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Forord

Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om ud-
skiftning af fem vindmøller ved Fjordsidevej sydvest 
for Bækmarksbro med tre større vindmøller med en to-
talhøjde på op til 140,5 m. 

Området er i kommuneplanen udlagt til Vindmølle-
område 17, Bækmarksbro Sydvest, hvor der kan opstil-
les maksimalt fire vindmøller med en maksimal høj-
de på 125 meter. 

VVM-proces og miljøvurdering
For vindmøller over 80 meter totalhøjde skal der ud-
arbejdes en VVM-redegørelse. Redegørelsen skal på-
vise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indi-
rekte virkninger på mennesker, fauna, flora, jordbund, 
vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kul-
turarv, samt samspillet mellem disse faktorer. Lemvig 
Kommune er ansvarlig for, at denne VVM-redegørel-
se bliver udarbejdet. 

VVM er et begreb for - og en forkortelse af - vur-
dering af virkning på miljøet. Dette hæfte er denne 
VVM-redegørelse for de nye møller ved Bækmarks-
bro Sydvest.

Lemvig Kommune har afholdt en foroffentligheds-
fase, hvor der ikke indkom bemærkninger fra offen-
ligheden. 

VVM-redegørelsen er udvidet, så den endvidere ud-
gør en miljørapport, en MV-rapport, der opfylder lov-
givningen om miljøvurdering af planer og program-
mer. Miljørapporten skal - ud over de emner som be-
handles i VVM-redegørelsen - gøre rede for påvirk-
ningen af menneskers sundhed, og hvorledes kommu-
nen overvåger, at hensynet til miljøet bliver varetaget.

Den kombinerede VVM-redegørelse og MV-rapport 
bliver ledsaget af et ikke teknisk resumé, hvori miljø-
vurderingens væsentligste pointer er gengivet. Det ikke 
tekniske resumé er ligeledes indsat som redegørelse for 
forslaget til kommuneplantillæg for vindmølleområdet.

Projektets miljøkonsekvenser omfatter både en re-
duktion af udledningerne fra konventionelle kraftvær-
ker og en nedsættelse af vandforbruget samt visuelle 
forandringer af landskabet plus støj og skyggekast ved 
naboboligerne.

Denne VVM beskriver, hvorvidt landskabet og mil-
jøet i øvrigt taber eller vinder ved at udskifte de fem 
mellemstore vindmøller med tre større. Desuden bli-
ver konsekvenserne ved ikke at gennemføre projektet 
- det såkaldte 0-alternativ - beskrevet.

Lemvig Kommune har endvidere udarbejdet et for-
slag til kommuneplantillæg som denne VVM-redegø-
relse og miljørapport knytter sig til. Sluttelig har Lem-
vig Kommune udarbejdet et forslag til lokalplan.
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Kort 1.1 Vindmøllernes placering i Lemvig kommune

Vindmøllernes placering ved Bækmarksbro. 

1 Indledning 

Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om ud-
skiftning af fem vindmøller ved Fjordsidevej sydvest 
for Bækmarksbro. Ved projektets gennemførelse vil fem 
vindmøller med totalhøjde 68 m blive udskiftet med tre 
vindmøller med totalhøjden 140,5 m.

Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er i 
Kommuneplan 2009 – 2021 udlagt til vindmølleområ-
de 17, hvor der kan opstilles vindmøller med en mak-
simal totalhøjde på 125 meter. 

1.1 Forslag og alternativer
Forslag 
Projektet består af tre vindmøller med en kapacitet på 
3,0 MW hver. De vil få en totalhøjde på 140 m. En ½ 
meter mindre end i ansøgningen. Navhøjden vil være 84 

m, og rotordiameteren 112 m. Således bliver den relati-
ve størrelse mellem navhøjde og rotordiameter på 1:1,33 
og proportionerne ligger dermed inden for det interval, 
som vejledningen til vindmøllecirkulæret anbefaler.

I projektforslaget er vindmøllerne sat ret tæt med en 
afstand på 299 m for at udnytte området optimalt. Det 
medfører, at den horisontale udbredelse bliver så lil-
le som muligt. 

Variationer
Der er ikke valgt nogen alternativer, da den foreslåe-
de vindmølle og det foreslåede antal møller giver den 
mest optimale udnyttelse af vindenergien på placerin-
gen. I det endelige projekt kan der eventuelt blive tale 
om at vælge en anden model med samme totalhøjde, 
hvis det viser sig mere rentabelt. Det vil dreje sig om 
enten en vindmølle med navhøjde 89,5 m og rotordia-
meter 101 m eller med navhøjde 80 m og rotordiame-
ter 120 m. Det giver et forhold mellem navhøjde og ro-
tordiameter på 1:1,13 eller 1:1,5, hvilket i første tilfæl-
de vil give en mere harmonisk mølle og i andet tilfælde 
en mindre harmonisk mølle med den store rotor. Møl-
lerne er ikke et egentligt alternativ, og vil derfor kun 
blive behandlet i landskabsafsnittet under analysen af 
betydningen af forholdet mellem navhøjden og rotor-
diameteren i det aktuelle projekt. 

0-alternativet
Ved 0-alternativet vil vindmøllegruppen ikke blive op-
ført, og de eksisterende vindmøller vil blive stående, til 
de er nedslidte, hvilket kan være om 10 – 20 år. 

1.2 Hovedproblemer
Oplevelsen af landskabet
Projektområdet ligger godt to km sydvest for Bæk-
marksbro på den jævne hedeflade, hvor der er mange 
levende hegn, skove og plantager. 

Hedefladen strækker sig godt seks km mod sydvest 
til Nissum Fjord. Mod vest og syd er landskabet ret luk-
ket. Mod nordvest åbner landskabet sig omkring Ind-

fjorden og videre mod nord; det samme er tilfældet mod 
nordøst i retning mod bakkerne. 

Der er 12 km mod nord til det bakkede moræneland-
skab og cirka ti kilometer mod sydøst til den skovrige 
Skovbjerg Bakkeø.

Denne redegørelse skal vurdere, hvorledes vindmøl-
lerne påvirker oplevelsen af landskabet.

Oplevelsen fra nærmeste byer
Inden for en afstand på 4,5 km fra projektområdet lig-
ger Bækmarksbro og den mindre landsby Møborg. 

Desuden ligger Bøvlingbjerg og Vemb begge godt 
fem km fra mølleområdet. 

Den visuelle påvirkning af byerne skal vurderes i 
denne redegørelse. 

