjde på 91,5-
92,5 meter. Totalhøjden vil være op til 150 meter. Va-
riationen vil næppe have betydning for oplevelsen af 
vindmøllerne i landskabet. 

Alternativer
Den detaljerede planlægning af området har vist, at det 
ikke er muligt at placere fire vindmøller, som vindmøl-
leplanens retningslinjer beskriver. Da St. Røttinge er 
støjfølsomt område, er der ganske få muligheder for 
opstilling af vindmøller som kan overholde støjkrave-
ne. Den mest optimale udnyttelse af vindressourcer-
ne i området vil opnås ved opstillingen som i projekt-
forslaget, og derfor er der ikke behandlet alternativer i 
VVM-redegørelsen.

0-alternativet
Ved 0-alternativet bliver de eksisterende vindmøller  
stående. Totalhøjden for de eksisterende vindmøller er 
51,5 meter, de har en effekt på 400 kW pr. mølle, og 
forventes at have en rest-levetid på 5-10 år. 

2.3 Beskrivelse af anlægget

Produktion af el fra vindmøllerne 
Effekten på de nye vindmøller er i alt 9 MW, mens den 
er i alt 1,2 MW for de eksisterende vindmøller. Den 
samlede installerede effekt af vindmøller i området vil 
dermed stige med 7,8 MW. 

Den årlige produktion på de tre nye vindmøller er 
beregnet til omkring 26 GWh, der svarer til det årli-
ge elforbrug til apparater og lys i ca. 7.500 husstande.

De eksisterende vindmøller producerer i et gennem-
snitsår cirka 1,7 GWh, der svarer til det årlige elforbrug 
til apparater og lys i knap 500 husstande.

Aktiviteter i anlægsfasen
Nedtagning af eksisterende vindmøller
Før de nye vindmøller i hovedforslaget kan opstilles, 
skal de eksisterende tre 400 kW vindmøller nedtages. 
Fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehat og tårn vur-
deres ikke at udgøre en sikkerhedsrisiko. Ved fjernel-
sen vil der blive anvendt samme typer kraner, køretø-
jer og materiel, som bliver benyttet i forbindelse med 
opstillingen af de nye vindmøller.

Opstilling af nye vindmøller
Anlægsfasen forventes at strække sig over 3 -4 måne-
der, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige vind-
møllerne er rejst, tilkoblet elnettet og idriftsat. 

Arbejdsveje, pladser og fundamenter 
Veje, arbejds-, kran- og vendepladser bliver anlagt, in-
den vindmøllerne bliver rejst. Fundamentet til møller-
ne bliver etableret omkring en måned før, vindmøllen 
bliver rejst. 

Til et enkelt vindmøllefundament bliver der normalt 
anvendt cirka 800 m3 armeret beton. Til hver vindmølle 
bliver der etableret et service- og arbejdsareal på cirka 
2.500 m2 til serviceeftersyn og vedligeholdelse i vind-
møllernes levetid. 

17



Adgang til vindmøllerne er vist på kort 2.1. De nye 
serviceveje bliver op til 5,5 meter brede, og eksisteren-
de markveje bliver om nødvendigt udvidet og forstær-
ket. Belægning på serviceveje og servicepladser bliver 
stabilt grus eller andet godkendt vejmateriale. Ved en 
realisering af projektet vil anlægget omfatte cirka 750 
meter ny vej, og forstærkning af cirka 700 meter eksi-
sterende markvej. Adgangsveje og servicearealer an-
lægges på Næstveds side af kommunegrænsen.

Etablering af veje og arbejdsarealer indebærer for he-
le projektet levering af cirka 6.500 m3 stabilt vejmate-
riale transporteret på cirka 400 lastbiler. 

Transport og materiel
Opstilling af de tre vindmøller omfatter levering af 
vindmølledele transporteret på cirka 60 lastvogne el-
ler specialtransporter. To store kraner opererer 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 mel-
lemstor byggeplads. 

Nettilslutning 
I anlægsfasen bliver der etableret ledningsgrave til  net-
tilslutning og fjernovervågning. Vindmøllerne bliver 
tilsluttet elnettet med kabel fra møllepladsen til en 
transformerstation, og tilslutningen håndteres af det lo-
kale elforsyningsselskab. Ved St. Røttinge skal vind-
møllerne tilsluttes transformerstationen ved Blangslev 
og tilslutningspunktet bliver ved den vestligste mølle.

Aktiviteter i driftsfasen
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har an-
svaret for driften og sikkerheden på anlægget, herun-
der støjforhold. Støjmålinger kan foretages for at sikre, 
at de gældende støjkrav bliver overholdt.

M1

Kort 2.1 Placering af vindmøller, veje og arbejdsarealer i projektforslaget

Arbejdsareal

Ny vindmølle

Adgangsvej
Kommunegrænse

Hovedvejen

Engelholmvej

Sydmotorvejen
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Driftsaktiviteter 

Aktiviteterne under drift vil typisk dreje sig om ser-
viceeftersyn på vindmøllerne. Der er regnet med et 
til to serviceeftersyn ved hver vindmølle om året. Ud 
over disse eftersyn må der forventes et begrænset antal 
ekstraordinære servicebesøg, da daglig tilsyn og kon-
trol normalt vil foregå via fjernovervågningssystemer.

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

Sikkerhedsforhold
Havari 
Risiko for havari med vindmøller er minimale. I Dan-
mark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i 
henhold til Energistyrelsens certificerings- og godken-
delsesordning, inden de opstilles. Typegodkendelsen 
skal blandt andet sikre overensstemmelse med gælden-
de krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og struktu-
rel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed. 

Isnedfald 
I frostvejr kan der under særlige forhold sætte sig is 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. Med eksisterende er-
faringer, de skærpede krav til service og med afstan-
den til naboboliger og offentlige veje, udgør brand ik-
ke nogen væsentlig risiko for skade på naboejendom-
me og veje.

Flysikkerhed
Der er ingen nærtliggende lufthavne eller flyveplad-
ser, der kan få gener af vindmøllerne i ind- og udflyv-
ningszoner.

2.4 Landskabelige forhold
Vindmølleområdet ligger i Næstved Kommune, et par 
kilometer sydvest for Tappernøje. Møllerne opstilles i et 
forholdsvist fladt område, der fortrinsvis er landbrugs-
mæssig drift, adskilt af læhegn og spredte småbevoks-
ninger. Vindmøllernes visuelle påvirkning af oplevel-
sen af landskabet er i VVM-redegørelsen inddelt i tre 
zoner: Nærzonen indtil 4,5 km fra vindmøllerne, mel-
lemzonen indtil 10 km fra vindmøllerne og fjernzonen 
i afstande over 10 km.

Landskab
Landskabet omkring vindmølleområdet er formet af 
isens bevægelser i sidste istid.  Selve vindmølleområ-
det ligger på et forholdsvist jævnt område, men omgi-
velserne er præget af terrænbevægelser som flere ste-
der skærmer for direkte sigt mod vindmølleområdet og 
det omkringliggende landskab. Omvendt skaber terræ-
net også mulighed for udsigtspunkter, hvorfra møller-
ne kan opleves markante. 

Særligt den Sydsjællandske højderyg og terrænet 
omkring kysterne påvirker møllernes synlighed. Det 
store bakkeparti i vindmøllernes nordlige mellemzo-

ne fremstår markant i landskabet, og påvirkes fra flere 
betragtningspunkter af vindmøllernes vertikale udbre-
delse. Bakkepartiet kommer til at fremstå mindre mar-
kant, og højdeforskellene skrumper. 

I kystområderne ved Dybsø og Præstø Fjord er vind-
møllerne synlige fra højdepunkter og ved sigt over 
åbent vand. På en lang strækning langs Præstø Fjord 
vil vindmøllerne ikke være synlige. Møllernes visu-
elle påvirkning af kystlandskaberne er begrænset fra 
disse områder. 

Bevoksningen i området, i form af alléer og leven-
de hegn, opdeler den opdyrkede flade i mindre parcel-
ler, og skjuler dele af vindmøllerne afhængigt af be-
tragtningsstandpunkt. Særligt bevoksningen langs Ho-
vedvejen forhindrer kig til mølleområdet, på et langt 
stykke af vejen. 

Nærmeste byer
Det er undersøgt om vindmøllerne er synlige fra de by-
er, som ligger inden for mølleområdets nærzone. Ge-
nerelt er det vurderet, at den eksisterende bevoksning 
og husene i byerne mere eller mindre skærmer for ud-
sigt til vindmølleanlægget, men i de områder af byer-
ne, som ligger ud imod vindmølleområdet, vil de tre 
vindmøller i større omfang blive synlige.

Fra udkanten af St. Røttinge vil vindmøllerne være 
store og markante, mens bevoksning og bygninger in-
den i landsbyen mange steder vil skærme for den visu-
elle påvirkning. Udsigt fra Snesere, Tappernøje og Brø-
derup samt Bårse skærmes delvist af terræn, bevoks-
ning og bebyggelse, men flere steder vil møllevinger-
ne kunne ses over tagene og terrænet.

Tekniske anlæg
Vindmølleområdet ligger i et område som er let præ-
get af tekniske anlæg som motorvejen, de eksisteren-
de vindmøller og fabrikken i Bårse. De nye vindmøl-
ler er væsentlig større end de eksisterende, og vil for-
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stærke det tekniske præg i området. Der er ikke fun-
det standpunkter hvorfra vindmøllerne vil påvirke tra-
fiksikkerheden.

Kulturhistoriske interesser
Der er enkelte kulturhistoriske spor og interesser i om-
rådet. Møller, arbejdsarealer og adgangsveje kommer 
ikke i konflikt med de kulturhistoriske interesser, men 
adgangsvejen placeres langs et beskyttet dige, som 
man skal være opmærksom på i forbindelse med an-
lægsarbejdet.

Der ligger flere kirker indenfor vindmøllernes nær-
zone, og det er undersøgt hvordan vindmøllerne påvir-
ker kirkerne visuelt. Der er ikke fundet væsentligt uhel-
dige samspil mellem møller og kirker, men nordvest 
for Snesere kan vindmøllernes vinger opleves forstyr-
rende. Der er ikke fundet standpunkter, hvorfra vind-
møllerne vil opleves forstyrrende set fra kirkegårdene.

 Da der tidligere er registreret fortidsminder i vind-
mølleområdet, bør der udføres en arkæologisk afgrav-
ning før anlægsarbejdet påbegyndes. 

Rekreative interesser
De rekreative interesser i området knytter sig primært 
til stisystemer og kystområderne omkring Præstø Fjord.

En vandrerute passerer tæt forbi vindmølleområ-
det, og når man er tæt på vindmøllerne opleves de sto-
re og dominerende. 

Landskabets karakter
Landskabet i vindmølleområdet er et opdyrket land-
brugslandskab opdelt af flere levende hegn. Denne ka-
rakter ændrer sig ikke ved opstilling af møllerne, men 
det tekniske præg i området forstærkes.

Det store bakkeparti nord for projektområdet frem-
står mindre markant, når de store møller rejses. 

Vindmøllerne vil være store og dominerende, når 
de opleves tæt på. Jo længere man bevæger sig væk 
fra møllerne, des mere vil den visuelle dominans afta-
ge, og flere steder vil terræn skjule for direkte sigt til 
vindmølleområdet.

Møllernes opstillingsmønster, tre på stribe, er letop-
fatteligt og fremstår harmonisk i landskabet. Forholdet 
mellem vindmøllernes tårn og vingerne er vurderet vi-
suelt, idet det kan komme på tale at vælge en vindmøl-
le med lidt større vinger. Der er ikke væsentlig forskel 
på de to størrelser. 

Konklusion, landskabelige forhold
Ud fra registrering, analyse og visualiseringer er det 
vurderet, at de nye vindmøller ved St. Røttinge kan op-
stilles uden at komme i væsentlige visuelle konflikter 
med vigtige landskabselementer. De tre vindmøller vil 
fremstå som et entydigt og harmonisk anlæg.

Landskabets store skala i området kan generelt ta-
ge imod store vertikale elementer. Terrænspringene til 
det store bakkeparti mod nord opleves imidlertid min-
dre markant, når møllerne visualiseres i forgrunden.

Set fra udkanten af bebyggelserne i nærzonen er det 
vurderet, at de tre vindmøller vil fremstå markante og 
visuelt virke store og dominerende i forhold til de øv-
rige elementer i landskabet, men generelt er det vurde-
ret, at terræn og eksisterende bevoksning og bygnin-
ger i flere tilfælde vil reducere den visuelle påvirkning.

De tre nye vindmøller vil bidrage til landskabets tek-
niske præg, og vil blive det mest markante tekniske ele-
ment i området. 

Der er ikke fundet uheldige konflikter med kultur-
historiske eller rekreative interesser i området, selv-
om vindmøllerne kan opleves i samspil med kirker-
ne i nærzonen. Det anbefales at få foretaget en arkæo-
logisk undersøgelse inden anlægsarbejdet. Det er vur-
deret, at vindmølleprojektet ikke i væsentlig grad for-
styrrer oplevelsen af kystlandskabet. 

2.5 Naboforhold
Afstand og visuel påvirkning 
Inden for en kilometers afstand fra vindmøllerne finder 
man 11 boliger i det åbne land, og 13 boliger i bolig-
området St. Røttinge landsby. Se kort 2.2. I forbindel-
se med projektet nedlægges en bolig på Espegård. De 
10 resterende boliger er behandlet i VVM-redegørelsen.

I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden 
mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være 
minimum fire gange vindmøllens totalhøjde målt fra 
ydersiden af vindmøllens tårn til nærmeste mur eller 
hjørne på beboelsen. Det betyder, at afstanden til na-
boboliger for en mølle med en totalhøjde på 149 meter 
skal være 596 meter. Det er opfyldt for alle naboboliger.

Nærmeste naboboliger er nabobolig 23 mod vest på
Sneserevej, som ligger 600 meter fra nærmeste mølle
og nabobolig 16 på Hovedvejen mod øst, som ligger 611
meter fra nærmeste mølle. 

Vurdering af visuel påvirkning
Det er for alle de 23 naboboliger inden for 1 km  vur-
deret, hvor stor visuel påvirkning, der vil være ved bo-
ligerne. 

Vindmøllerne vil de ofte være synlige i det åbne land 
over nærområdets bevoksning, som ved nabobolig 19 
og 21. Det samme vil være tilfældet for enkelte af de 
sydligste ejendomme i St. Røttinge, eksempelvis na-
boboligerne 1 og 12. For de fleste af beboelserne i St. 
Røttinge vil bevoksning og bygninger tæt på dække 
helt for vindmøllerne, som ved nabobolig 2-5 og 8-10. 

Fra boliger, som har vinduer på 1. sal ud mod møl-
leområdet vil møllerne dog formentlig kunne ses del-
vist over hustage og bevoksning.

Visuelt vil vindmøllerne være markante og domine-
rende fra Nabobolig 19, Søndre Hovstræde og fra na-
bobolig 21 på Sneserevej.

20



Kort 2.2 Naboboliger

Ny vindmølle med nummer

1 kilometer afstandslinje

Nabobolig med nummer8

Fotopil til nabovisualisering

Støjfølsom arealanvendelse

A

Kort 2.1a Naboboliger i St. Røttinge. Udsnit af stort kort.

Eksisterende vindmølle, nedtages 
i forbindelse med projektet

B

A

C

D
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Tabel 2.1 Støjpåvirkning ved naboer
Nabobolig Krav dB(A) 

(maksimalt)
Beregnet dB(A) Krav dB(A) 

(maksimalt)
Beregnet dB(A)

Vindhastighed 6 m/s Vindhastighed 8 m/s
Nabobolig 1, St. Røttingevej 5

37

36,2

39

36,5
Nabobolig 2, St. Røttingevej 7A 35,7 36,1
Nabobolig 3, St. Røttingevej 7B 35,5 35,9
Nabobolig 4, St. Røttingevej 9 35,2 35,6
Nabobolig 5, St. Røttingevej 22 35,4 35,7
Nabobolig 6, St. Røttingevej 20 35,2 35,6
Nabobolig 7, St. Røttingevej 16 34,8 35,2
Nabobolig 8, St. Røttingevej 3 35,3 35,6
Nabobolig 9, Muldbjergvej 2 35,0 35,4
Nabobolig 10, Muldbjergvej 4 35,1 35,5
Nabobolig 11, St. Røttingevej 1 35,0 35,4
Nabobolig 12, Muldbjergvej 6 35,8 36,1
Nabobolig 13, Muldbjergvej 8 35,6 35,9
Nabobolig 14, Hovedvejen 109

42

38,2

44

38,6
Nabobolig 15, Hovedvejen 111 37,8 38,1
Nabobolig 16, Hovedvejen 102 38,7 39,0
Nabobolig 17, Hovedvejen 104 37,7 38,0
Nabobolig 18, Søndre Hovstræde 3 35,5 35,8
Nabobolig 19, Søndre Hovstræde 2 35,6 35,9
Nabobolig 20, Sneserevej 28 36,5 36,8
Nabobolig 21, Sneserevej 30 36,8 37,1
Nabobolig 22, Bårsevej 28 35,0 35,4
Nabobolig 23, Sneserevej 32 37,4 37,8
St. Røttinge Byafgrænsning 37 36,8 39 37,1
Beregninger udført af Siemens, reference /2 og 3/. Værdier mindre end 2 dB(A) under grænseværdien er fremhævet med fede type

Støjpåvirkning
Lovkravene om støj fra vindmøller er overholdt. Reg-
lerne betyder, at vindmøllerne ikke må støje mere end 
44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 
42 dB(A) ved 6 m/s, ved udendørs opholdsareal ved na-
bobeboelse i det åbne land.  I  St. Røttinge landsby og 
de øvrige omgivende byer må vindmøllerne ikke støje 
mere end 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 
37 dB(A) ved 6 m/s.

Tabel 2.2 viser den beregnede maksimale støjpåvirk-
ning ved de 13 naboboliger i St. Røttinge og de 10 na-
boboliger i det åbne land.

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

Beregningerne viser at den lavfrekvente støj ved alle 
boliger ligger langt under grænseværdien på 20 dB(A). 
Mest lavfrekvent støj får en nabobolig på Sneserevej 
med 13,5 dB(A).

Infralyd
Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men 
niveauerne er lave. Selv tæt på møllerne er lydtrykni-
veauet langt under den normale høretærskel, og infra-
lyd betragtes således ikke som et problem.

Krav om støjmåling
Fordi 12 naboboliger i St. Røttinge få en støjbelast-
ning, der ligger mindre end 2 dB under grænseværdien 
på 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s kan Næst-
ved Kommune kræve en støjmåling når vindmøller-
ne er opstillet for at sikre, at støjkravene i Bekendtgø-
relse om støj fra vindmøller er overholdt. Hvis støjmå-
lingen viser, at støjpåvirkningen ikke holder sig under 
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Tabel 2.2 Skyggekast ved naboboliger
Nabobolig Timer: minutter

Udendørs Indendørs

Nabobolig 1, St. Røttingevej 5 4:53 3:44
Nabobolig 2, St. Røttingevej 7A 4:07 3:24
Nabobolig 3, St. Røttingevej 7B 4:07 3:24
Nabobolig 4, St. Røttingevej 9 3:51 3:07
Nabobolig 5, St. Røttingevej 22 3:47 2:59
Nabobolig 6, St. Røttingevej 20 3:19 2:33
Nabobolig 7, St. Røttingevej 16 3:21 2:34
Nabobolig 8, St. Røttingevej 3 3:47 2:52
Nabobolig 9, Muldbjergvej 2 3:37 2:53
Nabobolig 10, Muldbjergvej 4 4:16 3:17
Nabobolig 11, St. Røttingevej 1 4:18 3:28
Nabobolig 12, Muldbjergvej 6 5:17 4:13
Nabobolig 13, Muldbjergvej 8 5:37 4:33
Nabobolig 14, Hovedvejen 109 19:33 18:03
Nabobolig 15, Hovedvejen 111 22:00 20:23
Nabobolig 16, Hovedvejen 102 14:40 13:31
Nabobolig 17, Hovedvejen 104 0:00 0:00
Nabobolig 18, Søndre Hovstræde 3 0:00 0:00
Nabobolig 19, Søndre Hovstræde 2 0:00 0:00
Nabobolig 20, Sneserevej 28 6:47 5:18
Nabobolig 21, Sneserevej 30 11:50 9:16
Nabobolig 22, Bårsevej 28 17:04 13:57
Nabobolig 23, Sneserevej 32 13:00 10:17
Den eksisterende og blivende mølle nordvest for området bidrager 
ikke til skyggekast ved projektets naboboliger. Reference /4 og 5/

grænseværdien, skal møllerne støjdæmpes, eller drif-
ten skal indstilles.

Skyggekast
Skyggekast er møllevingens skygge, der bevæger sig 
hen over en flade. 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. Skygge-
kastets 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 vind-
 møllen producerer.

Kommuneplanen for Næstved kræver, at nabobeboelser 
ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, 
beregnet som reel skyggetid. Beregning er for projek-
tet ved St. Røttinge udført for udendørs opholdsarea-
ler, samt for indendørs opholdsareal ved et lodret vin-
due vendt mod vindmøllerne. På grund af beregnings-
metoderne vil værdierne for indendørs skyggekast som 
regel være lavere end værdierne for udendørs skygge-
kast. 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 St. Røttinge landsby bliver der maksimalt ca. 5½ ti-
mes udendørs skyggekast om året, som kan forekom-
me i vintermånederne om eftermiddagen. Da der er høj 
bevoksning og bygninger tæt på de fleste af boligerne, 
er der dog formentlig kun få beboelser, der vil opleve 

skyggekast. Bevoksningen skærmer ikke nødvendigvis 
100 %, og har ikke den store effekt i vinterhalvåret. Be-
regningerne medtager ikke skærmende bevoksning, og 
værdierne for de enkelte boliger repræsenterer således 
maksimalt skyggekast, som hvis der hverken var skær-
mende bygninger eller bevoksninger mellem møller og 
bolig. Naboboligerne syd for området kan slet ikke bli-
ve ramt af skyggekast.

Seks naboboliger vil teoretisk få over ti timer uden-
dørs skyggekast om året. Naboboligerne på Hovedve-
jen kan teoretisk blive udsat for op til 22 timers skyg-
gekast om året. Skyggekastet kan forekomme i som-
mermånederne om aftenen. Da der er tæt og høj be-
voksning tæt på beboelserne og skyggekastet falder i 
sommermånederne, hvor der er løv på træerne, vil der 
næppe være store gener fra skyggekast.

Naboboligerne på Sneserevej og Bårsevej kan teo-
retisk blive ramt af op til 17 timers udendørs skygge-
kast om året. Hos disse naboboliger falder skyggekast-
perioden om morgenen i forårs- og sommermånederne. 
En nabobolig på Sneserevej har som den eneste fri ud-
sigt til møllerne mod vest og vil opleve skyggekast bå-
de gennem husets vinduer og i haven. 

Da der efter krav fra Næstved Kommune bliver in-
stalleret et program, der standser de møller, der giver 
skyggekast i mere end ti timer om året, bliver ingen 
bolig i praksis belastet med over 10 timers reel skyg-
gekast om året.

Samlet vurdering af påvirkning ved naboer
Lovgivning om afstand er overholdt ved alle boliger.

De nye vindmøller vil blive oplevet som markante 
og dominerende set fra to af naboboligerne.

Kravene i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er 
overholdt for alle naboboliger både i det åbne land og i 
St. Røttinge landsby.

Seks naboboliger vil teoretisk få mere udendørs skyg-
gekast end det anbefalede maksimum på i alt 10 timer 
om året, men Næstved Kommune vil kræve skyggestop 
installeret i nødvendigt omfang i vindmøllerne, så in-
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der også er fuglebeskyttelses- og Ramsarområde, be-
røres ikke af projektet.

Nationalt beskyttede naturområder
Der er i projektområdet kun få naturområder, der er be-
skyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Vigtigst er 
en række mindre vandhuller på marken. Omkringlig-
gende fredskove og plantager berøres ikke af projek-
tet. Alle møller placeres i et potentielt skovrejsnings-
område, men dog uden for gældende skovbyggelinje. 
Den nordligste mølle placeres på kanten af en økolo-
gisk forbindelse, som her omfatter den dyrkede mark.

Møller og serviceveje etableres på arealer der anven-
des til traditionel landbrugsproduktion og med god af-
stand til beskyttede biotoper og naturområder. Møller-
ne 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 kon-
sekvenser for områdets naturlokaliteter.

Fugle og andre dyr i området
Vurdering af konsekvenser
Dødsfald hos fugle og flagermus på grund af kollisio-
ner med vindmøller er som medianværdi 2,3 og 2,9 pr. 
mølle pr. år udgør generelt ikke et væsentligt problem 
for nogen arter på populationsniveau. Variationen er re-
lativt stor, og de fleste møller slår ingen eller kun me-
get få dyr ihjel om året, mens uheldigt placerede møl-
ler kan forårsage mange dødsfald. 

Den væsentligste negative effekt af vindmøller for 
fugle er et muligt tab af et fourageringsområde.

Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få væ-
sentlige negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet i 
området, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det gælder 
også for EUs habitatdirektivets Bilag IV-arter. Der er 
ikke kendskab til forekomst eller fund af fredede eller 
truede arter i området, for eksempel rød- eller gulliste-
de plante- og dyrearter, hvor møllerne bliver placeret.

Den sydligste mølle er placeret forholdsvis tæt på 
skovbryn, og kan således eventuelt udgøre en risiko 
for fouragerende flagermus. Generelt vurderes om-
rådet ikke at være et vigtigt flagermusområde, og der 
skønnes ikke at være behov for at gennemføre egentli-
ge, større flagermusundersøgelser på lokaliteten. Un-
der alle omstændigheder vurderes eventuelle negative 
effekter at være beskedne og uden betydning på popu-
lationsniveau.

I nærområdet findes nogle få beskyttede småbio-
toper og fredskove, som eventuelt kan indeholde for-
skellige beskyttede dyrearter eller planter. Men etab-
lering og drift af møllerne vil ikke berøre disse bioto-
per og dermed heller ikke påvirke plante- og dyrelivet 
knyttet hertil.

Flora
Alle møllerne placeres på agerjord i omdrift, hvor der 
p.t. fortrinsvis dyrkes enårige afgrøder som vinterhve-
de med traditionelle dyrkningsmetoder som pløjning, 
harvning og anvendelse af sprøjtemidler. Der findes 
derfor ingen vilde eller fredede plantearter på marker-
ne på møllernes placeringer, og derfor heller ikke ar-
ter, som kræver særlig beskyttelse. 

2.7 Andre forhold
Udtaget areal af landbrugsdrift
Omkring vindmøllerne udlægges permanente arbejds-
arealer, som sammen med vejene vil optage i alt knap 
1,3 hektar. Ved ophør og demontering af vindmøller-
ne skal alle anlæg fjernes, og arealet føres tilbage til 
landbrugsdrift.

gen nabobolig bliver i praksis udsat for mere end ti ti-
mers årlig skyggekast.

2.6 Øvrige miljøforhold
Luftforurening, klima og miljø
Vindmølleprojektets største effekt på miljøet vurderes 
at være positiv i form af en stor reduktion af CO2-ud-
ledningen fra konventionelle kraftværker. Projektet vil 
resultere i en reduceret udledning på cirka 20.700 tons 
pr. år. Reduktionen svarer til ca. 1,5 ‰ af den mængde, 
Danmark ifølge Kyotoaftalen har forpligtiget sig at spa-
re inden udgangen af 2012, eller omkring 3 % af Næst-
ved kommunes udledning. Effekten er dog i denne sam-
menhæng ikke lokal, men nærmere af global karakter.

Geologi og grundvand
Møllerne placeres ikke i et værdifuldt geologiske om-
råde, og risikoen for forurening af grundvand med ke-
mikalier under etablering og drift er meget lille. Der 
er heller ikke risiko for okkerforurening i forbindelse 
med etablering af fundamenter.

Naturbeskyttelse
Internationale beskyttelsesinteresser
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyt-
tede naturområder i EU, og udpegningen og beskyttel-
sen af områderne har til formål at bevare og beskyt-
te naturtyper og dyre- og plantearter, blandt andet Bi-
lag IV arter, som er sjældne, truede eller karakteristi-
ske for EU-landene. 

Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyt-
tet naturområde. Nærmeste habitatområde ligger ca. 2 
km øst for vindmøllerne. Det drejer sig om 'Havet og 
kysten omkring Præstø Fjord og Grønsund'. Området, 
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Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af  VVM-redegørelse og 
miljørapport er der rettet forespørgsel til en lang række 
radiokædeoperatører om projektets mulige konfliktin-
terferens med deres signaler. En operatør har meddelt, 
at den sydligste mølle muligvis er i konflikt med en ra-
diokæde. Om der skal ske en mindre justering af møl-
lens placering eller findes en teknisk løsning på even-
tuelle problemer, skal forhandles med den pågældende 
radiokædeoperatør, hvis projektet realiseres.

Ledningsanlæg
Der findes ikke højspændings- eller naturgasledninger, 
som er i konflikt med projektområdet.

Socioøkonomiske forhold
I VVM-redegørelsen er det vurderet, at vindmøllepro-
jektet ved St. Røttinge ikke vil medføre nogen negative 
socioøkonomiske påvirkninger af hverken turisme, rå-
stofindvinding, landbrugsmæssige interesser eller jagt. 

Gennemførelse af projektet kan medføre værditab på 
ejendomme, og kravanmeldelser behandles af Taksa-
tionskommissionen efter endelig vedtagelse af planer-
ne. Værditab på fast ejendom henhører under Lov om 
fremme af vedvarende energi, som er omtalt i kapitel 1.

2.8 Sundhed
Reduktion af emissioner 
Udledninger fra kraftværkerne belaster både klima-
et, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektrici-
tet fra vindkraft sparer befolkningen for denne på-
virkning i den grad, som el fra vindkraft erstatter el 
fra kraftværker.

Egentlige sundhedseffekter af luftforureningen vi-
ser sig som bronchitis, hospitalsindlæggelser, sygeda-
ge og dage med nedsat aktivitet, merforbrug af medi-
cin for astmatikere samt for tidlig død. 

Støjpåvirkning
Lavfrekvent støj
Grænseværdierne for den beregnede lavfrekvente støj 
fra vindmøller i beboelsesrum er baseret på de anbefa-
lede grænseværdier for lavfrekvent støj i Miljøstyrel-
sens orientering nr. 9/1997, hvor de anbefalede græn-
seværdier for boliger, institutioner og lignende er 25 
dB(A) i dagperioden og 20 dB(A) i aften- og natperio-
den. En mindre del af befolkningen vil opleve 20 dB(A) 
som generende.

Grænseværdien for vindmøller er bindende, og de 
gælder for den samlede støj fra alle vindmøller. Græn-
seværdierne er fastlagt til 20 dB(A) ved vindhastighe-
derne 6 m/s og 8 m/s, både i nabobeboelse i det åbne 
land og i boliger i områder til støjfølsom arealanven-
delse, og de gælder for hele døgnet.

Beregningerne i VVM-redegørelsen viser, at vind-
møllerne i St. Røttinge-projektet ligger langt under  
grænseværdierne. Vindmøllernes ejere skal dokumen-
tere, at vindmøllerne kan overholde lovgivningen, når 
ejerne anmelder vindmølleprojektet til kommunen.

Støj
Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboli-
ger  i det åbne land betyder, at der udendørs kan væ-
re en støj, der svarer til lidt mindre end sagte tale. Stø-
jen kan være generende for nogle mennesker, der er 
følsomme for støj. 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. Støjen fra vindmøller er ikke en ensartet 
konstant tone, og det bevirker, at støjen kan opfattes, 
selv om den er svag. 

Skyggekast
Skyggekast er genevirkningen af skyggen fra vind-
møllevingerne, når vingerne drejer ind mellem solen 
og opholdsarealet. Genen vil typisk være størst inde i 
boligen, men kan også være stor ved ophold udendørs, 
hvor skyggen fejer hen over jorden. Skyggekastet kan 
virke stressende, hvis skyggekastet falder på tidspunk-
ter, hvor man er til stede, men kan ikke fremkalde epi-
leptiske anfald.

For at begrænse skyggekastet kan man stoppe vind-
møllen i det tidsrum, skyggekastet foregår. Det er vej-
ledende anbefalet, at naboer ikke udsættes for mere end 
10 timers skyggekast årligt, og Næstved Kommune vil 
kræve, at naboer ikke udsættes for mere end 10  timers 
skyggekast årligt reel værdi.

Gener af støj- og skyggekast
Støj har sundhedsskadelige virkninger på mennesker og 
kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige hel-
bredsproblemer. Ifølge Verdenssundhedsorganisatio-
nen, WHO, kan trafikstøj medføre gener og helbredsef-
fekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbe-
svær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjerte-
sygdomme og hormonelle påvirkninger. Støj kan påvir-
ke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation. 

En støjpåvirkning på 65 dB(A) er anset for et kri-
tisk niveau. De beregnede støjpåvirkninger fra vind-
møllerne ved naboboligerne kommer på ingen måde i 
nærheden af dette niveau. Beregningerne i VVM-rede-
gørelsen viser, at støjen fra vindmølleopstillingen lig-
ger under grænseværdierne med mellem 34,8 og 38,7 
dB(A) ved vindhastigheden 6 m/s og mellem 35,2 og 
39,0 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s .

Sundhedsstyrelsen har i april 2011 offentliggjort et 
litteraturstudie af forskellige rapporter om gener fra 
vindmøller og deres indvirkning på helbredet. Studi-
et konkluderer følgende: ”Det er vist, at vindmøllestø-
jens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra så man-
ge andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauer-
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ne er i den lave ende, set i forhold til de lydpåvirknin-
ger vi normalt udsættes for, og det gælder også lavfre-
kvent støj. Hørbar infralyd forekommer ikke.

Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vind-
møller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vej-
trafikstøj ved samme støjniveau. Ved støjgrænsen på 39 
dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøl-
ler regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til sam-
menligning kan det nævnes, at den vejledende grænse 
for vejstøj ved boliger, svarende til 58 dB, svarer i gen-
nemsnit 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 signifikan-
te sammenhænge mellem stresssymptomer og støjge-
ne. I eksisterende undersøgelser er der ikke fundet sig-
nifikante sammenhænge med kroniske lidelser, diabe-
tes, højt blodtryk og hjerte-kar sygdomme.

Der er i litteraturen rapporter om fænomener, som 
kaldes vibro-akustiske sygdomme og vindmøllesyn-
dromet, uden at der dog er vist en sammenhæng eller 
udført undersøgelser, hvor der er sammenlignet med 
kontrolgrupper. Der findes ikke undersøgelser, der pe-
ger på, at disse fænomener gør sig gældende i nærhe-
den af vindmøller.

Der er ikke vist direkte helbredseffekter på grund 
af vindmøllestøj, men dog er der konstateret sammen-
hæng imellem støjgener og stresssymptomer.

Reflekser
Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra møllevin-
gerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold 
kan være et problem for naboer til vindmøller. Reflek-
sionen opstår især ved visse kombinationer af nedbør 
og sollys. 

Da vindmøllevinger skal have en glat overflade for 
at producere optimaltalt og for at afvise snavs, kan det-
te medføre flader, som kan give refleksioner. Problemet 

er minimeret gennem antirefleksbehandling. I løbet af 
vindmøllens 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 vindmøller ved St. Røttinge for-
ventes dermed ikke at give væsentlige gener.

Overvågning
Kommunens miljøtilsyn skal sikre, at kravene i VVM-
tilladelsen overholdes. 

I VVM-tilladelsen vil der eventuelt blive stillet be-
tingelse om støjmåling og afværgelse af skyggekast. 
VVM-tilladelsen kan også indeholde krav om inddra-
gelse af tilsynsmyndigheden i anlægsfasen ved arbej-
de i nærheden af beskyttede områder. Der kan blandt 
andet stilles krav til anlægsfasen, så de beskyttede di-
ger og værdifulde træer langs adgangsvejene ikke bli-
ver påvirket. Inden der udstedes ibrugtagningstilladel-
se, vil der normalt foregå en besigtigelse af forholdene. 

Når vindmøllerne er i almindelig drift, kan klage 
fra naboer medføre, at kommunens miljøtilsyn kan på-
lægge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmå-
ling eller beregning af skyggekast, hvis miljøtilsynet 
vurderer, at der er hold i klagen. Kommunen kan her-
efter om fornødent pålægge ejeren at dæmpe støjen og 
skyggekastet eller stoppe vindmøllen, hvis kravene i 
Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller og VVM-til-
ladelsen ikke er overholdt.

Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan 
for overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkra-
vene. Heri kan både indgå tilsyn og overvågning i an-
lægsfasen af beskyttet natur og måling ved idriftsæt-
telse samt målinger ved almindeligt tilsyn, dog højst 
en gang årligt.

2.9 Opsummering
I tabel 2.3 er de faktuelle forhold ved projektet opsum-
meret. Der er ikke fundet væsentlige konflikter i pro-
jektets virkning på miljøet.

Den visuelle forskel i vindmøllernes størrelse og i 
møllehusenes udformning ved valget af en mølle med 
større rotor er ikke væsentlig. Flere visualiseringer vi-
ser, at to meter længere vinger stort set ikke kan erken-
des. Se visualiseringer i kapitel 4.

Ved 0-alternativet bevares de eksisterende vindmøl-
ler ved St. Røttinge, og tabellen viser, at de giver be-
tydeligt mindre miljøpåvirkning  med støj og skygge-
kast end de nye vindmøller. Til gengæld vil de nye møl-
ler producere væsentlig mere elektricitet, som erstatter 
produktion af el på kraftværkerne og dermed reduce-
rer udledningen af drivhusgasser, svovl- og kvælstof-
forbindelser og partikler.
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Tabel 2.3 Opsummering af vindmølleprojektet og dets miljømæssige effekter
Emne Projektforslag 0-alternativ Bemærkninger
Antal vindmøller 3 3
Effekt pr. vindmølle 3,0 MW 400 kW
Samlet kapacitet 9,0 MW 1.2 MW Effekten bliver 7,5 gange større end eksisterende vindmøller i området

Produktion pr år, cirka (GWh) 26,0 1,7 Den årlige produktion bliver mere end 15 gange så stor som på de eksisterende møller, fordi de nye vindmøller har større 
generator,, en større rotor og er højere og mere effektive.

Samlet produktion til møllerne er 20 år (GWh) 520 6-7 1) De eksisterende møller har en restlevetid på 5-10 år. Her er der regnet med 5 år.
Navhøjde (meter) 92,5 36 En alternativ rotorstørrelse på 117 m i diameter kan komme på tale. I så fald reduceres navhøjden, så møllen samlet set ikke 

overstiger 150 meter.Rotordiameter (meter) 113 31

Totalhøjde maksimum (meter) 150 m 51,5 De nye møller bliver tre gange så store som de eksisterende, og tilsvarende mere synlige i landskabet.
Rotoromdrejninger pr. minut, nominel 6-18 25-50 Vingerne på de nye møller drejer langsomt rundt og opfattes mere rolige i landskabet end de eksisterende
Støj, maksimal ved vind 6 m/s / 8 m/s og lavfrekvent 38,7/39,0/13,5 - Lavfrekvent støj er ikke beregnet på eksisterende vindmøller, men er sandsynligvis ikke høj
Skyggekast,  reel værdi udendørs uden skyggestop 22:00 - De nye vindmøller vil få skyggestop, og de vil give mere skyggekast end de eksisterende
Årlig CO2-reduktion 20.700 ton 1.200 3 % af Næstved Kommunes emission 2)

Årlig svovldioxidreduktion 2 ton - 0,3 % af Næstved Kommunes bidrag til svovl-depositionen
Årlig kvælstofoxidreduktion 6 ton - 1,6 ‰ af Næstved Kommunes bidrag til kvælstofdepositionen
Årlig slagge- og aske reduktion 1.400 ton 100 1 ‰ 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 – 5 ekstra dødsfald pr. år 3). Ingen effekt på populationsniveau. Minimal fortrængning og tab af fourageringsområde. 
Påvirkning af flagermus Minimal - Skøn 0 – 3 ekstra dødsfald pr. år 3). Næppe af betydning for nogen arter 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
Påvirkning af menneskers sundhed Positiv - Mindre udledning af skadelige svovl- og kvælstofforbindelser fordi vindmølleproduceret el erstatter produktion på kraftværker 

Støjgener Minimal - Overholder lovgivningens krav for alle omkringboende, også for lavfrekvent støj
Skyggekast Minimal - Overholder kommuneplanens krav for alle omkringboende idet skyggestop installeres
Visuel påvirkning størrelse Negativ - Afhængigt af afstand og øjnene der ser. Møllerne er tre gange større end de eksisterende. Se visualiseringer kap 4.
Visuel påvirkning rotation Positiv - Den langsommere rotation vil give et roligere billede
Trafikale gener Minimal - Øget transport i anlægsfasen
1) Møllerne i 0-alternativet antages at have en restlevetid på 5-10 år. En eksisterende blivende mølle på 150 kW fra 1988 er ikke medtaget, hverken i projektforslag eller 0-alternativ, da restlevetiden forventes at være 
ganske få år.
2) Hver indbyggers udledning sættes til 8,5 ton pr. år.  
3) Skøn (se kapitel 6 i VVM) og under hensyntagen til, at tre eksisterende vindmøller samtidig nedtages og en vurdering af områdets værdi for fugle og flagermus. 
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3 Beskrivelse af anlægget 

3.1 Anlægget
I dette kapitel er projektets vindmøller og tilhørende 
anlægsarbejder beskrevet, herunder hvordan vindmøl-
lerne bliver tilsluttet el-nettet, og hvor de nødvendige 
vejforbindelser bliver anlagt.

Vindmøllerne 
Projektforslag
Projektet omfatter tre ens vindmøller med en effekt på 
hver minimum 3 MW og en totalhøjde på op til 150 me-
ter målt fra terræn til vingespids i øverste position. 

Vindmøllerne har en navhøjde på 91,5 eller 92,5 me-
ter og en rotordiameter på 117 eller 113 meter. Begge 
mølletyper kan overholde de anbefalede harmonikrav 
i Vindmøllecirkulæret, det vil sige størrelsesforhol-
det mellem navhøjde og rotordiameter, som anbefales 
at være maksimalt 1:1,35. Møllerne i projektforslaget 
har et harmoniforhold på henholdsvis 1:1,28 og 1:1,22.

I følge kommuneplanens retningslinjer skal rotor-
diameter og navhøjde være ens. Der kan der tilladel-
se en afvigelse på +/- 17 % efter en konkret vurdering. 
I særlige tilfælde kan afvigelsen være større. Dette er 
gældende for St. Røttinge.

Mølledesignet er traditionelt dansk med tre vinger, et 
møllehus og et rørtårn. Farven på alle vindmøllens dele 
er lys grå og vingerne er overfladebehandlet til et glan-
stal på maximalt 30, så de fremstår med en mat over-
flade, der reducerer vingernes refleksion.

Vindmøllerne kan være med eller uden gear. Vind-
møllen med 117 meter rotor har gearkasse og et tradi-
tionelt møllehus. Vindmøllen med 113 meter rotor er 
gearløs, hvilket medfører, at generatoren drives direk-
te af de roterende vinger. Denne type generator er me-
get tung, og derfor har vindmøllen et lidt andet udse-

Kort 3.1 Placering af vindmøller, veje og arbejdsarealer i projektforslaget

Arbejdsareal

Ny vindmølle

Adgangsvej
Kommunegrænse

Hovedvejen

Engelholmvej

Sydmotorvejen
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Størstedelen af fundamentet bliver tildækket igen 
med enten jord eller grus. 

Overskudsjord
Eventuel overskudsjord i forbindelse med anlæg af  ve-
je og arbejdsarealer bliver udjævnet på de omkringlig-
gende jordbrugsarealer. Yderligere overskudsjord bli-

ende end vindmøller med gear. Størstedelen af huset er 
således mellem tårn og rotor.

Vindmøllerne, som er behandlet i denne rapport, har 
en navhøjde på 92,5 meter, en rotordiameter på 113 me-
ter og en totalhøjde på 149 meter. 

Vindmøllernes placering tegner en lige linje fra nord-
vest mod sydøst. Den indbyrdes afstand mellem vind-
møllerne er cirka 345 meter, og terrænkoterne ved møl-
letårnene er indmålt til 31 meter for mølle nr. 1 og 34 
meter for mølle nr. 2 og 3. På visualiseringerne i kapi-
tel 4 er det vist, 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, idet vindmøllerne følger 
landskabets overordnede linjer.

Servicevej, 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 Hovedvejen og 
herfra videre til vindmølleområdet af eksisterende og 
nyanlagt vej ved Hovedvejen nr. 102. 

De nye serviceveje bliver etableret med en bredde på 
op til 5,5 meter, og eksisterende markveje, som påreg-
nes genanvendt, bliver om nødvendigt udvidet og for-
stærket. Belægning på servicevejene er stabilt grus el-
ler andet godkendt vejmateriale.

Hvor der er behov for udvidede svingradier ved trans-
port af de store mølledele, vil svingene blive etableret 
som midlertidige udvidelser. Dette sker ved at udlæg-
ge jernplader på jorden, som vist på foto 3.1.

Ved en realisering af projektet vil anlægget omfat-
te cirka 750 meter ny vej og forstærkning af cirka 700 
meter eksisterende markvej. 

Adgangsveje og servicearealer anlægges på Næst-
veds side af kommunegrænsen. Placering og udstræk-
ning af serviceveje bliver fastlagt i lokalplanen. 

Arbejdsareal
Til hver vindmølle bliver der etableret et service- og 
arbejdsareal på cirka 2.500 m2 til serviceeftersyn og 
vedligeholdelse i vindmøllernes levetid. Arbejdsarea-
lerne bliver etableret med samme belægning som ser-
vicevejene.

I anlægsperioden vil der blive anlagt et større ar-
bejdsareal, som vil blive fjernet umiddelbart efter vind-
møllerne er rejst.

Fundament
Fundamenternes størrelse og udformning er afhæn-
gig af de lokale geotekniske forhold samt vindmøller-
nes størrelse. Med den påregnede vindmølletype bliver 
det sandsynligvis et pladefundament på op til 20 me-
ter i diameter med en underkant i cirka 4 meters dyb-
de. Se figur 3.1. 

Figur 3.1 Principtegning af pladefundament og 
hovedtilslutning

Tabel 3.1  Oversigt over projektforslag
Antal 

vindmøller
Navhøjde, 

meter
Rotordiameter, 

meter
Totalhøjde, 

meter
Effekt pr. 

vindmølle, 
MW

Årlig produktion 
GWh

Vindmøllernes 
produktion over 20 

år GWh
Projektforslag 3 92,5 113 149 3 26 520
0-alternativ 3 36 31 51 0,4 1,7 8,5*

*) Møllerne i 0-alternativet antages at have en restlevetid på 5- 10 år.I tabellen er der regnet med 5 år. En eksisterende blivende 
mølle på 150 kW fra 1988 er ikke medtaget, da restlevetiden forventes at være ganske få år.

Figur 3.2 Principtegning af vindmølle
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ningspunktet bliver præciseret, når elforsyningssel-
skabet har behandlet en ansøgning om nettilslutning. 

Der kan ved opførelse af de store vindmøller være 
behov for en teknikbygning og en koblingsstation med 
et samlet areal på op til 30 m2. 

Vindressourcer og produktion
Projektområdet ved St. Røttinge har gode vindressourcer 
med en beregnet middelvindhastighed på 6,8 meter pr. se-
kund i navhøjde, 92,5 meter over terræn, hvilket svarer 
til et energiindhold på 3.070 kWh/m2/år. 

Produktionen fra de tre nye vindmøller ved St. Røt-
tinge er beregnet til cirka 26 GWh årligt. Vindmølle-
parkens elproduktion vil dermed kunne dække godt 
7.500 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys 
på 3.448 kWh pr. husstand (2009). Reference /3/ og /4/.

De tre vindmøller ved St. Røttinge vil i deres tekni-
ske levetid på 20 år kunne producere 520 GWh.

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen
Nedtagning af eksisterende vindmøller
Før de nye vindmøller kan opstilles, skal de eksiste-
rende tre 400 kW vindmøller langs motorvejen nord 
for området nedtages. Vindmøllerne vil blive nedtaget 
med henblik på genanvendelse på en anden lokalitet. 

Vindmøllen vil blive adskilt og de enkelte dele bort-
transporteret 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 spræng-
måtte over fundamentet for at forhindre, at skærver-
ne bliver spredt over omgivelserne. Med en afstand til 
nærmeste naboer på minimum 250 meter vurderes ry-
stelserne ved sprængning af fundamentet ikke at ska-
de naboboligerne. 

Betondele vil blive knust og genanvendt som vejma-
teriale ved anlæg og udvidelse af veje til de nye vind-
møller. Armering vil blive separeret og bortskaffet til 

ver kørt i godkendt depot efter anvisning fra Næstved 
Kommune. 

Indholdsstoffer
I forbindelse med vindmøllernes drift bliver der an-
vendt følgende kemikalier:

Der er ca. 300 liter hydraulikolie til vinger og bremse. 
Transformeren, som er placeret i bunden af tårnet, inde-
holder ca. 1.200 liter olie. Der er opsamlingskar under 
transformeren. Nogle mølletyper indeholder desuden 
cirka 370 l olie i et lukket svingningsdæmpningsmo-
dul. Herudover findes der cirka 300 l hydraulikvæske 
og cirka 600 l kølervæske, 33 % glycol,  i møller af de 
påtænkte typer. Møllen er konstrueret sådan at even-
tuelt spild vil blive opsamlet i nacellen, ledt ned igen-
nem tårnet og opsamlet i bakker i bunden. Vindmøl-

lernes generator er direkte drevet uden gear, og vind-
møllerne indeholder således ikke gearolie. 

Alle væskefyldte systemer i vindmøllen har tryk- eller 
niveaufølere, som alarmerer og stopper møllen i tilfælde 
af lækager. Der foreligger desuden en beredskabsplan 
for møllen, som beskriver alle forholdsregler, der skal 
tages ved både opstilling og drift af møllerne.

Herudover anvendes mindre mængder af fedt og 
smøremidler samt rengøringsmidler mv. Reference /2/

Nettilslutning 
For at forbinde vindmøllerne med elnettet bliver der 
fra vindmøllerne fremført jordkabler til et tilslutnings-
punkt, som er udpeget af forsyningsselskabet. Tilslut-

Kort 3.2 Vindressourcerne

Energiindhold i vinden 
i 70 meters højde 

Reference /1/

kWh/m2/år

Vindmølleområde

4700 –
4167 – 4700
3633 – 4167
3100 – 3633
2567 – 3100
2033 – 2567
1500 – 2033
         – 1500
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genanvendelse i henhold til affaldsregulativerne. Fjer-
nelsen af henholdsvis vinger, møllehat og tårn vurde-
res ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Ved fjernel-
sen vil der blive anvendt samme typer kraner, køretø-
jer og materiel, som bliver benyttet i forbindelse med 
opstillingen. 

Stabilt vejmateriale bliver genanvendt i de nye veje og 
arbejdsarealer. Nedgravede kabler og øvrige installatio-
ner bliver fjernet eller genanvendt til de nye vindmøller. 

Arealerne ved de eksisterende møller bliver reetab-
leret 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 frem-
står som oprindeligt. Demonteringen skønnes at vare 
tre – fem uger, og påvirkningen af miljøet vil have no-
genlunde samme karakter som i anlægsfasen. Demon-
teringen af henholdsvis vinger, møllehat og tårn vur-
deres ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko.

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

Transport- og serviceveje  
samt arbejdsarealer
De første tiltag i projektområdet er etablering af de 
nødvendige veje- og arbejdsarealer, som er angivet på 
kort 3.1. De eksisterende markveje, som bliver genan-
vendt til serviceveje, bliver om nødvendigt udvidet og 
forstærket. I alt bliver der udvidet og forstærket ca. 700 
meter eksisterende markvej og anlagt ca. 750 meter ny 
vej. De midlertidige arbejdsveje skal anlægges, så der 
ikke kan ske skade på de beskyttede diger eller på de 
gamle egetræer langs Engelholmvej ved transporter af 
store vindmølledele. 

I anlægsfasen bliver der ved hver mølleplads etableret 
et arbejdsareal på 3.000 m2 til opstilling af vindmøller-
ne. Når anlægsfasen er overstået bliver arbejdsarealer-
ne ved hver vindmølle reduceret til ca. 2.500 m2. Her-
udover omfatter anlægsarbejderne etablering af mid-
lertidige arbejdsarealer til arbejdsskure, P-pladser og 
til kortvarig opbevaring af større vindmølledele. Mid-
lertidige grusarealer, som ikke bliver anvendt i drifts-
fasen, bliver brudt op og bortkørt til genanvendelse.

Etablering af veje og arbejdsarealer indebærer for he-
le projektet levering af cirka 6.000 m3 stabilt vejmate-
riale transporteret på cirka 600 lastbiler. 

Fundamenter 
Fundamenterne til de tre vindmøller bliver etableret cir-
ka en måned før vindmøllerne bliver stillet op. Til et en-
kelt vindmøllefundament bliver der normalt anvendt cir-
ka 800 m3 armeret beton, hvilket omfatter cirka 120 læs 
beton og op til 2 – 3 vognlæs med øvrige fundaments-

dele. Etablering af de tre vindmøllefundamenter om-
fatter levering af materialer transporteret på cirka 370 
lastbillæs. 

Vindmøller
Opstilling af de tre vindmøller ved St. Røttinge omfat-
ter levering af vindmølledele transporteret på cirka 60 
lastvogne eller specialtransporter. Opstilling af en en-
kelt vindmølle strækker sig normalt over 4 – 5 dage og 
indebærer anvendelse af to kraner. 

Nettilslutning
I anlægsfasen bliver der etableret ledningsgrave for 
henholdsvis nettilslutning og fjernovervågning. Hver 
enkelt vindmølle bliver tilsluttet elnettet med kabel fra 
møllepladsen til koblingsstationen. Det lokale elforsy-
ningsselskab udfører og håndterer de deraf følgende op-
gaver, såsom udpegning af tracé og tinglysning af led-
ningerne. Ved St. Røttinge skal vindmøllerne tilslut-
tes transformerstationen ved Blangslev og tilslutnings-
punktet bliver ved den vestligste mølle. Reference /5/.

Tilslutning til offentlig vej
I hele driftsfasen foregår tilkørsel til alle vindmøllerne 
fra Hovedvejen via serviceveje som er beskrevet oven-
for. Se kort 3.1.

Støj
Støj i anlægsfasen vil primært stamme fra lastbiltrafik-
ken. Anden støj vil stamme fra kraner og arbejdet med 
etablering af de tre fundamenter. I anlægsfasen er støj-
belastningen fra projektområdet vurderet at være som 
støjbelastningen fra en mellemstor byggeplads.

Foto 3.1 Sving på arbejdsvej af jernplader.
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3.3 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar 
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har an-
svaret for driften og sikkerheden på anlægget, herun-
der at de gældende støjkrav er overholdt

Driftsaktiviteter 
Aktiviteterne i driftsperioden omfatter normalt et til to 
serviceeftersyn om året ved hver af de tre vindmøller. 
Derudover kan det i ekstraordinære tilfælde være nød-
vendigt at foretage justeringer, målinger og/eller test på 
vindmøllerne. Det daglige tilsyn på vindmøllerne bli-
ver 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. 

3.4 Reetablering efter endt drift 
Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllen på af-
viklingstidspunktet forpligtiget til at fjerne alle anlæg i 
et omfang, som svarer til de krav, som lokalplanen fast-
sætter. Det er i dag teknisk muligt at genanvende cirka 
80 % af vindmøllens dele, og inden for vindmøllernes 
påregnede levetid, er det formodentlig muligt at genan-
vende alle materialer i vindmøllerne fuldt ud. 

Demontering af vinger, møllehus og mølletårn fore-
går med samme antal kraner og køretøjer som ved op-
stilling i anlægsfasen. Fundamenterne til vindmøllerne 
bliver normalt fjernet ved knusning, hvor beton og ar-
mering bliver adskilt, og derefter bortskaffet til genan-
vendelse i henhold affaldsregulativet i Næstved Kom-
mune. Byggematerialer i serviceveje og arbejdsarealer 
bliver opgravet og genanvendt. 

Kabler og øvrige nedgravede installationer bliver 
afkoblet fra netforbindelser og henligger spændings-
løse eller bliver opgravet og bortskaffet hos godkendt 

modtager med genbrug for øje. Ligeledes vil væskerne 
i vindmøllerne blive aftappet og bortskaffet hos god-
kendt modtager.

Demonteringen og reetablering vil formodentlig va-
re fire – seks måneder, og påvirkningen af miljøet er 
vurderet at have nogenlunde samme karakter som i an-
lægsfasen.

3.5 Sikkerhedsforhold
Havari 
Risiko for havari med vindmøller er minimale for af-
prøvede og godkendte vindmølletyper, som vil bli-
ve anvendt i projektet ved St. Røttinge. Ifølge en risi-
kovurdering af vindmøller ved motorveje er sandsyn-
ligheden 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 /6/.

I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegod-
kendes i henhold til Energistyrelsens certificerings- 
og godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegod-
kendelsen 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 god-
kendelse, vil der være en særlig tidsbegrænset godken-
delse, som senere vil blive ændret til en egentlig type-
godkendelse.

Der har i 2008 været et par større, spektakulære ha-
varier af vindmøller omkring 600 kW i Danmark, for-
modentlig på grund af mangelfuld service. Blandt an-
det 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 befolknin-
gen kan være sikker på, at bremsesystemer og øvrigt 
sikkerhedsudstyr bliver holdt i orden. Reference /6 og 7/

Generelt er vindmøller meget sikre, og endnu er in-
gen mennesker blevet ramt af dele, som er faldet ned 
fra vindmøller, selvom der er rejst mere end 100.000 

vindmøller i verden. For de tidligste, små vindmøller er 
der set vindmøller, hvor hele vingen på ti meter er ble-
vet 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. Reference /7/ 

Der har også været vinger, der er knækket af ved no-
minelt 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 /7/

På baggrund af den lille sandsynlighed for havari har 
en arbejdsgruppe under transportministeriet konklude-
ret, at den nuværende viden giver mulighed for at sæt-
te et afstandskrav til overordnede veje på 1 gang vind-
møllernes totalhøjde. Reference /8/. 

Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til 
service og med afstanden til naboboliger og offentli-
ge veje for projektet ved St. Røttinge udgør havari ik-
ke nogen væsentlig risiko.

Isnedfald 
Under særlige meteorologiske forhold kan is sætte sig 
på vindmøllens vinger. I sådanne situationer vil der og-
så sætte sig is på vindmøllens meteorologiske instru-
menter, vindmåler og vindretningsviser. 

Vindmøllen har sikkerhedsfunktioner, som overvå-
ger, at de meteorologiske instrumenter fungerer kor-
rekt eller f.eks. er overisede. Fungerer instrumenterne 
ikke, slår vindmøllens sikkerhedsfunktion til og stop-
per vindmøllen. Det er erfaringen, at vindmøller stop-
per ved overisning af de meteorologiske instrumenter, 
før der er afsat is på vindmøllens vinger, som kan give 
anledning til risiko under drift.
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Når isen på de meteorologiske instrumenter igen er 
smeltet, genstarter vindmøllen, og eventuel is på vin-
gerne vil ryste af og falde til jorden. Isen vil således ik-
ke 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 un-
der møllehuset eller vingerne. Der er ikke i den nyere 
vindkrafthistorie i Danmark registreret personskade 
som følge af nedfaldende is fra vindmøller.  

Ifølge reference /7/ er den maksimale kastafstand 
stort set 1,7 gange vindmøllernes totalhøjde. Derfor 
er anbefalingerne i reference /8/ for afstand til veje og 
jernbaner på grund af risikoen for isafkast de samme 
som for havari, 1 gang totalhøjden. 

Vindmøllerne er placeret mindst 600 meter fra nær-
meste nabobolig, ca. 900 meter fra motorvejen og godt 
600 meter fra Hovedvejen. Endvidere står vindmøller-
ne på markarealer, hvor der kun færdes få mennesker.

Med de givne forhold og afstande vil der ikke være 
væsentlig risiko ved isnedfald.

Brand
Brand i vindmøller er meget sjældne. Sker det, vil vind-
møller med kabineinddækning af glasfiber, som er an-
vendt ved de aktuelle vindmøllertyper, kunne brænde, 
og store, lette dele vil kunne falde brændende til jor-
den. Reference /8/

Der er derfor ikke væsentlig risiko for brand i vind-
møllerne eller væsentlig risiko forbundet med brand i 
vindmøllerne ved St. Røttinge.

Trafik 
I anlægsfasen vil trafikbelastningen primært forekom-
me i form af lastvognskørsel med byggematerialer og 
tung specialtransport på blokvogne med dele til fun-
damenter og vindmøller. 

Af hensyn til trafiksikkerheden vil politiet blive ori-
enteret om anlægsarbejdets start og omfang, så de nød-
vendige sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel 
skiltning, kan blive iværksat.

Specialtransport af møllekomponenter og øvrige ma-
terialeleverancer til og fra anlægsområdet vil foregå ad 
ruter, som bliver afstemt med vejmyndighederne i kom-
munen, men herudover bliver der formentlig ikke be-
hov for yderligere trafikforanstaltninger. 

I driftsfasen bliver den normale til- og frakørsel mi-
nimal og bliver dermed vurderet til ikke at udgøre no-
gen væsentlig sikkerhedsrisiko. Såfremt det er nødven-
digt med ekstraordinær kørsel med blandt andet mobil-
kraner eller blokvogne, vil trafiksikkerheden blive va-
retaget på lignende måde som i anlægsfasen.

Vindmøllerne vil ikke påvirke sikkerheden for vej- 
og togtrafikken.

Flysikkerhed
Der er ingen nærtliggende lufthavne eller flyveplad-
ser, der kan få gener af vindmøllerne i ind- og udflyv-
ningszoner.

Vindmøllerne vil få monteret to lamper med lavin-
tensivt lys på toppen af møllehatten af hensyn til flysik-
kerheden. Lyset i lamperne vil være rødt og lyse kon-
stant 360 grader horisonten rundt med en styrke, der 
svarer til styrken i lyset fra ti stearinlys. Lyset er af-
skærmet nedad. På grund af lysets ringe styrke og af-
skærmningen nedad vil lyset erfaringsmæssigt ikke 
være væsentligt generende.

Foto 3.2 Lysafmærkning for flysikkerhed.
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4 Landskabelige forhold
seringerne og landskabsanalysen. Visualiseringerne vi-
ser, hvordan de ønskede vindmøller vil se ud i det ek-
sisterende 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 land-
skabets sårbarhed. 

Projektet opføres i Næstved Kommune på grænsen 
til Vordingborg Kommune, og cirka halvdelen af vind-
mølleområdets nær-, mellem- og fjernzone ligger i Vor-
dingborg Kommune. Vindmøllernes visuelle påvirk-
ning af landskabeselementerne undersøges uden hen-
syntagen til kommunegrænserne.

Afstandszoner
For at kunne systematisere landskabsanalysen i forhold 
til vindmøllernes visuelle påvirkning er omgivelserne til 
projektområdet ved St. Røttinge inddelt i tre afstandszo-
ner; en nærzone tæt ved vindmøllerne, en mellemzone og 
en fjernzone. Zoneinddelingen er anvendt til at udvæl-
ge særskilte elementer i landskabet i forhold til den vi-
suelle påvirkning fra vindmøllerne. Zonernes udstræk-
ning er fastlagt på baggrund af egne iagttagelser og lig-
nende undersøgelser af vindmøller med en totalhøjde op 
til 150 meter. 

De tre afstandszoner omkring projektområdet ved St. 
Røttinge er vist på kort 4.2 og er som følger:

Nærzonen 0 – 4,5 kilometer 
I nærzonen er vindmøllerne dominerende, enkelthe-
der i vindmøllens design er tydelige, og vindmøller-
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 vind-
møller. 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 ikke dominerende, men kan 
være det fra enkelte punkter. Beskueren oplever sam-
spillet med andre vindmøller og opfatter større forskel-
le 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 vind-
møllerne er synlige. Sigtbarheden spiller en stor rol-
le. I mellemzonen registreres større landskabselemen-
ter, hovedfærdselsårer, udsigtspunkter og eksisteren-
de vindmøller, som evt. kan opleves sammen med de 
nye vindmøller.

Fjernzonen over 10 kilometer 
I fjernzonen spille terræn og sigtbarhed en afgørende 
rolle. Vindmøllerne vil især være synlige fra kyster el-
ler 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 for-
løb, hvor vindmøllernes påvirkning gradvis ændrer sig.

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 kortmate-
riale, litteraturstudier og flere besigtigelser af landska-
bet omkring vindmølleområdet ved St. Røttinge. Be-
sigtigelserne ved St. Røttinge er udført i juni, oktober 
og november 2012.

Landskabsanalysen indeholder en tematisk gennem-
gang af de registrerede elementer i landskabet, - her-
under terræn, bevoksning, bebyggelse, tekniske anlæg, 
kulturhistoriske elementer og rekreative interesser. Ele-
menterne er beskrevet og analyseret i særskilte afsnit, 
hvor analysearbejdet omfatter en vurdering af elemen-
ternes karakteristika og på den baggrund, om de enkel-
te elementer medfører, at landskabet er sårbart for en 
visuel påvirkning fra de planlagte vindmøller. 

Landskabsanalysen omfatter desuden en analyse af 
de fremtidige forhold, såfremt mølleprojektet ved St. 
Røttinge bliver realiseret. I den forbindelse er der fore-
taget en overordnet synlighedsanalyse, forstået som en 
udpegning af de områder eller punkter, hvorfra de plan-
lagte vindmøller vil være synlige og dermed påvirke op-
levelsen af landskabet. 

Vindmøllernes design og opstillingsmønster er afgø-
rende faktorer for den visuelle oplevelse og påvirkning 
af landskabet. Eksisterende og planlagte vindmøller og 
deres visuelle betydning  er derfor beskrevet og vurde-
ret som en vigtig del af analysearbejdet, fordi det er et 
brugbart værktøj til at aflæse de udarbejdede visualise-
ringer af de tre vindmøller ved St. Røttinge. 

Vurderingen af den visuelle påvirkning fra de plan-
lagte vindmøller er udarbejdet på baggrund af visuali-
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4.2 Eksisterende forhold
Landskabets dannelse og terrænformer
Vindmølleområdet ved St. Røttinge ligger i et kom-
plekst  morænelandskab med mange forskellige terræn-
former, som primært er formet af is og smeltevandsflo-
der i den sidste istid. Det sydsjællandske landskab hø-
rer til de områder, som sidst blev isfrit. Reference /3/

Projektområdet ved St. Røttinge ligger på et plateau 
omgivet af tunneldale mod øst, syd og vest. Plateau-
et er let aflæseligt på kort, som på kort 4.1, men ople-
ves ikke markant i landskabet. Det fremstår sletteag-
tigt og storbølget.

Flere dødishuller præger morænefladen, og mod nord 
findes et større fremtrædende bakkeparti med Kobanke, 
som rager 123 meter op over havets overflade. Kommer 
man kørende ad motorvejen mod syd fra dette bakke-
parti, er der en storslået udsigt over landskabet. Mod 
sydvest passerer Risby Å i bunden af en tunneldal, og 
mod nordøst passerer Hulebæk i retning mod syd og 
den langstrakte sø Even. Se kort 4.2.

Kystlandskabet til Præstø Fjord afgrænses af Hoved-
vejen øst for vindmølleområdet. Mellem projektområ-
det og Dybsø Fjord mod vest, hæver terrænet sig om-
kring Hammer.

Højeste punkt i vindmølleområdets nærhed er Øslin-
geskov Bakke nordvest for vindmølleområdet og syd 
for Snesere. Her står en gammel vindmølle på toppen, 
mere end 50 meter over havet. Se foto 4.1 og kort 4.2.

Beskyttelsesområder
Næstved Kommune har i deres kommuneplan udpeget 
særlige beskyttelsesområder. Formålet med beskyttel-
sesområderne er at beskytte de landskabelige, natur-
mæssige og kulturhistoriske kvaliteter i landskabet. 

Nærmeste beskyttelsesområde er udpeget øst for 
vindmølleområdet, med Hovedvejen som begrænsning 
mod vest. Området fortsætter sydpå ind i Vordingborg 
Kommune og nordpå ind i Faxe Kommune. Begge kom-
muner har lignende udpegninger som blandt andet skal 
beskytte landskabeselementer. Se kort 4.2.

Kort 4.1 Landskabets dannelse 

Reference /2/
Projektområde
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Kort 4.2 Landskabelige interesser og afstandszoner 4,5 og 10 kilometer

Afstandszonernes grænser

Projektområde

Næstved Kommune
Faxe Kommune
Vordingborg Kommune

Beskyttelsesområder:

Vindmøllerne opstilles udenfor udpegningerne, men 
man vil kunne se møllerne fra områderne.

Nærzonen
Landskabet i nærzonen er præget af de store marker på 
storbølget grund. Mod øst opleves terrænændringerne 
ned mod Hulebæk tydeligt.

Fra syd er der god sigt langs Hovedvejen, og de sto-
re terrænbevægelser opleves tydeligt. Mod vest hæver 
terrænet sig, og ved Signalbakke skærmer terrænet for 
direkte sigt mod mølleområdet. I nordgående retning 
på sydmotorvejen ses de tre eksisterende vindmøller, 
når man har passeret broen  under Sneserevej, men ter-
rænet og levende hegn vil et langt stykke hen ad vejen 
skærme for direkte sigt til mølleområdet. På Snesere-
vej vest for Tappernøje kan man se langt mod vindmøl-
leområdet mod syd. 

Foto 4.1 - Eksisterende mølle på Øslingeskov Bakke syd 
for Snesere. Her stiger terrænet.

4,5 km

10 km

Even

Risby Å

Hulebæk
Øslingeskov 

Bakke
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Generelt falder terrænet i nærzonen mod syd ned mod 
ådalene, og mod øst mod Præstø Fjord. Mod nord sti-
ger terrænet, og på Hovedvejen nord for Brøderup be-
væger man sig op over 60 meter over havet og kan se 
meget langt langs hovedvejen.

Mellem- og fjernzonen
I mellem- og fjernzone er de mest markante landskabs-
elementer bakkepartiet omkring Kobanke, hvor der er 
en storslået udsigt mod syd, når man kommer kørende 
på motorvejen. Dertil kommer tunneldalene og Gisha-
le Ås mod syd.

Landskabet hæver sig til over 100 meter over ha-
vets overflade, og terrænspringet ses tydeligt fra stand-
punkter i syd. Her fremstår bakkepartiet markant i ho-
risonten.

Mogenstrup Ås
Åsen kan besøges i projektområdets nordvestlige del 
af  mellemzonen. Åsen strækker sig helt ind i Næstved 
By, hvor højdepunkter ved Sjølundstårnet og på Mun-
kebakken er markante. Åsen er et resultat af smelte-
vandsaflejringer af sand og grus.

Den Sydsjællandske højderyg
Højderyggen er en landskabsskråning som strækker 
sig helt fra Vordingborg til Mogenstrup ved Næstved.  
Den ses tydeligst på synlighedskortet 4.6. Vest for høj-
deryggen har landskabet slettekarakter, men  landska-
bet mod øst er en mere kompleks sammensætning af 
glaciale landskabsformer som tunneldale, åse, dødis-
huller og bakkepartier. Reference /8/

Kystlandskaberne mod øst og vest
Vindmølleområdet ligger cirka 4 km vest for Præstø 
Fjord og cirka 8,5 km fra Dybsø Fjord. Der er ikke vi-
suel kontakt til Præstø Fjord, idet bevoksningen om-
kring tunneldalen skærmer for sigt til kysten, men 
vindmøllerne vil sansynligvis kunne ses fra kysten 
omkring fjorden.

Sammenfatning, landskabelige forhold

Landskabet omkring vindmølleområdet er robust og 
præget af store, bløde terrænbevægelser. Denne karak-
ter er mest sårbart overfor tilplantning som kan forhin-
dre lange kig og oplevelsen af terrænbevægelserne, sær-
ligt fra syd. Høje vertikale elementer som vindmøller 
kan have betydning for landskabets skala.

Det store bakkeparti mod nord har betydning for møl-
lernes synlighed, idet det både skærmer for sigt mod 
syd, men også præsenterer storslåede udsigter i retning 
af vindmølleområdet.

Den Sydsjællandske højderyg har betydning for syn-
lighed fra kystlandskaberne mod vest, som ligger lavt 
i landskabet.

Bevoksning
Generelt er landskabet i denne del af Næstved Kommu-
ne domineret af landbrugsmæssig drift med store mark-
parceller, som er indbyrdes adskilt af levende hegn.