Visuel påvirkning af kulturlandskabet 
Inden for en afstand på 4,5 km ligger Nees og Møborg 
kirker, hvor den nærmeste er Møborg Kirke i afstan-
den 3,5 km.

Rapporten skal vurdere, hvorledes vindmøllerne på-
virker oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet.  End-
videre skal rapporten vurdere, hvorledes udsynet fra 
kirkegårdene bliver påvirket.

Visuel samspil med andre vindmøller
Lovgivningen kræver, at rapporten vurderer det visuelle 
samspil med eksisterende vindmøller inden for en afstand 
af 28 gange møllehøjde. Rapporten vurderer derfor, hvor-
ledes de nye vindmøller bliver oplevet sammen med ek-
sisterende vindmøller inden for denne afstand. Det dre-
jer sig om at, knap tre km sydvest for de nye vindmøller 
står der i dag to grupper med hver tre møller med højden 
125 og 150 m på Nees Hede og godt tre km mod syd fem 
vindmøller i Skalstrup Vindmøllepark, samt knap tre km 
mod sydøst fem vindmøller ved Kikkenborg.

Vindmøllernes design
Vindmøllerne i projektforslaget har en relativ stor ro-
tor. Der kan eventuelt blive opstillet en vindmølle med 
en relativt mindre rotor. VVM-rapporten vurderer, om 
projektets rotorstørrelse virker harmonisk i området.
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Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre lokale elementer

Menneske 112 m rotor, 
navhøjde 84 m, 
ca 3 MW

101 m rotor, 
navhøjde 89,5 m 
2,3 – 3 MW

68 m mølle 
ca. 750 kW 
Fjordsidevej

Landsbykirke

Støj og skyggekast ved naboboliger
Inden for en afstand af en km fra de nye vindmøller lig-
ger der 17 beboelser i det åbne land. 

Rapporten skal vurdere, hvordan nabobeboelserne 
i det åbne land bliver påvirket visuelt af vindmøllerne 
samt af støj og skyggekast fra vindmøllerne. 

Påvirkning af klima, geologi, beskyttet natur og miljø
Rapporten vil vurdere vindmølleprojektets påvirkning 
af klimaet ved at mindske udledningen af CO2.

Rapporten vil desuden vurdere projektets påvirkning 
af områdets geologi.

Rapporten skal vurdere, hvordan mølleprojektet vil 
påvirke dyre- og planteliv, herunder specielt fuglelivet 
og en række smådyr i henhold til EUs Habitatdirektiv 
artikel 12, bilag IV. Det drejer sig om småflagermus, 
birkemus, odder, markfirben med flere. 

Ligeledes skal rapporten vurdere mølleprojektets 
betydning for drikkevandsinteresserne, og rapporten 
vil berøre affaldsforholdene ved energiproduktionen.

1.3 Rapportens opbygning
Denne VVM-redegørelse og miljørapport er opdelt i 
ni kapitler:
Første kapitel, Indledning, redegør for valg af pro-

jektforslag samt for hovedproblemer, lov- og planlæg-
ningsmæssige forhold. 
Andet  kapitel,  Ikke-teknisk  resumé, er et resumé 

uden tekniske detaljer af både VVM-redegørelsen og 
miljørapporten.

Det ikke-tekniske resumé kan ligeledes læses i for-
slag til kommuneplantillæg for vindmøller ved Bæk-
marksbro Sydvest.
Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nær-

mere for projektet og for de aktiviteter, der er forbun-
det med anlægs- og driftsfasen, og med en senere ned-
tagning af møllerne.
Fjerde  kapitel,  Landskabelige  forhold, beskriver, 

analyserer og vurderer landskabet og vindmøllernes 
påvirkning af landskabet. Analysen anvender blandt an-
det visualiseringer af møllerne i landskabet.

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.
Syvende kapitel, Andre forhold, redegør for 0-alter-

nativet samt for areal udtaget af landbrugsdrift, led-
ningsanlæg og telesignaler samt socioøkonomiske kon-
sekvenser af projektet.
Ottende kapitel, Sundhed og overvågning, redegør 

for, hvorledes projektet påvirker helbredet, og hvorle-
des det sikres, at miljøkrav til møllerne bliver opfyldt 
i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen.
Niende kapitel, Henvisninger, indeholder en oversigt 

over figurer, kort og tabeller, en oversigt over anvendte 
forkortelser og begreber, en referenceliste og henvis-
ning til yderligere litteratur.

1.4 Lovgivning og planlægning
En række love, bekendtgørelser og overordnede planer 
kan have indflydelse på, hvor det bliver tilladt at opstil-
le vindmøller. Afsnit 1.4 gennemgår de, der specifikt 
berører projektet ved Bækmarksbro Sydvest, og afsnit-
tet redegør for, hvordan projektet forholder sig til dem.

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, Cirkulære om planlægning for 
og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, med 
tilhørende vejledning, Vejledning nr 9296 af 22. maj 
2009, Vejledning om planlægning for og landzonetil-
ladelse til opstilling af vindmøller, som konsekvens af 
strukturreformen og de store vindmøller, der er aktu-
elle i dag. Vindmøllecirkulæret pålægger kommuner-
ne at tage omfattende hensyn ikke alene til mulighe-
den for at udnytte vindressourcen, men også til nabo-
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dørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land 
ikke overstige 44 dB(A) ved en vindstyrke på 8 m/s  
og 42 dB(A) ved en vindstyrke på 6 m/s. Det mest støj-
belastede punkt kan ligge op til 15 m fra boligen.

Støjfølsomme arealer
Støjfølsomme arealer er områder, der i kommuneplan-
lægningen er udlagt til boliger, institutioner, sommer-
huse, kolonihaver eller som rekreative områder og om-
råder, der anvendes til støjfølsom anvendelse. Bolig-
områderne i Bækmarksbro er et støjfølsomt område. 
I sådanne områder må der i det mest støjbelastede 
punkt maksimalt være en støjbelastning fra vindmøl-
ler på 39 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 37 dB(A)  
ved 6 m/s. Til sammenligning vil den naturlige bag-
grundsstøj, der er forårsaget af vindstøj i bevoksning 
ved boliger, normalt ligge på 45 – 50 dB(A) ved vind-
styrker på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind.

Generelt
Når man ønsker at opføre vindmøller, skal man ind-
sende en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal 
blandt andet indeholde en rapport med godkendte må-
linger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer 
af den anmeldte vindmølletype. 

På baggrund af støjen i rapporten skal der forelig-
ge en beregning af støjen ved nabobeboelser til det an-
søgte projekt. 