Nærzonen
Selve vindmølleområdet er delt op i mange mindre 
landskabsrum adskilt af levende hegn i tilknytning til 
beskyttede diger - primært i øst-vestlig retning. Dertil 
kommer bevoksning i tilknytning til et hav af små af-
løbsløse vandhuller. De levende hegn både understre-
ger terrænbevægelserne og forhindrer lange kig afhæn-
gigt af beskuerens position, sigtelinjer og hegnets gen-
nemsigtighed

Langs hovedvejen er der på et langt stykke etableret 
bevoksning på begge sider af vejen, så der kun glimtvist 
er sigt mod vest over vindmølleområdet. Syd for Nørre-

Foto 4.2 - Store Røttinge set mod vest fra Hovedvejen.
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skovgård er der for det meste fri udsigt over landskabet 
mod nord og nordøst. Da terrænet samtidig hæver sig 
mod Runddelen i syd, er der lang sigt over landskabet.

Umiddelbart syd for de planlagte vindmøller ligger et 
fredsskovsareal omkring Espegård. Her er plantet skov, 
som endnu ikke fremtræder markant i landskabet, men 
som passer fint ind i bevoksningsstrukturen i området.

Langs Engelholmvej som adgangsvejen til vindmøl-
lerne skal følge, vokser en række gamle egetræer langs 
den sydlige side af vejen, som er værd at bevare på 
grund af deres herlighedsværdi. St. Røttingevej er li-
geledes flankeret af allétræer.

Større skovbevoksninger findes i tilknytning til de 
større terrænbevægelser omkring tunneldalene i Risby 
Skov mod vest og Melteskov ved Even mod øst.

Mellem- og fjernzonen
I mellem- og fjernzonen er der flere større skovområ-
der, som kan have betydning for vindmøllernes synlig-
hed. Mod nord og nordøst er mange sammenhængende 
skovområder, særligt på det store bakkeparti nord for 
Everdrup omkring Kobanke.  

Sammenfatning, bevoksning
Landskabets mosaikstruktur omkring vindmølleom-
rådet dannes af de mange tværgående levende hegn af 
forskellig beskaffenhed. Denne karakter og struktur 
er sårbar overfor nedlæggelse af hegnene til fordel for 
større, sammenhængende flader.

Hvor de mange levende hegn er tætte er de med til at 
skærme for sigt mod møllerne når man er tæt på dem, 
og for direkte kig til vindmøllerne fra afstand. Bevoks-
ningerne giver perspektiv til landskabsoplevelsen, og 
fremhæver terrænets primært bløde bevægelser.

Bebyggelse
Vindmølleområdet ligger i en lomme i et større jord-
brugslandskab, indrammet af motorvejen, St. Røttinge-

vej, Hovedvejen, Sdr. Hovstræde og Sneserevej. Inden 
for denne ligger ganske få fritliggende gårde og huse. 
Ved besigtigelse af bydannelserne er det undersøgt, om 
der er udsigtslinjer fra de ydre bygrænser i retning mod 
vindmølleområdet, og om vindmøllerne ved St. Røt-
tinge kan påvirke oplevelsen af byernes visuelle sam-
menhæng med det omgivende landskab.

Nærzonen
Flere afgrænsede landsbyer og et par større byer ligger 
i vindmølleområdets nærzone, og udsigten herfra kan 
blive påvirket af vindmøllerne.

St. Røttinge
Nærmeste samlede bebyggelse er landsbyen St. Røttin-
ge, som ligger meget nær vindmølleområdet. Landsby-
en består af enkelte beboelser og landbrugsejendomme 
samlet omkring St. Røttingevej. Landsbyen er afgræn-
set i kommuneplanen. Reference /5/

Landsbyen er afgrænset mod vest af et beplantnings-
bælte bestående af nåletræer og højere løvtræer. Vind-
møllevingerne vil sandsynligvis kunne ses over både 
bebyggelse og bevoksning. Mod syd afgrænses lands-
byen af et mindre levende hegn, og enkelte steder er der 
åbninger i hegnet med sigt ud mod landskabet.

Snesere
Landsbyen Snesere ligger cirka 2 km nordvest for vind-
mølleområdet. Landsbyen har egen kirke og ligger højt 
i landskabet. Særligt vest for landsbyen er der en storar-
tet udsigt over landskabet mod syd. Sydøst for landsby-
en skærmer terræn og flere mindre bevoksninger om-
kring småsøer for direkte sigt fra landsbyen mod vind-
mølleområdet.

Tappernøje og Brøderup
Tappernøje er nærmeste større by, som ligger cirka to 
km nordøst for vindmølleområdet. Byen afgrænses mod 
syd og sydvest af ådalen omkring Hulebæk. Bevoks-
ningen i tilknytning til ådalen afskærmer byen fra det 
åbne landskab mod syd. 

Bebyggelsen breder sig mod nord langs Hovedve-
jen, og vokser næsten sammen med Brøderup længe-
re mod nord. Terrænet hæver sig mod nord fra ådalen 
omkring Hulebæk.

Vest for Tappernøje er i kommuneplanramme ud-
lagt et større areal til erhvervsformål, herunder lette-
re industri.

Bårse
Bårse ligger syd for vindmølleområdet. Byen udvikler 
sig mod nord og nordvest langs infrastrukturen.

Den nordvestlige del af byen ligger væsentligt lavere 
i terrænet end vindmølleområdet, og terrænet vil skær-
me for sigt mod vindmøllerne. Den del af byen som bre-
der sig mod nord langs Sneserevej har god udsigt over 
landskabet og vindmølleområdet mod nord.

En del af Bårses parcelhuskvarter er udpeget som 
kulturmiljø, som et typisk eksempel på bebyggelse fra 
1960'erne. Reference /7/

Øvrige landsbyer i nærzonen
Der ligger flere afgrænsede landsbyer i vindmølleom-
rådets nærzone. 

- Gl. Tappernøje ligger cirka tre km øst for vind-
mølleområdet ved kysten ud til Præstø Fjord. Terræn 
og bevoksning forhindrer sigt mod vindmølleområdet.

- Hammer-Torup er en mindre landsby, som ligger i 
tilknytning til Præstø Landevej cirka fire km vest for 
vindmølleområdet. Landsbyen ligger højt i terrænet 
omkring kote 40, og ved udkørslen til Præstø Lande-
vej er der udsigt over landskabet mod vindmølleom-
rådet i øst.

- Karlshøj ligger nord for Tappernøje og Brøderup 
på grænsen til mellemzonen nord for vindmølleområ-
det. Landsbyen ligger højt omkring kote 60, og blik-
ket kan følge Hovedvejen meget langt. Der er ikke fri 
udsigt over landskabet mod vindmølleområdet syd-
vest for vejen.

Engelholm
Herregården Engelholm er tidligere krongods og lig-
ger øst for vindmølleområdet. Den er afskærmet mod 
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Foto 4.3 - Foderstoffabrikken i Bårse

området af beplantning og ladebygninger. Dertil kom-
mer bevoksningen langs Hovedvejen. 

Mellem- og fjernzonen
I mellem- og fjernzonen ligger flere større bebyggelser, 
hvoraf den største by er Næstved, som ligger nordvest 
for vindmølleområdet i fjernzonen. Der er flere højde-
punkter i byen, hvor der kan være sigt mod mølleom-
rådet mod sydøst.

Mogenstrup ligger vest for Præstø Landevej i vind-
mølleområdets nordvestlige mellemzone. Fra Udkan-
ten af Mogenstrup i den sydlige del af byen er der ud-
sigt over landskabet i retning af vindmøllerne. 

I vindmølleområdets mellemzone ligger Præstø i den 
sydøstlige del. Byen ligger lavt i terrænet ved Præstø 
Fjord, og fra dele af Præstø er der udsigt over fjorden i 
retning af vindmølleområdet mod nordvest. 

Mod sydvest ligger Køng og Lundby i mellemzo-
nens flade landskab på vestsiden af den Sydsjælland-
ske højderyg.

Sammenfatning, bebyggelse
Der er flere bebyggelser og bysamfund i vindmølle-
områdets nærzone, som kan blive visuelt påvirket af 
de planlagte vindmøller. Det drejer sig om Tappernøje, 
Brøderup og Bårse samt landsbyerne St. Røttinge, Sne-
sere, Hammer-Torup, Gl. Tappernøje og Karlshøj. På-
virkningen af udsigten fra Snesere og Karlshøj er for-
modentlig ganske lille, og der er med stor sandsynlig-
hed ingen påvirkning ved Gl. Tappernøje .

Endvidere kan der fra højdepunkter i byerne i mel-
lemzonen være udsigt til vindmølleområdet.

Tekniske anlæg
Det er undersøgt, om der er tekniske anlæg, som for-
styrrer oplevelsen af landskabet omkring det planlag-
te vindmølleområde ved St. Røttinge. Efter besigtigel-
se er det vurderet, at landskabet omkring St. Røttin-
ge primært er præget af landbrugsdrift, men også præ-
get af tekniske anlæg i form af infrastruktur, eksiste-
rende vindmøller og højspændingsledning med master.

Infrastruktur
Vindmølleområdet ved St. Røttinge er indrammet mod 
øst og vest af større veje i nord-sydgående retning. Syd-
motorvejen mod vest er statsvej, og Hovedvejen mod øst 
er offentlig landevej. I tilknytning til Sydmotorvejen er 
anlagt to større rasteanlæg ved Tappernøje. 

Hovedvejen passerer øst om vindmølleområdet, og 
på store strækninger er udsynet mod området afskær-
met af bevoksning langs vejen. Møllerne vil glimtvis 
kunne ses, hvor der er huller i den tætte bevoksning. 
Syd for St. Røttinge er der sigt over mølleområdet på 
en kortere strækning. Sigten mod vindmølleområdet 
er flere steder på de lokale veje skærmet eller sløret af 
bevoksning. Hovedvejen er mere end 200 år gammel 
og projekteret omkring 1770. Der er tale om meget lan-
ge og lige stræk gennem kuperet terræn, hvor man fle-
re steder kan få en fantastisk udsigt over landskabet.

Fra motorvejen er der sigt mod vindmølleområdet 
umiddelbart vest for området. Her kan man se de tre 
eksisternede vindmøller ved St. Røttinge. Fra højdedra-
get nord for vindmølleområdet kan der være sigt mod 
mølleområdet, hvor bevoksning ikke skærmer.

Jernbane
Nærmeste jernbane passerer vest om vindmølleområ-
det i mellemzonen, og vindmøllerne vil ikke være vi-
suelt generende i den forbindelse.

El-ledninger
Der er ikke højspændingsledninger i selve vindmølle-
området. Nærmeste ledning er en 132 kV el-ledning, 

39



Kort 4.3 Eksisterende forhold og afstandszoner 4,5 og 10 kilometer

Vindmøller op til 450 kW

Vindmøller 450 - 1500 kW

Afstandszonernes 
grænser

Projektområde

Foto 4.4 - Eksisterende møller ved St. Røttinge.

4,5 km

10 km

Kommunegrænse

Vindmølleområder

Tågeskovgård

Sparresholm

Gl. Lundby

Køng Mose
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lemzone, og der vil ikke være visuelle konflikter i den 
forbindelse.

Sammenfatning, tekniske anlæg
Der er flere tekniske anlæg i nærheden af vindmølle-
området. Eksisterende vindmøller, motorvejen og fo-
derstoffabrikken i Bårse er de mest markante tekniske 
elementer i landskabet. 

Kulturhistoriske interesser
Efter istidens formdannende processer er ændringer i 
landskabet primært forårsaget af menneskelig aktivi-
tet. Næsten overalt i Danmark finder man menneske-
skabte spor som formidler en kulturhistorisk udvikling. 

Registreringen og landskabsanalysen af de kultur-
historiske værdier ved St. Røttinge omfatter helheder 

Foto 4.5 - Christian d. IV's vildtbanegrøft i forgrunden gør ikke meget væsen af sig og er gennemskåret af markspor. 
I baggrunden ses visualisering af den sydligste af de nye vindmøller og foderstoffabrikken i Bårse.

som passerer sydvest om vindmølleområdet i en afstand 
af cirka 1,8 km. Masterne er cirka 25 meter høje, og er 
ikke væsentligt dominerende i landskabet.

Forderstoffabrikken i Bårse
DLG's store forderstoffabrik ligger frit i det åbne land 
syd for vindmølleområdet, øst for Bårse. Se foto 4.3. 
Det store korntørringsanlæg og den 84 meter høje skor-
sten kan ses vidt omkring, da fabrikken ligger åbent på 
et højdedrag i terrænet.

Eksisterende vindmøller 
De vindmøller, som står opstillet indenfor projektområ-
dets mellemzone, er alle minimum 15 år gamle. Med en 
normal levetid på vindmøller på 20-25 år betyder det, 
at langt de fleste af disse vindmøller kan forventes ud-
faset indenfor de næste 5-10 år.

De eksisterende møller er ikke særligt store. De stør-
ste har en effekt på 550 kW og har en totalhøjde på 62,5 
m. Se Tabel 4.1.

Næstved Kommunes vindmølleplan forudsætter at 
de tre eksisterende vindmøller nord for vindmølleom-
rådet ved motorvejen nedtages, før der kan opstilles nye 
vindmøller ved St. Røttinge. Se foto 4.4. Reference /1/

Det medfører, at der kun vil stå en enkelt gammel 
mølle i nærzonen, når de nye vindmøller rejses ved St. 
Røttinge.

Planlagte vindmøller 
Nærmeste vindmølleområde i Næstved Kommune er 
Tågeskovgård. Der pågår endnu ikke konkret vindmøl-
leplanlægning for dette område, men indledende under-
søgelser er iværksat.

I Vordingborg Kommune er der udpeget vindmøl-
leområder ved blandt andet Køng Mose og Gl. Lund-
by. Begge områder ligger i vindmølleområdets mel-

Tabel 4.1 Eksisterende vindmøller i nær- og mellemzone
Se også kort 4.3
Nr. Afstand Lokalitet Effekt Totalhøjde År

1 Nedtages St. Røttinge 3 x 400 kW 51,5 1995

2 1,6 km NV Øslingeskov 
Bakke

1 x 150 kW 35,5 1988

3 6,9 km SØ Præstø 3 x 550 kW 62,5 1997

4 7,8 km SØ Præstø 1 x 150 kW 36,0 1987

5 9,2 km SØ Allerslev 1 x 150 kW 36,0 1988

6 6,1 km VSV Lundby 3 x 150 kW 45,0 1993

7 9,0 km SV Køng Mose 5 x 440 kW 51,5 1997

8 9,9 km SV Køng Mose 5 x 440 kW 51,5 1997

Fodestofabrikken 
i Bårse
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Kirkeomgivelser

Kirke og kirkebyggelinje

Ny vindmølle

1:50.000Mål:

Kulturmiljøer, flader
Kulturmiljøer, linjer
Rekreative stier

som kulturmiljøer og kirkeomgivelser, strukturer som 
beskyttede jord- og stendiger, samt enkeltelementer 
som fund og fortidsminder. Se kort 4.4.

Kulturmiljøer
Næstved og Kommune har udpeget flere kulturmiljø-
er, både som flader og som linjer. Nærmeste kulturmil-
jøflade ligger øst for vindmølleområdet inde i en skov. 
Der er tale om spor fra en hulvej, som er særligt sår-
bar overfor jordarbejder. Vindmøllerne kommer ikke i 
visuel eller fysisk konflikt med dette kulturmiljø. Re-
ference /5 og 9/.

Kulturmiljøer i Vordingborg Kommune
Vordingborg Kommune har i kraft af status som kultur-
arvskommune, udpeget en række kulturmiljøer, herun-
der flere i nærheden af vindmølleområdet. Reference /7/ 

Even Sø området er et sådant kulturmiljø og ligger øst 
til sydøst for vindmølleområdet. Der er tale om blandt 
andet landskabelige og naturmæssige værdier tilknyt-
tet til en skovbevokset ådal. Området ligger mere end 
to km fra de planlagte vindmøller. 

Vildtbanegrøften
Nord om vindmølleområdet passerer Vildtbanegrøften, 
som er udpeget som kulturmiljø. Kong Christian d. 4. 
anlagde denne cirka 12 km lange grøft, som dannede 
den nordlige grænse for kongens vildtbane. Vildtbane-
grøften er udpeget som kulturmiljø og er kun delvist 
bevaret. Den er ikke særligt synlig i landskabet, og er 
derfor mest sårbar overfor tilstandsændringer forårsa-
get af anlægs-, dyrknings- og jordarbejder.  Reference 
/6/. Se foto 4.5 og kort 4.5.

Kirker i nærzonen
For at sikre de danske kirker og deres nærmeste om-
givelser er der i naturbeskyttelsesloven fastsat en kir-
kebyggelinje på 300 meter omkring mange kirker i det 
åbne land i Danmark. Derudover er der i Kommune-
plan 2009-2021 for Næstved Kommune udlagt kirke-

Bårse Kirke

Snesere Kirke

Beldringe Kirke

Kort 4.4 Kirker, kulturmiljø og rekreative interesser

Even Sø

Vildtbanegrøften
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omgivelser ved de kirker, som har særlig landskabelig 
værdi som kulturhistoriske pejlemærker. Reference /5/ 

I Vordingborg Kommune er der ligeledes udpeget 
kirkeomgivelser og opstillet retningslinjer herfor. Re-
ference /7/

Beskyttelseszonerne og kirkeomgivelserne skal for-
hindre, at den visuelle oplevelse af kirkerne bliver for-
styrret af nye indgreb - såsom nyt byggeri og tekni-
ske anlæg. 

I vindmølleområdets nærzone ligger kirkerne i Sne-
sere, Bårse og Beldringe. 

Bårse Kirke
Bårse Kirke ligger i Vordingborg Kommune, cirka to 
km syd for vindmølleområdet. Kirken ligger i den øst-
lige del af byen omgivet af bebyggelse mod øst og syd, 
og bevoksning mod vest. Mod nord er der udsigt over 
opdyrket land. Der er udlagt et lille kirkeomgivelses-
område hvorfra kirken opleves markant og vindmøl-
ler opstilles udenfor dette. Kirken ligger lavere i ter-
rænet end vindmølleområdet, cirka 20 meter over ha-
vet. Middelalderkirken er hvid med rødt tegltag, og er 
ikke markant i sin fremtoning fra syd.

Bevoksningen omkring kirkegården vil skærme for 
udsigt mod vindmøllerne, som vist på visualisering  
på foto 4.6.

Snesere Kirke
Snesere Kirke ligger  i Næstved Kommune cirka 1,8 
km nordvest for vindmølleområdet. Kirken ligger i 
den vestlige del af Snesere, med fri sigt over landska-
bet mod nord og vest, hvor der i kommuneplanen for 
Næstved Kommune er udlagt kirkeomgivelser for at be-
skytte oplevelsen af kirken i landskabet. Vindmøller-
ne opstilles udenfor kirkeomgivelserne. Kirken ligger 
højt i terrænet i forhold til det omgivende terræn mod 
vest, og cirka 10 meter højere i terrænet end vindmøl-
leområdet. Fra kirkegården er udsigten i retning mod 
vindmølleområdet skærmet af bebyggelse og bevoks-
ning. Se en visualisering på foto 4.8. Middelalderkir-
ken er hvid med rødt tegltag, og kan kendes på sit usæd-

vanligt lange skib. I en kile mod nordvest, vil man mu-
ligvis kunne se vindmøllerne på række stå bag kirken.

Beldringe Kirke
Beldringe Kirke ligger i Vordingborg Kommune, cir-
ka 4 km sydøst for vindmølleområdet. I kommunepla-
nen for Vordingborg kommune er der udpeget et mindre 
kirkeomgivelsesområde. Vindmøllerne opstilles uden-
for udpegningen. Kirken ligger frit i landskabet oven-
for ådalen til Tubæk, cirka 20 meter over havets over-
flade. Kirkegården er spredt beplantet, og der er fri sigt 
mod omgivelserne. Middelalderkirken har hvidt skib og 
rødt tårn med røde tegltage.

Kirkerne i landskabet
Kirkerne i vindmøllernes nærzone vil kunne opleves  i 
samspil med de nye vindmøller ved St. Røttinge. I af-
snit 4.4 vurderes det hvorledes opstilling af nye vind-
møller påvirker oplevelsen af kirkerne i landskabet.

Fund og fortidsminder
I Danmark opleves spor fra fortiden ofte som synlige 
gravhøje i landskabet. Fortidsminder fundet i jorden 
er registrerede, men ofte ikke fredede. De ikke frede-
de fund kan give en pejling på om det er sansynligt, at 
der vil kunne stødes på fortidsminder i jorden i forbin-
delse med anlægsarbejde. Se kort 4.5.

Inden for vindmølleområdets afgrænsning er der ik-
ke registreret fredede fortidsminder. Det nærmeste syn-
lige og fredede fortidsminde findes øst for projektom-
rådet, i en afstand af cirka 1.200 meter fra vindmølle-
området. Der er tale om Broskovvejen, en anlagt sten-
vej fra jernalderen, som fører over vådområdet ved Hu-
lebækken. Reference /4/

Næstved Museum har foretaget en arkivalsk kon-
trol  af området jf. Museumslovens § 23, og området 
er vurderet rent arkæologisk. Udtalelsen beskriver, at 
der hidtil er registreret stor forhistorisk aktivitet i om-
rådet, hvor vindmøllerne er planlagt opstillet. Der er ta-
le om bopladsspor, oldtidsgrave og overpløjede gravhø-
je. Det er vurderet, at der er meget stor risiko for at stø-

de på skjulte fortidsminder i forbindelse med anlægs-
arbejdet. Reference /10/. 

Jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg 
vil være omfattet af Museumslovens §27 (LBK nr. 1505 
af 14. december 2006). Risikoen for, at der på de berør-
te områder kan fremkomme fortidsminder, er dog ikke 
nogen hindring for anlæggelse af vindmøllerne. For ik-
ke at forsinke et igangsat anlægsarbejde, anbefales det, 
at der bliver foretaget arkæologiske forundersøgelser i 
de berørte områder, inden anlægsarbejdet påbegyndes. 

Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse 
på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, 
anbefales det bygherren at kontakte Næstved Museum 
på et tidligt tidspunkt i projekteringen. 

Beskyttede sten og jorddiger
Der er registret adskillige beskyttede jord- og stendi-
ger i og omkring vindmølleområdet. De tre vindmøller 
står forholdsvis tæt på flere af disse jorddiger, og ser-
vicevejene til de enkelte vindmøller er placeret langs 
med digerne. 

Det er vist på kort 4.5, hvordan de tre vindmøller og 
de tilhørende serviceveje ønskes placeret i forhold til 
de beskyttede jorddiger. Særligt tilkørselsvejen syd for 
møllerne kommer til at ligge tæt op ad diget, som lig-
ger på sydsiden af Engelholmvej og kommunegrænsen.

Såfremt et af de diger, der ligger tæt ved en trans-
portvej eller et arbejdsareal, bliver beskadiget under an-
lægsarbejdet, skal det reetableres, straks efter anlægs-
arbejdet er afsluttet.

Sammenfatning, kulturhistoriske interesser
Vildtbanegrøften som gennemskærer vindmølleom-
rådet er umiddelbart det mest sårbare kendte kulturhi-
storiske element i vindmølleområdet. Grøften er sår-
bar overfor jordarbejder.

Der ligger tre kirker indenfor vindmøllernes nærzo-
ne. Der er tilknyttet kirkeomgivelser til flere af kirker-
ne, udpeget i kommuneplanerne for Næstved og Vor-
dingborg Kommuner. Vindmøllerne opstilles udenfor 
disse udpegninger.
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Foto 4.6 - Visualisering fra Bårse Kirkegård. Møllerne er tegnet op foran bevoksningen, for at kunne vise deres placering

Eksisterende mølle 
på Øslingeskov Bakke 
syd for Snesere.

Foto 4.7 - Bårse Kirke

Foto 4.8 - Visualisering fra Snesere Kirkegård. Møllerne er tegnet op foran bevoksningen, for at kunne vise deres placering. 
Møllerne opleves på langs af rækken og står derfor bag hinanden.

Foto 4.9 - Beldringe Kirke
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De nye vindmøller ved St. Røttinge opstilles ikke i 
nærheden af fredede fortidsminder. Vindmølleområ-
det gennemskæres af flere fredede jord- og stendiger, 
og adgangsvejen langs Engelholmvej er flankeret af di-
ge og kommunegrænsen på sydsiden.

Der er stor risiko for at støde på skjulte fortidsmin-
der under anlægsarbejdet, og det anbefales at der fore-
tages en forundersøgelse fa området, inden anlægsar-
bejdet påbegyndes.

Rekreative interesser
Stisystemer
Der er ingen offentlige stier i vindmølleområdet, jævn-
før kommunens digitale kort. En rekreativ forbindel-
se er imidlertid udpeget tværs over vindmølleområdet.

Formålet med de rekreative forbindelser er at sik-
re adgang til og forbindelse mellem natur- og særlige 
friluftsområder. Opstilling af vindmøller vil ikke for-
hindre forbindelser eller adgangsforhold. Reference /5/

Fjord til Fjord Naturstien / Sjællandsleden passerer 
vindmølleområdet mod syd, hvor den går over Hoved-
vejen, følger Sønder Hovstræde, Sneserevej og Melte-
skovvej, for så at gå tilbage over Hovedvejen. Se kort 
4.4. Fra denne vandrerute vil vindmøllerne kunne ses 
mod nord. Reference /11/

Margueritruten
Bilruten passerer vindmølleområdet mod nord gennem 
Tappernøje og Snesere i en afstand af cirka 1 km. Her-
fra vil vindmøllerne kunne ses mod syd, og vil sand-
synligvis fremstå markante over de dyrkede marker.

Feddet
Halvøen Feddet ligger i vindmølleområdets mellemzo-
ne mod øst. Fra Feddet er der udsigt over Præstø Fjord 
mod vindmølleområdet i vest, hvor vindmøllernes ro-
torer vil kunne ses i horisonten. Se foto 4.10. 

Ny vindmølle

Beskyttede diger

Fredet gravhøj og 
fortidsmindebeskyttelseslinje
Fortidsmindefund - ikke fredet

Adgangsvej og arbejdsareal

Vildtbanegrøften

Vildtbanegrøften

Eksisterende vindmølle, nedtages 
i forbindelse med projektet

Kort 4.5 Beskyttede diger og fortidsminder

45



På Feddet er der flere rekreativ tilbud, herunder van-
dre- og cykelruter, fugletårn, badestrand og camping-
plads.

Sammenfatning, rekreative interesser
De rekreative interesser i nærzonen knytter sig primært 
til stisystemer og de kystnære områder ud mod Præstø 
Fjord samt til kulturområdet omkring Even. 

Landskabets karakter
Landskabets karakter og visuelle udtryk er et resultat 
af landskabselementerne, som er beskrevet i de forud-
gående afsnit. Terræn, bevoksning, bebyggelse og tek-
niske anlæg er elementer, som indgår i en samlet ople-
velse af landskabets karakter. 

Vindmølleområdet er karakteriseret af de opdyrke-
de arealer som opdeles af levende hegn. Området har 
et mindre teknisk præg i form af eksisterende vind-
møller, motorvejen og foderstoffabrikken. Disse ele-
menter gør landskabet mere robust overfor placering 
af vindmøller, end et uforstyrret landskab. Størrelsen 
på de nye møller vil adskille sig væsentligt fra eksiste-
rende møller, men skalamæssigt passe fint til den sto-
re fabrik og motorvejen.

Terrænet i vindmølleområdet er forholdsvist jævnt, 
men ændrer sig til alle sider, hvor isens forarbejdning 
af landskabet under seneste istid, har sat sine markan-
te spor. Mest markant er terrænstigningen i vindmølle-
områdets nordlige mellemzone. Her hæver landskabet 
sig til over 100 m over havets overflade. Bakkepartiet er 
markant i landskabet, og kan erkendes på lang afstand. 

Landskabets skala

Landskabets skala er en afgørende faktor for en har-
monisk indpasning af de planlagte vindmøller. Jo stør-
re skala, jo bedre indpasning. 

Landskabets skala er generelt stor i området. Store 
tekniske elementer og store terrænforskelle sætter sit 
præg på området. Terrænbevægelserne medfører imid-
lertid, at der er flere steder, hvor skalaen opleves min-
dre på grund af manglende udsyn. Omkring St. Røt-
tinge, hvor der er bebyggelse og bevoksning i form af 
haveanlæg, har landskabet en mindre skala. 

Bakkepartierne mod nord giver landskabet en stor 
skala. Oplevelsen af bakkepartiet som markant land-
skabselement er sårbart overfor høje vertikale elemen-
ter, som kan få bakkepartiet til visuelt at skrumpe og 
fremstå mindre markant.

Landskabets sårbarhed
Landskabets sårbarhed afhænger af landskabets skala 
og mængden af synlige historiske, geologiske og natur-
mæssigt værdifulde elementer. 

Der er få historiske elementer i området, og det er 
primært de beskyttede diger i området som er sårbare 
overfor tilstandsændringer. Landskabets skala er i min-
dre grad sårbart overfor store vertikale elementer som 
vindmøller, men oplevelsen af terrænforskelle vil på-
virkes og kan opleves mindre markant.

4.3 Fremtidige forhold
Synlighed af vindmølleprojektet
På baggrund af kortanalyser og besigtigelse af områ-
det ved St. Røttinge er det vurderet, at de planlagte 
vindmøller vil være synlige fra de fleste åbne områ-
der i nærzonen. Dette gælder blandt andet højdedrage-
ne mod nord og sydvest samt højdedrag omkring Bår-
se Runddel. Fra en større del af nærzonen øst for vind-
mølleområdet, vil terræn og bevoksning skærme for Foto 4.10 - Visualisering fra Fed Havn. To af de nye møller ses til venstre i billedet, hvor de opleves markante i horisonten.
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Kort 4.6 Synlighed
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direkte sigt, idet terrænet mod øst falder markant ned 
mod Præstø Fjord. Se kort 4.6.

Møllene kan imidlertid helt eller delvist skjules af be-
voksning, som eksempelvis bevoksningen langs Hoved-
vejen umiddelbart øst for vindmølleområdet.

Terrænet spiller også en stor rolle for synligheden. 
Kører man på motorvejen vest for området, opleves ter-
rænbevægelserne tydeligt, og der er skiftevist sigt og 
íkke sigt mod vindmølleområdet.

I mellemzonen er det vurderet, at den eksisterende 
bevoksning og det bakkede terræn flere steder vil hin-
dre udsyn til de planlagte vindmøller ved St. Røttin-
ge. Fra højdepunkter i mellemzonen er det vurderet, at 
dele af vindmølleanlægget kan ses over terræn og den 
eksisterende bevoksning. Fra de lavtliggende områder 
mod sydøst, vil der oftest ikke være sigt af møllerne på 
grund af mellemliggende højede terræn.

Fra kystnære områder omkring Præstø Fjord i mel-
lem- og fjernzonen, vil der hvor der er udsigt over fjor-

den være mulighed for at kunne se vindmøllernes ro-
torer i horisonten. Fra udsigtspunkter i det højtliggen-
de terræn i mellem- og fjernzonen nord for vindmølle-
området, vil man, hvor der er sigt mod vindmølleom-
rådet, kunne opleve vindmøllernes rotorer hæve sig 
over horisonten.

Vindmølleanlæggets design
Vindmøllernes design svarer til øvrige moderne vind-
møller med en 3-vinget rotor på et rørtårn. Der kan blive 
tale om opsætning af to typer vindmøller med lidt for-
skelligt udseende. Begge har totalhøjde under lige 150 
meter, forskellen ligger i rotordiameteren som kan væ-
re enten 113 eller 117 meter. Forholdet mellemnavhøj-
de og rotordiameter er dermed enten 1:1,22 eller 1:1,28. 
Begge forhold ligger indenfor det forhold som anses for 
det mest harmoniske.

Den første type vindmøller er gearløse, hvilket med-
fører, at generatoren drives direkte af de roterende vin-
ger. Denne type generator er meget tung, og derfor har 
vindmøllen et lidt andet udseende end vindmøller med 
gear. Størstedelen af huset er således placeret mellem 
tårn og rotor. Se foto 4.11.

Den alternative rotor med diameter på 117 m sidder 
på en nacelle  med gear, og har et noget anderledes  ud-
seende. Se foto 4.12.

På foto 4.15 A & B s. 46 samt 4.16 A & B s. 47, er 
den visuelle fremtoning af de forskellige rotorer sam-
menlignet. Den mest markante forskel er nacellernes 
udformning. Forskellen på vingelængderne kan stort set 
ikke erkendes, og har ingen visuel betydning for møl-
lernes fremtoning, som i begge tilfælde er harmonisk. 

Rotorens hastighed vil være ca. 6-18 omdrejninger 
pr. minut afhængig af vindstyrken. Vindmøllerne har 
således en meget langsom omdrejning, som giver min-
dre uro i landskabet end de ældre vindmøller, der har 
25-50 omdrejninger i minuttet.

Farve og lysafmærkning
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 kon-
stant med en intensitet på mindst ti candela. Ti candela 
svarer til lyset fra en 9 W glødepære.  

Opstillingsmønster
Vindmøllerne opstilles på en ret linje med lige stor ind-
byrdes afstand. Navhøjderne vil stå på en ret linje, der 
falder jævnt med knap tre meter fra nord til syd. Med 
en navhøjde på 92,5 meter og en indbyrdes afstand på 
cirka 345 meter vil det svagt skrånende terræn ikke væ-
re påfaldende. Vindmøllerne vil blive oplevet som stå-
ende på en linje i næsten samme højde. 

Foto 4.11 - Gearløs nacelle Foto 4.12 - Nacelle med gear
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Foto 4.13 og 4.14 De to foto, der er taget fra samme punkt 
med henholdsvis 45 mm objektiv, foto 4.13, og 300 mm ob-
jektiv, foto 4.14, illustrerer den ideelle betragtningsaf-
stand. Begge foto er forstørret fra 35 mm til 173 mm på 
den lange led. Det svarer til en liniær forstørrelsesgrad på 
4,94 gange. Perspektivet er ens i de to foto, hvis øjet indta-
ger samme stilling i forhold til billedet, som objektivet ind-
tog til motivet ved optagelsen. Så hvis man vil sammenlig-
ne forholdene i de to billeder med hinanden, bør foto 4.13 
betragtes på en afstand af 22 cm og foto 4.14 på en afstand 
af 148 cm i VVM-redegørelsen trykte udgave på A4-papir. 
Begge afstande er nok urealistiske i forhold til den fore-
trukne læseafstand, men fotoene viser betydningen af ide-
el betragtningsafstand. Motiv fotograferet i Randers kom-
mune.

Visualiseringer
For at vurdere den visuelle påvirkning fra de planlagte 
vindmøller er de visualiseret fra det omgivende land-
skab. Visualiseringerne er udarbejdet på fotos af de ek-
sisterende forhold, som er optaget fra flere forskellige 
fotopunkter i nær-, mellem- og fjernzonen. 

Metode for visualisering
De fleste anvendte fotografier til visualiseringerne er 
optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med nor-
maloptik på 50 mm brændvidde, dog kan der være en-
kelte undtagelser. Undtagelserne er foretaget, hvor det 
har været hensigtsmæssigt i forhold til billedets præ-
sentation af motivet.

Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordi-
nater. Fotografierne er taget i juni, oktober og novem-
ber 2012. Alle visualiseringer er udført i programmet 
WindPro 2.8, hvor hver enkelt visualisering er kontrol-
leret ud fra kendte elementer i landskabet. Det drejer 
sig især om vindmøller, bygninger og højspændings-
master. Hvor de eksisterende møller er svære at se på 
grund af vejrforholdene eller afstanden, er de opteg-
net. Det kan de også være for at gengive en rotorstil-

Foto 4.13

Foto 4.14
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Sammenligning af mølletyper
Foto 4.15 A

Foto 4.15 B

Visualisering - Tappernøje Trafikplads. Øverst vises en rotor på 113 meter og nederst en rotor på 117 meter. På dette 
billede slår vingerne visuelt ned i bevoksningen, og der er ingen forskel på om der er tale om en rotor med diameter på 
113 m eller 117 m.
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Visualisering af de to forskellige mølletyper med rotordiameter på 113 m (øverst) hhv. 117 m (nederst). Det er stort set 
ikke til at se forskel på rotorerne - den mest markante forskel er møllehusene. Den øverste er gearløs og har ingen "næ-
se", mens den nederste har et mere markant bagparti.

Foto 4.16 A

Foto 4.16 B
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ling, der illustrerer ‘mest markante tilfælde’ for både 
de gamle og de nye møller. 

Endvidere vil møllerne ofte være gengivet overdre-
vent tydelige på visualiseringerne sammenlignet med 
et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne vurde-
re møllernes indvirkning på landskabet i de situationer, 
hvor man har en usædvanlig god sigt.

Ideel betragtningsafstand
For at visualiseringerne skal være sammenlignelige, 
er alle foto 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 sam-
menligning af elementerne i billedet. Denne afstand vil 
bedst gengive møllernes størrelse i forhold til det men-
neskelige synsfelt.

Ideel betragtningsafstand skal ikke forveksles med 
læserens foretrukne læseafstand.

Valg af fotopunkter
Overordnet er fotopunkterne til visualiseringerne i det-
te kapitel udvalgt, så de illustrerer, hvordan vindmøl-
lerne vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvor 
mange mennesker normalt har deres daglige færdsel. 
Fotopunkterne er ligeledes valgt med henblik på at vi-
se, hvordan de planlagte vindmøller visuelt vil påvir-
ke markante og væsentlige landskabselementer og re-
kreative interesser.

Valg af visualiseringspunkter er afstemt med Næst-
ved, Faxe og Vordingborg Kommuner.

Der er visualiseret en vindmølle på 92,5 meter i nav-
højde og 113 meter i rotordiameter. 

De udvalgte standpunkter er markeret på kort 4.7. 
Af kortet fremgår også punkter, hvor den forudgåen-
de analyse har givet en formodning om, at vindmøller-
ne ved St. Røttinge vil være synlige, men hvor der ik-
ke er vist visualisering. Det kan enten skyldes, at ef-
terfølgende besigtigelse, fotografering og visualisering 
har vist, at vindmøllerne sandsynligvis ikke er synli-

ge fra de pågældende steder, at det er marginalt, hvad 
der kan ses, eller at punktet viser det samme som en 
anden visualisering.

Nærzone, 0 – 4,5 km
Nærmeste bebyggelser
1 St. Røttinge. Udsigt over landskabet syd for St. Røt-

tinge set fra Hovedvejen. Fra selve St. Røttinge hen-
vises til nabovisualiseringer i kapitel 5.

2. Snesere. Udsigt fra Sneserevej fra den østligste del 
af byen. 

3. Tappernøje. Oplevelse fra villakvarter på Pilevej i 
Tappernøje.

4. Brøderup. Udsigt fra Brøderupvej over den østli-
ge del af byen.

5. Bårse nord. Oplevelsen af møllerne set fra den nord-
ligste og højestliggende del af Bårse.

Landskaber
6. Sjolte. Udsigt over ådalen omkring Rødlersbæk mod 

Tappernøje. 
7. Signalbakken. Panoramaudsigt fra højdepunkt syd-

vest for vindmølleområdet. 
8. Sneserevej. Udsigt over landskabet fra Sneserevej 

på bro over motorvejen.
9. Hammer-Torup. Udsigt fra Præstø Landevej umid-

delbart nord for Hammer-Torup.
10. Snesere Torp. Oplevelse af vindmøllerne i landska-

bet set fra højdepunkt på Hovvej.

Infrastruktur
11. Tappernøje Trafikplads. Landskabsoplevelse fra ud-

kørslen fra trafikplads nord for området. 
12. Bårse Runddel. Udsigt langs Hovedvejen fra høj-

depunkt syd for vindmølleområdet. 
13. Hovedvej 151. Trafikanternes oplevelse af vind-

møllerne set fra Hovedvejen syd for området.
14. Motorvej E 47/55. Oplevelse af vindmøllerne i land-

skabet set fra tilkørsel 39 til motorvejen i nordgåen-
de retning vest for Bårse.

15. Hovedvej 151. Oplevelse af møllerne i landskabet 
set fra Hovedvejen syd for Karlshøj.

Kulturhistorie
16. Snesere Kirke. Snesere Kirke i landskabet set fra 

Åside nordvest for kirken.

Mellemzone, 4,5 – 10 km
17. Sydmotorvejen. Udsigt fra motorvejsbro over Lun-

den ved Engelstrup nord for vindmølleområdet. 
18. Præstø Havn. Udsigt over det inderste af Præstø 

Fjord set fra havnen.
19. Beldringe Kirke. Beldringe Kirke i landskabet set 

fra Bellevuevej mod nordvest.
20. Hovedvejen. Landskabsoplevelse for trafikanter på 

Hopvedvejen, samspil mellem fabrikken i Bårse og 
de nye vindmøller.

21. Lundby. Vindmøllerne i landskabet set fra yder-
kanten af Lundby sydvest for vindmølleområdet.

22. Stejlebanke. Udsigt fra mindre højdepunkt i mel-
lemzonen vest for vindmølleområdet.

Fjernzone over 10 km
23. Roneklinte Skanse. Udsigt  over Maderne og Præstø 

Fjord mod vindmølleområdet i vest.
24. Mern. Udsigt fra det nordligste Mern.

Kort 4.7 Visualiseringspunkter 

Afstandszonernes grænser

1:110.000

Vindmølleområde

Standpunkter for visualisering

Mål:

Standpunkter, hvorfra de nye 
vindmøller ikke vil være synlige
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1
Nærzone. Eksisterende forhold, St. Røttinge. Oplevelse af 
landskabet sydøst for St. Røttinge, set fra Hovedvejen. Vind-
mølleområdet er mindre kuperet end omgivelserne, og de le-

vende hegn opdeler den jævne landbrugsflade i mindre afgrænse-
de rum.

1

Visualiseringer i nærzone
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Nærzone. Visualisering, St. Røttinge. Afstanden til 
nærmeste vindmølle, den midterste i opstillingen, er 

cirka 1,3 km. Vindmøllerne dominerer en stor del af 
horisonten og er markante i landskabet. Det vurderes, at 
vindmøllerne ikke vil være distraherende for trafikanter.
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2

Nærzone. Eksisterende forhold, Snesere. Udsigt mod syd-
sydøst fra Sneserevej ved den østligste del af byen. Man ser 
skorstenen på Teglværksvej nr. 11 midt i billedet. De eksi-

sterende vindmøller ved St. Røttinge står udenfor fotovinklen til 
venstre for billedet, og er stort set skjult bag bevoksning og byg-

ninger. Terrænet omkrign Øslingeskov Bakke skærmer for direkte 
udsyn mod mølleområdet. Dertil kommer bevoksning og levende 
hegn, der som på dette billede præger dele af Sneserevej, når man 
kører ud af byen mod øst.
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2Nærzone. Visualisering, Snesere.  Udsigt mod 
vindmølleområdet fra Sneserevej i den østligste del 
af byen. De nye vindmøller er tegnet op med rødt 

for at tydeliggøre deres placering. Afstanden til nærmeste 
vindmølle er 2,3 km.

De nye vindmøllers rotorer kommer delvist op over hori-
sonten, og afhængigt af betragtningspunktet vil vindmøl-
lernes vinger være synlige bag eller mellem bevoksningen. 
De nye vindmøller vil ikke komme i visuel konflikt med den 

blivende mølle på Øslingeskov Bakke, Denne står udenfor 
fotovinklen til højre for billedet.
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3

3 Nærzone. Eksisterende forhold, Tappernøje. Fotopunkt 
ved Pilevej i Tappernøje set mod syd-sydvest. Der er ikke 
visuel kontakt til vindmølleområdet mod syd, selvom terræ-

net falder mod ådalen omkring Hulebæk. Bevoksningen omkring 

Hulebæk skærmer generelt for udsigten i den sydligste del af by-
en.

58



Nærzone. Visualisering Tappernøje. Visualisering 
fra Pilevej i Tappernøje. Afstanden til nærmeste nye 
vindmølle er cirka 2 kilometer. Den sydligste vind-

mølle står til venstre for de to synlige, og er skjult bag be-
byggelse og bevoksning. Dele af vindmøllernes vinger vil 

kunne ses rotere bag bevoksningen, uden at være markan-
te eller dominerende.3
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4

4 Nærzone. Eksisterende forhold, Brøderup. Udsigt mod 
syd fra Brøderupvej ved Fakta i det østlige Brøderup. Brø-
derup ligger højere i terrænet end Tappernøje, og herfra 

kan man se Foderstoffabrikken i Bårse. De eksisterende vindmøl-
ler ved St. Røttinge er skjult bag bevoksningen til højre i billedet. 

Landskabets skala er stor, og udsigten er sårbar overfor skær-
mende og slørende elementer.

Foderstoffabrikken i Bårse
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Nærzone. Visualisering, Brøderup. Udsigt fra Brø-
derupvej ved Fakta mod mølleområdet i syd. Af-
standen til nærmeste nye vindmølle er cirka 3,5 ki-

lometer. De nye vindmøllers rotorer kommer fri af hori-
sonten, men vil opleves noget forstyrrende for landskabs-

oplevelsen, hvis tekniske præg øges og hvis store skala re-
duceres i forhold til de store møller.4
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5

Tre eksisterende vindmøller 
ved St. Røttinge

5 Nærzone. Eksisterende forhold, Bårse. Udsigt over land-
skabet mod nord, når man forlader Bårse ad Sneserevej. 
Dele af vingerne på de eksisterende vindmøller ved St. Røt-

tinge ses rotere over horisontlinjen. Afstanden til nærmeste eksi-
sterende vindmølle er cirka 2,5 km. Terrænbevægelserne skær-

mer for direkte sigt mod vindmølleområdet og mod de høje bakke-
drag mod nord. Bevæger man sig længere sydpå - ned mod Bårse 
- falder terrænet yderligere. Fjord-til-Fjordstien følger Sneserevej 
på dette stykke.
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Nærzone. Visualisering, Bårse. De tre nye vindmøl-
ler set fra Sneserevej i udkanten af Bårse. Afstanden 
til nærmeste vindmølle længst til højre er cirka 1,3 

km. Møllernes rotorer står frit over horisonten og opstil-
lingsmønstret er let aflæseligt. Vindmøllerne opleves mar-

kante i landskabet, som fra denne vinkel kan bære place-
ring af store vindmøller.5
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6

Tre eksisterende vindmøller 
ved St. Røttinge og en på 
Øslingeskov Bakke

6Nærzone - Eksisterende forhold, Sjolte. Udsigt fra Sjolte 
over ådalen omkring Rødlersbæk mod Tappernøje og vind-
mølleområdet. Eksisterende vindmøller ved St. Røttinge er 

tegnet op med rødt foran bevoksningen for at vise deres place-
ring. Man kan se dele af de to sydligste vindmøller ved St. Røttin-

ge, mens den nordligste og den blivende vindmølle på Øslinge-
skov Bakke er skjult. Afstanden til nærmeste eksisterende vind-
mølle er cirka 3,9 kilometer. Til venstre i billedet anes bebyggelse 
ved Nørre Smidstrup.
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Vingespids på sydligste 
vindmøller ved St. Røttinge

Nærzone. Visualisering fra Sjolte over dalen om-
kring Rødlersbæk. Afstanden til nærmeste nye vind-
mølle er cirka 4,3 kilometer. Vindmøllernes roto-

rer er markante over horisonten. Rotorerne kommer fri af 
horisonten, og opstillingen opleves harmonisk. Landska-

bets karakter bliver mere teknisk, og den middelstore ska-
la mindskes en smule, idet landskabet flader noget ud, når 
der placeres store vertikale elementer som vindmøllerne i 
horisonten.
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Tre eksisterende vindmøller 
ved St. Røttinge

7 Nærzone - Eksisterende forhold, Signalbakke. 
Venstre del af dobbeltsidet panorama. Udsigt fra 
højdepunkt sydvest for vindmølleområdet. Til ven-

stre i billedet ses de tre eksisterende vindmøller ved St. 
Røttinge, som lige akkurat får rotorerne op over horisont-

linjen. Der er cirka 1,6 km fra fotostandpunktet til nærme-
ste eksisterende vindmølle. Terrænet i baggrunden hæver 
sig markant og landskabets skala er stor. Der er ikke visu-
el kontakt til kystlandskabet ved Præstø Fjord. I billedets 

mellemgrund ses et af mange levende hegn i området, som 
forhindrer direkte sigt over de dyrkede marker.
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77 Nærzone - Eksisterende forhold, Signalbak-
ke. Højre del af dobbeltsidet panorama. Terrænet 
skærmer for sigt over landskabet mod øst.
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7 Nærzone - Visualisering, Signalbakke. Venstre 
del af dobbeltsidet panorama. Udsigt fra Signal-
bakke fra Sneserevej. Afstanden til nærmeste vind-

mølle længst til venstre er cirka 870 m. De tre nye vind-
møller fremstår væsentligt større end de eksisterende. De 

tre vindmøller dominerer horisonten men uden at genere 
de terrænmæssige bevægelser i horisonten på panorama-
ets venstre del. Opstillingsmønstret er let aflæseligt og ro-
torerne kommer fri af bevoksningen. Det er vurderet, at 
de tre vindmøller ikke er væsentligt forstyrrende for land-

skabsoplevelsen fra dette punkt. Landskabets skala bli-
ver imidlertid lidt mindre, og terrænspringene i horison-
ten opleves ikke nær så markante, når de store møller rej-
ses. Se også nabovisualisering D i kapitel 5.
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77 Nærzone - Visualisering, Signalbakke. Højre del 
af dobbeltsidet panorama.
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8

8 Nærzone. Eksisterende forhold, Sneserevej. Udsigt set fra 
Sneserevej på bro over motorvejen vest for projektområdet. 
Terrænet hæver sig en smule og skærmer for direkte sigt til 

vindmølleområdet. Den opdyrkede flade brydes af mindre bevoks-
ninger omkring små vandhuller. 
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8 Nærzone. Visualisering, Sneserevej.  Udsigt fra 
Sneserevej på bro over motorvejen, som ligger lavt 
i forhold til omgivelserne. Afstanden til nærmeste 

vindmølle er cirka 1,1 km. Vindmøllerne er markante fra 
broen. Fra selve motorvejen vil terrænet skjule det meste 

af vindmøllerne på dette sted. Møllerne opleves harmoni-
ske og rotorerne kommer fri af horisonten.
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9

Eksisterende vindmøller 
syd for Præstø

9 Nærzone - Eksisterende forhold, Hammer-Torup. Land-
skabsoplevelse set fra Præstø Landevej nord for Hammer-
Torup. Horisonten over det opdyrkede landskab præges af 

skorstene på Gartneriet Torup samt højspændingsledninger- og 
master, som giver landskabet et teknisk præg. I horisonten anes 

rotorerne på eksisterende møller syd for Præstø, som står mere 
end 11 kilometer borte. De er her optegnet for at tydeliggøre de-
res placering. Der er tale om mindre møller på maksimalt 62,5 
m's højde.
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Tre nye vindmøller 
ved St. Røttinge

Nærzone. Visualisering, Hammer-Torup. Udsigt 
mod øst fra Præstø Landevej nord for Hammer-To-
rup. Afstanden til nærmeste nye vindmølle er cirka 

4,0 kilometer, og samtlige vindmøller i billedet er tegnet 
mørkt op for synligheden skyld. Vindmøllerne står harmo-

nisk i horisonten, og opstillingsmønstret er let aflæseligt, 
på trods af delvist slørende bevoksning. Rotorerne hæver 
sig over horisonten, og det vurderes at vindmøllerne har-
monerer med landskabets skala. Vindmøllerne bidrager til 
og forstærker landskabets tekniske præg.

9
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10

Tre eksisterende vindmøller 
ved St. Røttinge

Vordingborgsenderen

10 Nærzone. Eksisterende forhold, Snesere Torp. Udsigt 
over landskabet set fra Hovvej umiddelbart øst for Sne-

sere Torp. De eksisterende møllers nav ligger lige i ho-
risontlinjen, og vingerne roterer over denne.

Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle er cirka 3 kilome-
ter. Landskabets skala er stor og karakteriseret ved tilstedeværel-
se af flere tekniske elementer og en storbølget terrænprofil.
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Nærzone. Visualisering, Snesere Torp. Udsigt 
mod syd fra Snesere Torp. Afstanden til nær-

meste vindmølle er cirka 4,2 kilometer. De nye 
vindmøller er væsentligt større end de eksisterende og fyl-
der mere i horisonten, som rotorerne akkurat kommer 

fri af. Opstillingsmønstret er let aflæseligt og harmonisk. 
Landskabets skala mindskes ved tilstedeværelsen af de nye 
vindmøller som øger udsigtens tekniske præg.10
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11

Nærzone. Eksisterende forhold, Tappernøje Trafik-
plads. Udsigt over landskabet fra udkørsel ved Tap-
pernøje Trafikplads øst for motorvejen. Standpunk-

tet ligger lavere i terrænet end vindmølleområdet, og terræn samt 

flere levende hegn skærmer for direkte sigt mod vindmølleområ-
det.11
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Nærzone. Visualisering, Tappernøje Trafik-
plads. Afstanden til nærmeste vindmølle er cir-

ka 1,8 km. Når man forlader trafikpladsen kan 
vindmøllerne ses direkte mod syd. Møllernes rotorer kom-

mer fri af horisonten, men skjules delvist af bevoksningen. 
Opstillingsmønstret er stadig let aflæseligt og harmonisk.11
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Tre eksisterende 
vindmøller ved St. 

Røttinge

12 Nærzone - Eksisterende forhold, Bårse Runddel. 
Runddelen ligger højt i landskabet i forhold til nær-

meste omgivelser. Herfra er der fri udsigt nord-nord-
vest over marker og levende hegn på det stigende terræn op mod 
vindmølleområdet. De eksisterende vindmøller er tegnet op med 

hvidt for at fremhæve deres fremtræden. Afstanden til nærmeste 
eksisterende vindmølle er cirka 4 km. Landskabet har en stor ska-
la, og der er få forstyrrende tekniske elementer. Man ser tydeligt 
at terrænet hæver sig mod nord. 12
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12 Nærzone - Visualisering, Bårse Runddel. Af-
standen til nærmeste vindmølle, længst til høj-
re, er cirka 2,4 km. De tre nye vindmøller frem-

står markant større end de eksisterende. Opstillingsmøn-
stret er let aflæseligt, og det er vurderet, at de tre vind-

møller harmonerer med landskabets skala, men landska-
bets terrænbevægelser bliver mindre markante, som følge 
af de store vertikale elementer.
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Vinge fra eksisterende 
mølle ved St. Røttinge

13

13 Nærzone. Eksisterende forhold, Hovedvejen. Udsigt 
mod nordvest  fra Hovedvejen ved Sdr. Hovstræde mod 
vindmølleområdet mod nordvest. Fra dette punkt ses 

dele af en vinge fra en af de eksisterende vindmøller ved St. Røt-

tinge, som står cirka 2,6 kilometer nord-nordvest for standpunk-
tet. Fjord-til-Fjord Naturstien passerer Hovedvejen her.
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13 Nærzone. Visualisering, Hovedvejen. Udsigt 
fra Hovedvejen ved Sdr. Hovstræde. Afstanden 
til nærmeste vindmølle er cirka 1,0 kilometer. 

Vindmøllerne er markante fra denne vinkel, uden at vir-
ke trafiksikkerhedsmæssigt distraherende for trafikanter 

eller være dominerende for landskabsoplevelsen, idet op-
stillingen opleves tilnærmelsesvist på langs af rækken. Ro-
torerne kommer fri af horisonten, og møllerne harmone-
rer med landskabets skala. Se også nabovisualisering C 

i kapitel 5, hvor der er visualiseret fra nabobolig 19, Sdr. 
Hovstræde 2.
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1414 Nærzone. Eksisterende forhold, Motorvej E47 /55. Ud-
sigt ved Sydmotorvejens afkørsel 39 set fra Næstvedvej. 

Landskabet er præget af infrastrukturanlæggene og høj-
spændingsledninger som passerer området.
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14Nærzone. Visualisering, Motorvej E47/55. Ud-
sigt fra Næstvedvej ved af-/tilkørsel 39 til Syd-
motorvejen. Afstanden til nærmeste vindmøl-

le er cirka 2,4 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med 
hvidt for at få dem til at fremtræde tydeligere mod himlen, 

i virkeligheden vil de have en mere grå nuance i det på-
gældende vejr og tidspunkt på dagen. Møllernes rotorer 
ses tydeligt over terræn og bevoksning, og det er let at af-
læse opstillingsmønstret trods slørende bevoksning. Det 
er vurderet at vindmøllerne ikke er distraherende for tra-

fikken som skal køre på motorvejen i nordgående retning, 
men at vindmøllerne forstærker det tekniske præg i områ-
det.
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15

Tre eksisterende vindmøller 
ved St. Røttinge

15 Nærzone. Eksisterende forhold, Karlshøj. Hovedvejen 
151 Karlshøj gennemskærer landskabet omkring vind-

mølleområdet i en ret linje fra Stavnstrup i nord til Ør-
slev i syd. Her ved Brøderup Ungdomsskole i det sydlige Karls-
høj er der lang sigt langs hovedvejen mod syd. Fotostandpunktet 

ligger cirka 35 meter højere i terrænet end vindmølleområdet, og 
terrænet falder mod syd fra dette punkt. De eksisterende vindmøl-
ler ved St. Røttinge ses akkurat over bevoksningen, og er tegnet 
mørkt op for at tydeliggøre deres placering. Afstanden til eksiste-
rende møller er cirka 3,3 kilometer.
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Tre nye vindmøller ved St. Røttinge

Nærzone. Visualisering, Karlshøj. Udsigt fra 
Hovedvejen syd for Karlshøj. Afstanden til nær-

meste vindmølle er cirka 4,2 kilometer. Vingerne 
på to af de tre nye vindmøller ved St. Røttinge ses i hori-
sonten. Møllerne er tegnet mørkt op for at tydeliggøre de-

res placering, og den sidste mølle er tegnet op med rødt, 
da den ellers skjules helt af bevoksningen. De nye vind-
møller opleves væsentligt større end de eksisterende. Det 
er vurderet, at vindmøllerne ikke er distraherende for tra-
fikken, og at møllerne ikke generer det lange kig langs ho-

15 vedvejen. Længere mod syd ad Hovedvejen skærmes ud-
sigten mod vindmølleområdet på tilsvarende vis af bebyg-
gelse og bevoksning.
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Nærzone. Eksisterende forhold, Snesere Kirke. Ople-
velsen af Snesere Kirke i landskabet set fra Åside mod 
sydvest. Herfra kan man ikke se de eksisterende vind-

møller ved St. Røttinge som skjules af terrænet, mens den eksiste-
rende mølle på Øslingeskov Bakke er skjult dels af terræn, dels af 

bevoksning. Kirken har en markant placering i landskabet set fra 
flere standpunkter mod nordvest.

16

16
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Vingerne fra de nye 
vindmøller ved St. Røttinge

16Nærzone. Visualisering Snesere Kirke. Ud-
sigt fra Åside mod Snesere Kirke. Afstanden til 
nærmeste nye vindmølle er cirka 3,5 kilometer. 

Vindmøllernes rotorer vil opleves på tværs af opstillings-
rækken, og vingerne vil visuelt filtre sammen, mens de ro-

terer med navene i horisontlinjen. Dette syn vil forstyrre 
landskabsoplevelsen i nogen grad, uden at der er tale om 
en væsentlig uheldig påvirkning af kirkens fremtoning som 
monument i landskabet.
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17

Eksisterende vindmølle på 
Øslingeskov Bakke

17 Mellemzone. Eksisterende forhold, Sydmotorvejen v. 
Engelstrup. Udsigt fra Sydmotorvejen på bro over Lun-

den. Motorvejen har over en længere strækning retning 
mod vindmølleområdet, og i horisonten til højre i billedet ses den 
lille eksisterende vindmølle som står på Øslingeskov Bakke. Fra 

dette punkt befinder man sig 75 meter over havets overflade, og 
terrænet er faldende ned mod vindmølleområdet. Landskabets 
skala er middel og det mest sårbare fra dette fotopunkt er det lan-
ge kig langs motorvejen.

Visualiseringer i mellemzone
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Tre nye vindmøller ved 
St. Røttinge

17 Mellemzone. Visualisering, Sydmotorvejen 
v Engelstrup. Visualisering mod syd fra mo-

torvejsbro over Lunden. Afstanden til nærmeste 
vindmølle er cirka 4,9 kilometer. Vindmøllernes rotorer 
ses bag bevoksningen langs motorvejen, og vurderes ik-

ke at være distraherende for trafikken da de står i god af-
stand til motorvejens sigtelinje. Afhængigt af omfanget af 
bevoksningen vil rotorerne være mere eller mindre synlige 
på motorvejsstrækningen. Samspillet med den eksisteren-
de vindmøller er ubetydeligt fra denne vinkel.
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18

Nysø Slot

18 Mellemzone. Eksisterende forhold, Præstø Havn. Ud-
sigt mod nordvest over det inderste af Præstø Fjord mod 
Nysø Slot. Slottet skjules næsten af den løvløse bevoks-

ning. Det bagvedliggende landskab ligger lavt i terrænet, og der er 
ikke sigt til det stigende terræn omkring vindmølleområdet. Land-

skabsoplevelsen er her uforstyrret af tekniske anlæg, ud over ele-
menter tilknyttet fiskeriet.
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Tre nye vindmøller ved St. Røttinge

18 Mellemzone. Visualisering, Præstø Havn.  Vi-
sualisering mod nordvest over det inderste af 
Præstø Havn. Afstanden til nærmeste vindmøl-

le er cirka 5,3 km. Vindmøllerne er tegnet op foran byg-
ninger og bevoksning, så det er muligt at se deres place-

ring. Man kan eventuelt se vingespidser rotere over be-
voksningen til højre for slottet. Efter løvspring vil det væ-
re endnu mere begrænset, hvad man kan se. Vindmøller-
nes visuelle påvirkning af landskabet fra dette sted vurde-
res at være ubetydelig.
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19
Mellemzone - Beldringe Kirke. Eksisterende forhold 
set fra Bellevuevej  mod Beldringe Kirke. Kirken lig-
ger på grænsen til Risby Ådal, og terrænet hæver sig i 

baggrunden mod nordvest. Landskabets skala omkring den mar-

kant beliggende kirke er lille, men større i det bagvedliggende 
landskab. Afstanden fra fotopunktet til kirken er cirka 130 meter.19
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Tre nye vindmøller ved 
St. Røttinge

19 Mellemzone. Visualisering, Beldringe Kir-
ke. Visualisering fra Bellevuevej mod Beldrin-
ge Kirke. Afstanden til nærmeste vindmølle er 

cirka 4,7 kilometer. Rotorerne på de tre vindmøller ved 
St. Røttinge kan akkurat skimtes bag bevoksningen, og de 

vil efter løvspring sløres endnu mere. Det er vurderet, at 
vindmøllerne har en ubetydelig visuel påvirkning af kir-
ken, som stadig vil opleves markant i landskabet. Det er 
vurderet, at udsigten fra selve kirkegården påvirkes i end-
nu mindre grad af de nye vindmøller, idet den ligger lave-

re i terrænet end fotostandpunktet for denne visualisering. 
Påvirkningen er vurderet til at være uden betydning for 
kirkelige handlinger.
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2020 risonten til højder over 100 m. Skalaen er stor, og fabrikken i Bår-
se sætter sit præg på horisonten, og de eksisterende vindmøller 
ved St. Røttinge, underordnet sig denne, rent skalamæssigt. De 
eksisterende møller er tegnet op med hvidt for at tydeliggøre de-
res placering.

Mellemzone. Eksisterende forhold, Hovedvejen. Ud-
sigt mod vindmølleområdet fra rute 151, Hovedvejen. 
Fotostandpunktet ligger nær grænsen til tunneldalen 

omkring Risby Å, og det er tydeligt at se terrænet falder i bille-
dets mellemgrund. I baggrunden ser man terrænet hæve sig i ho-

Foderstoffabrikken i Bårse

Eksisterende vindmøller 
ved St. Røttinge

Eksisterende vindmølle på 
Øslingeskov Bakke
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20 Mellemzone. Visualisering, Hovedvejen. Vi-
sualisering fra Hovedvejen mod nord-nord-
øst. Afstanden til nærmeste nye vindmølle ved 

St. Røttinge er 5,2 kilometer. De tre vindmøller ved St. Rø-
ttinge opleves tydeligt i landskabet, hvis tekniske præg 

øges. Opstillingsmønstret er let aflæseligt. Møllerne ople-
ves væsentligt større end de eksisterende, og fabrikken i 
Bårse underordner sig størrelsesmæssigt. På dette billede 
er de nye vindmøller tegnet op med hvidt, for at få dem til 
at fremstå tydeligere mod himlen. Det er vurderet at møl-

lerne påvirker oplevelsen af terrænforskelle og landska-
bets skala, hvis størrelse nedtones.

95



21

Teglværket i Gl. Lundby

21Mellemzone. Eksisterende forhold, Lundby. Lund-
by ligger i mellemzonen sydvest for vindmølleområdet. 
Terrænet hæver sig mellem Lundby og Risby Skov, for 

så at falde igen ved Risby Ådal, og stige igen nord for Bårse. Ter-
ræn og bevoksning skærmer således for direkte sigt til vindmølle-

området. I billedet ses skorstenen på Teglværket i Gl. Lundby, og 
højspændingsledninger som passerer området.
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Tre nye vindmøller ved St. Røttinge

21Mellemzone. Visualisering, Lundby. Udsigt 
mod nordøst fra Lundby Hovedgade i udkan-
ten af Lundby. Afstanden til nærmeste vindmøl-

le er cirka 6,3 kilometer. Vindmøllerne er tegnet hvidt op, 
for at tydeliggøre deres placering. Vindmøllernes visuelle 

påvirkning af landskabsbilledet her er begrænset, men de 
roterende vinger vil virke en smule forstyrrende over be-
voksningen i horisonten.
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22

Kirken i Hammer

22Mellemzone. Eksisterende forhold, Stejlebanke. Ud-
sigt fra mindre højdepunkt på Vordingborg Lande-
vej ved Stejlebanke nær Dybsø Fjord. I højden troner 

Hammer Kirke, og man kan se, at landskabet hæver sig her og 
skærmer for lang sigt mod vindmølleområdet. Landskabets skala 

er stor, og den passerende højspændingsledning er ikke domine-
rende for oplevelsen af landskabet.
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Tre nye vindmøller ved 
St. Røttinge

22 Mellemzone. Visualisering, Stejlebanke. Ud-
sigt fra Vordingborg Landevej ved Stejlebanke. 
Afstanden til nærmeste vindmølle ved St. Røt-

tinge er cirka 8,9 kilometer. Vindmøllerne er tegnet mørkt 
op for at tydeliggøre deres fremtoning mod himlen. Na-

vene på de eksisterende vindmøller kommer lige akkurat 
over horisonten. Vingerne vil kunne ses rotere side om si-
de med tårnet på Hammer Kirke, hvis funktion som pejle-
mærke i landskabet udfordres af møllevingerne, uden at 
det er vurderet som en væsentlig gene.
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23

Eksisterende vindmøller ved St. 
Røttinge og Snesere

23 Fjernzone. Eksisterende forhold, Roneklint Skanse. 
Udsigt over Natura-2000-områderne Maderne, Fed-
det og Præstø Fjord set mod vest fra Roneklint Skan-

se. I horisonten ses de tre eksisterende vindmøller ved St. Røttin-
ge, som bliver taget ned, samt den lille vindmølle på Øslingeskov 

Bakke. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle er over 11 
kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med mørkegråt for at tyde-
liggøre deres placering. Landskabets skala er stor og udsigten er 
sårbar overfor skærmende elementer, som kan forhindre det lan-
ge sigt over fjorden.

Visualiseringer i fjernzone
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Tilbageblivende eksisterende 
vindmølle ved Snesere

Tre nye vindmøller 
ved St. Røttinge

23 Fjernzone. Visualisering, Roneklint Skanse. 
Udsigt mod vest fra Roneklint Skanse. Afstan-
den til nærmeste nye vindmølle er cirka 10,3 

km. De gamle vindmøller ved St. Røttinge er taget ned, og 
de nye vindmøller er tegnet op med mørkegråt for at tyde-

liggøre deres placering. Vindmøllerne opleves harmoni-
ske i horisonten, men væsentlig større end de eksisterende 
møller. Opstillingsmønstret er let aflæseligt, og rotorerne 
kommer fri af horisonten. Det lange frie kig over fjorden 
forstyrres ikke, men det uforstyrrede fjordlandskab påvir-

kes i uheldig grad af de nye vindmøller, som giver hori-
sonten et teknisk præg.
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24

Skorsten på 
foderstoffabrikken i Bårse

24 Fjernzone. Eksisterende forhold, Mern. Udsigt over 
landskabet vest for Gl. Præstøvej nord for Mern. Af-
standen til foderstoffabrikken i Bårse er cirka 9,6 km.
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Tre nye vindmøller 
ved St. Røttinge

24 Fjernzone. Visualisering, Mern. Udsigt mod 
nordvest fra Gl. Præstøvej i den nordlige del af 
Mern. Afstanden til nærmeste vindmølle ved St. 

Røttinge er cirka 11,5 km. Vindmøllernes rotorer kommer 
ikke helt fri af horisonten, som påvirkes i nogen grad og 

får et mere teknisk præg, uden at dette udgør et væsentligt 
problem. Møllerne er tegnet op med hvidt for at tydeliggø-
re deres placering. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke 
er væsentligt forstyrrende for oplevelsen af landskabet.

103



4.4 Samlet vurdering og konklusion af landskabspåvirkningen

Bevoksningen i området, i form af alléer og leven-
de hegn, opdeler den opdyrkede flade i mindre parcel-
ler, og kan skjule dele af vindmøllerne afhængigt af 
betragtningspunkt og bevoksningens beskaffenhed. Se 
visualiseringer nr. 1 og 5. Særligt bevoksningen langs 
Hovedvejen forhindrer kig til mølleområdet på et langt 
stykke af vejen. 

Nærmeste byer
Det er undersøgt om vindmøllerne er synlige set fra 
byer og landsbyer inden for mølleområdets nærzone. 

St. Røttinge ligger meget nær vindmølleområdet, og 
en del af boligerne i landsbyen ligger mindre end en km 
fra de nye vindmøller. Se mere under nabobeskrivelser 
i kapitel 5. Fra landsbyens yderkant i retning af møller-
ne er der direkte sigt mod vindmøllerne fra standpunk-
ter, hvor bevoksningen ikke skjuler dele heraf. Møller-
ne fremstår store og dominerende i landskabet, når de 
opleves fra så kort afstand. Se visualisering 1 og nabo-
visualisering B i kapitel 5.

Udsigten fra Snesere mod vindmølleområdet skær-
mes delvist af Øslingeskov Bakke. Den sydligste del af 
byen ligger lavt i terrænet og dele af yderkanten i ret-
ning af vindmølleområdet er skærmet af bevoksning. 
Hvor der er frit udsyn over landskabet, vil man kunne 
se vindmøllernes rotorer over bakken. Se visualisering 
2. Øst for Snesere er der udsyn over blandt andet Sne-
sere Sø fra Brøderupvej. Herfra opleves de nye vind-
møller ikke væsentligt større end de eksisterende, da 
afstanden til de nye er omtrent dobbelt så lang. 

Tappernøjes sydlige afgrænsning mod vindmølleom-
rådet ligger lavt i terrænet ned mod Hulebæk og er af-
skærmet af bevoksning omkring åen. Se visualisering 
nr. 3. Længere mod nord kommer man op i terrænet, og 
vil kunne se dele af vindmøllernes vinger over hustage 
og bevoksning  samt fra 1. sale uden væsentlig gene. 

Brøderup ligger højere i terrænet, og fra den sydli-
ge del kan man se de eksisterende møller ved St. Røt-
tinge. Fra Brøderupvej er der udsigt over den østligste 
del af byen, hvor vindmøllerne vil give landskabsop-
levelsen et øget teknisk præg, og vil reducere skalaen. 
Se visualisering 4.

Bårse by ligger cirka 10 meter lavere i terrænet end 
vindmølleområdet. Fra den nordligste del af byen vil 
man kunne se møllerne fra Sneserevej, hvorfra de op-
leves væsentligt større end de eksisterende. Se visuali-
sering 5. Fra den lavereliggende del af byen vil møller-
nes vinger kunne ses over hustage og bevoksning, hvor 
disse ikke skærmer helt. Se visualisering 14

Generelt er det vurderet, at den eksisterende bevoks-
ning og husene i byerne mere eller mindre reducerer 
den visuelle påvirkning fra vindmølleanlægget, men 
i de områder af byerne, som ligger ud imod vindmøl-
leområdet, vil de tre vindmøller i større omfang blive 
synlige og dermed medføre en visuel påvirkning. 

I mellemzonen er der visualiseret fra Præstø og Lund-
by, og det er vurderet, at den visuelle påvirkning af by-
områderne her er begrænset. I fjernzonen er der visua-
liseret fra Sallerup og udkanten af Ørslev, hvor der har 
vist sig ikke at være sigt af vindmøllerne. Fra Mern 
vil der være begrænset sigt af møllerne. Se visualise-
ring 24. 