For prototyper skal der foreligge målinger, der kan 
sandsynliggøre, at møllen vil kunne overholde støj-
grænserne.

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 ved den mest udsatte nabo.

Naturbeskyttelsesloven
Projektområdet ligger cirka 1,5 km fra Flynder Å og 5 
km fra Nissum Fjord, som begge er en del af det inter-
nationale beskyttelsesområde Nissum Fjord, der er ud-

peget både som EF-Habitatområde nr. 58, Fuglebeskyt-
telsesområde nr. 38 og Ramsarområde nr. 4. Endvide-
re ligger Habitatområde nr. 224 Flynder Å og Heder i 
Klosterhede plantage ca. ni km mod nord. Se kort 6.1. 

VVM-redegørelsen og miljørapporten skal redegø-
re for, om de beskyttede arter bliver påvirket af vind-
mølleanlægget. 

Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, 
Bekendgørelse af lov om naturbeskyttelse, er kendt 
som Naturbeskyttelsesloven, der har til formål at vær-
ne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen 
kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menne-
skets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. 

Loven regulerer i sine paragraffer betingelser for en 
lang række naturtyper og naturområder. 

I nærheden af projektområdet ligger flere mindre om-
råder omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven. Rappor-
ten beskriver disse områder og eventuelt påvirkning af 
områderne samt afværge- eller beskyttelsesforanstalt-
ninger. Reference /1/ 

Endvidere beskytter loven i § 18 fredede kulturmin- 
der med beskyttelseslinjer. For gravhøje drejer det sig  
om en 100 m beskyttelseslinje. Inden for projektområ-
det er der ingen beskyttede eller fredede kulturminder.

Desuden undersøger redegørelsen vindmøllernes be-
tydning for en række smådyr i henhold til EF-Habitat-
direktivets artikel 12, bilag 4. Det drejer sig om småfla-
germus, birkemus, odder, markfirben med flere.

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, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, 
må ifølge planloven ikke påbegyndes, før der er tilve-
jebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggen-
heden og udformningen af anlægget med tilhørende 
VVM-redegørelse. 

Samtidig er det fastsat i Bekendtgørelse nr. 1335 af 
6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og 

beboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og 
jordbrugsmæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der 
kun opstilles vindmøller på arealer, der er specifikt ud-
pegede til formålet i en kommuneplan. 

Området ved Bækmarksbro Sydvest er i Kommu-
neplan 2009 – 2021 for Lemvig Kommune udlagt som 
vindmølleområde til opsætning af møller på maksimalt 
125 meter totalhøjde. 

Planlægningen er udført efter strukturreformen, hvor 
kommunerne har overtaget vindmølleplanlægningen. 

Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til kva-
liteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivel-
serne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstilles nær-
mere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde. 

Totalhøjden på projektets vindmøller er 140 m, og 
det medfører en mindsteafstand på 560 meter til nabo-
beboelse. Kravet er opfyldt for alle naboboliger. Nær-
meste nabobeboelser ligger 565 meter fra vindmøller-
ne. Se kort 5.1, tabel 5.1 og tabel 5.2.

Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere bestem-
melser og vejledninger for blandt andet størrelsesforhol-
det mellem rotordiameter og navhøjde 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.

Endvidere er der fastlagt et krav om, at vindmøller, 
der står med mindre afstand end 28 gange totalhøjden 
skal vurderes, så det sikres, at det samlede udtryk ikke 
er visuelt betænkeligt. Ældre vindmøller, som vil bli-
ve nedtaget inden for en overskuelig fremtid, kan man 
dog se bort fra. 

Vindmøllestøjbekendtgørelsen
Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendt-
gørelse nr. 1518 af 14. december 2006. Bekendtgørelse 
om støj fra vindmøller. Her kaldet Støjbekendtgørelsen.

Det åbne land
Ifølge Støjbekendtgørelsen må støjbelastningen fra 
vindmøller i det mest støjbelastede punkt ved uden-
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private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af 
lov om planlægning, at der ved planlægning for vind-
møller med en totalhøjde over 80 m eller for mere end 
tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegø-
relse, der indeholder en vurdering af projektets virk-
ning 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 konkre-
te projekt samt forbedre kommunalbestyrelsens beslut-
ningsgrundlag, før den tager endelig stilling til projektet. 

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 omgivende mil-
jø, 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, Bekendtgørelse af lov 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 Statens Luft-
fartsvæsen er blevet hørt.

Statens Luftfartsvæsens krav om, at møllerne ved 
Bækmarksbro Sydvest skal markeres med et konstant 
lysende, lavintensivt, rødt lys, behandler VVM-rap-
porten i afsnit 7.

For at være fyldestgørende skal miljørapporten be-
handle „sundhed‟ og „overvågning af miljøkravene‟ 
foruden de emner, som VVM-redegørelsen indeholder 
en vurdering af. Dette hæfte udgør både en VVM-re-
degørelse og en miljørapport.

Kommuneplanen
Planlægning i det åbne land og herunder vindmølleplan-
lægningen for vindmøller med totalhøjde under 150 meter 
er overgået til kommunerne med strukturreformen, der 
nedlagde amterne. Med vedtagelsen af Lemvig Kommu-
neplan 2009 – 2021 er planlægningen for det åbne land i 
Regionplan 2005 afløst af retningslinjerne i Kommune-
plan 2009 – 2021 for Lemvig Kommune. Reference /2/ 

Området ved Bækmarksbro Sydvest er i Lemvig 
Kommuneplan 2009 – 2021 udlagt til vindmølleom-
råde 17 til vindmøller op til 125 m. Det ansøgte vind-
mølleprojekt ligger kun delvist inden for det eksiste-
rende rammeområde. For at gennemføre projektet skal 
der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som i 
henhold til Vindmøllecirkulæret blandt andet fastlæg-
ger bestemmelser for møllernes forventede maksimale 
antal og størrelse samt den afstand, der skal være mel-
lem vindmøllerne af hensyn til en effektiv udnyttelse 
af vindenergien.

Kommuneplantillægget vil endvidere indeholde en 
udlægning af et støjkonsekvensområde, som skal sik-
re, at der ikke bliver opført nye boliger eller sker støj-
følsom arealanvendelse så tæt på vindmøllerne, at støj-
grænserne ikke kan overholdes. 

Kort 1.2 Eksisterende rammeområde 6Å 0.2 og 
lokalplanområde 78 for eksisterende vindmøller ved Fjordsidevej

Kort 1.3 Revideret rammeområde 6Å 0.2 og 
lokalplanområde for nye vindmøller ved Fjordsidevej
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Eksisterende rammebestemmelser for rammeområ-
de 6Å 0.2:

* I området kan rejses maksimalt 4 vindmøller
* Maksimal totalhøjde 125 m
* Minimum totalhøjde 80 m
* Vindmøllerne skal stå på en ret linje med ind-
byrdes lige stor afstand
* I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan med 
VVM-redegørelse skal opstillingen i hele område 17 
afstemmes, så den er harmonisk.

VVM-tilladelse
Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og 
lokalplanen vil Lemvig Kommune udarbejde en VVM-
tilladelse til vindmøllerne ved Bækmarksbro Sydvest. 
Tilladelsen kan blandt andet rumme miljøkrav om ek-
sempelvis skyggekast, højde og belysning. 

Lov om fremme af vedvarende energi
Lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af ved-
varende energi har som mål at fremme produktionen af 
vedvarende energi med henblik på at nedbringe afhæn-
gigheden af fossile brændstoffer, sikre forsyningssikker-
heden og reducere udslippet af CO2 og andre drivhus-
gasser. Loven har ingen bestemmelser med krav til el-
ler konsekvenser for udarbejdelse af VVM-redegørel-
ser eller miljøvurderinger, men indeholder fire ordnin-
ger af betydning for opsætning af vindmøller, idet de 
skal fremme accepten af vindmøller i lokalbefolkningen.

De fire ordninger er:

1. Værditabsordningen pålægger vindmølleopstil-
leren at betale for værditab på ejendomme forårsa-
get af opførelsen af vindmøllerne. Mener en ejen-
domsbesidder at få værditab, kan ejeren søge værdi- 
tabet betalt af vindmølleopstilleren. 
Ansøgning sendes til Energinet.dk, der efter kom-
munens endelige vedtagelse af planerne nedsætter 
en kommission, som vurderer værditabet.  Kom-
missionen besigtiger forholdene ved ansøgerboliger-
ne, og vurderer værditabets omfang ud fra en ana-

lyse af påvirningen fra vindmøllerne ved den enkel-
te ejendom.
Ejeren af vindmøllerne er pligtig til at afholde et mø-
de om værditabsordningen senest fire uger før ud-
løbet af den offentlige høring af planerne, som nor-
malt varer otte uger. Ejere af fast ejendom inden for 
en afstand af seks gange totalhøjden fra vindmøllerne 
kan gratis få vurderet eventuelt værditab, mens eje-
re i større afstand skal betale 4.000 kr for at få vur-
deret eventuelt værditab.
2. Køberetsordningen giver fastboende, myndige per-
soner inden for en afstand af 4,5 km fra vindmøllerne 
ret til at købe andele i vindmøllerne. Vindmølleop-
stilleren er pligtig til at udbyde 20 % af kapaciteten i 
andele. Andelsprisen må kun indeholde de forholds-
mæssige anlægsudgifter, så andelsprisen for opstil-
leren og andelshaverne er forholdsmæssigt ens. Bli-
ver alle 20 % andele ikke solgt, skal de udbydes i he-
le kommunen.
Vindmølleopstilleren er pligtig til at udarbejde et ud-
budsmateriale for vindmølleandelene. Energinet.dk 
skal vurdere og godkende materialet.
Vindmølleopstilleren er ikke forpligtiget til at afhol-
de et møde om udbud af vindmølleandelene. Men der 
er en forpligtigelse til tydelig annoncering. 
3. Grøn ordning fastlægger, at der for hver opført MW 
kapacitet på vindmøller i en kommune, henlægges 
88.000 kr i en pulje for den pågældende kommune. 
Ved Bækmarksbro Sydvest drejer det sig om 9 MW, 
i alt 792.000 kr. Energinet.dk. administrerer puljen.  
På baggrund af ansøgning kan Energinet.dk give til-
sagn om tilskud til udgifter, som kommunalbesty-
relsen 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. 
4. Garantiordning giver vindmøllelaug med mindst 
10 medlemmer en lånegaranti på 500.000 kr.

Lemvig Kommune vil efter planprocessen igangsæt-
te en proces, der skal afklare, hvorledes Kommunen  

kan sikre den bedst mulige anvendelse af midlerne fra 
Grøn ordning.
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2 Ikke teknisk resume

Indledning
Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om ud-
skiftning af fem vindmøller sydvest for Bækmarksbro 
ved Fjordsidevej. Ved projektets gennemførelse vil fem 
vindmøller med totalhøjden 68 meter blive udskiftet 
med tre møller med totalhøjden 140,5 meter.

Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er i 
Kommuneplan 2009 – 2021 udlagt til vindmølleområ-
de 17, hvor der kan stå maksimalt fire vindmøller med 
totalhøjden 125 meter, på en række orienteret som de 
eksisterende eller vinkelret herpå, vest for de eksiste-
rende. Det har imidlertid vist sig, at det er muligt at ned-
lægge en bolig på Fjordsidevej nord for de eksisteren-
de møller, og man derved kan få mulighed for at op-

stille tre vindmøller vinkelret på de eksisterende, hvor 
den sydligste står omtrent, hvor den midterste af de 
eksisterende står. Herved bliver vindmøllerne opstil-
let med lidt større afstand til de seks større vindmøl-
ler ved Nees Hede og Skalstrup Nord, og de vil stå pa-
rallelt med vindmøllerne ved Nees Hede. Samtidig gi-
ver det mulighed for at forøge totalhøjden fra 125 me-
ter til 140 meter.

Vindmølleområdet sydvest for Bækmarksbro ligger 
relativt tæt på de store vindmøller ved Nees Hede. Dis-
se ligger igen ret tæt på områder ved Kikkenborg, Skal-
strup vindmøllepark og vindmøller på Nørager Hede. 
Det er i kommuneplan 2009-2021 besluttet at opstille 
vindmøller ret tæt i dette område, for at få en stor pro-
duktion af vedvarende energi og samtidig friholde de 
høje bakkede områder omkring Lemvig. Herved kon-
centreres vindmøllerne på den flade lavtliggende he-
deslette med mange levende hegn og skove, og de ge-
ologisk værdifulde områder omkring isens hovedop-
holdslinje friholdes for vindmøller.

I projektforslaget er vindmøllerne sat ret tæt for at 
udnytte området bedst muligt. 

Projektet er undersøgt i en VVM-redegørelse og mil-
jørapport, Vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest, der 
desuden beskriver et 0-alternativ, der er en fortsættel-
se af de eksisterende forhold.