Fra Næstved vil der være begrænset sigt mod møl-
lerne på grund af den Sydsjællandske højderyg. Der er 
lavet flere visualiseringer fra Mogenstrup Ås og Mu-
kebakken, som viser at der ikke vil være sigt af møl-
lerne. Se punkter for visualiseringer som ikke er med-
taget i rapporten på kort 4.7.

Tekniske anlæg
Nærområdet til vindmøllerne er delvist præget af tek-
niske elementer som eksisterende vindmøller, motor-
vej og fabrikken i Bårse. De nye vindmøller vil forstær-
ke det tekniske præg, og i kraft af deres størrelse vil de 
imidlertid skille sig ud, som de mest markante tekniske 
elementer i området. Se visualiseringer 6, 9, 10 og 20.

På baggrund af landskabsanalysen og visualiseringer-
ne er det vurderet, hvordan de planlagte vindmøller ved 
St. Røttinge vil påvirke det omkringliggende landskab.

Landskab
Landskabet omkring vindmølleområdet er komplekst 
som følge af isens bearbejdning. Selve vindmølleom-
rådet ligger på et forholdsvist jævnt plateau, men omgi-
velserne er præget af terrænbevægelser, som flere ste-
der skærmer for direkte sigt mod vindmølleområdet 
og det omkringliggende landskab. Se visualisering 11 
og 16. Omvendt skaber terrænet også mulighed for ud-
sigtspunkter, hvorfra møllerne kan opleves markante. 
Se visualisering 6 og 7. 

Terrænbevægelserne har betydning for møllernes 
synlighed, og særligt den Sydsjællandske højderyg 
skærmer delvist for møllernes synlighed fra kystom-
råderne ved Dybsø Fjord. Terrænet umiddelbart øst for 
vindmølleområdet falder mod kysten til Præstø Fjord 
og terrænforskellene påvirker møllernes synlighed. Det 
store bakkeparti i vindmøllernes nordlige mellemzo-
ne fremstår markant i landskabet, og påvirkes fra fle-
re betragtningspunkter af vindmøllernes vertikale ud-
bredelse. Bakkepartiet kommer til at fremstå mindre 
markant, og højdeforskellene skrumper. Se visualise-
ringer nr. 7 og 12.

Der er lavet visualisering fra Sallerup i den sydvest-
lige fjernzone som viser at den Sydsjællandske højde-
ryg skærme for sigt mod møllerne, som ikke er synli-
ge herfra. Visualiseringen er ikke vist i rapporten. Se 
fotostandpunkt markeret på på kort 4.7.

 I kystområderne ved Dybsø er vindmøllerne synli-
ge fra højdepunkter og over Præstø Fjord ved sigt over 
åbent vand. Møllernes visuelle påvirkning af kystland-
skaberne er begrænset fra disse områder. Se visualise-
ring 22 og 23.
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Møllerne vil kunne ses fra motorvejen og Hovedve-
jen på steder hvor terræn og bevoksning ikke skærmer 
for sigten, men der er ikke fundet betragtningspunk-
ter, hvor vindmøllerne vil være distraherende for tra-
fikken. Se visualisering 11-15.

De tre eksisterende vindmøller ved St. Røttinge ta-
ges ned før de nye vindmøller sættes op, og samspillet 
med den lille mølle på Øslingeskov Bakke (foto 4.1), 
vurderes ikke at være et problem. Der er stor design- 
og størrelsesmæssige forskelle på de to mølletyper, og 
vindmøllerne ved St. Røttinge vil fremstå som et sær-
skilt og entydigt anlæg. 

Kulturhistoriske interesser
Det kulturhistoriske spor som Christian d. IV's vildt-
banegrøft sætter i området, påvirkes ikke fysisk af de 
nye vindmøller, som dog er visuelt dominerende uden 
at det vurderes som et væsentligt problem. Se foto 4.5.

Det er undersøgt om de planlagte vindmøller ved St. 
Røttinge respekterer kirkeomgivelserne omkring Sne-
sere, Bårse og Beldringe Kirker, og om de tre vindmøl-
ler vil forstyrre oplevelsen af disse kirker som kultur-
historiske elementer i landskabet. 

Der er ikke registreret væsentlige indsigtslinjer til 
kirkerne, hvor oplevelsen af kirkerne bliver generet 
af vindmøllerne, men nordvest for Snesere Kirke kan 
vindmøllernes vinger opleves forstyrrende i nogen grad. 
Se visualisering 16 og 19. Der vil ikke være sigt af møl-
lerne fra standpunkter på kirkegårdene i Bårse og Sne-
sere, som ligger nærmest vindmølleområdet. Se foto 
4.6 og 4.8. Oplevelsen af Hammer Kirke i landskabet 
påvirkes af møllernes rotorer set fra Stejlebanke, visu-
alisering 22.

Der er flere jord- og stendiger i området, som er be-
skyttet i henhold til Museumsloven. Særligt i forbin-
delse med adgangsvejen Engelholmvej skal man være 
opmærksom på ikke at beskadige digerne. Såfremt et 
dige beskadiges under anlægsarbejdet, skal det retable-
res. Der er gjort flere fund af fortidsminder i området, 
og Næstved Museum vurderer, at der er stor risiko for 

at støde på nye fund ved anlægsarbejde. Der anbefales 
en forundersøgelse, før anlægsarbejdet påbegyndes.

Rekreative interesser
De rekreative interesser i området knytter sig primært 
til stisystemer og kystområderne omkring Præstø Fjord. 
Fjord-til-Fjord Naturstien, vil passerer området ad Sdr. 
Hovstræde og Sneserevej. Her vil møllerne opleves mar-
kante. Se visualisering 5 og 13. Der er visualiseret fra 
Sjolte Strandhuse, og møllerne vil ikke være synlige fra 
denne del af kystlandskabet. Fra Feddet og Roneklint 
Skanse vil vindmøllernes rotorer kunne ses ved lang 
sigt over vand, og de vil opleves markante i horisonten, 
uden at være væsentligt forstyrrende for landskabsop-
levelserne. Se foto 4.10 og visualisering 23.

Landskabets karakter
Landskabets karakter som opdyrket landbrugsland op-
delt af levende hegn, vil ikke forandre sig ved opstillin-
gen af de nye vindmøller. Det tekniske præg vil forstær-
kes, og de nye vindmøller vil få en funktion som pej-
lemærker i landskabet. Landskabets store skala påvir-
kes af de store vindmøller, som får det store bakkepar-
ti mod nord til at fremstå mindre markant i landskabet.

Synlighed 
Vindmøllerne vil være store og dominerende, når de op-
leves tæt på. Det er store elementer, som vil være synlige 
i et landskab, der er præget af landbrug med åbne mar-
ker og spredt bevoksning i form af læhegn og mindre 
bevoksninger - en landskabstype der erfaringsmæssigt 
er velegnet til store vindmøller. Jo længere man bevæ-
ger sig væk fra møllerne, des mere vil den visuelle do-
minans aftage, og flere steder vil terræn skjule for di-
rekte sigt til vindmølleområdet. Møllernes opstillings-
mønster, tre på stribe, er letopfatteligt og fremstår har-
monisk i landskabet. 

Harmoniforhold
Det er vedtaget at vindmøller ved St. Røttinge kan ha-
ve et harmoniforhold større end 17 % , beroende på en 
konkret vurdering.  Vindmøllernes rotorer vil i mange 
tilfælde være fri af horisonten, se visualiseringer nr. 5 
og 7, og der er ikke fundet tilfælde, hvor den store ro-
tor udgør et væsentligt visuelt problem. På foto 4.14 og 
4.15 sammenlignes visualiseringer af vindmøller med 
en rotor på 113 henholdvis 117 m. Den største forskel 
er nacellernes udformning, og det vurderes at størrel-
sesforskellen ikke har visuel betydning.

Konklusion
Ud fra analyse og visualiseringer er det vurderet, at 
de nye vindmøller ved St. Røttinge kan opstilles uden 
at komme i væsentlige visuelle konflikter med vigtige 
landskabselementer. De tre vindmøller vil fremstå som 
et entydigt og harmonisk anlæg.

Landskabet i vindmølleområdet er robust nok til de 
store vindmøller, og den store skala i området kan ge-
nerelt tage imod store vertikale elementer. Terrænfor-
skellene til det store bakkeparti mod nord opleves imid-
lertid mindre markant, når møllerne visualiseres i for-
grunden. Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke i 
væsentlig grad forstyrrer oplevelsen af kystlandskabet. 

Set fra udkanten af bebyggelserne i nærzonen er det 
vurderet, at de tre vindmøller vil fremstå markante og 
visuelt virke store og dominerende i forhold til de øv-
rige elementer i landskabet, men generelt er det vurde-
ret, at terræn og eksisterende bevoksning og bygnin-
ger i flere tilfælde vil reducere den visuelle påvirkning.

De tre nye vindmøller vil øge landskabets tekniske 
præg, og vil blive det mest markante tekniske element 
i området. 

Der er ikke fundet uheldige konflikter med kultur-
historiske eller rekreative interesser i området, selv-
om vindmøllerne kan opleves i samspil med kirker-
ne i nærzonen. 
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Luftf

Tabel 5.1 Forhold for naboboliger inden for 1 km 
fra møllerne

Antal boliger som nedlægges 1

Afstand til nærmeste bolig, meter 600

Nærmeste nabobolig, nr. 23

Antal fritliggende boliger inden for 1000 meter 10

Antal boliger i støjfølsomme områder inden for 
1000 meter 13

Antal fritliggende boliger, som teoretisk vil blive 
påvirket med over 42 dB(A) ved 8 m/s vind 0

Antal fritliggende boliger, som teoretisk vil blive 
påvirket med over 40 dB(A) ved 6 m/s vind 0

Antal boliger i støjfølsomme områder, som 
teoretisk vil blive påvirket med over 37 dB(A) 
ved 8 m/s vind

0

Antal boliger i støjfølsomme områder, som 
teoretisk vil blive påvirket med over 35 dB(A) 
ved 6 m/s vind

12

Skyggekast udendørs. Antal fritliggende boliger, 
som teoretisk vil få over 10 timer pr år 6

Skyggekast indendørs. Antal fritliggende 
boliger, som teoretisk vil få over 10 timer pr år 5

Ved valg af møllen med 113 meter rotor er minimumsafstanden 596 
meter. Med 117 meter rotor er minimumsafstanden 600 meter
Reference /1 – 5/

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger
Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den vi-
suelle påvirkning ved nabobeboelser med de eksisterende 
bygninger og den eksisterende bevoksning. Til brug for 
vurderingen er der foretaget en visualisering af de kom-
mende forhold set fra fire af nabobeboelserne inden for en 
kilometers afstand af vindmøllerne. Afsnit 5.2 gennem-
går støjpåvirkningen, og afsnit 5.3 behandler skyggeka-
stet ved nabobeboelse og reflekser. Endelig vurderer ka-
pitlet de samlede miljøkonsekvenser ved nabobeboelser 
i afsnit 5.4. Se tabel 5.1 for en oversigt over de forhold, 
som kapitel 5 behandler.

5.1 Visuel påvirkning
Afstande til naboboliger
Da vi her vurderer vindmøller, der er 149 meter høje, 
har vi valgt at belyse forholdene for naboboliger i af-
standen op til en kilometer. 

Inden for en kilometers afstand fra vindmøllerne 
finder man 11 boliger i det åbne land, hvoraf en bli-
ver nedlagt og 13 boliger i boligområdet St. Røttinge 
landsby. Se kort 5.1. 

I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden 
mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være 
minimum fire gange vindmøllens totalhøjde målt fra 
ydersiden af vindmøllens tårn til nærmeste mur eller 
hjørne på beboelsen. Det betyder, at afstanden til na-
boboliger for en mølle med en totalhøjde på 149 meter 
skal være 596 meter. Det er opfyldt for alle naboboliger. 

Nærmeste naboboliger er nabobolig 23 mod vest på 
Sneserevej som ligger 600 meter fra nærmeste mølle 
og nabobolig 16 på Hovedvejen mod øst som ligger 611 
meter fra nærmeste mølle. Se tabel 5.2.

Tabel 5.2 Afstande til naboboliger under 1 km
Naboer Afstand til nærmeste 

mølle, meter
Nabobolig 1, St. Røttingevej 5 814

Nabobolig 2, St. Røttingevej 7A 828

Nabobolig 3, St. Røttingevej 7B 840

Nabobolig 4, St. Røttingevej 9 856

Nabobolig 5, St. Røttingevej 22 863

Nabobolig 6, St. Røttingevej 20 900

Nabobolig 7, St. Røttingevej 16 954

Nabobolig 8, St. Røttingevej 3 902

Nabobolig 9, Muldbjergvej 2 944

Nabobolig 10, Muldbjergvej 4 933

Nabobolig 11, St. Røttingevej 1 967

Nabobolig 12, Muldbjergvej 6 889

Nabobolig 13, Muldbjergvej 8 929

Nabobolig 14, Hovedvejen 109 643

Nabobolig 15, Hovedvejen 111 679

Nabobolig 16, Hovedvejen 102 611

Nabobolig 17, Hovedvejen 104 680

Nabobolig 18, Søndre Hovstræde 3 846

Nabobolig 19, Søndre Hovstræde 2 844

Nabobolig 20, Sneserevej 28 881

Nabobolig 21, Sneserevej 30 768
Nabobolig 22, Bårsevej 28 906

Nabobolig 23, Sneserevej 32 600
Ved valg af møllen med 113 meter rotor er minimumsafstanden 
596 meter. Med 117 meter rotor er minimumsafstanden 600 meter. 
Reference /1/

106



Kort 5.1 Naboboliger

Ny vindmølle med nummer

1 kilometer afstandslinje

Nabobolig med nummer8

Fotopil til nabovisualisering

Støjfølsom arealanvendelse

A

B

A

C

Kort 5.1a Naboboliger i St. Røttinge. Udsnit af stort kort.

D

Eksisterende vindmølle, nedtages 
i forbindelse med projektet
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Luftfoto 5.2  Nabobolig 2 og 3, St. Røttingevej 7A og 7B

Foto 5.3  Nabobolig 3, foto mod nordvestFoto 5.2  Nabobolig 2, foto mod nordvest

For støjberegninger for udendørs opholdsarealer er 
afstanden mellem mølle og beregningspunkt målt til 
et punkt, der skal ligge inden for matriklen og kan lig-
ge op til 15 meter fra boligen i retning mod møllerne. 
Punkterne for udendørs støjberegning har derfor min-
dre afstand til vindmøllerne end de afstande, der er an-
ført i tabel 5.2. Det samme er tilfældet for beregning af 
udendørs skyggekast, mens lavfrekvent støj er beregnet 
i boligens nærmeste punkt til vindmøllerne. 

Naboboliger
I det følgende er der givet en kort beskrivelse af nabo-
beboelsernes beliggenhed og orientering i forhold til 
vindmølleområdet med henblik på at vurdere vindmøl-
lernes visuelle påvirkning. Vurderingen af den visuel-
le påvirkning anvendes også i afsnit 5.3 ved vurderin-
gen af omfanget af skyggekast. Boligerne er nummere-
rede, og numrene fremgår af kort 5.1, 5.1a og tabel 5.2. 

Der er vist et foto og et luftfoto af hver ejendom. På 
luftfotoet er der angivet en række numre, som viser 
hvorfra beregninger af afstand, støj og skyggekast er 
foretaget. Punkt 1 er beregningspunkt for afstand og 
lavfrekvent støj. Punkt 2 er beregningspunktet for in-
dendørs skyggekast, punkt 4 for udendørs skyggekast 
og punkt 3 er beregningspunktet for støjberegningen.

Foto 5.1 Nabobolig 1, St. Røttingevej 5, fra haven mod nord.

Luftfoto 5.1  Nabobolig 1, St. Røttingevej 5
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Foto 5.4  Nabobolig 4, foto mod sydøst

Foto 5.5  Nabobolig 5, foto mod nord

Luftfoto 5.3  Nabobolig 4, St. Røttingevej 9

Luftfoto 5.5  Nabobolig 6, St. Røttingevej 20.

Nabobolig 1, St. Røttingevej 5 er en landbrugsejen-
dom nordøst for møllerne, med nord/syd-vendt bebo-
else med terrasse ud for den østvendte facade og ha-
ve med opholdsarealer mod syd og øst. De mange byg-
ninger tæt på beboelsen, de store træer og bevoksnin-
gen i haven vil dække for udsigten til vindmøllerne 
set fra beboelsesbygningen, men måske vil møllerne 
kunne ses fra vinduerne i den sydvendte gavl i vinter-
halvåret, hvor der ikke er løv på træerne. I den åbne 
del af haven længst mod syd, hvor der er en bålplads, 
vil der være udsyn til møllerne over levende hegn. Af-
standen til den nærmeste mølle er 814 meter. Se luft-
foto 5.1 og foto 5.1.

Nabobolig 2, St. Røttingevej 7A. Øst/vest-vendt hus 
nord for møllerne med have og opholdsarealer mod syd 
i retning af møllerne. Huset er til alle sider omgivet af 
tæt, høj bevoksning eller bygninger. Den sydligste møl-
le vil måske kunne ses over det levende hegn mod syd. 
Afstanden til nærmeste mølle er 828 meter. Se luftfo-
to 5.2 og foto 5.2.

Nabobolig 3, St. Røttingevej 7B, nordnordøst/syd-
sydvest-vendt hus med have mod syd, øst og vest. Ha-
vens primære opholdsarealer ligger ved husets vestside. 
Der er høj og tæt bevoksning mod vest og sydvest, som 
skærmer mod udsigten til mølleområdet. Fra den syd-
vendte gavl skærmer bygninger ved nabobolig 2 mod 
udsynet til området. Afstanden til nærmeste mølle er 
840 meter Se luftfoto 5.2 og foto 5.3.

Nabobolig 4, St. Røttingevej 9. Nordnordvest/sydsyd-
øst-vendt hus i udkanten af St. Røttinge med opholds-
areal og have mod sydøst. Der er høj og tæt bevoks-
ning mod syd, som skærmer mod udsigten til møller-
ne, som næppe kan ses fra boligen eller haven, hver-
ken sommer eller vinter. Afstanden til nærmeste møl-
le er 856 meter. Se luftfoto 5.3 og foto 5.4.

Nabobolig 5, St. Røttingevej 22. Hus orienteret mod 
alle verdenshjørner med gavl mod sydvest og kvist 
mod syd i retning mod mølleområdet. Vindmøller-
ne vil sandsynligvis kunne ses over eller gennem træ-
er og bygninger fra vinduer på 1. sal mod sydvest. Af-
standen til nærmeste mølle er 863 meter. Se luftfoto 
5.4 og foto 5.5. Foto 5.6  Nabobolig 6, foto mod nordøst.

Luftfoto 5.4  Nabobolig 5, st. Røttingevej 22
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Foto 5.10 Nabobolig 10, fotograferet mod sydvest, 

Foto 5.9 Nabobolig 9, fotograferet mod nordvest, 

Foto 5.7 Nabobolig 7, foto mod øst. Foto 5.8 Nabobolig 8, fotograferet mod sydvest 

Luftfoto 5.7 Nabobolig 8, St. Røttingevej 3. 

Nabobolig 6, St. Røttingevej 20. Landbrugsejendom 
med øst/vest-vendt beboelse og terrasse og have mod 
syd. Mod syd er der en lav hæk og enkelte store træer. 
Huset ligger højt i terrænet og fra de sydvendte vindu-
er og fra terrassen vil møllerne formentlig kunne ses 
delvist gennem bevoksning eller over bygninger mod 
sydvest, især når der ikke er løv på træerne. Afstanden 
til nærmeste mølle er 900 meter. Se luftfoto 5.5 og fo-
to 5.6 samt visualisering A.

Nabobolig 7, St. Røttingevej 16. Landbrugsejendom 
med øst/vest-vendt beboelse og have med opholdarealer 

Luftfoto 5.6 Nabobolig 7, St. Røttingevej 16. 

mod øst. Vindmøllerne vil næppe kunne ses fra ha-
ven, hvor store træer og bevoksning mod syd skær-
mer mod udsigten i retning af vindmølleområdet. 

Fra husets sydvendte facade vil den sydligste af 
vindmøllerne måske kunne ses delvist i vinterhalv-
året, hvor der ikke er løv på træerne. Afstanden til 
nærmeste vindmølle er 954 meter. Se luftfoto 5.6 og 
foto 5.7.

Nabobolig 8, St. Røttingevej 3. Øst/vest-vendt hus 
med terrasser langs sydfacaden og have mod syd. Byg-
ninger og høj og tæt bevoksning skærmer mod udsigten 

mod sydvest og mølleområdet, og de vil næppe kunne 
ses fra beboelsen eller fra terrassen. Afstanden til nær-
meste mølle er 902 meter. Se luftfoto 5.7 og foto 5.8.

Nabobolig 9, Muldbjergvej 2. Nord/syd-vendt hus 
med have og opholdsarealer mod vest. Nabohuset, hø-
je træer og anden bevoksning tæt på huset skærmer 
for udsigten mod syd og sydvest, og møllerne vil næp-
pe kunne ses fra terrassen og haven. Det kan dog ikke 
udelukkes, at en eller to møller kan ses fra 1. sals vin-
due i den sydvendte gavl. Afstanden til nærmeste møl-
le er 944 meter. Se luftfoto 5.8 og foto 5.9.
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Luftfoto 5.9 Nabobolig 11, St. Røttingevej 1. 

Nabobolig 12

Foto 5.12 Nabobolig 12 fotograferet fra åbning i den sydli-
ge del af haven.

Foto 5.11 Nabobolig 11 fotograferet fra St. Røttingevej 
mod vest, 

Luftfoto 5.8 Nabobolig 9 og 10, Muldbjergvej 2 og 4. 

Luftfoto 5.10 Nabobolig 12, Muldbjergvej 6. 

af høj tæt bevoksning eller store bygninger. Det vurde-
res, at møllerne ikke vil kunne ses fra nogen steder i bo-
ligen eller fra den nordvendte have. Afstanden til nær-
meste mølle er 967 meter. Se luftfoto 5.9 og foto 5.11.

Nabobolig 12, Muldbjergvej 6. Vinkelbygget hus med 
en sydvendt facade og have mod mølleområdet. Ejen-
dommen er omgivet af høj og tæt bevoksning til alle 
sider, dog med et åbent kik fra den sydvendte facade 
gennem levende hegn mod syd. Fra huset vil man for-
mentlig kunne se den sydligste mølle. Fra åbningen i 

den sydligste del af haven vil alle møllerne kunne ses 
over det øst/vest gående levende hegn. Afstanden til 
den nærmeste mølle er 889 meter. Se luftfoto 5.10 og 
foto 5.12 samt visualisering B.

Nabobolig 10, Muldbjergvej 4. Nord/syd-vendt hus med 
have og opholdsarealer mod vest og syd. Haven er mod 
syd omgivet af høj og tæt bevoksning og møllerne vil 
næppe kunne ses fra terrassen eller haven. Ligesom 
ved nabobolig 9 kan en eller to møller måske ses fra 
1. sals vindue i den sydvendte gavl. Afstanden til nær-
meste mølle er 933 meter. Se luftfoto 5.8 og foto 5.10.

Nabobolig 11, St. Røttingevej 1. Firelænget land-
brugsejendom med øst/vest-vendt beboelse mod nord og 
have nord for huset. Beboelsen er til alle sider omgivet 
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Luftfoto 5.11  Nabobolig 13, Muldbjergvej 8.

Foto 5.13  Nabobolig 13, foto mod nordvest fra enden af 
Muldbjergvej.

Foto 5.14  Nabobolig 14 fotograferet fra Hovedvejen mod 
øst.

Luftfoto 5.12  Nabobolig 14, Hovedvejen 109.

Foto 5.15  Nabobolig 15, østvendt facade og terrasse.

Luftfoto 5.13  Nabobolig 15, Hovedvejen 111.

Nabobolig 13, Muldbjergvej 8. Landbrugsejendom 
med fritliggende beboelse nordøst for produktions-
bygningerne. Beboelsen er nord/sydvendt med have 
mod nord og øst. Mod syd er der et anlæg med lille 
sø, og herfra vil der være kik til den sydligste mølle.  
Beboelsen er mod nord, øst og syd omgivet af høj og 
tæt bevoksning og mod vest og sydvest af store pro-
duktionsbygninger. Vindmøllerne vil ikke være syn-
lige fra beboelsen. Afstanden til nærmeste møller er 
929 meter. Se luftfoto 5.11 og foto 5.13.

Nabobolig 14, Hovedvejen 109. Øst/vest-vendt hus 
med vestvendt gavl med vindue på 1. sal mod mølle-
området. Et højt og tæt hegn langs Hovedvejen skær-
mer mod udsigt til møllerne, men møllerne vil må-
ske kunne ses fra huset gennem hegnet, når der ik-
ke er blade på træerne. Afstanden til nærmeste møl-
le er 643 meter. Se luftfoto 5.12 og foto 5.14.

Nabobolig 15, Hovedvejen 111. Nord/syd-vendt hus 
som ligger lavt i terrænet øst for nabobolig 14. Terras-
se og have ligger vest for huset, men møllerne vil ik-

ke kunne ses herfra, da bevoksning, det foranliggen-
de hus og de høje tætte hegn langs Hovedvejen for-
hindrer udsigt til mølleområdet. Afstanden til nær-
meste mølle er 679 meter. Se luftfoto 5.13 og foto 5.15.

112



N14-

N14-3

N16-1

N16-2N16-4

N16-3

LANDMÅLERGÅRDEN I/S
V es tergade 3 5 . 4 9 3 0  M aribo. T lf. 5 4  7 8  3 8  3 3   E -mail: maribo@ landmaalergaarden.dk

Tegn.nr.

16
Målforhold

1:500

Jr. nr. 1280271
Dataområde cad
Filnavn TEGNDIV
System UTM/DVR90

N16
1

2

3

4

Version
nr. Dato Tegn. Godk.

18-10-2012 MN MN

:
:
:
:

N17-3

N17-1

N17-2
N17-4

LANDMÅLERGÅRDEN I/S
V es tergade 3 5 . 4 9 3 0  M aribo. T lf. 5 4  7 8  3 8  3 3   E -mail: maribo@ landmaalergaarden.dk

Tegn.nr.

17
Målforhold

1:500

Jr. nr. 1280271
Dataområde cad
Filnavn TEGNDIV
System UTM/DVR90

N17
1

2

3

4

Version
nr. Dato Tegn. Godk.

18-10-2012 MN MN

:
:
:
:

N18-1

N18-2N18-4

N18-3

LANDMÅLERGÅRDEN I/S
V es tergade 3 5 . 4 9 3 0  M aribo. T lf. 5 4  7 8  3 8  3 3   E -mail: maribo@ landmaalergaarden.dk

Tegn.nr.

18
Målforhold

1:500

Jr. nr. 1280271
Dataområde cad
Filnavn TEGNDIV
System UTM/DVR90

N18
1

2

3

4

Version
nr. Dato Tegn. Godk.

18-10-2012 MN MN

:
:
:
:

Nabobolig 16, Hovedvejen 102. Ejendom med nord/
sydvendt beboelse. Ejendommen er mod nord og vest 
afskærmet mod udsigt til mølleområdet af høje træ-
er og anden høj og tæt bevoksning. Vindmøllerne vil 
næppe kunne ses fra huset, men måske skimtes gen-
nem løvfældende hegn og bevoksning om vinteren. 
Afstanden til nærmeste mølle er 611 meter. Se luft-
foto 5.14 og foto 5.16.

Nabobolig 17, Hovedvejen 104. Landbrugsejen-
dom sydøst for vindmølleområdet med mange og sto-

re bygninger. Beboelsen er øst/vest-vendt og ligger 
syd for produktionsbygningerne. Terrasse og have er 
orienteret mod syd. Ejendommen er mod syd og vest 
omgivet af høj og tæt bevoksning og mod nordvest 
og mølleområdet tillige af de store produktionsbyg-
ninger. Møllerne vil ikke kunne ses hverken fra be-
boelsen eller fra haven. Afstanden til nærmeste møl-
le er 680 meter. Se luftfoto 5.15 og foto 5.17.

Nabobolig 18, Søndre Hovstræde 3. Fritliggende 
øst/vest-vendt hus sydvest for mølleområdet med ha-

Luftfoto 5.14  Nabobolig 16, Hovedvejen 102.

Foto 5.16  Nabobolig 16, fotograferet mod nord fra Hoved-
vejen.

Foto 5.17  Nabobolig 17 fotograferet fra Hovedvejen mod 
syd

Foto 5.18  Nabobolig 18, facaden mod syd fotograferet fra 
Søndre Hovstræde.

Luftfoto 5.15  Nabobolig 17, Hovedvejen 104. Luftfoto 5.16  Nabobolig 18, Søndre Hovstræde 3.

ve og opholdsareal mod syd. Huset er omgivet af mel-
lemhøjt tæt levende hegn mod vest, nord og øst. Ha-
ven er åben mod vest. Møllerne vil formentlig kun-
ne ses mod nordvest fra havens sydligste del. Af-
standen til nærmeste mølle er 846 meter. Se luftfo-
to 5.16 og foto 5.18.
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Nabobolig 19, Søndre Hovstræde 2 er et sydvest/nord-
øst-vendt hus med nordøstlige facade og gårdsplads 
åben mod møllerækken. Herfra vil der være frit ud-
syn til møllerne. Fra haven og terrassen syd og syd-
øst for huset vil beboelsen, udhuse og tæt og højt le-
vende hegn skærme for udsigten til mølleområdet. 
Afstanden til nærmeste mølle er 844 meter. Se luft-
foto 5.17 og foto 5.19 samt visualisering C.

Nabobolig 20, Sneserevej 28. Landbrugsejendom 
med mange og store bygninger og nord/syd-vendt be-
boelse sydvest for produktionsbygningerne og op-

holdsareal med stort glasparti og terrasse mod syd 
og have mod syd og øst. Møllerne vil ikke kunne ses 
fra huset og haven, hvor de store bygninger tæt på 
skærmer for udsigten. Den nordligste mølle vil mu-
ligvis kunne ses fra eventuelle vinduer i den nord-
vendte gavl. Afstanden til nærmeste mølle er 881 me-
ter. Se luftfoto 5.18 og foto 5.20.

Nabobolig 21, Sneserevej 30 er et fritliggende nord-
vest/sydøst-vendt hus. Fra den nordøst-vendte faca-
de er der helt frit udsyn til alle tre vindmøller over 
hegn og åbne mark. Afstanden til nærmeste mølle 

er 768 meter. Se luftfoto 5.19 og foto 5.21 samt vi-
sualisering D.

Nabobolig 22, Bårsevej 28 er et nord/syd-vendt hus 
vest for møllerne. Huset ligger lavt i terrænet og har 
have og terrasse mod sydøst. Huset set mod nord og 
øst omgivet af skovlignende bevoksning. Dette sam-
menholdt med husets lave placering gør, at vindmøl-
lerne ikke vil kunne ses fra hus eller have. Afstan-
den til nærmest mølle er 906 meter. Se luftfoto 5.20 
og foto  5.22.

Luftfoto 5.17  Nabobolig 19, Søndre Hovstræde 2. Luftfoto 5.18  Nabobolig 20, Sneserevej 28. Luftfoto 5.19  Nabobolig 21, Sneserevej 30.

Foto 5.19  Nabobolig 19, facade mod nordvest. Foto 5.21  Nabobolig 21, facade mod nordøst og mølleom-
rådet.

Foto 5.20  Nabobolig 20 fotograferet fra Sneserevej mod 
nord.
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Nabobolig 23, Sneserevej 32. Landbrugsejendom nord-
vest for møllerne med øst/vest-orienteret beboelse og 
produktionsbygninger nordøst for beboelsen. Gårds-
pladsen ligger mod nord og have med terrasse og op-
holdsarealer mod syd. Huset og haven er omgivet af høj 
og tæt bevoksning og med mange høje træer tæt på hu-
set. Møllerne vil næppe kunne ses fra beboelsen, dels 
på grund af husets beliggenhed i forhold til de øvrige 
bygninger og dels på grund af bevoksningens højde og 
omfang. Afstanden til nærmeste mølle er 600 meter. Se 
luftfoto 5.21 og foto 5.23.

Foto 5.22  Nabobolig 22, fotograferet fra indkørslen mod 
vest.

Foto 5.23  Nabobolig 23, fotograferet fra Sneserevej mod 
nord gennem haven.

Luftfoto 5.21  Nabobolig 23, Sneserevej 32.Luftfoto 5.20  Nabobolig 22, Bårsevej 28.

Lys for flysikkerhed
Vindmøllerne vil af hensyn til flysikkerheden få mon-
teret to lamper med lavintensivt lys på toppen af mølle-
hatten. Lyset vil være rødt og lyse konstant 360 grader 
horisonten rundt med en styrke, der svarer til en ni Watt 
pære. Lyset er afskærmet nedad og vil erfaringsmæs-
sigt ikke være væsentlig generende. Se også kapitel 3.

Visualisering fra naboboliger
På de følgende opslag er der visualiseret fra fire nabo-
boliger. Det er fra nabobolig 6, St. Røttingevej 20 midt 
i St. Røttinge landsby (visualisering A), fra nabobolig 
12, Muldbjergvej  6, som er en af de sydligste bebo-
elser i St. Røttinge (visualisering B). Fra boliger i det 
åbne land er der visualiseret fra nabobolig 19, Søndre 
Hovstræde 2, som ligger sydøst for mølleområdet (vi-
sualisering C) og fra nabobolig 30, Sneserevej 30 vest 
for møllerne (visualisering D).

Vurdering af visuel påvirkning
På grund af vindmøllernes totalhøjde vil de ofte væ-
re synlige i det åbne land over nærområdets bevoks-
ning, se for eksempel naboboligerne 19 og 21, se visu-
alisering C og D. Det samme vil være tilfældet for en-
kelte af de sydligste ejendomme i St. Røttinge, for ek-
sempel naboboligerne 1 og 12, se visualisering B. For 
de fleste af beboelserne i St. Røttinge vil bevoksning 
og bygninger tæt på dække næsten helt for vindmøl-
lerne, for eksempel naboboligerne 2-5 og 8-10. Fra bo-
liger, som har vinduer på 1. sal ud mod mølleområdet 
vil møllerne dog formentlig kunne ses delvist over hus-
tage og bevoksning. Visuelt vil vindmøllerne være mar-
kante og dominerende fra nabobolig 19, Søndre Hovstræ-
de 2 og fra nabobolig 21, Sneserevej 30. 

Lyset til flyafmærkning vil, på grund af lysets ringe 
styrke og afskærmningen nedad, erfaringsmæssigt ik-
ke være væsentligt generende. 
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A Eksisterende forhold ved nabobolig 6 - Venstre del af 
dobbeltsidet panorama fotograferet mod sydvest over ga-
dekæret i St. Røttinge ved nabobolig 6, St. Røttingevej 20. 

Foto er taget med 50 mm optik, så ideel betragtningsafstand ved 
den trykte A4-udgave af rapporten er 39 cm.
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A

A Eksisterende forhold ved nabobolig 6 - Højre del af dob-
beltsidet panorama.
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Træer og bebyggelse skærmer for størstedelen af vindmøl-
lerne. Det øverste af møllevingerne vil stedvis komme til 
syne bag bebyggelse og bevoksning. I vinterhalvåret efter 
løvfald kan møllerne visse steder være delvist synlige bag 
de nøgne grene. 

AVisualisering ved nabobolig 6 - Venstre del af 
dobbeltsidet panorama, St. Røttingevej 20 i St. 
Røttinge. Afstanden til nærmeste mølle fra foto-

standpunktet er 892 meter. Visualiseringen er repræsen-
tativ for nabobebeboelser, som ligger i landsbyens kerne. 
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A

Visualisering ved nabobolig 6 - Højre del af dob-
beltsidet panorama, Den tætte bevoksning vil i 
sommerhalvåret helt skjule den nordligste møl-

le (M3) 
A
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B Eksisterende forhold ved nabobolig 12 - Venstre 
del af dobbeltsidet panorama, fotograferet mod 
sydvest over markerne fra haven ved nabobolig 12, 

Muldbjergvej 6 i St. Røttinge. Foto er taget med 50 mm 

optik, så ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-ud-
gave af rapporten er 39 cm.
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B

B Eksisterende forhold ved nabobolig 12 - Højre 
del af dobbeltsidet panorama.
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landsbyens sydlige kant. Står man ved kanten af haven og 
ser ud over markerne, vil møllerne blive fuldt synlige, hvor 
der ikke er plantet skærmende bevoksning. Længere inde i 
haverne og fra boligerne vil udsynet til møllerne dog blive 
delvist afskærmet af bevoksning. 