Projektforslag
Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger og 
rørtårn. 

I VVM og miljørapport er der redegjort for et for-
slag med en vindmølle med navhøjde 84 meter og ro-
tordiameter på 112 meter. Totalhøjden er dermed 140 
meter. Der kan blive tale om at opstille en anden vind-
mølle med totalhøjden 140 meter, hvor navhøjden en-
ten er 89,5 meter og rotordiameteren 101 m eller nav-
højden 80 meter og rotordiameter 120 meter. Forskel-
len på møllerne er således forholdet mellem navhøj-
den og rotordiameteren, også kaldet harmoniforholdet.

Farven på møllen vil være lys grå. Vingerne bliver 
overfladebehandlet til et glanstal på maximalt 30, så de 
fremstår med en mat overflade. 

Møllerne vil stå på en lige række med en indbyrdes 
lige stor afstand på knap 300 meter. Se kort 2.1. 

0-alternativet
Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold, 
det vil sige, at de eksisterende fem vindmøller bibehol-
des. Totalhøjden er 68 meter. Vindmøllerne er lys grå 
på hele møllen. Vindmøllerne står med en indbyrdes 
afstand på 180 meter langs Fjordsidevej.

Vindressourcerne 
Vindressourcerne hører til de bedste i Danmark, idet 
vindressourcen i Lemvig kommune generelt ligger høj-
re end i resten af landet. Den årlige produktion på de 
tre nye vindmøller er beregnet til omkring 35,4 milli-
oner kWh, der svarer til det årlige elforbrug til appara-
ter og lys i godt 10.000 husstande i 2008. 

N

ca. 250 meter

Arbejdsvej

Ny vindmølle

Kort 2.1 Placering af møller, veje  
 og arbejdsarealer

Arbejdsareal

Eksisterende vindmølle
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De eksisterende vindmøller producerer i et gennem-
snitsår cirka 7 millioner kWh, der svarer til det årlige el-
forbrug til apparater og lys i knap 2.000 husstande i 2008.

Miljøpåvirkninger i anlægsfasen
Nedtagning af eksisterende vindmøller
Før de nye vindmøller kan opstilles, skal de eksisteren-
de fem 750 kW vindmøller nedtages. Vindmøllerne vil 
blive nedtaget og adskilt med henblik på genanvendel-
se på en anden lokalitet. 

Fundamenterne vil blive knust og fjernet i en dybde 
af en meter under jordoverfladen. Betondele vil blive 
genanvendt som vejmateriale ved anlæg og udvidelse 
af veje til de nye vindmøller. Armering vil blive sepa-
reret og bortskaffet til genanvendelse i henhold til af-
faldsregulativerne. Fjernelsen af henholdsvis vinger, 
møllehat og tårn vurderes ikke at udgøre nogen sikker-
hedsrisiko. Ved fjernelsen vil der blive anvendt samme 
typer kraner, køretøjer og materiel, som bliver benyt-
tet i forbindelse med opstillingen af de nye vindmøller.

Opstilling af 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. Arbej-
det omfatter nedenstående aktiviteter.

Arbejdsveje, pladser og fundamenter 
Projektforslaget
I tilknytning til vindmøllerne bliver der anlagt veje 
med en bredde på 5,5 meter, og ved hver mølle bliver 
der anlagt to midlertidige arbejds-, kran- og vendeplad-
ser med et areal på cirka 1500 m2.  Veje og pladser har 
en belægningsopbygning af grus eller andet godkendt 
stabilt vejmateriale. Tilkørsel vil ske ad de to eksiste-
rende veje, Fjordsidevej og Grenholmvej, hvorfra der 
langs hegn eller skel bliver nyanlagt stikvej til den en-
kelte vindmølle. Fundamentets størrelse og udform-
ning er afhængig af geotekniske forhold samt vind-

møllens størrelse. Det vil sandsynligvis blive et plade-
fundament på op til 20 m i diameter med underkant i 
3 – 4 meters dybde.

Efter endt anlægsarbejde vil en del af fundamenter-
nes areal og arbejds- og vendepladser blive dækket med 
jord, så de fremstår som det øvrige nærområde og kan 
anvendes til landbrug. Selve kranpladsen vil blive lig-
gende af hensyn til senere service og vedligeholdelse 
af møllen. I møllernes levetid vil der være et arbejds-
areal på cirka 800 m2.   

0-alternativet
Ved 0-alternativet står de eksisterende vindmøller langs 
Fjordsidevej. Der er kun udtaget et mindre areal om-
kring vindmøllerne til vendeplads.

Nettilslutning 
Nordvestjysk Elforsyning nettilslutter vindmøllerne via 
jordkabel fra 60/10 kV-stationen ved Søhusvej. Der vil 
i umiddelbar nærhed af den ene vindmølle blive opsat 
en mindre 10 kV koblingsstation på to til fire kvadrat-
meter og med en højde på maksimalt 2,2 meter. 

Ved koblingsstationen opstilles eventuelt en mindre 
antenne på cirka fire meter i højden til telekommunika-
tion til vindmøllerne. Der er ingen bygninger ud over 
koblingsstationen og møllerne.

Miljøpåvirkninger i driftsfasen
Driftsansvar 
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.

Driftsaktiviteter 
Aktiviteterne under drift vil typisk dreje sig om ser-
viceeftersyn på vindmøllerne. Der er regnet med to ser-
viceeftersyn ved hver vindmølle om året. Ud over dis-
se eftersyn må der forventes et begrænset antal ekstra-

ordinære servicebesøg, da daglig tilsyn og kontrol nor-
malt vil foregå via fjernovervågningssystemer.

Miljøpåvirkninger 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 
vinger, møllehat, tårn, fundament og veje vurderes ik-
ke at udgøre hverken nogen sikkerhedsrisiko eller væ-
sentlig miljøbelastning.

Sikkerhedsforhold
Havari 
Risiko for havari med vindmøller er minimale for af-
prøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er 
det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold 
til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesord-
ning, inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt 
andet sikre overensstemmelse med gældende krav til 
sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikker-
hed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed. Kravene 
til service på vindmøllerne er blevet skærpet efter et 
par havarier i 2008.

Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til 
service og med afstanden til naboboliger og offentlige 
veje ved projektet ved Bækmarksbro Sydvest, er det 
vurderet, at havari ikke udgør nogen væsentlig risiko. 