BVisualisering ved nabobolig 12 - Venstre del af 
dobbeltsidet panorama, Muldbjergvej 6 i St. Røt-
tinge. Afstanden til nærmeste mølle fra fotostand-

punktet er 842 meter. Visualiseringen viser den maksimale 
visuelle påvirkning for nabobebeboelser, som ligger langs 
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B

Visualisering ved nabobolig 12 - Højre del af 
dobbeltsidet panorama, mødet mellem møl-
lens tårn og terrænet vil være skjult af de leven-

de hegn.
B
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C

Tre eksisterende vindmøller ved St. Røttinge

C Eksisterende forhold ved nabobolig 19, fotograferet mod 
nordvest over markerne fra nabobolig 19, Søndre Hov-
stræde 2. Foto er taget med 50 mm optik, så ideel betragt-

ningsafstand ved den trykte A4-udgave af rapporten er 39 cm. 
Bag bakketerrænet anes møllevingerne fra de eksisterende vind-

møller ved St. Røttinge. Afstanden til nærmeste eksisterende vind-
møller er omkring 2,4 km.
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punkt er lokaliseret umiddelbart ved forhaven for nabobe-
boelse 19. Set herfra vil  det nederste af mølletårnene væ-
re skjult af foranliggende bakketerræn, mens møllevinger-
ne visuelt vil fremstå fri af terræn og bevoksning og være 
fuldt  synlige. Fra haven, der vender væk fra vindmøller-

C Visualisering ved nabobolig 19, Søndre Hovstræ-
de 2. Afstanden til nærmeste mølle fra fotostand-
punktet er 827 meter. Visualiseringen viser et ek-

sempel på den visuelle påvirkning af nabobebeboelser, 
som ligger sydøst for projektområdet. Dette fotostand-

ne, vil den visuelle påvirkning være mindre, da huset vil 
skærme for møllerne.
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D Eksisterende forhold ved nabobolig 21 - Ven-
stre del af dobbeltsidet panorama, fotograferet 
mod øst over markerne fra haven ved nabobolig 

21, Sneserevej 30. Foto er taget med 50 mm optik, så ideel 

betragtningsafstand ved den trykte A4-udgave af rappor-
ten er 39 cm.
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DEksisterende forhold ved nabobolig 21 - Højre 
del af dobbeltsidet panorama

D
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Nabobolig 21 har fra haven frit åbent udsyn over marker-
ne, og møllerne vil blive fuldt synlige på nær det nederste 
af mølletårnene, som er skjult af terræn og bevoksning. DVisualisering ved nabobolig 21 - Venstre del af 

dobbeltsidet panorama, Sneserevej 30. Afstanden 
til nærmeste mølle fra fotostandpunktet er 762 me-

ter. Visualiseringen viser den maksimale visuelle påvirk-
ning for nabobebeboelser, som ligger vest for møllerne. 
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Visualisering ved nabobolig 21 - Højre del af 
dobbeltsidet panorama, mødet mellem møllens 
tårn og terrænet vil være skjult af foranliggende 

bevoksning og terræn.
D

D
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5.2 Støjpåvirkning
De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er nærmere 
behandlet i afsnit 1.4. Reglerne betyder, at vindmøller-
ne ved St. Røttinge sammen med andre vindmøller ik-
ke må støje mere end 44 dB(A) ved en vindhastighed på 
8 m/s, henholdsvis 42 dB(A) ved 6 m/s, ved udendørs 
opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land højst 15 
meter fra beboelse.

Ved støjfølsom arealanvendelse, som blandt andet er 
boligområder og støjfølsomme rekreative områder ud-
lagt i kommuneplanen, må støjen fra vindmøllerne ik-
ke overstige 37 dB(A) ved vindhastigheder på 6 m/s og 
39 dB(A) ved 8 m/s.

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.

Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til 
vindmøllen, af de klimatiske forhold, som vindens ret-
ning og hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtig-
hed, samt af de vindmølletekniske forhold. For lavfre-
kvent indendørs støj har boligens støjdæmpende egen-
skaber også betydning. 

De vindmølletekniske forhold er fastlagt for hver 
mølletype, blandt andet på grundlag af typegodkendel-
sen fra Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Ener-
gi. Støjen fra vindmøller stammer primært fra kølesy-
stemet og vingernes rotation, hvor især passagen af tår-
net kan give støj. 

Metoden til måling og beregning af støj fra vindmøl-
ler er defineret i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøllen 
fortæller ikke alt om, hvor generende støjen kan være. 

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger også 
af baggrundsstøjens niveau. Da vindmøllestøj ikke er 
en konstant ensartet tone, 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 baggrundsstøjen ofte 
”overdøve” støjen fra vindmøllen, hvis vindhastighe-
den er over 8 – 12 m/s.

Ved vindhastigheder over 8 – 10 m/s stabiliserer stø-
jen sig fra vindmøllerne, d.v.s. at støjen forbliver på 
samme niveau. For nogle mølletyper sker der endog 
et fald i støjudsendelsen ved højere vindhastigheder. 

Støjfølsom arealanvendelse
I områder med støjfølsom arealanvendelse, som blandt 
andet er boligområder, eksempelvis St. Røttinge, og 
støjfølsomme rekreative områder udlagt i kommunepla-
nen, 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 om-
råder, 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 par-
celhuse, måtte betragtes som et område til åben og lav 
bolig bebyggelse og dermed støjfølsom arealanvendelse 
efter Støjvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr. 
5/1984, uanset, at området lå i landzone. Reference /7/ 

Kommunen vurderer, at ingen naboboliger i det åb-
ne land ved dette projekt falder ind under miljøstyrel-
sens afgørelse fra 2004. 

Samlet vindmøllestøj
Ved beregningen af støjen indgår den samlede støj fra 
de nye vindmøller og de eksisterende og blivende vind-
møller inden for en afstand af godt 2,5 kilometer. I for-
hold til de nye vindmøller ved St. Røttinge drejer det 
sig om en enkelt ældre 150 kW vindmølle nordvest for 
det nye mølleområde, der kan bidrage til at hæve støjen 
ved naboboligerne til projektet ved St. Røttinge. 

De eksisterende tre vindmøller langs motorvejen mod 
nord bliver nedlagt i forbindelse med projektets reali-
sering.

Hvis den beregnede støj fra en eksisterende vind-
mølle ligger mindst 15 dB(A) under de nye vindmøl-
lers støj ved naboboligerne til den nye vindmøllepark, 
skal man ifølge vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 
2012, Støj fra vindmøller, ikke regne den eksisteren-
de vindmølle med, da støjen ikke kan høres på grund 
af støjen fra de nye vindmøller. Tilsvarende skal man 
ikke medregne støjen fra den projekterede vindmølle-
gruppe, hvis den ligger mindst 15 dB(A) under de ek-
sisterende vindmøllers støj ved naboboliger til eksiste-
rende vindmøller. 

 Ikke bare naboerne til de nye vindmøller bliver på-
virket af alle vindmøllerne; men også naboerne til de 
eksisterende vindmøller får et forhøjet støjbidrag på 
grund af de projekterede vindmøller. 

Det er gennem beregninger påvist, at ingen nabobo-
liger til den eksisterende vindmølle får et samlet støj-
bidrag, der ligger over grænseværdierne. Referencer 
/2 og 3/

Lavfrekvent støj
Den lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs i be-
boelse i det åbne land eller indendørs i områder til støj-
følsom arealanvendelse ikke overstige 20 dB(A) ved en 
vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s. 

Infralyd
Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men 
niveauerne er lave. Selv tæt på møllerne er lydtrykni-
veauet langt under den normale høretærskel, og infralyd 
fra vindmøller betragtes således ikke som et problem.

Beregningsforudsætninger
Vindmøller 
Beregningerne for projektet ved St. Røttinge er fore-
taget efter anvisningerne i bilag 1 til Bekendtgørel-
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sen om støj fra vindmøller og er udført i programmet 
Wind-PRO version 2.8.552. De anvendte data fremgår 
af tabel 5.3.

Beregninger for støj og skyggekast er alene udført for 
en Siemens vindmølle med en navhøjde på 92,5 meter 
og en rotordiameter på 113 meter. Totalhøjden er der-
for 149 meter. I beregningerne er det forudsat, at vind-
mølle 2 og 3 er neddroslede (støjdæmpede) af hensyn 
til overholdelse af støjgrænserne i St. Røttinge, se ta-
bel 5.3. Bliver den lidt anderledes Vestasmølle med en 
rotordiameter på 117 meter og totalhøjden på 150 meter 
valgt, skal bygherre ligeledes dokumentere, at støjkra-
vene og anbefalinger om skyggekast bliver overholdt.

Vurdering af vindmølleprojektets støjbidrag
Støjen ved projektets naboboliger
Tabel 5.4 og kort 5.2 viser den beregnede maksimale 
støjpåvirkning, også kaldet støjimmission, ved vind-
hastighederne 6 og 8 m/s ved de 23 naboboliger inden 
for en kilometer fra de nye vindmøller ved St. Røttin-
ge. Tabel 5.5 viser den beregnede lavfrekvente inden-
dørs støjpåvirkning.

Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er 
overholdt ved alle projektets naboboliger. 

Ifølge beregningerne i tabel 5.4 vil 12 naboboliger i 
St. Røttinge få en støjbelastning, som er mindre end 2 
dB(A) under grænseværdien på 37 dB(A) ved vindha-
stigheden 6 m/s. Ingen af naboerne i det åbne land får 
en støjbelastning der overstiger 38,7 dB(A). Det er godt 
3 dB(A) under grænseværdien på 42 dB(A) ved vind-
hastigheden 6 m/s. Ved vindhastigheden 8 m/s får in-
gen naboer, hverken i St. Røttinge eller i det åbne land 
en støjbelastning som ligger mindre end 2 dB(A) un-
der grænseværdierne.

Beregningerne for lavfrekvent støj, tabel 5.5, viser at 
den lavfrekvente støj ved alle boliger ligger langt under 
grænseværdien på 20 dB(A). Mest lavfrekvent støj får 
nabobolig 23 på Sneserevej med 14,3 dB(A).

Tabel 5.3. Beregningsforudsætninger for støj- 
og skyggekastberegningerne

Hovedforslag 
3 møller

1 eksisterende 
mølle som 
indgår i 
beregningerne

Mølletype, effekt 3 MW 150 kW

Navhøjde, meter 92,5 24,5

Rotordiameter 113 23

Totalhøjde, meter 149 36

Støjudsendelse 
v. 6 m/sec, dB(A)*

M1: 104,4

M2: 102,6

M3: 100,6

100,0

Støjudsendelse v. 8 m/
sec, dB(A)*

M1: 105,0

M2: 103,0

M3: 101,0

101,2

*)Møllestøjen indeholder ikke tydeligt hørbare rentoner. 
Reference 2 og 3

Krav om støjmåling

Da usikkerheden på støjmåling udført efter reglerne i 
bilag 1 til bekendtgørelse om støj fra vindmøller lig-
ger på +/- 2 dB, vil Næstved Kommune derfor kræ-
ve en støjmåling på vindmøllerne, når de bliver an-
meldt, for at sikre, at støjkravene i Bekendtgørelse om 
støj fra vindmøller er overholdt. Hvis støjmålingen vi-
ser, at støjpåvirkningen overstiger 37,0 og 39,0 dB(A) 
ved henholdsvis vindhastighederne 6 og 8 m/s eller 20 
dB(A) lavfrekvent støj ved vindhastighederne 6 og 8 
m/s, skal møllerne støjdæmpes yderligere, eller drif-
ten skal indstilles. 
 Støjen kan dæmpes ved at ændre omdrejningshastig-
heden eller vingernes vinkel, så de ikke går så højt op 
i vinden. Det betyder, at de stadig har samme omdrej-
ningstal. Desuden vil alle møller i en vindmøllepark 
aldrig få lige meget vind og dermed dreje lige hurtigt. 
Alle moderne vindmøller varierer omdrejningshastig-
heden med vindstyrken.

Støjpåvirkning fra flere støjkilder
Støj fra én type støjkilde er mere generende, når der 
samtidig er støj fra andre kilder. Det eksisterende lov-
grundlag giver imidlertid ikke mulighed for indgreb 
over for støj med den begrundelse, at den samlede støj 
fra forskellige typer støjkilder overskrider de vejleden-
de grænseværdier. Det er ikke lovpligtigt at lægge støj 
fra forskellige typer støjkilde sammen, da sådanne be-
regninger anses for at være yderst komplekse. 

Der er forskellige målemetoder og grænseværdier for 
forskellige typer støj. Der er derfor ikke fastsat nogen 
fælles dB-værdi, der angiver, hvornår støjkilderne sam-
let giver en generende støj i omgivelserne. Således skal 
de nye vindmøller ved St. Røttinge sammen med andre 
vindmøller i området samlet overholde støjkravene i Be-
kendtgørelse om støj fra vindmøller, men eksempelvis 
Sydmotorvejen og de nye vindmøller skal samlet hver-
ken overholde Bekendtgørelse om støj fra vindmøller 
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AKort 5.2 Støjkurver ved vindhastigheden 6 m/s

Nabobolig med nummer

37,0 dB(A)

42,0 dB(A)

Kort 5.2 Støjkurverne viser de punk-
ter, hvor støjen fra vindmøllerne har 
de anførte værdier ved vindhastig-
heden 6 m/s. Ved 6 m/s ligger støjbi-
draget fra vindmøllerne ved nabo-
boligerne tættere på grænseværdien 
end ved 8 m/s.  

8
Bolig, der nedlægges i forbindelse 
med projektets gennemførelse

Støjfølsom arealanvendelse

Reference /3/

Nedlægges

Ny vindmølle med nummer

Eksisterende vindmølle

Eksisterende vindmølle, nedtages 
i forbindelse med projektet
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AKort 5.3 Støjkurver for 20 dB(A) lavfrekvent støj ved naboboliger ved vindhastighed 6 og 8 m/s

Ny vindmølle med nummer

Nabobolig med nummer

6 m/s

8 m/s

Kort 5.3 Støjkurverne viser de punk-
ter, hvor den lavfrekvente støj fra 
vindmøllerne har de anførte vær-
dier ved vindhastighederne 6 og 8 
m/s. Ved 8 m/s ligger støjbidraget 
fra vindmøllerne ved naboboliger-
ne tættere på grænseværdien end 
ved 6 m/s.  

8
Bolig, der nedlægges i forbindelse 
med projektets gennemførelse

Støjfølsom arealanvendelse

Nedlægges

Reference /2/

Eksisterende vindmølle

Eksisterende vindmølle, nedtages 
i forbindelse med projektet
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Tabel 5.4 Støjpåvirkning ved naboer

Nabobolig
Krav dB(A) 
(maksimalt)

Beregnet dB(A) Krav dB(A) 
(maksimalt)

Beregnet dB(A)

Vindhastighed 6 m/s Vindhastighed 8 m/s
Nabobolig 1, St. Røttingevej 5

37

36,2

39

36,5
Nabobolig 2, St. Røttingevej 7A 35,7 36,1
Nabobolig 3, St. Røttingevej 7B 35,5 35,9
Nabobolig 4, St. Røttingevej 9 35,2 35,6
Nabobolig 5, St. Røttingevej 22 35,4 35,7
Nabobolig 6, St. Røttingevej 20 35,2 35,6
Nabobolig 7, St. Røttingevej 16 34,8 35,2
Nabobolig 8, St. Røttingevej 3 35,3 35,6
Nabobolig 9, Muldbjergvej 2 35,0 35,4
Nabobolig 10, Muldbjergvej 4 35,1 35,5
Nabobolig 11, St. Røttingevej 1 35,0 35,4
Nabobolig 12, Muldbjergvej 6 35,8 36,1
Nabobolig 13, Muldbjergvej 8 35,6 35,9
Nabobolig 14, Hovedvejen 109

42

38,2

44

38,6
Nabobolig 15, Hovedvejen 111 37,8 38,1
Nabobolig 16, Hovedvejen 102 38,7 39,0
Nabobolig 17, Hovedvejen 104 37,7 38,0
Nabobolig 18, Søndre Hovstræde 3 35,5 35,8
Nabobolig 19, Søndre Hovstræde 2 35,6 35,9
Nabobolig 20, Sneserevej 28 36,5 36,8
Nabobolig 21, Sneserevej 30 36,8 37,1
Nabobolig 22, Bårsevej 28 35,0 35,4
Nabobolig 23, Sneserevej 32 37,4 37,8
St. Røttinge Byafgrænsning tættest på møllerne 37 36,8 39 37,1
Beregninger udført af Siemens, reference /2 og 3/. Værdier mindre end 2 dB(A) under grænseværdien er fremhævet med fede type

eller vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007 ”Vejled-
ning om støj fra veje”. Reference /10/

Støj fra landbruget er en uadskillelig og generelt ac-
cepteret del af støjbilledet i det åbne land, og der fore-
ligger ingen oplysninger om genevirkningen for land-
bobefolkningen.

Motorvejen og Hovedvejen er i perioder i dagtimer-
ne stærkt trafikeret af både personbiler og lastbiler, men 
der foreligger ikke nogen støjmålinger eller systemati-
serede oplysninger om genevirkningen af trafikken  ved 
vindmølleområdet. Trafiktætheden er dog forholdsvis 
lav hen over døgnet, så genevirkningen anses for at væ-
re tilsvarende lav. Ved besigtigelsen af forholdene ved 
naboboligerne blev der ikke bemærket nogen generel 
baggrundsstøj fra trafikken. Det kan der dog være om-
kring arbejdsdagens start og afslutning.

Støjgenen fra vindmøller er større end for vej-
trafikstøj ved samme støjniveau. Ved støjgrænsen 
ved vindhastigheden 8 m/s på 39 dB(A) for støjføl-
som arealanvendelse må man regne med, at 10 %  
oplever vindmøllestøjen som stærkt generende. Til sam-
menligning 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 /9/

Dermed må støjen fra vindmøllerne antages at være 
væsentlig mere generende end støjen fra landbrug og 
trafik, og derfor bestemmer støjen fra vindmøllerne 
den samlede genevirkning af støjen fra disse støjkilder. 

Naboerne til de ansøgte vindmøller ved St. Røttinge 
er i dag udsat for støj fra eksisterende vindmøller, fra 
trafikstøj og landbrugsstøj. De fleste af naboerne bli-
ver ved projektets realisering yderligere udsat for vind-
møllestøj, bidraget fra den blivende 150 kW vindmøl-
le er dog beskedent. 
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5.3 Skyggekast og reflekser
Generelt
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger 
sig hen over en flade, hvor man opholder sig. Det er ge-
nevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem 
solen og opholdsarealet. For at der kan opstå skygge-
kast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig 
rotere - det skal være blæsevejr. Genevirkningen vil ty-
pisk 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
Der er ikke indført danske normer for hvor store ge-
ner 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 skyg-
gekast i mere end 10 timer om året, beregnet som re-
el 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 in-
dendørs skyggekast - når der ellers vil forekomme skyg-
gekast. I denne VVM indgår både beregninger for in-
dendørs og udendørs skyggekast, og værdierne for uden-
dørs skyggekast udgør VVM-redegørelsen og miljør-
apportens referenceværdier i forhold til Miljøministe-
riets anbefaling. 

Tabel 5.5 Støjpåvirkning ved naboer, lavfrekvent støj indendørs
Nabobolig Krav dB(A) 

(maksimalt)

Beregnet dB(A)

Krav dB(A) 
(maksimalt)

Beregnet dB(A)

Vindhastighed 6 m/s Vindhastighed 8 m/s
Nabobolig 1, St. Røttingevej 5

20

10,4

20

12,4

Nabobolig 2, St. Røttingevej 7A 10,1 12,0

Nabobolig 3, St. Røttingevej 7B 9,9 11,9

Nabobolig 4, St. Røttingevej 9 9,7 11,7

Nabobolig 5, St. Røttingevej 22 9,8 11,8

Nabobolig 6, St. Røttingevej 20 9,6 11,5

Nabobolig 7, St. Røttingevej 16 9,3 11,2

Nabobolig 8, St. Røttingevej 3 9,6 11,6

Nabobolig 9, Muldbjergvej 2 9,4 11,4

Nabobolig 10, Muldbjergvej 4 9,5 11,5

Nabobolig 11, St. Røttingevej 1 9,3 11,3

Nabobolig 12, Muldbjergvej 6 10,0 12,0

Nabobolig 13, Muldbjergvej 8 9,8 11,8

Nabobolig 14, Hovedvejen 109 11,2 13,2

Nabobolig 15, Hovedvejen 111 10,8 12,8

Nabobolig 16, Hovedvejen 102 11,6 13,5

Nabobolig 17, Hovedvejen 104 10,7 12,7

Nabobolig 18, Søndre Hovstræde 3 9,1 11,1

Nabobolig 19, Søndre Hovstræde 2 9,2 11,1

Nabobolig 20, Sneserevej 28 10,4 12,4

Nabobolig 21, Sneserevej 30 10,9 12,8

Nabobolig 22, Bårsevej 28 9,4 11,3

Nabobolig 23, Sneserevej 32 11,6 13,5

Beregninger udført af Siemens, reference 2
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Edb-program mod gener ved skyggekast
Hvis skyggekastet giver gener, der er uacceptabelt hø-
je, 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  St. Røttinge
Beregningerne af udendørs skyggekast er foretaget for 
et opholdsareal på 15 gange 20 meter. Indendørs skyg-
gekast er beregnet gennem et lodret vindue på 1 gange 1 
meter, vendt mod den vindmølle, der beregnes for. Bereg-
ningerne er foretaget på gennemsnitlige vejrdata. Skyg-
gekastet er beregnet i WindPro version 2.8.563, som  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 ti-
mer, der maksimalt kan være skyggekast under årsgen-
nemsnitlige vejrforhold. Det vil sige det antal timer, so-
len står bag ved møllens rotor uanset, om det er over-
skyet eller vindstille. 

Værdien i værste tilfælde bliver omsat til sandsynli-
ge værdier i programmets beregninger.

Reel værdi
Sandsynlig værdi kaldes også reel værdi. Den reel-
le værdi for skyggekast er værste værdi korrigeret for 
vindstille og overskyede timer samt vindretning i et nor-

malt år i Danmark. Der er i alle beregninger over reel 
værdi taget højde for rotorvinkel, det vil sige vindret-
ning, og hvor tit møllevingerne står stille, samt antal-
let af soltimer. Vindmøllens drifttid er beregnet ud fra 
effektkurve og beregnede vindforhold på placeringen. 
Solskinsstatistik er gennemsnitsdata fra Danmarks Me-
teorologiske 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 efter-
middagssolen, 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 ka-
lenderne 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 udteg-
net 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 man-
ge 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 are-
al på 300 m2 (15 gange 20 meter), der er en stor sam-
ling af "punkter". 

Skyggekast ved projektet ved St. Røttinge
Der er i tekst, figur og tabel og på kort kun omtalt ti-
merne i ”reel værdi”, da disse er vurderet som de væ-
sentligste for naboernes belastning. På kort 5.4 over 
potentielle områder med skyggekast, isolinjerne, er de 
naboboliger nummereret, der er med i beregningen. 

I beregningen er der ikke taget hensyn til, om der lig-
ger bygninger eller tæt, høj bevoksning mellem boligen 

og vindmøllerne, som reducerer skyggekastet. Det vil 
eksempelvis være tilfældet ved Nabobolig 14, 15 og 16 
på Hovedvejen og ved nabobolig 22 på Bårsevej og 23 
på Sneserevej. Skyggekastet kan derfor i nogle tilfælde 
være væsentligt lavere i virkeligheden end i beregnin-
gerne. Men ændres forholdene omkring boligen, kan 
skyggekastet blive, som beregningerne viser.

Tabel 5.6 gengiver de reelle skyggekastværdier i ti-
mer og minutter for de 23 naboboliger. Tabeller med 
eksakte tal kan rekvireres for hver nabobolig ved Næst-
ved Kommune, Center for Plan og Erhverv, Email: ba-
kie@naestved.dk. .

I beregningen over reelle udendørs værdier har seks 
naboboliger over ti timer udendørs skyggekast om året. 
Af disse vil fem naboboliger sandsynlig få mindre skyg-
gekast i virkeligheden på grund af bevoksning og byg-
ninger, som ligger mellem boligen og møllerne. Bevoks-
ningen skærmer ikke nødvendigvis 100 %, og har ikke 
den store effekt i vinterhalvåret. Beregningerne medta-
ger ikke skærmende bevoksning, og værdierne for de 
enkelte boliger repræsenterer således maksimalt skyg-
gekast, som hvis der hverken var skærmende bygnin-
ger eller bevoksninger mellem møller og bolig. 

Indendørs skyggekast over ti timer om året rammer 
teoretisk fem naboboliger, heraf vil skyggekastet i vir-
keligheden sandsynligvis blive mindre ved fire af bo-
ligerne. 

Vurdering af skyggekast
I St. Røttinge bliver der maksimalt ca. 5½ times uden-
dørs skyggekast om året, som kan forekomme i vinter-
månederne om eftermiddagen. Da der er høj bevoksning 
og bygninger tæt på de fleste af boligerne er der dog 
formentlig kun få beboelser, der vil opleve skyggekast.
 Naboboligerne 17, 18 og 19 syd for området kan slet 
ikke blive ramt af skyggekast.

Seks naboboliger vil teoretisk få over ti timer uden-
dørs skyggekast om året. Naboboligerne 14, 15 og 16 
på Hovedvejen 109, 111 og 102 kan teoretisk blive ud-
sat for henholdsvis ca. 20, 22 og 14 timers skyggekast 
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Kort 5.4 Skyggelinjer

Punkter med 0 timer/år

Punkter med 10 timer/år

Punkter med 5 timer/år

Nabobolig med nummer8

Punkter med 25 timer/år

Ny vindmølle med nummer

Eksisterende vindmølle

Eksisterende vindmølle, nedtages 
i forbindelse med projektet
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Figur 5.1 Kalender med udendørs skyggekast

Kalenderne viser, hvornår på året og døgnet skyggekast 
kan ramme de naboboliger, der teoretisk vil få mere end 
ti timer reel udendørs skyggekast om året. Kalenderen vi-
ser, at eksempelvis nabobolig 21 bliver ramt af skyggekast 
fra vindmølle 1 mellem kl. 7 og 8 om morgenen i sidste 
halvdel af marts og i september, fra vindmølle 2 fra midt i 
april til begyndelsen af maj og igen i august mellem kl. 6 
og 7, og endelig fra vindmølle 3 i hele juni og halvdelen af 
juli i en halv time omkring kl. 5 om morgenen. Kalenderne 
opererer med sommertid. 
Detaljeret kalender med eksakte tal for hver nabobolig i 
det åbne land kan rekvireres ved Næstved Kommune, Cen-
ter for Plan og Erhverv, Email: bakie@naestved.dk. 
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om året. Skyggekastet kan forekomme i sommermåne-
derne fra ca. kl. 20 til 21.30. Da der er tæt og høj be-
voksning tæt på beboelserne og skyggekastet falder i 
sommermånederne, hvor der er løv på træerne, vil der 
næppe være store gener fra skyggekast.

Naboboligerne 21, 22 og 23 på Sneserevej og Bårse-
vej kan teoretisk blive ramt af ca. 12, 17 og 13 timers 
udendørs skyggekast om året. Hos disse naboboliger 
falder skyggekastperioden om morgenen mellem kl. ca. 
5 og 8 i forårs- og sommermånederne. Nabobolig 22 
og 23 har høj bevoksning tæt på beboelserne i retning 
mod møllerne og vil næppe opleve gener. Nabobolig 
21 har derimod fri udsigt til møllerne fra østvendt fa-
cade, og vil opleve skyggekast både gennem facadens 
vinduer og i haven.

Reflekser
Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra møllevin-
gerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold 
kan være et problem for naboer til vindmøller. Reflek-
sionen opstår især ved visse kombinationer af nedbør 
og sollys. Da vindmøllevinger skal have en glat over-
flade for at producere optimalt og for at afvise snavs, 
kan dette medføre flader, som kan give refleksioner. 
Problemet er minimeret gennem overfladebehandlin-
ger til meget lave glanstal omkring 30, der med de nu-
værende metoder er det nærmeste, man kan komme en 
antirefleksbehandling. I løbet af møllens første leveår 
halveres refleksvirkningen, fordi overfladen bliver me-
re mat. Moderne møllevingers udformning med krum-
me overflader gør desuden, at eventuelle reflekser spre-
des jævnt i vilkårlige retninger. 
Reflekser fra de nye møller forventes ikke at give væ-
sentlige gener.

Tabel 5.6 Skyggekast ved naboboliger
Nabobolig Timer: minutter

Udendørs Indendørs
Nabobolig 1, St. Røttingevej 5 4:53 3:44

Nabobolig 2, St. Røttingevej 7A 4:07 3:24

Nabobolig 3, St. Røttingevej 7B 4:07 3:24

Nabobolig 4, St. Røttingevej 9 3:51 3:07

Nabobolig 5, St. Røttingevej 22 3:47 2:59

Nabobolig 6, St. Røttingevej 20 3:19 2:33

Nabobolig 7, St. Røttingevej 16 3:21 2:34

Nabobolig 8, St. Røttingevej 3 3:47 2:52

Nabobolig 9, Muldbjergvej 2 3:37 2:53

Nabobolig 10, Muldbjergvej 4 4:16 3:17

Nabobolig 11, St. Røttingevej 1 4:18 3:28

Nabobolig 12, Muldbjergvej 6 5:17 4:13

Nabobolig 13, Muldbjergvej 8 5:37 4:33

Nabobolig 14, Hovedvejen 109 19:33 18:03

Nabobolig 15, Hovedvejen 111 22:00 20:23

Nabobolig 16, Hovedvejen 102 14:40 13:31

Nabobolig 17, Hovedvejen 104 0:00 0:00

Nabobolig 18, Søndre Hovstræde 3 0:00 0:00

Nabobolig 19, Søndre Hovstræde 2 0:00 0:00

Nabobolig 20, Sneserevej 28 6:47 5:18

Nabobolig 21, Sneserevej 30 11:50 9:16

Nabobolig 22, Bårsevej 28 17:04 13:57

Nabobolig 23, Sneserevej 32 13:00 10:17

Den eksisterende og blivende mølle nordvest for området bidrager ikke til skyggekast ved projektets naboboliger. Reference /4 og 5/

139



5.4 Samlet konklusion på 
forhold ved naboboliger
Lovgivning om afstand er overholdt ved alle naboboli-
ger. Nabobolig 23, Bårsevej 28, ligger nærmest møllerne 
med en afstand på 600 meter til den nærmeste mølle..

Visuel påvirkning
På grund af vindmøllernes totalhøjde vil de ofte være 
synlige i det åbne land over nærområdets bevoksning, 
se for eksempel naboboligerne 19 og 21, visualisering 
C og D. Det samme vil være tilfældet for enkelte af de 
sydligste ejendomme i St. Røttinge, for eksempel na-
boboligerne 1 og 12, visualisering B. For de fleste af 
beboelserne i St. Røttinge vil bevoksning og bygnin-
ger tæt på dække helt for vindmøllerne, for eksempel 
naboboligerne 2-5 og 8-10. Fra boliger, som har vindu-
er på 1.sal ud mod mølleområdet vil møllerne dog for-
mentlig kunne ses delvist over hustage og bevoksning.

Visuelt vil vindmøllerne være markante og domine-
rende fra nabobolig 19, Søndre Hovstræde 2 og fra nabo-
bolig 21, Sneserevej 30. 

Lyset til flyafmærkning vurderes, på grund af ly-
sets ringe styrke og afskærmningen nedad, ikke at væ-
re generende.

Støjpåvirkning
Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er 
ifølge støjberegningerne overholdt for alle naboboli-
ger til det nye projekt, og i arealer med støjfølsom are-
alanvendelse, men støjpåvirkningen ved 12 naboboli-
ger i St. Røttinge ligger mindre end 2 dB under græn-
seværdien på 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s. 
Det medfører, at Næstved Kommune vil kræve, at der 
udføres en støjmåling efter vindmøllerne er idriftsat, 
for at sikre, at grænseværdierne bliver overholdt.

Hvis støjmålingen og den efterfølgende støjbereg-
ning ved de enkelte naboboliger viser, at støjpåvirknin-
gen ikke overholder bekendtgørelse om støj fra vind-
møller ved alle naboboliger, skal møllerne støjdæmpes 
yderligere, eller driften på de nye vindmøller ved St. 
Røttinge skal indstilles.

Kravene til den lavfrekvente støj er opfyldt ved al-
le boligerne og ligger langt under grænseværdien på 
20 dB(A).

Skyggekast
Seks naboboliger vil teoretisk få over ti timer udendørs 
skyggekast om året. Nabobolig nummer 14, 15 og 16 
på Hovedvejen er teoretisk de mest belastede med 14 
- 22 timers skyggekast i sommermånederne i aftenti-
merne. Nabobolig 21, 22 og 23 belastes teoretisk med 
12 - 17 timers skyggekast om året. Ved disse boliger 
falder skyggekastperioden i forårs- og sommermåne-
derne tidlig morgen.

Udendørs skyggekast ved boligerne i St. Røttinge 
landsby ligger mellem godt tre og godt fem en halv ti-
mer om året og ventes ikke at genere væsentligt. 

Nabobolig 21 er formentlig reelt den mest belaste-
de nabo, idet denne bolig - som den eneste - ikke har 
afskærmende bevoksning eller bygninger i retning af 
møllerne.

Uanset om bevoksning eller bygninger skærmer mod 
skyggekast, vil Næstved Kommune kræve skyggestop 
installeret i de nye vindmøller, så ingen boliger udsæt-
tes for mere end 10 timer beregningsmæssigt reel uden-
dørs skyggekast om året.

Reflekser
Reflekser fra de nye møller forventes ikke at give væ-
sentlige gener.
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Foto 5.24 - Vindmøllevingernes skyggekast
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6 Øvrige miljøkonsekvenser
Fossil energiproduktion medfører også emission af 

svovldioxid (SO2) og kvælstofoxider (NOx) til luften. 
Med nedbøren føres stofferne tilbage til jorden og fø-
rer til forsuring af jord- og vandmiljøer med svovlsy-
re og salpetersyre. 

Nogle af de mest følsomme økosystemer er fersk-
vandsystemer i Skandinavien. I løbet af vinteren op-
hobes sur nedbør i sneen, og ved tøbrud frigives syrer-
ne hurtigt og fører til en kraftig og pludselig forsuring 
(fald i pH) af vandet i floder og søer. I værste fald kan 
det få katastrofale følger for dyrelivet. 

I Danmark er nedfaldet af svovl blevet reduceret 
betydeligt siden 1990’erne på grund af mere effektiv 
svovlrensning på kraftværkerne og øget anvendelse af 
brændsler og brændstoffer med lavt svovlindhold. Men 
også i den sammenhæng har vindkraft en stor og væ-
sentlig effekt, fordi emissionen og dermed nedfaldet af 
svovl og kvælstof reduceres væsentligt på grund af for-
trængningen af kul.

En anden effekt af emissionen drejer sig om forøget 
forurening af miljøet med næringsstoffer, kaldet eutro-
fiering. Kvælstof fra energiproduktionen (NOx) falder 
før eller siden ned på jorden eller i havet og bidrager her 
til eutrofieringen. Forskellige jordøkosystemer kan op-
hobe kvælstof som organisk stof i jorden og i planter-
ne. Men der er grænser for hvor meget, og overskrides 
denne grænse, bliver kvælstof udvasket, og det kan føre 
til forsuring af jorden og til tab af plantenæringsstoffer. 
Forøget kvælstofoptagelse i planterne kan medføre uba-
lance i økosystemet, og øget følsomhed over for stress- 
faktorer som tørke, frost og insektangreb. Også den-
ne belastning reduceres ved opsætning af vindmøller.

El-produktion med kul giver en stor produktion af af-
fald i form af slagge og aske. En del kan anvendes ved 
produktion af cement og beton. Men slaggen og asken 
indeholder salte og mindre mængder tungmetaller, der 
ved deponering eller ved brug i anlægsarbejder even-

tuelt kan udvaskes, og tungmetallerne kan måske på 
længere sigt udgøre et miljøproblem, når produkterne 
sidenhen genanvendes som fyld. Hovedproblemet ved 
asken og slaggen er dog indholdet af sulfat og klorid. 

Emissioner
I Danmark var der i august 2012 installeret en samlet 
vindmøllekapacitet på knap 4.000 MW, og i de fore-
gående 12 måneder dækkede vindkraft ca. 30 % af det 
totale elforbrug, Reference /1/. Efter stagnation mellem 
2004 til 2008 er udbygningen med vindmøller igen be-
gyndt at tage fart.

Hvor stor reduktionen af emissionen af klimagasser 
på grund af vindmøllerne nøjagtigt er, afhænger af, 
hvordan elforbruget i et givent øjeblik samlet set pro-
duceres, og hvilke brændsler eller energikilder, der for-
trænges. Det er derfor vanskeligt at beregne nøjagtigt, 
og der er flere beregningsmåder. Her er antaget, at det 
er såkaldt marginal-el, der fortrænges. Det vil sige, at 
det antages at vindkraft fortrænger kulkraft. I så fald 
skal miljøparametrene angivet i tabel 6.1 anvendes i be-
regning af miljøforbedringen, Reference /1/.

Med disse værdier kan det for det aktuelle vindmøl-
leprojekt beregnes, hvor meget projektet samlet set re-
ducerer emissionen af luftforurenende stoffer og kli-
magasser. Resultatet fremgår af tabel 6.2. 

Især reduktionen af emissionen af kuldioxid er me-
get stor og bidrager ganske væsentligt til at mindske 
belastningen af atmosfæren med drivhusgasser - den 
såkaldte klimabelastning. 

Vurdering
Kuldioxid og klimaforandringer
Et stadigt stigende CO2-indhold i atmosfæren pga. for-
bruget af fossile brændsler vil føre til alvorlige klima-
forandringer over hele kloden. Sådanne forandringer 
vil være af forskellig karakter alt efter hvor, man be-
finder sig. Men det er klart, at det også vil medføre æn-

6.1 Luftforurening
Indledning
Der er næppe længere tvivl om at et stigende indhold 
af kuldioxid (CO2) i Jordens atmosfære får væsentlige 
konsekvenser for fremtidens klima på grund af stigen-
de temperaturer, ændrede nedbørsforhold og voldsom-
me klimatiske hændelser. For at begrænse skadevirk-
ningerne mest muligt - ikke mindst af hensyn til kom-
mende generationer - er det derfor vigtigt at reduce-
re emissionen af klimagasser. Ud over ved at spare på 
energien kan det ske ved at erstatte forbruget af fossile 
brændsler med vedvarende energikilder.

Regeringen har i sin energiplan ’Vores Energi’ et mål 
om 100 % vedvarende energi i 2050 og en reduktion af 
CO2-emissionen med 40 % inden år 2020. For at opnå 
det, får vedvarende energi i de kommende år en central 
rolle. Her indgår vindkraft som et vigtigt element, for-
di vindmøller har en meget positiv klimaeffekt. Ener-
giplanen indeholder derfor også et mål om 50 % vind-
kraft i elforsyningen i 2020. 

Når vindmøllerne producerer strøm, må der skrues 
ned for el-produktionen et andet sted i systemet, fordi 
produktion og forbrug skal balancere. Neddroslingen 
sker typisk på kulfyrede kraftværker eller ved at impor-
tere mindre vandkraft-el. Kun i mindre grad kan man 
sænke produktionen på kraftvarmeværker, fordi de re-
guleres efter den mængde varme, de til hver en tid skal 
levere til forbrugerne. 

Vindmøllers store klimaeffekt skyldes således, at el-
produktionen fortrænger el fra kraftværker, hvor brænd-
slet er kul eller andre fossile brændsler, der giver en 
stor emission af CO2. Vindmøller bidrager derfor til, 
at Danmark kan opfylde forpligtigelser i internationale 
aftaler om reduktion af CO2-udledningen. For eksem-
pel Kyotoaftalen eller i forbindelse med EU’s klimamål. 

142



Tabel 6.2 Reduktion af drivhusgassen CO2 og andre luftforurenende stoffer, tons

Luftart Reduceret emission pr. år - tons Reduceret emission på 20 år - tons

Kuldioxid, CO2 20.700 415.000

Svovldioxid, SO2 2 40
Kvælstofoxider, NOx 6 125

Gennemsnitlig mindsket emission som følge af nedtagning af 3 gamle 400 kW møller og opsætning af  3 nye 3 MW Siemens møller - afrundede 
værdier. Der er regnet med forventet produktion minus 5 %. Reduktionen over 20 år er behæftet med stor usikkerhed og måske overvurderet, 
fordi beregningen ikke kan tage højde for, at el-produktionssystemet gradvist bliver ændret i dette spand af år, og kul formodendlig i stigende grad 
glider ud.

Tabel 6.1 Beregningsparametre for CO2 og 
andre luftforurenende stoffer

Stof Reduktion g pr. produceret kWh  

Kuldioxid – CO2 776

Svovldioxid – SO2 0,07
Kvælstofoxider – NOx 0,23
Partikler 0,02
Slagger, aske m.m 53
Anvendte parametre ved beregning af mindsket luftemission 
og mindsket affaldsproduktion ved el-produktion fra vindmøller. 
Marginalel-fortrægning.

Svovldioxid og kvælstofoxider
I Danmark tilføres miljøet cirka 22.000 tons rent svovl 
hvert år på grund af menneskelige aktiviteter, Referen-
ce /13/. Hertil kommer naturligt afsat svovl fra havvand 
særligt i kystnære områder. Vindmøllerprojektet redu-
cerer emissionen af svovldioxid med cirka 2 tons pr. år. 
Det svarer til cirka 1 tons rent svovl. Relateres tallet ale-
ne til arealet, udgør reduktionen ca. 0,3 % af den del, 
der kan tilskrives Næstved kommune.

Kvælstofnedfaldet i Danmark ligger mellem 1,7 og 
2,7 tons per km2, og er højest i Jylland. I alt er nedfal-
det på land beregnet til 92.000 tons i 1999. Regnes og-
så 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 6 tons NOx per år, eller cirka 2,2 
tons rent kvælstof. Projektet reducerer derfor den sam-
lede emission og nedfaldet på landsplan med ca. 0,03 
‰, eller omkring ½ g kvælstof per hektar, hvis hele ef-
fekten tilskrives landjorden. Det er ikke meget og ikke 
målbart i den store sammenhæng. I forhold til Næst-
ved kommune alene udgør reduktionen omkring 1,6 ‰.  

Slagger og flyveaske
Vindmøllestrøm erstatter som nævnt strøm, som ellers 
skulle have været produceret med kul. Af den grund vil 

produktionen af slagge og aske, som kulkraft afsted-
kommer, 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 deponeres, Reference /13/.

Årligt produceres der cirka 1,6 mio. tons slagge og 
flyveaske i Danmark (2011), Reference /2/. Ifølge tabel 
6.1. reduceres produktionen med cirka 53 g pr. kWh 
vindmøllestrøm, Reference /1/. Projektet vil derfor år-
ligt mindske produktionen af slagge og flyveaske med 
cirka 1.400 tons. Mængden af denne affaldstype i Dan-
mark reduceres således med knap 1 ‰ på grund af det 
konkrete vindmølleprojekt. 

6.2 Ressourcer og affald
Energibalance og ressourceforbrug – 
konsekvenser og vurdering 
En moderne vindmølle kan på kun 7–8 måneder pro-
ducere lige så meget energi, som der er brugt til at la-
ve, opføre og senere nedtage møllen. Med en forven-

drede levevilkår i Danmark for både mennesker, dyr og 
planter. At det er alvor ses blandt andet af, at et rejse-
hold nedsat af den danske regering skal rådgive kom-
munerne om, hvordan man bedst forbereder og plan-
lægger for stigende vandstand i fremtiden. 

Af tabel 6.2 ses, at vindmølleprojektet, som drejer 
sig om nedtagning af 3 ældre 400 kW og opsætning af 
tre nye 3 MW møller, samlet resulterer i en reduceret 
emission på cirka 20.700 tons CO2 pr. år. Det svarer til 
ca. 1½ ‰ af den mængde, Danmark ifølge Kyotoafta-
len har forpligtiget sig på at spare inden udgangen af 
2012. Projektet bidrager derfor positivt til at holde kli-
maforandringerne i ave, og selv om det eksakte bidrag 
i den store globale sammenhæng isoleret set er beske-
dent, er det dog målbart. I sig selv vil et projekt af den-
ne størrelse ikke få nogen mærkbar indvirkning på kli-
maforandringerne. Men i et bredere perspektiv er bidra-
get værdifuldt og uundværligt, fordi den fulde redukti-
on kun kan opnås gennem mange større og mindre bi-
drag. Der skal således for eksempel cirka 650 lignen-
de projekter til for fuldt ud at opfylde Danmarks Kyo-
to-forpligtigelse.

I gennemsnit udledte hver dansker i 2010 cirka 8,5 
tons CO2, Reference /19/. Projektet kompenserer således 
for emissionen fra cirka 2.440 borgere, hvilket svarer 
til ca. 3 % af Næstved kommunes indbyggere.
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tet levetid på 20 år betyder det, at en mølle kan pro-
ducere 30–35 gange så meget energi, som der er brugt 
til at fabrikere og opstille den, Reference /11/. Næp-
pe andre teknologier 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 anvender man 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 800 m3 armeret 
beton. Desuden anvendes grus til etablering af bære-
dygtige serviceveje. Ved nedtagning af vindmøllerne 
efter endt drift kan størsteparten af de anvendte mate-
rialer i møllen adskilles og genanvendes. Fundamen-
tet og kabler kan fjernes til mindst en meter under ter-
ræn, så planteavl kan genoptages.

des minedrift, som finder sted uden for landets grænser. 
Vandbesparelser på grund af vindkraft vil derfor væ-
re 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 reg-
ler, og området omkring møllerne vil blive reetableret. 
Herefter vil møllerne ikke give anledning til nogen væ-
sentlig affaldsproduktion, når bortses fra olieskift og 
lignende. I disse tilfælde sendes kemikalierne til god-
kendte modtagevirksomheder hvor de genanvendes.

Foto 6.1 Mølle 1 placeres til venstre på vintersædsmarken i linje med skovbrynet. Foto 6.2 Mølleplacering for mølle 3 - i hjørnet på vinter-
hvedemark.

Vandforbrug
Globalt produceres en stor del af elektriciteten på kraft-
værker, hvor overskudsvarme bortkøles. Med den pro-
duktionsform er vandforbruget cirka 2.000 liter pr. 
MWh. Produktion af 1 MWh el med vindmøller ko-
ster i et livscyklusperspektiv derimod kun cirka en li-
ter vand, Reference /12/. Etablering af vindkraft til er-
statning af kulkraft kan derfor i mange lande spare sto-
re vandmængder. Teoretisk kunne nærværende vind-
mølleprojekt for eksempel spare cirka 56.000 m3 vand 
om året, eller hvad der svarer til cirka 850 danskeres 
årlige forbrug. 

I Danmark køles ikke med ferskvand på kraftværker-
ne, men med havvand, og det har ikke været muligt at 
finde tal for det faktiske forbrug af ferskvand ved den-
ne produktionsform. Det må dog skønnes at være be-
skedent, og kun udgøre nogle få procent af ovennævnte 
værdi. Heraf vil hovedparten oven i købet givetvis skyl-
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6.3 Geologi og grundvand
Spildes olie eller andre kemikalier under opsætning el-
ler drift af vindmøller, kan der potentielt være risiko 
for forurening af grund- og overfladevand. Risikoen af-
hænger blandt andet af geologiske og topografiske for-
hold og nærhed til vådområder, og er blandt andet af 
betydning i forhold til drikkevandsinteresser. 

Møllerne opstilles i et kuperet landskab ca. 5 km 
nordvest for Præstø i Næstved kommune. Området er 
et typisk morænelandskab dannet under sidste istid, 
Weichel-istiden for ca. 10.000 år siden. Jorden er ler-
jord og sandblandet lerjord i projektområdet.  

Boredata fra de nærmeste jordbunds- eller vandbo-
ringer i området viser, at undergrunden består af ler (0-
2,4 m) og glacialt moræneler (2,4-45 m) oven på skri-
vekridt (45-77 m). Grundvandet i de nærmeste borin-
ger findes i 2-10 m’s dybde, Reference /3/. 

Projektområdet er ikke karakteriseret som et 'geolo-
gisk værdifuldt område', Reference /4/.

Vindmøllerne opstilles i et område med drikkevands-
interesser (OD). Den korteste afstand til en drikke-
vandsboring er ca. 500 m. Grundvandet i nærområdet 
udnyttes i øvrigt til markvanding via private boringer. 
Området er ikke nitratfølsomt. 

Pga. det forholdsvis dybe grundvandsspejl, er det 
ikke sandsynligt, at der bliver behov for  grundvands-
sænkning ved etablering af fundamenterne. 

Vurdering
Risiko for forurening
Risikoen for spild eller udslip af olie eller diesel fra ar-
bejdsmaskiner og kraner i anlægsfasen er ganske lille 
og kan sammenlignes med den fra landbrugets maski-
ner under markarbejdet. 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 møl-

lerne eller under vedligehold vurderes derfor at væ-
re beskeden.

I driftsfasen er risikoen for grundvands- og jordfor-
urening som følge af lækager fra vindmøllernes smø-
re- og hydrauliksystemer ubetydelig. Vindmøllerne 
kan både blive med og uden gear. Møller uden gear in-
deholder ikke gearolie, mens gear-møller indeholder 
ca. 1.200 l. Nogle mølletyper indeholder desuden cir-
ka 370 l olie i et lukket svingningsdæmpningsmodul. 
Herudover findes der cirka 300 l hydraulikvæske og 
cirka 600 l kølervæske i møller af de potentielle typer. 
Møllen er konstrueret sådan, at eventuelt spild opsam-
les i nacellen, ledes ned igennem tårnet og opsamles i 
bakker i bunden. Møllens transformer kan være place-
ret enten i bunden eller i toppen af tårnet og indehol-
der omkring 1.200 liter olie. Skulle transformeren læk-
ke, hvad der kun er en meget lille risiko for, er der og-
så opsamlingskar under den. I øvrigt er der elektronisk 
overvågning og automatiske alarmer på alt, der vedrø-
rer driften, så et eventuelt spild straks opdages, og der 
kan iværksættes afværgeforanstaltninger hurtigst mu-
ligt. Vindmølleejeren skal desuden udarbejde en bered-
skabsplan for, hvordan der skal reageres, hvis uheldet 
er ude. En sådan leveres altid med møllen af fabrikan-
ten og skal godkendes af kommunen. 

Kun hvis en mølle vælter, er der en reel risiko for 
udslip til omgivelserne, og det sker som bekendt kun 
yderst sjældent. Samlet vurderes der derfor kun at væ-
re minimal risiko for forurening af jord- eller grund-
vand som følge af aktiviteter under såvel anlægs- som 
drifts- og nedtagningsfase for møllerne.

6.4 Naturbeskyttelse
Projektområdet - eksisterende forhold
Projektområdet er et kuperet landbrugsområde mellem 
St. Røttinge og Bårse. Projektområdet er omgivet af for-
trinsvis løvfældende læhegn og mindre skovområder. 

Området er et typisk planteavlsområde, og markerne 
er derfor præget af enårige afgrøder. Der er en række 

mindre beskyttede naturarealer og biotoper, bl.a. små-
søer og mindre fredskove især syd og øst for projekt-
området. Fredskovsområdet syd for mølleområdet dri-
ves tilsyneladende med jagt for øje.

Internationale beskyttelsesinteresser
Natura-2000 er betegnelsen for et netværk af naturom-
råder i EU. Udpegningen af områderne har til formål at 
bevare og beskytte naturtyper og dyre- og plantearter, 
som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-lan-
dene. Naturdirektiverne indebærer, at EU-landene bå-
de skal udpege og beskytte de særlige områder, f.eks. 
Habitatområder, som arterne findes i. Men medlems-
landene er også forpligtigede til at beskytte udpegede 
plante- og dyrearter uden for disse områder, hvor ar-
terne end måtte findes.

Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder er udpegede 
for at beskytte især fugle, og udpegningsgrundlaget for 
disse områdetyper er ofte identiske - diverse fuglear-
ter. Habitatområderne er, som navnet siger, fortrinsvis 
udpeget for at beskytte en række specielle habitater og 
biotop- og naturtyper. Dertil kommer dog ofte også en 
række dyrearter, der er sjældne eller stiller særlige krav 
til levestedet og som findes i et givet område. 

Af kort 6.1 fremgår Natura-2000 udpegninger i nær-
heden af projektområdet. Det nærmeste er 'Havet og Ky-
sten mellem Præstø Fjord og Grønsund', der er udpe-
get som Fuglebeskyttelses- (F89, ca. 24.000 ha), Habi-
tat- (H147 - ca. 32.000 ha) og Ramsarområde (R22) og 
ligger omkring 2 km øst for mølleområdet. Ca. 10 km 
vest for ligger Dybsø Fjord, der ligeledes er såvel Fug-
lebeskyttelses-, som Habitat- og Ramsarområde. Refe-
rence /5/. Udpegningsgrundlaget for Præstø Fjord som 
habitatområde fremgår af tabel. 6.3A. Udpegnings-
grundlaget som Fuglebeskyttelse- og Ramsarområde 
fremgår af tabel 6.3B.
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Tabel 6.3 A Udpegningsgrundlag for habitat-områderne H147: 
Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
Bredøret flagermus (Barbastella barbastellus)
Spættet sæl (Phoca vitulina)
Mygblomst (Liparis loeselii)
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
Kystlaguner og strandsøer
Større lavvandede bugter og vige
Rev
Enårig vegetation på stenede strandvolde
Flerårig vegetation på stenede strande
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
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 selvsåede bestande af hjemmehørende træarter
Fugtige klitlavninger
Kystklitter med enebær
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Brunvandede søer og vandhuller
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne
Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Projektområdet

Natura-2000 Habitats, Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder

Afstandscirkler 4,5 hhv. 10 km fra vindmøllerne

Ev
en

 S
ø

Kort 6.1 Natura 2000 områder i nærheden af projektområdet.
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Tabel 6.3 B Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde F89 og Ramsarområde 22
Arter på bilag 1, jf. 
artikel 4, stk.1

Arter, 
jf. artikel 4, stk. 2

Ynglende i.h.t. 
DMU’s database

Trækkende i.h.t. 
DMU’s database

Kriterier 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 re-

gelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale be-
stand.

• 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 ar-
ten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, 
og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare ar-
ten 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 an-
tal, 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 forekom-
mer 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.

Pibesvane T F2, F4

Sangsvane T F2, F4

Bramgås T F2, F4

Havørn Y F1

Rørhøg Y F3

Vandrefalk Tn F2

Plettet rørvagtel Y F1

Klyde Y F1

Hjejle T F2, F5

Brushane Y F1

Splitterne Y F1

Fjordterne Y F1

Havterne Y F1

Dværgterne Y F1

Skarv Y T F4

Knopsvane T F4

Grågås T F4

Pibeand T F4

Spidsand T F4

Skeand T F4

Troldand T F4

Hvinand T F4

Tp. Skallesluger T F4

Stor skallesluger

Blishøne
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Tabel 6.5 Fugle og dyr registreret ved en 
besigtigelse d. 24.10.2012

Gråkrage 5
Musvåge 4

Sølvmåge 5+
Solsort alm.
Stillids 20
Musvit 2

Sjagger 200
Gråand 6

Spurvehøg
Blåmejse 1

Rådyr (spor)

Registrerede fugle og dyr under besigtigelse

Tabel 6.4 Nærmeste fuglelokaliteter i 
mølleområdet

Lokalitet Antal 
reg. arter

Obs.-dage
/ antal 
obs.

Korteste 
afstand til 
møller, ca. km.

Lystskoven 15 13/24 0,5

Engelholm 20 14/26 1

St. Røttinge 18 11/24 0,5

Nærmeste fuglelokaliteter inden for en radius af 1 km fra møllerne. 
Reference /6/

§ 3 beskyttet natur Fredsskov
Vindmølle Økologisk 

forbindelse Adgangsvej og arbejdsareal

Kort 6.2 Beskyttet natur omkring vindmølleplaceringerne
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Tabel 6.6 Bilag IV arter (Habitatdirektivet) der måske kan træffes i og omkring vindmølleområdet
Art Ynglebiotop Levevis Kan eventuelt træffes i 

indmølleområdet
Negativ 
effekt af 
vindmøller

Hyppighed/
Bevaringsstatus
2000

(Vandflagermus) Hule træer Jager over søer og vandløb. 
Overvintrer især i kalkgruber

Eventuelt på træk. Truffet ved 
Sparresholm Gods, ca. 10 km 
nord for projektområdet.

Ikke 
væsentlig

Almindelig/
Gunstig

(Brunflagermus) Hule træer Knyttet til åbne og varierede 
træbevoksninger - løvskove 
og parker

Eventuelt på træk. Truffet ved 
Sparresholm Gods, ca. 10 km 
nord for projektområdet.

Ikke 
væsentlig

Relativt almindelig/
Gunstig

(Langøret flagermus) Bygninger og træer Knyttet til frodige 
kulturlandskaber med gårde, 
haver og parker

Eventuelt på træk Ikke 
væsentlig

Relativt almindelig/
Gunstig

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

Eventuelt på træk eller 
fouragerende. Truffet ved 
Sparresholm Gods, ca. 10 km 
nord for projektområdet.

Ikke 
væsentlig

Almindelig/
Gunstig

(Skimmelflagermus) Huse Jager ofte i  kulturlandskab 
bl.a. omkring vejlamper

Eventuelt på træk eller 
fouragerende

Ikke 
væsentlig

Alm. i N-Sjælland, 
ualm. i S-sjælland/
Gunstig

(Troldflagermus) Træer/huse Løvskov. Jager under 
sammenhængende 
trækroner og lysninger

Eventuelt på træk eller 
fouragerende. Truffet ved 
Sparresholm Gods, ca. 10 km 
nord for projektområdet.

Ikke 
væsentlig

Almindelig/
Gunstig

Dværgflagermus Huse Knyttet til løvskove og parker Eventuelt. Truffet ved 
Sparresholm Gods, ca. 10 km 
nord for projektområdet.

Ikke 
væsentlig

Almindelig/
Gunstig

Pipistrelflagermus Huse (og træer) Stærkt knyttet til løvskove Eventuelt på træk Ikke 
væsentlig

Alm. især i Syd- og 
Østjylland / gunstig

(Markfirben) Hegn og diger m.m. Fouragerer på sydvendte 
solbeskinnede skåninger

Næppe - Ingen egnede 
biotoper i området

Ingen Almindelig/
Usikker

Stor 
Vandsalamander

Solrige vandhuller af 
forskellig størrelse

På land under grene og sten Evt. i områdets vandhuller Ingen Almindelig/
Usikker

Spidssnudet frø Moser og vandhuller Jager og lever omkring 
mange typer vandhuller

Måske - i mindre vandhuller Ingen Spredt/
Usikker

Springfrø Vedvarende eller 
tidvise vandhuller 

På land under sten og 
hulheder i jorden

Evt. i områdets vandhuller Ingen Alm. sydøst 
Danmark/
Gunstig

Eremit Gl. løvskov, 
dyrehaver

Træsmuld i hulheder Ikke sandsynligt. Findes 
Leekende dyrehave

Ingen Sjælden/
Usikker

Bilag IV arter, som måske kan træffes i nærheden af vindmølleområdet. ( ) = ikke truffet i ’møllekvadratet’, men kun i et nabokvadrat.
Reference /9/ og /10/

Beskyttede naturområder
Af kort 6.2 fremgår beskyttede naturområder, §3-om-
råder, i nærheden af møllerne. Syd for møllerne findes 
et mindre fredskovsområde. Det samme øst for hoved-
vejen. Desuden fremgår beskyttede vandhuller på mar-
ken, hvor møllerne opstilles. 
 Adgangsveje til møllerne kommer fra eksisterende 
veje og ingen nye veje krydser beskyttede naturområ-
der. Ingen møller berører beskyttet natur og heller ik-
ke fredskov. 

Fugle i området
Hvad angår fugle, findes der en række mindre lokali-
teter i nærområdet, se tabel 6.4. De nærmeste er ikke 
kendt for mange fugle, og områderne besøges tilsyne-
ladende ikke ret ofte af ornitologer, og noterede fugle 
på lokaliteterne omfatter da også fortrinsvis alminde-
lige arter tilknyttet skove og det åbne land. 

Det ornitologisk set mest interessante område i nær-
heden finder man afgjort omkring Even sø og skovene 
her omkring. Området udgør den vestligste del af det 
store fuglebeskyttelsesområde omkring Præstø Fjord, 
Reference /6/. 

Der er ikke gennemført systematiske optællinger af 
yngle- eller trækfugle på lokaliteten. Men dyr og fug-
le iagttaget under en besigtigelse er noteret i tabel 6.5. 

Andre dyr
Mølleområdet er intensivt dyrket landbrugsjord, der be-
handles konventionelt. Læhegn og mindre naturområ-
der ligger spredt ud i landbrugsområdet. Markerne be-
handles 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. Der 
er ingen naturovervågningsprogrammer (Novana- sta-
tioner eller -artsovervågning) i området. 
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og omkring fredskovene, i hegn og omkring områdets 
vandhuller finder man en rigere flora. 

Vurdering af konsekvenser
Internationale naturområder - Natura 2000
Ingen habitat-dyrearter eller naturtyper, som indgår 
i det nærmeste habitatområdes udpegningsgrundlag, 
findes med sikkerhed i projektområdet, og vindmøl-
lerne placeres i øvrigt forholdsvis langt fra internatio-
nalt beskyttede naturområder. Den korteste afstand er 
ca. 2 km til Præstø Fjord. Møllerne får derfor ikke no-
gen indvirkning på beskyttede naturtyper eller plan-
ter eller dyr i disse eller andre Natura2000-områder. 
Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er også Præstø 
Fjord ca. 2 km øst for mølleområdet. Med så stor en 
afstand vil møllerne næppe få nogen væsentlig nega-

Ifølge EU’s Habitatdirektiv skal man vurdere, om et 
projekt eventuelt kan have negative indvirkninger på en 
række særligt truede dyr og særligt udlagte habitatom-
råder, også uden for dyrenes egentlige hovedområder. 
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 projektom-
råde. I tabel 6.6 er nævnt de arter, der i perioden 1973–
2005 er registreret i et 100 km2 stort område indehol-
dende projektområdet, et såkaldt UTM-kvadrat på 10 
x 10 km, Reference /10/. Der er derfor en vis sandsyn-
lighed for, at disse arter også kan findes i nærheden af 
mølleområdet, enten ynglende, på træk eller fourage-
rende, hvis forholdene ellers er passende. I tabellen er 
de pågældende arters primære ynglebiotoper og leve-
vis nævnt, og det er vurderet, om dyrene med en vis 
sandsynlighed, vurderet ud fra områdets beskaffen-
hed, måske vil kunne træffes i nærheden af møllerne, 
og om de måske kan blive påvirket negativt heraf. En-

delig er arternes generelle bevaringsstatus nævnt i ta-
bellen, Reference /9/ og /10/. 

Ingen af de nævnte dyr ud over flagermus er så vidt 
vides med sikkerhed truffet i projektområdet. 

Ud over de nævnte arter er der ikke kendskab til, at 
der i området findes andre arter, som er særligt beskyt-
telseskrævende. Det kunne være arter, som er rød- eller 
gul-listede, og som således er truede i forskellig grad.

Flora
De tre møller placeres som nævnt på agerjord i om-
drift, hvor der p.t. dyrkes enårige afgrøder  med tradi-
tionelle dyrkningsmetoder. Det vil sige jorden pløjes, 
harves og gødskes, og der anvendes en række sprøjte-
midler. Der findes derfor ingen vilde eller fredede plan-
tearter på markerne, hvor møllerne placeres, og derfor 
heller ikke arter, som kræver særlig beskyttelse. Kun i 

Foto 6.5 Benved i efterårsfarver med frugter Foto 6.4. Den sydligste mølle placeres på hvedemarken 
ca. 50 meter uden for kanten af hegnet 

Foto 6.3 Tilkørselsvej til mølleområdet - Gammelt løv-
hegn - Potentielt fourageringsområde for flagermus.
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Tabel 6.7 Opgørelse over registrerede dødsfald for fugle
Antal vindmølledræbte fugle fordelt på forskellige fuglegrupper registreret i undersøgelser i en række europæiske lande i perioden 1989–2004

Fuglegruppe Land 
HOL BEL SPA SVE ØST ENG DAN TYS I alt

Lommer, skarve, hejrer og storke 2 1      10 13

Svaner og gæs  1  1    17 19

Ænder 3 11      10 24

Rovfugle 4 5 156 4  2  99 270

Hønsefugle og sumphøns 2 10 2  2   3 19

Vadefugle 8 1  2    5 16

Måger, terner og alkefugle 29 294  6   1 31 361

Ugler   3     4 7

Duer 2 15 6 1    8 32

Sejlere, gøge, spætter og svaler  2 4 10    10 26

Pibere, vipstjerter og lærker 1 1 10     8 20

Sangere og andre småfugle 1 1 13 1    6 22

Drosler, fuglekonger og mejser 6 6 4 5   1 6 28

Kragefugle 1 2  2    14 19

Stær, spurve, korsnæb og værlinger 18 9 5 1   2 19 54

Ubestemte fugle   4       

I alt 77 359 207 33 2 2 4 250 930

Omarbejdet efter Hötker et al, Reference /7/

tiv indvirkning på fugle i dette område, hvad enten de 
indgår i udpegningsgrundlaget eller ej. 
 I øvrigt behandles problematikken fugle og vindmøl-
ler mere indgående og specifikt for projektområdet ne-
denfor.

Beskyttede naturområder, § 3-områder
De tre møller placeres på arealer i omdrift, og med pas-
sende stor afstand til beskyttede naturarealer - §3-om-
råder. Det gælder også serviceveje til møllerne. 
 Omkringliggende skove og plantager berøres hel-
ler ikke af projektet, og ingen biotoper påvirkes såle-
des negativt under driften af møllerne, der kan etable-
res helt uden at berøre eller beskadige beskyttede na-
turbiotoper i området. 
 I forhold til planlægningsmæssige forhold - Kommu-
neplan 2009 - skal det nævnes, at den nordligste mølle 
placeres i udkanten af en 'Økologisk forbindelse', mel-
lem St. Røttinge og Bårse Nakke. Desuden er hele om-
rådet 'Skovrejsningsområde' omkring Engelholm. Om-
rådet er dog på trods af dette udlagt i kommuneplanen 
som potentielt mølleområde.
 Det vurderes, at møllerne ikke vil være til væsent-
lig gene i nogen af disse sammenhænge, og der skal ik-
ke dispenseres for nogle af disse planlægningsmæssige 
forhold. 

Fugle
Hvad angår fugle og vindmøller er der især to effekter, 
der påkalder sig interesse. Dels risikoen for kollisioner 
og dødsfald, og dels en fortrængnings- og forstyrrel-
seseffekt og eventuelt tab af fourageringsområde. En 
tredje effekt har i årenes løb været nævnt: en barrie-
reeffekt og eventuelle negative konsekvenser for fug-
lene som følge af et øget energiforbrug, når de tvinges 
til at flyve uden om. Den sidste effekt vurderes dog at 
være ganske teoretisk og uden betydning for fuglene 
såvel på arts- som på populationsniveau. 
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Tabel 6.8 Menneskerelaterede dødsårsager for fugle 
Dødsårsag Lav vurdering Høj vurdering %-andel af lav 

vurdering
%-andel af høj 
vurdering

Trafik 1) 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

 I alt - sum 1 ~ 2.400.000 ~ 20.000.000 100 100

Andre menneskerelaterede dødsårsager for fugle medtaget for sammenligningens skyld
Jagt 5) 2.300.000 2.300.000

Huskatte 6) 650.000 6.500.000

I alt - sum 2 ~ 5.400.000 ~ 29.000.000

Noter:
1) Omregnet fra amerikanske forhold i forhold til befolkningstal, idet det antages, at amerikanere 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. 4.000 MW i 2012).
5) Af det samlede jagtudbytte kan ca. 65 % skønnes at være vildfugle, resten opdræt (fortrinsvis fasaner). Listen omfatter 40 fuglearter, Reference /22/. 
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 til danske forhold efter undersøgelser i USA, Reference /19/. 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.

Kollisioner
Det sker at fugle bliver dræbt af vindmøller, og det kan 
måske undre, i betragtning af dyrenes skarpe sanser og 
store manøvredygtighed. Der er dog ikke tale om ’Fyr-
fald’, dvs. det fænomen, at fugle i dis og tåge tiltræk-
kes af lyset fra et fyrtårn og i stort tal flyver direkte ind 
i tårnet. Fænomenet var forholdsvis almindeligt tidli-
gere, men forekommer nu næsten ikke længere, fordi 
landet generelt ligger ’badet’ i diffust lys. Derimod er 
der snarere tale om, at fuglene kan fejlbedømme møl-
levingernes hastighed og rammes under forbiflyvning. 
Hastigheden af vingespidsen er, næsten uanset møllens 
størrelse og vingernes længde, omkring 250 km i ti-
men og dermed væsentligt hurtigere end de fleste fug-
les flugt- og reaktionshastighed. 

I et meget grundigt tysk litteraturstudie er proble-
mets omfang undersøgt og statistisk vurderet. Det er 
gjort ved at gennemgå og sammenligne et stort antal 
undersøgelser fra en lang række lande, og kun kvalifi-
cerede undersøgelser er medtaget. Tabel 6.7 er en op-
gørelse over alle registrerede dødsfald i perioden 1989–
2004 fra undersøgelser i otte europæiske lande, hvor 
man systematiske har ledt efter døde fugle. Opgørel-
sen omfatter kun én dansk undersøgelse, der dækker 
to år. For overskuelighedens skyld er fuglene samlet i 
grupper, Reference /7/.

I alt er der således gennem ca. 15 år i disse undersø-
gelser fundet ca. 1.000 døde fugle omfattende mere end 
100 arter. Det relativt beskedne antal viser, at kollisi-
oner er forholdsvis sjældne. Til gengæld viser det sto-
re artsantal, at stort set alle arter kan blive potentielle 
ofre. Fugledødsfald på grund af vindmøller tælles så-
ledes oftest kun i ganske få eksemplarer pr. mølle pr. 
år. Det kan derfor konstateres, at omfanget kun undta-
gelsesvist vil kunne få negative konsekvenser for fug-
le på populationsniveau. 

I undersøgelsen konkluderes det desuden, at det ikke 
i nogen af de mange undersøgelser, man har gennem-
gået, har været muligt at finde statistisk sikkert belæg 
for negative effekter af kollisionsrisikoen på populati-
oner af ynglende fugle. Generelt fandt man, at kollisi-
onsraten varierede mellem 0 og 50 både for fugle og 
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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 den hidtil største litteraturundersøgelse i Danmark 
var en af hovedkonklusionerne samstemmende hermed, 
at: "…risikoen for dødsfald blandt fugle forårsaget af 
kollision med vindmøller, uanset møllens art og stør-
relse, er lille, og den giver ikke umiddelbart grundlag 
for bekymring om effekter på populationsniveau”, Re-
ference /8/. Undersøgelsen er af ældre dato. Men sene-
re undersøgelser har ikke givet grund til at ændre på 
denne konklusion.

I en ny, omfattende svensk undersøgelse fra 2011, 
der også sammenfatter et meget stort antal kilder, har 
man for fugle som medianværdi beregnet en mortali-
tetsrate på 2,3. Dvs. at der statistisk set og i 'gennem-
snit' forekommer 2,3 dødsfald pr. mølle pr. år, Referen-
ce /15/. Variationen ligger i denne undersøgelse mellem 

0 og 60 fugle pr. mølle pr. år. At mortalitetsraten er for-
holdsvis lille og variationen stor kan tolkes på den må-
de, at de fleste møller eller mølleparker ikke udgør no-
get problem. Der forekommer næsten aldrig kollisioner. 
Det er derimod enkelte, uheldigt placerede møller eller 
parker, der tegner sig for hovedparten af dødsfaldene.

Af tabel 6.8 bemærker man, at antallet af dræbte rov-
fugle er forholdsvis højt. Det kan forekomme paradok-
salt, disse dyrs skarpe sanser taget i betragtning. For 
Spanien dækker tallene blandt andet over 133 gåsegrib-
be og for Tyskland over 13 havørne og 40 røde glenter. 
Lignende høje tal har man fundet i Norge for havørn 
ved en uheldigt placeret møllepark på en ø, som rum-
mer verdens tætteste bestand af ynglende havørne (!) 
Også i andre tilfælde skyldes høje dødstal, at møller-
ne er fejlplaceret i meget rovfuglerige områder, og ek-
semplerne viser, at det er væsentligt, at der tages nød-
vendige hensyn under planlægningen for at undgå gen-
tagelser, se f.eks. Reference /18/.