Isnedfald 
I frostvejr kan isslag under særlige forhold sætte sig på 
vingerne, når møllerne står stille. Overisning forekom-
mer hyppigst i kystområder, hvor lun, fugtig luft fra ha-
vet afkøles over land. Rystefølere i vingerne bevirker, at 
isbelastede vinger ikke vil rotere, med mindre alle vinger 
er ens overisede. Isen vil ryste af ved start, og de gan-
ske tynde flager kan opføre sig som papirark i vinden. 
Isen vil således ikke blive slynget ud fra møllerne og gi-

10



Det omgivende landskab er i dag præget af de man-
ge vindmøller på og omkring Nees. Udskiftningen af 
vindmøllerne ved Fjordsidevej påvirker mest oplevel-
sen set fra øst og nordøst på bakkerne omkring Mø-
borg, idet de højere vindmøller oftere ses over bakkerne. 

På Nees-egnen er landskabet mellem bevoksningen 
af lille skala med mange små landskabsrum. Vindmøl-
lerne bryder skalaen. Bevoksningen medfører imidler-
tid, at vindmøllerne ikke opleves overalt. Der er ingen 
udsigtspunkter eller markante overgange i landskabet, 
som forstyrres af vindmøllerne.

Landskabet i mellemzonen og fjernzonen er generelt 
af stor skala, der harmonerer med de store vindmøller. 

Landskabet omkring Nissum Fjord i mellemzonen har 
en storhed, som harmonerer med de store vindmøller.  

Oplevelsen fra nærmeste byer
Fra den sydvestlige del af Bækmarksbro og fra øvre eta-
ger i byens boliger vil man kun se mindre dele af vind-
møllerne over bevoksningen. 

Fra Møborg vil vestvendte boliger kunne se vind-
møllerne over bevoksningen. 

Fra Bøvlingbjerg vil man formodentlig kunne se 
vindmøllerne fra første sal i boliger, der er orienteret 
mod syd i den sydlige del af byen i en afstand af cirka 
fem kilometer fra møllerne.

Det er vurderet, at vindmøllerne ikke giver væsent-
lige visuelle gener i de nærmeste byer og landsbyer. 

Visuel påvirkning af kulturlandskabet
Oplevelsen af kulturmiljøer og synlige arkæologiske 
elementer, som gravhøje, vil ikke blive forstyrret af 
vindmøllerne. 

Der er ingen skæmmende visuel påvirkning af de 
to middelalderkirker, Møborg Kirke, der ligger øst for 
projektområdet, og Nees Kirke, der ligger nordvest for 
projektområdet.

Åbjerg og Amstrup Skov, der ligger tæt på vindmøl-
lerne, indeholder rekreative værdier. Der kan være støj 
fra vindmøllerne ved færdsel i skovene. Skovene er dog 
ikke udlagt som rekreative områder.

Fritidsaktiviteter på Nissum Fjord samt ophold i som-
merhusområder vil ikke blive påvirket af vindmøllerne.

Samspil med andre vindmøller
Det er i kommuneplanen valgt at koncentrere vindmøl-
lerne på Nees-egnen for at kunne friholde de høje, bak-
kede områder omkring Lemvig. Det medfører, at man 
fra næsten alle vinkler oplever de nye vindmøller sam-
men med de seks store vindmøller omkring Nees He-
de. Når en del af de øvrige, mellemstore, eksisterende 
vindmøller udskiftes med færre større, og nogle helt 
forsvinder, vil oplevelsen blive mindre rodet. 

Der er ikke fundet noget uheldigt samspil med an-
dre vindmøller. Udskiftningen af de fem vindmøller 
ved Fjordsidevej med tre større vindmøller vil give et 
enklere opstillingsmønster, men også give en påvirk-
ning i et større område. 

Naboforhold
Afstand og visuel påvirkning 
Inden for en kilometers afstand fra møllerne vil der lig-
ge 17 boliger i det åbne land. Se kort 5.1 og tabel 5.2.

I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden 
til nærmeste nabobolig skal være minimum fire gange 
vindmøllens totalhøjde, hvilket med de 140 meter hø-
je vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest medfører, at 
afstanden skal være mindst 560 meter. Dette er over-
holdt for samtlige naboboliger. Nærmeste bolig ligger 
565 meter fra vindmøllerne.

Det er for alle de 17 naboboliger inden for 1 km vur-
deret hvor stor visuel påvirkning, der vil være ved boli-
gerne. Naboboligerne nr. 4 på Grenholmvej 16, nr. 7 på 
Grenholmvej 19  og nr. 13 på Grenholmvej 25 er de bo-
liger, hvorfra man mest markant vil opleve vindmøller-
ne som dominerende, da der ikke er nogen væsentlig af-
skærmning mod møllerne, og man kikker nærmest vin-
kelret ind på møllerækken, så den fylder mest i synsfel-
tet i den horisontale udstrækning. Da møllerne er langt 
højere end træer og anden bevoksning, vil man kunne 

ve risici ved naboboliger, men mølleejer bør i sådanne 
vejrsituationer gøre opmærksom på risiko for isnedfald 
med skiltning inden for 100 meters afstand fra møllerne.

Da alle møller er placeret mindst 560 m fra nærme-
ste nabobolig vil der ikke være risiko for isnedfald ved 
naboboligerne. 

Brand
Brand i møller er meget sjældne. Sker det, vil møller 
med kabineinddækning af glasfiber kunne brænde, og 
store, lette dele vil kunne falde brændende til jorden.

Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til 
service og med afstanden til naboboliger og offentli-
ge veje ved projektet ved Bækmarksbro Sydvest udgør 
brand ikke nogen væsentlig risiko.

Trafik
Det er vurderet, at trafik til vindmøllerne ikke udgør 
nogen sikkerhedsrisiko i anlægsfasen, driftsfasen og 
nedtagningsfasen.

Flysikkerhed
Vindmøllerne vil få monteret to lamper med lavinten-
sivt lys på toppen af møllehatten af hensyn til flysik-
kerheden. Lyset vil være rødt og lyse konstant 360 gra-
der horisonten rundt med en styrke, der svarer til 9 W. 
Lyset er afskærmet nedad.

Landskabelige forhold
Vindmøllerne står på hedesletten sydvest for Bæk-
marksbro, hvor landskabet er fladt og præget af mange 
hegn og skove samt flere vindmøllegrupper. Karakte-
ren er lukket, og det jævne terræn giver ingen højde-
drag at orientere sig efter. Kun vindmøllerne mellem 
træerne kan virke som pejlemærke. Sydøst for Bæk-
marksbro hæver landskabet sig derimod op på Møborg 
Bakkeø og giver et varieret landskab med udsigt viden 
om hedesletten.
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opleve de nye vindmøller som markante fra flere boli-
ger og haver, hvor der er god afstand til bevoksningen.

Det er ud fra erfaring med eksisterende møller vur-
deret, at lyset på toppen af møllehatten ikke vil være 
væsentligt generende.

Støjpåvirkning
Kravene i Støjbekendtgørelsen er overholdt. Den stør-
ste støjpåvirkning modtager nabobolig nr. 7 på Gren-
holmvej 19. Der ligger støjen ifølge beregningen lige 
på grænseværdien ved vindhastigheden 8 m/s. For de 
øvrige boliger ligger vindmøllernes støjbidrag i bereg-

ningerne mindst 1,5 dB(A) under grænseværdierne. Se 
tabel 5.3 i VVM-redegørelsen.

Lemvig Kommune vil derfor kræve en støjmåling ved 
nabobolig 7. Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen 
ikke holder sig under 42,0 og 44,0 dB(A) ved henholdsvis 
vindhastighederne 6 og 8 m/s, skal møllerne støjdæmpes. 

Reglerne i lovgivningen betyder, at vindmøllerne 
ved Bækmarksbro Sydvest 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 nabo-
beboelse i det åbne land, mens møllerne kun må støje 
39 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 37 dB(A) ved 
6 m/s i områder med støjfølsom anvendelse.

Alle naboboliger vil få en beregnet støjbelastning 
fra vindmøllerne, der ligger under eller på lovkrave-
nes maksimum. Det konkrete støjniveau afhænger af 
afstanden til vindmøllen, af de klimatiske forhold, som 
vindens retning og hastighed, temperatur, lufttryk og 
luftfugtighed, samt af de vindmølletekniske forhold. 
De vindmølletekniske forhold er fastlagt for hver møl-
letype, blandt andet på grundlag af typegodkendelsen 
fra Risø. Støjen fra de store vindmøller stammer pri-
mært fra kølesystemet og rotorens omdrejning, hvor 
især vingernes passage af tårnet kan give støj. 

Hvis der måles rentoner fra en vindmølle, vil der i 
støjberegningen blive tillagt yderligere 5 dB(A) for den 
pågældende vindmølle. Fra en ny, typegodkendt vind-
mølle må der ikke være rentoner, der oftest vil være 
mekanisk støj fra gear og lejer. Tonerne kan eventuelt 
opstå, når møllen bliver ældre. I sådant tilfælde vil det 
være en fejl i møllen, som ejeren skal udbedre.

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger og-
så af baggrundstøjens niveau. Selv om støjemissionen 
fra en vindmølle stiger med stigende vindhastighed, vil 
baggrundsstøjen som regel „overdøve‟ støjen fra vind-
møllen, hvis vindhastigheden er over 8 – 12 m/s. Støj-
niveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboliger bety-
der, at der ved udendørs opholdsareal kan være en støj, 
der svarer til lidt mindre end sagte tale. Støjen kan dog 
være generende for nogle mennesker, der er følsomme 
for støj. Støjen vil komme som et sus, der for møllen ved 
Bækmarksbro Sydvest bliver gentaget mellem hvert an-
det og hvert sekund - afhængig af vindstyrken. Mono-
tonien vil være en del af problemet ved påvirkningen, 
men støjen vil næppe kunne skelnes fra baggrundsstø-
jen fra bevoksning og bebyggelse med en vindhastig-
hed over 8 – 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind.  

Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer støj-
emissionen sig - eller falder - for møllerne ved Bæk-
marksbro Sydvest. 

Der har gennem de seneste år været en del usikker-
hed omkring infralyd og lavfrekvent støj fra vindmøl-
ler. Der pågår et forskningsprojekt om problemet, som 
forventes afsluttet i efteråret 2010. Projektet udføres 
med Delta som projektleder og overvåges af Miljøsty-
relsen. Der blev i 2008 lavet en foreløbig konklusion 
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Kort 2.2 viser støjkur-
verne ved vindhastighe-
den 8 m/s, hvor støjbi-
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ud fra målinger på eksisterende vindmøller. Konklusi-
on var, at grænseværdierne for infralyd og lavfrekvent 
støj vil være overholdt i den afstand fra vindmøllerne, 
hvor grænseværdierne i støjbekendtgørelsen for vind-
møller er overholdt. 

Støjmåling og støjdæmpning
Ved ejerens anmeldelse af vindmøllen efter Bekendt-
gørelse om støj fra vindmøller kan Lemvig Kommu-
ne kræve en støjmåling på vindmøllen for at sikre, at 
Støjbekendtgørelsens krav er overholdt. Hvis efterføl-
gende støjmåling viser, at vindmøllerne ikke overhol-
der gældende lovkrav, skal de støjdæmpes, eller drif-
ten skal indstilles. Støjen kan dæmpes ved at nedsætte 
vingernes rotationshastighed ved de vindstyrker, hvor 
støjen er kritisk.

Skyggekast
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 samti-
dig rotere. Genevirkningen vil typisk være størst inde i 
boligen, men kan også være stor ved ophold udendørs, 
hvor skyggen fejer hen over jorden. Skyggekastets om-
fang 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.

Lovgivning
Der er ikke indført danske normer for hvor store gener 
fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne. Mil-
jøministeriets Vejledning om planlægning for og land-
zonetilladelse til opstilling af vindmøller anbefaler, at 
nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 
timer om året, beregnet som reel skyggetid. Beregnin-
gen foretages for udendørs opholdsarealer eller ved et 

lodret vindue vendt mod vindmøllen. Kommuneplan 
2009 – 2021 kræver, at de ti timer bliver overholdt.

Der er ved Bækmarksbro Sydvest beregnet for både et 
vindue vendt mod vindmøllerne og for et udendørs op-
holdsareal på 15 x 20 meter i retning mod vindmøllerne. 
Seks naboboliger modtager over ti timer udendørs skyg-
gekast om året, beregnet uden hensyn til om bygninger el-
ler bevoksning tager skyggekastet. Det drejer sig om na-
bobolig nr. 6 og 7 på Grenholmvej 17 og 19, nr. 9 på Fjord-
sidevej 11, nr. 13, 14 og 15 på Grenholmvej 25, 26 og 24.  