Hvorfor rovfugle i visse tilfælde tilsyneladende er 
særligt udsatte kan måske forklares ved, at de under 
jagt er fuldstændig fokuserede mod byttet på jorden 
og derfor helt uopmærksomme på ovenfra kommende 
farer - en vindmøllevinge. Til støtte for denne teori ta-
ler, at gamle fugle tilsyneladende rammes lige så hyp-
pigt som ungfugle, og det derfor ikke har noget med 
manglende erfaring at gøre. 

Desuden har det vist sig, at lokale ynglefugle i langt 
højere grad rammes end trækfugle. I en undersøgelser 
ved Tarifa i Spanien fandt man, at fugle på træk i stor 
stil undviger en møllepark i god tid. 71 % af alle svæ-
vetrækkere - bl.a. større rovfugle og storke - ændrer så-
ledes retning, når de nærmede sig et vindkraftanlæg, 
og så godt som alle dødfundne fugle var ikke trækfug-
le, Reference /20/. 

Ulykkerne sker for de fleste arters vedkommende om 
foråret i månederne  marts til maj i forbindelse med re-
virhævdelse, og igen i sensommeren i forbindelse med 
at ungerne forlader reviret. Tilsyneladende er der hel-
ler ikke noget, der tyder på tilvænning, dvs. at antallet 
af dødsfald falder med tiden. Risikoen for kollisioner 
hænger således nøje sammen med hvor ofte rovfugle-

ne passerer gennem mølleområdet, Reference /15/. Det 
samme forhold gør sig gældende for andre fuglegrupper. 

For rovfugle alene er kollisionsfrekvensen 0–8 fugle 
pr. mølle pr. år. De høje værdier er fra enkelte møller og 
enkelte år. Hvor man har samlet oplysninger i flere år 
er den betydeligt lavere: mindre end 0,3 døde rovfugle 
pr. mølle pr. år. Medianværdien er 0,03 fugle. Ser man 
kun på undersøgelser fra områder med høje rovfugle-
tætheder er medianværdien 0,07 fugle pr. mølle pr. år, 
Reference /15/. Mortalitetesraten for rovfugle er såle-
des generelt meget lille, og kun for isolerede populati-
oner af arter med en meget langsom reproduktionsra-
te, kan der være en begrundet frygt for negative effek-
ter for fuglene på populationsniveau. 

Som det fremgår af tabel 6.3 B yngler der havørn i 
Fuglebeskyttelsesområdet omkring Præstø fjord. Loka-
liteten er nærmere bestemt Melteskov vest for Even, ca. 
2,6 km i lige linje fra projektområdets nærmeste møl-
le. I yngletiden lukkes skoven af for offentligheden. Et 
havørnepar har ofte et meget stort revir, som kan være 
helt op mod 100 km2. Projektområdet må derfor prin-
cipielt skønnes, at ligge indenfor fuglenes ’home ran-
ge’. Men det må samtidig vurderes, at ørnenes primæ-
re område, såvel til ophold som fouragering, vil være 
arealer og skove omkring Præstø Fjord. Kun undtagel-
sesvist vil fuglene ’have noget at gøre’ omkring vind-
mølleområdet, som ikke vurderes at rumme væsentli-
ge fourageringsmuligheder. 

I reference /15/ refereres Sveriges ornitologiske for-
ening for at anbefale en bufferzone på 2-3 km fra rede-
pladsen for store rovfugle til vindmøller. Sammenholdt 
med en forventning om, at fuglene fortrinsvis vil væ-
re ’orienterede’ mod øst, kan det konstateres, at et så-
dant afstandskrav vil kunne overholdes i nærværende 
projekt. Vindmøllerne vurderes derfor ikke at ville få 
væsentlige negative konsekvenser for det lokale yng-
lepar af havørne.

Sammenlignet med andre menneskerelaterede døds-
årsager udgør vindmøller generelt kun en meget beske-
den risiko for fugle, se tabel 6.8.

Foto 6.6 Musvåge på marken - fouragerer på regnorme. 
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Forstyrrelses- og fortrængningseffekt
Den væsentligste effekt af vindmøller på fugle har at 
gøre med forstyrrelser, der eventuelt kan føre til for-
skydning eller fortrængning af visse arter, Reference 
/7/. Effekten er meget forskellig fra art til art. Nogle ar-
ter tvinges til at flyve uden om møllerne, og mister i 
værste fald et fourageringsområde, fordi de må holde 
en passende afstand til møllerne. Andre arter bekym-
rer sig tilsyneladende ikke særligt om møllerne og fær-
des ofte frit, tæt på møllerne. 

Forstyrrelses- eller fortrængningseffekten er statis-
tisk 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 sam-
menhæng mellem møllestørrelsen og forstyrrelsen, så-
ledes at fortrængningsafstanden stiger med møllens 
højde og størrelse. I Reference /7/ fandt man en barri-
ereeffekt for 81 arter. Vindmøller kan med andre ord 
repræsentere en barriere for fuglene, der tvinges til at 
flyve uden om. 

Ifølge litteraturen er der tilsyneladende ikke noget, 
der tyder på, at fugle generelt vænner sig til vindmøl-
ler. Dette er dog i modstrid med, hvad man har kunnet 
iagttage for den normalt temmelig sky kortnæbbede 
gås. Med tiden har man i Vestjylland omkring en æl-
dre, nu nedtaget møllepark, iagttaget, at fuglene søg-
ter føde tættere og tættere på vindmøllerne for til sidst 
efter nogle år uden problemer at flyve mellem møller-
ne eller fouragere lige nedenunder. Noget lignende har 
man iagttaget ved Tunø Knob havmøllepark med hen-
syn til ederfugle, der her har vænnet sig til at fourage-
re tæt på møllerne, fordi der omkring fundamenterne 
er skabt kunstige stenrev med tilhæftningsmuligheder 
for blåmuslinger, der er disse ænders foretrukne føde. 

Nogle arter kan eventuelt miste potentielle fourage-
ringsområder og må finde nye, når vindmølleparker 
etableres. Eksempelvis fandt man i undersøgelser om-
kring vindmøller i Kronjylland, at sang- og pibesvane 
og hjejle givetvis ville blive påvirket af etablering og 
udvidelse af en vindmøllepark ved Overgård Gods. Det 

blev konkluderet, at de nævnte arter ville miste større 
eller mindre fourageringsområder, men også, at fugle-
ne let ville kunne finde alternative områder i nærheden. 
Andre arter, bl.a. i det nærliggende habitat- og fugle-
område, skønnedes ikke at blive påvirkede, Reference 
/16/ og /17/. Sådanne påvirkninger har derfor næppe et 
omfang og en betydning, der kan betegnes som væsent-
lige for nogen arter på populationsniveau. 

Hvad angår svaner og gæs, er der således næppe 
tvivl om, at disse, og måske også enkelte andre fugle-
arter, kan blive tvunget til at finde nye fouragerings-
områder, når nye vindmøller opstilles. Det er dog næp-
pe noget større problem for fuglene, fordi de konkrete 
fourageringsmarker i forvejen skifter fra år til år. Val-
get af fourageringsområde sker alene ud fra hvilke af-
grøder, der p.t. dyrkes på markerne. Vinterraps og vin-
tersæd er specielt værdifulde for svaner og gæs, brak-
marker og græs for hjejler, og præcist på hvilke area-
ler, der dyrkes hvad, varierer som bekendt med sæd-
skiftet fra år til år.

Samlet vurderes det således, at vindmøllerne næppe 
vil få væsentlige effekter på fuglefaunaen. Det kan næp-
pe undgås, at møllerne vil forårsage nogle få dødsfald 
hvert år, men risikoen for kollision og dødsfald er lille 
og uden betydning for nogen arter på populationsniveau. 

Heller ikke eventuelle fortrængningseffekter vurde-
res at være af væsentlig betydning for nogen fuglearter 
på populationsniveau. 

Andre dyr
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet, må 
formodes at blive skræmt væk og søge mod skove, plan-
tager og hegn i byggeperioden. Når møllerne er i drift, 
vil dyrene efter en kortere tilvænningsperiode igen be-
væge sig frit mellem lokaliteterne, og bliver ikke påvir-
ket væsentligt af møllerne under driften. 

Flagermus
Flagermus er som fugle potentielt i risiko for at kolli-
dere med vindmøller. Også dette kan forekomme para-Foto 6.7 Sprøjtning af vinterhvede. Hochsitze til rådyrjagt for enden af læhegn.
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doksalt, når man betænker dyrenes effektive sonarsy-
stem og enestående flyve- og manøvredygtighed. Men 
på varme sommernætter og ved svage vinde tiltrækkes 
insekter af vindmølletårnet på grund af varmeafgivel-
se 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. møl-
le pr. år (medianværdi), Reference /15/. Tallet dækker 
over store variationer fra 0–70, og de største tal stam-
mer fra enkelte hændelser for eksempel fra møllepar-
ker i USA, hvor møllerne er placeret i skovrige områ-
der med store koncentrationer af trækkende flagermus. 
Den store variation og beskedne medianværdi antyder, 
ligesom for fugle, at der i langt de fleste tilfælde næp-
pe er større problemer, men også, at uheldigt placere-
de mølleparker kan medføre et stort antal dræbte dyr.

 Der er så vidt vides intet kendskab til om det for-
trinsvis er unge dyr, der dræbes, hvilket ikke er helt 
usandsynligt, fordi langt de fleste dødsfald sker i sen-
sommeren/efteråret, når ungerne er fløjet ud. Forhol-
det er interessant og ikke uvæsentligt, fordi det for dy-
rearter som bl.a. flagermus med lang levetid, sen køns-
modenhed og få unger per år er langt vigtigere for be-
standens overlevelse, at gamle, kønsmodne dyr over-
lever, end at unge gør det.

Der er således en relativt beskeden risiko for kollisi-
on af flagermus med møllerne. De fleste arter er i for-
hold til fødesøgningen i udpræget grad knyttet til løv-
skove eller vådområder, og ynglebiotoperne skal for de 
fleste arter helst indeholde gamle løvtræer eller huse, 
hvor dyrene kan gemme sig og yngle i revner og spræk-
ker, Reference /9/ og /10/. Sådanne forhold er ikke al-
mindelige i projektområdet, der må karakteriseres som 
relativt åbent og ikke specielt 'flagermus-venligt'. Dog 
findes der i nærområdet mindre løvskovsområder, der 
udmærket kunne tænkes at rumme flagermus, ligesom 
et stort hegn, bestående af gamle løvtræer godt kunne 
være et fourageringsområde. Af de tre møller vurde-
res kun den sydligste evt. at kunne udgøre en vis risi-
ko for flagermus. De to øvrige står på åben mark med 
god afstand til potentielle lede- og fourageringslinjer. 
Det anbefales derfor, at der efter etablering af møller-

ne gennemføres en flagermusundersøgelse for nærme-
re at vurdere risikoen og evt. gennemføre afværgefor-
anstaltninger for specielt den sydlige mølle.

Man kan skønne et forventet antal dødsfald for flager-
mus pga. møllerne. Anvendes medianværdien for kol-
lisioner, vil møllerne teoretisk forårsage 9 flagermus-
dødsfald årligt. Men da kun området omkring den syd-
ligste mølle flagermusmæssigt er interessant, er dette 
estimat givetvis væsentligt overvurderet. Bruges værdi-
en 2,9 derimod kun på den sydligste mølle vil forvent-
ningen derfor i stedet blive omkring 3 dødsfald årligt. 
Merdødsfald i denne størrelsesorden, som altså skal for-
deles på alle de på lokaliteten potentielt forekommen-
de arter, vil næppe være af væsentlig betydning på po-
pulationsniveau for nogen af arterne, der i øvrigt alle 
er forholdsvis almindelige

Skulle der alligevel, efter en eventuel senere under-
søgelse, vise sig at være et problem af væsentligt om-
fang, vil en afværgeforanstaltning bestående af møl-
lestop i sommernætter ved lave vindhastigheder være 
effektivt til at mindske antallet af dødsfald betydeligt. 
Effekten af et sådant tiltag vurderes nedenfor.  

Ud over klimaet, hvor hårde vintre som 09/10 og 10/11, 
tynder kraftigt ud i mange bestande, er langt den stør-
ste trussel mod flagermus i Danmark uden sammenlig-
ning fældning af hule træer og fjernelse af andre yng-
le- eller vinteropholdspladser. Herefter følger for visse 
arter trafikdrab.

Padder og insekter
I mølleområdet vil der i og omkring områdets få vand-
huller måske kunne træffes padder eller insekter, der 
er opført på habitatdirektivets liste. Men møllerne og 
tilkørselsveje etableres uden at berøre eller beskadige 
sådanne biotoper, og møllerne vil derfor ikke påvirke 
beskyttede padder eller insekter negativt, hverken un-
der etableringen eller under driften. Herudover frem-
går det af tabel 6.6, at møllerne ikke skønnes at få no-
gen negative effekter på andre bilag IV-arter. 

Flora

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 na-
turområder, damme, hegn og lignende, ikke berøres el-
ler beskadiges under anlægsarbejdet.

Samlet konklusion og eventuelle 
afværgeforanstaltninger
Vindmølleprojektets største effekt på miljøet vurderes 
at være positiv i form af en stor CO2-reduktion, se ta-
bel 6.9. Effekten er dog i denne sammenhæng ikke lo-
kal, men nærmere af global karakter. Også emissionen 
af svovldioxid og kvælstofoxid reduceres. 

Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få væ-
sentlige 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 plan-
te- og dyrearter, hvor møllerne præcist bliver placeret. 

I nærområdet findes en række beskyttede fredsko-
ve og småbiotoper, som eventuelt kan indeholde for-
skellige beskyttede dyrearter eller planter. Men etab-
lering og drift af møllerne vil ikke berøre disse bioto-
per og vil dermed heller ikke påvirke plante- og dyre-
livet knyttet hertil. 

Den sydligste mølle står forholdsvis tæt på skov-
kanten mod syd, der evt. kan være en fouragerings- og 
ledelinje for flagermus. Men generelt vurderes områ-
det herudover ikke at være et vigtigt flagermusområ-
de, og der skønnes ikke at være behov for at gennem-
føre egentlige, større flagermusundersøgelser på loka-
liteten. Under alle omstændigheder vurderes eventuel-
le negative effekter at være beskedne og uden betyd-
ning på populationsniveau. 
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6.5 Andre miljømæssige forhold
Rekreative interesser
Som nævnt anvendes området intensivt til konventio-
nel planteavl og rekreativt desuden til jagt. Denne ak-
tivitet vil næppe blive væsentligt forstyrret af etable-
ring af vindmøllerne. Herudover er der så vidt vides 
ingen andre rekreative interesser knyttet til området.

Vibrationer
Vindmøller bliver normalt opstillet på pladefundamen-
ter, og der bliver næppe tale om, at der skal piloteres på 
den pågældende lokalitet. Men skulle det alligevel bli-
ve 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.

6.6 Samlet vurdering af 
miljøkonsekvenser 
I tabel 6.9 er de væsentligste miljømæssige konsekven-
ser af vindmølleprojektet opsummeret. 

Projektets klimaeffekt er meget stor, især på kom-
munalt niveau. Effekten i forhold til forsuring og eutro-
fiering er også betydelig, især med hensyn til svovl, og 
målbar på kommunalt niveau. Negative effekter på mil-
jøet og beskyttede planter og dyr er minimal og vurde-
res at være uden betydning for relevante arter på popu-
lationsniveau. Dog kan en hævet cut-in speed for den 
sydligste mølle overvejes for eventuelt at mindske an-
tallet af potentielle flagermusdødsfald.

Tabel 6.9 Opsummering af miljømæssige effekter af vindmølleprojektet

CO2-reduktion, tons/år 20.700 3 % af Næstved kommunes emission 1)

Svovldioxidreduktion, tons/år 2 0,3 % af Næstved kommunes 
bidrag til svovl-depositionen

Kvælstofoxidreduktion, tons/
år

6 1,6 ‰ af Næstved kommunes bidrag til kvælstof-depositionen

Slagge- og aske reduktion, 
tons/år

1.400 1 ‰ af produktion i Danmark

Påvirkning af grundvand Ingen Risiko for forurening er 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 0–5 ekstra dødsfald pr. år 2)

Ingen effekt på populations-niveau for nogen arter. Minimal fortrængning 
og tab af fourageringsområde 

Påvirkning af flagermus Minimal Skøn 0-3 ekstra dødsfald pr. år 2). 
Næppe af betydning for nogen arter 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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Foto 6.8 Mølle 1 placeres til venstre på vintersædsmarken i linje med skovbrynet. 
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7 Andre forhold  

7.1 0-alternativet
Projektet
Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold 
med tre 52 meter høje vindmøller langs motorvejen 
nordvest for St. Røttinge.

De tre vindmøller er etableret i 1995 og har hver en 
effekt på 400 kW. Den årlige elproduktion fra møllerne 
er ca. 1.740 MWh om året, og med en forventet restle-
vetid på ca. fem år, vil disse møller producere ca. 7.000 
MWh inden de nedlægges

Landskabet
I nærzonen til St. Røttinge vil den visuelle påvirkning 
fra de eksisterende vindmøller fortsætte. Påvirkningen 
vil være væsentlig mindre end ved projektforslaget. 

Boligen på Espegård, Søndre Hovstræde vil blive 
bibeholdt. 

Påvirkning af miljøet i øvrigt
Støj og skyggekast
Støjbelastningen og skyggekastet vil som i dag være 
under grænseværdierne i bekendtgørelsen om støj fra 
vindmøller og kommuneplanens krav om maksimalt 
10 timer årligt skyggekast. 

Luftforurening
Reduktionen af udledningen af CO2 og SO2 samt NOx 
vil være på godt 20.000 ton og godt 2 ton samt godt 6 
ton årligt. 

Geologi, grundvandsinteresser og naturbeskyttelse

Miljøpåvirkningerne på flora og fauna vil fortsætte 
som hidtil.

Ressourcer og affald
Projektet vil årligt spare miljøet for cirka 1.500 ton slag-
ge og flyveaske.

7.2 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 funda-
ment og arbejdsareal. Vendeplads, der benyttes alene i 
forbindelse med opførelsen, bliver reetableret. Der bli-
ver nyanlagt cirka 750 meter arbejdsveje, der er 5,5 me-
ter brede og udvidet ca. 700 meter eksisterende mark-
vej. Vejene optager dermed et samlet areal på godt 4.000 
m2, som bliver udtaget af landbrugsdrift.  

I alt bliver der permanent udtaget knap 13.000 m2 - 
eller 1,3 hektar jord af landbrugsdrift. 

Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle 
anlæg fjernes, og arealet føres tilbage til landbrugsdrift.

7.3 Forhold til lufttrafik
Der er ingen nærtliggende lufthavne eller flyveplad-
ser, der kan få gener af vindmøllerne i ind- og udflyv-
ningszoner.

Trafikstyrelsen, Luftfartshuset har oplyst følgen-
de krav til lysmarkering på vindmøller mellem 100 og 
150 meter:
1.   Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast 

rødt lys. De lavintensive  hindringslys skal opfyl-
de specifikationerne til low-intensity, Type A an-

ført i bilag 1 til Bestemmelser om Civil Luftfart, BL 
3-10.

2. Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet
3.  Ved anvendelse af LED som hindringslys skal ar-

maturtypen oplyses til Trafikstyrelsen ved anmel-
delsen af vindmøllerne

4. Lysmarkeringen skal placeres øverst på generator-
huset (nacellen) og lyset skal altid, uanset mølle-
vingernes placering, være synligt 360 grader i et 
vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning 
af 2 lamper på vindmøllen.

5.   Dele af vindmøllens overflade skal som minimum 
være af farven hvid, jævnfør BL 3-10, pkt 8.1. For 
eksempel er RAL 7035 inden for farvedefinitionen 
hvid. Farven hvid er næremere defineret i ICAO’s 
Annex 14, Volume I, Appendix 1, pkt. 3.2 d). Re-
ference /1/

7.4 Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM 
er der rettet forespørgsel til en lang række radiokæde-
operatører om projektets mulige interferens med de-
res respektive signaler. En operatør, Telia Sonera, har 
meddelt, at den sydligste mølle muligvis er i konflikt 
med en radiokæde.
Vindmøllen kan, af hensyn til overholdelse af støj- og 
afstandskrav, ikke flyttes, og der skal derfor findes en 
teknisk løsning på eventuelle problemer i samarbejde 
med den pågældende radiokæde operatør. Løsningen 
kan eksempelvis bestå i opstilling af en ekstra sende-
mast eller en sender på selve vindmøllen.

7.5 Ledningsanlæg
Der er ikke fundet højspændings- eller naturgaslednin-
ger, som er i konflikt med projektområdet.
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En reservation, der gælder for en gasledning på den 
vestlige side af motorvejen, er ikke i konflikt med pro-
jektet.

7.6 Socioøkonomiske forhold
Vindmølleprojektet ved St. Røttinge vil ikke medføre 
nogen negative socioøkonomiske påvirkninger af hver-
ken turisme, råstofindvinding, landbrugsmæssige inte-
resser eller jagt. 

Gennemførelse af projektet kan medføre værditab på 
ejendomme, og kravanmeldelser behandles af Taksati-
onskommissionen efter endelig vedtagelse af planerne. 
Værditab på fast ejendom henhører under Bekendtgø-
relsen om lov om fremme af vedvarende energi, LBK 
nr. 1074 af 8. november 2011, som er omtalt i kapitel 1

7.7 Manglende viden
Der er ikke, og vurderes ikke at være behov for,  at fore-
tage egentlige optællinger eller undersøgelser af fugle 
og flagermus ud over almindelige observationer under 
besigtigelser på lokaliteten. 

Der skønnes ikke at være forhold i øvrigt, hvorom 
der kan siges at mangle viden.

Foto 7.1 - 0-alternativet. De eksisterende vindmøller ved 
St. Røttinge bliver stående.
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8 Sundhed og overvågning sygdomsvirkningen til 2,24 eurocent, eller 17 øre pr. 
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 sund-
hed, og som skyldes forurening med SO2, NOx og par-
tikler. Reference /4/

Rapporten nuancerer det tidligere billede på bag-
grund af væsentligt mere præcise atmosfæriske bereg-
ninger og et mere præcist datagrundlag for befolknin-
gens fordeling omkring anlæggene. Rapporten viser, at 
prissættelsen for sygdomsvirkningen fra de to kraftvar-
meanlæg Amagerværket og Fynsværket samt affalds-
forbrændingsanlægget Vestforbrændingen svinger fra 
0,42 eurocent pr. kWh over 3,44 til 6,34 eurocent pr. 
kWh over årene 2003 – 2005. Højst for Vestforbræn-
dingen og lavest for Amagerværket.

De 0,42 eurocent pr kWh bliver i St. Røttingeprojek-
tets 20-årige tekniske levetid til en mindre sygdoms-
virkning, som er mindst 156.000 kroner værd. Med 
Vestforbrændingens tal er den mindre sygdomsvirk-
ning mere værd end 2,3 millioner kroner. 

Omkostningerne er stadig uden giftvirkningen af 
tungmetalforureningen.

Vindenergien kan således spare samfundet for sto-
re udgifter til sygdom. For det enkelte menneske kan 
det betyde bedre sundhed og renere miljø og dermed 
en behageligere tilværelse.

Støjpåvirkning
Vindmøller udsender karakteristisk støj, når de er i 
drift. For moderne vindmøller stammer størstedelen af 
støjen fra vingernes rotation, som giver en susende lyd.

Støjen fra vindmøller varierer med tiden på en ka-
rakteristisk måde, som bevirker, at støjen kan opfattes, 
selv om den er svag. Derfor kan man heller ikke forud-
sætte, at støjen fra vindmøller bliver overdøvet af vin-
dens susen i træer og buske ved kraftig vind. 

Støjens frekvenssammensætning er derimod ikke ka-
rakteristisk, den svarer til støjen fra mange andre støj-

elektricitet produceret på forskellige måder i de enkel-
te EU-lande. 

I Danmark er de eksterne udgifter ved elektrici-
tet 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 be-
regnet, hvor meget det koster, at kraftværkernes luft-
forurening påvirker omgivelserne, og DMU prissætter 

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 kul-
kraftværker samt støjpåvirkning og skyggekast ved na-
boboliger.

Reduktion af emissioner
Udledningerne fra kulkraftværkerne belaster både kli-
maet, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektri-
citet fra vindkraft sparer befolkningen for denne på-
virkning i den grad, som el fra vindkraft erstatter el 
fra kulkraftværker.

Vindmøllerne ved St. Røttinge reducerer den årlige 
udledning af kvælstofoxider, NOx, med 6 ton og svovl-
dioxid, SO2, med knap 2 ton. Det bliver til henholdsvis 
125 ton NOx og 40 ton SO2 i vindmøllernes tekniske 
levetid på 20 år. Den årlige CO2-udledning reducerer 
vindmøllerne ved St. Røttinge med 20.700 ton pr år, el-
ler 415.000 ton i vindmøllernes tekniske levetid på 20 år.

Forskellige undersøgelser af de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved forskellige energiproduktioner har sat 
en værdi på disse omkostninger, de såkaldte eksterne 
omkostninger. Reference /1/ Det drejer sig om udgif-
ter forbundet med for eksempel drivhuseffekt,  eksem-
pelvis tørke, oversvømmelser og stormskader, og med 
syreregn, smog, arbejds- og sundhedsskader.

Egentlige sundhedseffekter af luftforureningen vi-
ser sig som bronchitis, hospitalsindlæggelser, sygeda-
ge og dage med nedsat aktivitet, merforbrug af medi-
cin for astmatikere samt for tidlig død.

EU har i forskningsprojektet "ExternE – Externali-
ties of Energy" beregnet de eksterne omkostninger ved 

Figur 8.1 Støjtyper og grænseværdier

Reference /11/

160



er beregnet i kapitel 5. I projektetved St. Røttinge ud-
sættes ingen naboboliger for mere end 38,7 dB(A) ved 
en vindhastighed på 6 m/s og 39,0 dB(A) ved 8 m/s iføl-
ge beregningerne.

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved en vindha-
stighed på 8 m/s ved naboboliger betyder, at der kan 
være en støj, der svarer til lidt mindre end sagte ta-
le udendørs. Støjen kan dog være generende for nogle 
mennesker. Støjen vil komme som et sus, der for møl-
lerne ved St. Røttinge bliver gentaget mellem hvert an-
det og hvert sekund afhængig af vindstyrken. Mono-
tonien vil være en del af problemet ved påvirkningen. 
Der er gennemført videnskabelige undersøgelser både 
her i landet og i udlandet af, hvor generende støjen fra 
vindmøller opleves. Undersøgelser fra Sverige og Ne-
derlandene er resumeret bl.a. i en tidsskriftsartikel fra 
2009, ”Response to noise from modern wind farms in 
The Netherlands”, J. Acoust. Soc. Am. 126 (2), August 
2009. Artiklen påviser, at andelen af beboere, som op-
lever gener fra vindmøller, øges samtidig med, at støj-
niveauet stiger. Resultaterne fra de samme undersø-
gelser ligger også til grund for en rapport fra det ne-
derlandske institut RIVM fra 2009, ”Evaluatie nieuwe 
normstelling windturbinegeluid”, hvor forskerne tager 
udgangspunkt i den gene, der opleves indendørs. Her 
påvises det, at 4 pct. af beboerne, som er udsat for et 
støjniveau på 39 dB(A) ved 8 m/s, som er grænsevær-
dien for boligområder o.l. i Danmark, oplever støjen in-
dendørs som ”stærkt generende”. Rapporten viser og-
så, at 11,5 pct. af beboerne, som er udsat for et støjni-
veau på 44 dB(A) ved 8 m/s, hvilket er grænseværdien 
for enkeltliggende boliger i det åbne land i Danmark, 
oplever støjen indendørs som ”stærkt generende”. De 
pågældende undersøgelser giver efter Miljøstyrelsens 
vurdering ikke belæg for at ændre de nuværende støj-
grænser for vindmøller. Reference /8/

Litteraturstudier af støjgener fra vindmøller
Sundhedsstyrelsen har i april 2011 offentliggjort et lit-
teraturstudie af forskellige rapporter om gener fra vind-
møller og deres indvirkning på helbredet. 

kilder. Med hensyn til lavfrekvent støj gælder det, at 
for mange støjkilder som for eksempel bilmotorer in-
deholder støjen en større andel af lavfrekvent støj end 
vindmøller. Reference /5/

Den lyd, som moderne vindmøller udsender, er først 
og fremmest et sus fra vingerne, idet de passerer tår-
net, og luften trykkes sammen mellem tårnet og vin-
gen. Om lyden er støj, afhænger af lytteren. Generelt 
siger man, at uønsket lyd er støj. Støj har sundhedsska-
delige virkninger på mennesker og kan ved længere tids 
påvirkning føre til egentlige helbredsproblemer. Ifølge 
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan trafikstøj 
medføre gener og helbredseffekter som kommunikati-
onsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blod-
tryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonel-
le påvirkninger. Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke 
børns indlæring og motivation. Reference /6/

En støjpåvirkning på 65 dB(A) er anset for et kritisk 
niveau. Reference /7/. 

De beregnede støjpåvirkninger fra vindmøllerne  ved 
St. Røttinge kommer ved naboboligerne på ingen må-
de i nærheden af dette niveau. 

I Danmark er der vejledende grænseværdier for hvor 
meget støj, der må være fra industri og andre tekniske 
anlæg. Den vejledende grænseværdi for støj fra virk-
somheder 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. 
Grænseværdien bliver sat for den enkelte virksomhed 
eller støjkilde på virksomheden og ikke for den samle-
de industristøj. Lavest om natten, da man er mere føl-
som for lyd, når man skal sove. Reference /6/

Natnedsættelsen gælder ikke for vindmøller, da de-
res produktion ikke kan følge en bestemt døgnrytme. 

For vindmøller er der derimod for hele frekvens-
området 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. Græn-
sen er absolut og gælder for den givne vindhastighed 
for ethvert tidspunkt og samlet for samtlige vindmøller.

Der er i kapitel 1 nærmere redegjort for støjreglerne 
for vindmøller, og støjniveauet ved nærmeste beboelse 

Studiet konkluderer følgende: "Det er vist, at vind-
møllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra 
så mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtryk-
niveauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpå-
virkninger, vi normalt udsættes for, og det gælder og-
så lavfrekvent støj. Hørbar infralyd forekommer ikke.

Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vind-
møller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vej-
trafikstøj ved samme støjniveau. Ved støjgrænsen på 39 
dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøl-
ler regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til sam-
menligning kan det nævnes, at den vejledende græn-
se for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i gen-
nemsnit 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 signifikan-
te sammenhænge mellem stresssymptomer og støjge-
ne. I eksisterende undersøgelser er der ikke fundet sig-
nifikante sammenhænge med kroniske lidelser, diabe-
tes, højt blodtryk og hjerte-kar-sygdomme.

Der er i litteraturen rapporter om fænomener, som 
kaldes vibro-akustiske sygdomme og vindmøllesyn-
dromet, 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 vindmøller.

På det foreliggende grundlag er der ikke vist direk-
te helbredseffekter på grund af vindmøllestøj, dog er 
der konstateret sammenhæng imellem støjgener og 
stresssymptomer." Reference /10/

Til lignende konklusioner kommer en slutrapport, 
Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent 
ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och häl-
soeffekter, fra november 2011 fra Naturvårdsverket i 
Sverige. Reference /10/

Støjen fra vindmøller 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 stabili-
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serer støj-emissionen sig - eller falder - for pitch-regu-
lerede vindmøller, som der er tale om ved St. Røttinge.

Lavfrekvent støj
Grænseværdierne for den beregnede lavfrekvente støj 
fra vindmøller i beboelsesrum er baseret på de anbefa-
lede grænseværdier for lavfrekvent støj i Miljøstyrel-
sens orientering nr. 9/1997, hvor den anbefalede grænse-
værdi for boliger, institutioner og lignende er 25 dB(A) 
i dagperioden og 20 dB(A) i aften- og natperioden. Re-
ference /5/

En mindre del af befolkningen vil opleve 20 dB(A) 
som generende.

Grænseværdierne for vindmøller er bindende, og de 
gælder for den samlede støj fra alle vindmøller. Græn-
seværdierne er fastlagt til 20 dB(A) ved 6 m/s og 8 m/s, 
både i nabobeboelse i det åbne land og i boliger og in-
stitutioner og lignende i områder til støjfølsom arealan-
vendelse, og for hele døgnet, det vil sige i dag-, aften- 
og natperioden. Reference /5 og 9/

Beregningerne i kapitel 5 viser, at vindmølleopstillin-
gen i projektforslaget  ligger  langt under  grænseværdi-
erne for lavfrekvent støj fra vindmøller. Den mest bela-
stede nabo kan få 13,5 dB(A) lavfrekvent støj indendøre.

Skyggekast ved naboer
Skyggekast er genevirkningen af skyggen fra vindmøl-
levingerne, når vingerne drejer ind mellem solen og op-
holdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal so-
len skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Ge-
nen vil typisk være størst inde i boligen, men kan og-
så 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 vind-
møller i en gruppe og deres placering i forhold til na-
boboligerne, samt af de topografiske forhold og vind-
møllens rotordiameter.

Skyggekastet kan virke stressende og dermed forår-
sage eller forværre sygdomme, hvis skyggekastet fal-
der på tidspunkter, hvor man er til stede.

Skygger fra de roterende vinger er generende, når de 
forekommer, men kan ikke fremkalde epileptiske an-
fald ifølge reference /10/.

For at begrænse skyggekastet kan man stoppe vind-
møllen i det tidsrum, skyggekastet foregår. Det er vej-
ledende anbefalet, at naboer ikke udsættes for mere end 
10 timer skyggekast årligt.

I kapitel 5 er der redegjort for, hvor meget vindmøl-
lerne ved St. Røttinge vil kaste skygge fra de roterende 
vinger ved naboboligerne. Da flere naboboliger teore-
tisk vil få over 10 timer udendørs skyggekast om året, 
vil der blive installeret skyggestop, så ingen naboboli-
ger får over 10 timer skyggekast om året.

Reflekser
Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra møllevin-
gerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold 
kan være et problem for naboer til vindmøller. Reflek-
sionen opstår især ved visse kombinationer af nedbør 
og sollys. 

Problemet er minimeret gennem overfladebehandlin-
ger til meget lave glanstal omkring 30, der med de nu-
værende metoder er det nærmeste, man kan komme en 
antirefleksbehandling. Moderne møllevingers udform-
ning med krumme overflader gør desuden, at eventuel-
le reflekser spredes jævnt i vilkårlige retninger.

Reflekser fra de nye vindmøller ved St. Røttinge for-
ventes dermed ikke at give væsentlige gener.

8.2 Overvågning
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet betingelse om 
afværge af skyggekast. Endvidere kan der være stillet 
krav til placeringen i forhold til byggelinjer, afstand til 
naboer eller andre forhold. VVM-tilladelsen kan og-

så indeholde krav om inddragelse af tilsynsmyndighe-
den i anlægsfasen ved arbejde i nærheden af beskyt-
tede områder.

Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at kra-
vene i VVM-tilladelsen overholdes. Klage fra naboer 
medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge eje-
ren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling, hvis 
miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen. Kommu-
nen kan herefter om fornødent pålægge ejeren at dæm-
pe støjen eller stoppe vindmøllen, hvis kravene i Be-
kendtgørelsen om støj fra vindmøller eller VVM-tilla-
delsen ikke er overholdt. 

Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan 
for overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkra-
vene. Heri kan både indgå tilsyn og overvågning i an-
lægsfasen og måling af støj ved idriftsættelse samt må-
linger ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt.  

Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatø-
ren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske proble-
mer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvåg-
ningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornø-
dent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens 
støjniveau og udseende vil sammen med andre uønske-
de miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid væ-
re en konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.
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9.2 Anvendte forkortelser og begreber
bonitet, frugtbarhed, anvendt om jord
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
EF, Det europæiske fællesmarked, der var forløberen for EU
emission, udledning. Modsat immission, se dette
estimeret, anslået
et al., forkortelse af latin et alii, "og andre". Udtrykket hæftes bag førsteforfatterens 
navn, hvis der er mere end to forfattere til en videnskabelig udgivelse
EU, Den Europæiske Union, et internationalt politisk og økonomisk samarbejde   
mellem 28 europæiske stater
fauna, dyreliv
flora, planteliv
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sionel grid-baseret metode (koordinatsystem) til at specifere 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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