Af disse vil nabobolig nr. 14 og 15 på Grenholmvej 
nr. 26 og 24 formodentlig ikke få skyggekast i virkelig-
heden, hvis man tager bevoksning og driftsbygninger i 
betragtning. Nabobolig nr. 13 vil få det om morgenen 

mellem kl 6 og 8, hvor det sandsynligvis ikke vil ge-
nere. Men nabobolig nr. 6, 7 og 9 vil få skyggekast om 
eftermiddagen, hvor det nok generer mest.  

Der kan 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.

Ved anmeldelse af vindmøllerne vil der blive udført 
en nærmere beregning af skyggekastet ved de seks bo-
liger, hvor der er beregnet over ti timer, hvis der ikke ta-
ges hensyn til bygninger og bevoksning. Hvis beregnin-
gen viser, at der er mere end ti timers årlig skyggekast 
på tider af døgnet og året, hvor det kan genere, vil Lem-
vig Kommune kræve, at programmet bliver installeret.

Tabel 2.1 Projektet opsummeret
0-alternativ

(eksisterende forhold) Projektforslag

Antal møller 5 3

Effekt pr. mølle (MW) 0,75 3,0

Samlet kapacitet (MW) 3,75 9,0

Navhøjde (m) 46 84

Rotordiameter, (m) 44 112

Totalhøjde, maksimum (m) 68 140

Rotoromdrejninger pr minut, maksimum 32 13
Produktion pr. år, cirka (MWh) 7.000 35.400
Samlet produktion fra 2010 til møllerne er 20 år, cirka (MWh) 49.000 1 708.000

Støj, maksimal dB(A) ved nabobolig ved vindhastighed 6 m/s og 8 m/s ikke beregnet 41,5 og 44,0

Skyggekast, maksimalt ved nabobolig om året, indendørs og udendørs (timer:minutter) ikke beregnet 20:32 og 25:01

Sparet udledning til miljøet over møllernes tekniske levetid på 20 år (tons)

Kuldioxid (CO2) 40.000 1 575.800

Svovldioxid (SO2) 13 1 183

Kvælstofoxider (NOx) 50 1 690

Slagger og flyveaske 2.500 1 34.000

 1  I de eksisterende vindmøllers tekniske restlevetid på syv år.
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Foto 2.1  Mere regn og voldsommere regnskyld vil sandsynligvis blive 
en af følgerne i Danmark af klimaforandringen. Foto fra Vestjylland.

Øvrige miljøforhold
Luftforurening, klima og miljø
I hovedforslaget vil projektet i sin tekniske levetid spa-
re atmosfæren for en udledning på i alt ca. 536.000 ton 
CO2, eller ca. 26.800 t/år. Det svarer til knap 2 ‰ af 
den mængde, Danmark ifølge Kyoto-aftalen har for-
pligtiget sig til årligt at spare inden år 2012. 

Projektets bidrag er i sig selv således beskedent, om 
end målbart, og vil som sådan ikke få nogen mærkbar 
indvirkning på de klimaændringer, som bliver konse-
kvensen af en fortsat emission af CO2 i uændret må-
lestok. Set i et bredere perspektiv er projektets bidrag 
dog værdifuldt og uundværligt, da den totale redukti-
on kun kan opnås gennem mange mindre bidrag. Sam-
menlagt bliver miljøet desuden sparet for en affaldspro-
duktion på knap 34.000 ton slagger og flyveaske, eller 
1.700 ton pr. år.

Grundvand
Risikoen for forurening af jord eller grundvand som 
følge af aktiviteter i anlægs-, drifts- eller nedtagnings-
fasen vil være minimal.

Naturbeskyttelse
Internationale beskyttelsesinteresser
Vindmølleområdet ligger syd og vest for det internati-
onalt beskyttede Natura 2000 område, Nissum Fjord, 
som er Fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Området er des-
uden identisk med Ramsarområde nr. 4. Af tabel 6.4 i 
VVM-redegørelsen og miljørapporten fremgår hvilke 
fuglearter, der særligt bør nyde beskyttelse i området, 
som henholdsvis ynglefugle og trækfugle. De samme 
arter udgør udpegningsgrundlaget som Ramsarområde. 
Nissum Fjord er endelig samtidig habitatområde nr. 58 .

Det er vurderet, at der generelt ikke vil være væsent-
lige konflikter mellem projektet og områdets flora og 
fauna. Det forventes ikke, at møllerne vil have negativ 
effekt på det nærliggende fuglebeskyttelse-, ramsar- og 
habitatområde Nissum Fjord eller de fuglearter, som 

udgør udpegningsgrundlaget for området. Fugle og an-
dre dyr er allerede i dag tilvænnede eksistensen af fem 
møller, som tages ned i forbindelse med opsætning af 
tre nye. Med fornøden hensyntagen under etablering af 
møllerne og serviceveje forventes projektet heller ikke 
at få negative konsekvenser for naturområderne eller 
dyrelivet knyttet hertil i det hele taget. Det gælder så-
vel for ynglende dyr som for fugle under rast og foura-
gering eller under træk til og fra området. 

Beskyttede naturområder
Møllerne bliver ikke placeret i, men forholdsvis tæt på 
et par mindre § 3-områder, og heller ikke serviceveje 

til møllerne vil komme til at berøre områderne. Place-
ring af møllerne kan derfor ske uden at beskadige om-
råderne. Den nordligste mølle placeres forholdsvis tæt 
på et mindre vandhul, og ved opstilling af møllen bør 
der tages fornødent hensyn til biotopen, så den ikke ska-
des under arbejdet. Der etableres arbejdsvej til møllen 
fra Grenholmvej over opdyrket mark.

Mølle 2 opstilles lige nord for hede- og moseområ-
det, der rummer den tidligere Vindbjerg Sø. Som nav-
net antyder, har der tidligere været en mindre sø eller 
et vådområde på stedet. Lokaliteten er klart den bed-
ste naturlokalitet i nærheden af møllerne med langt de 
fleste arter af planter og dyr tilknyttet. Men naturkva-
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Foto 2.2  Den normalt temmelig sky kortnæbbede gås flyver mellem roterende møllevinger  
i Tændpibe Møllepark ved Ringkøbing. Foto David Boertmann, DMU.

liteten er dog kraftig truet af tilgroning af bl.a. bævre-
asp og især af udtørring, blandt andet på grund af ny-
lige uddybninger af afvandingsgrøfter. Arbejdskørsel 
til mølle 2 vil ske fra nord, og mosen vil ikke blive be-
rørt af opstilling af møllen. 

Mølle 3 opstilles stort set på en nuværende møllepla-
cering, syd for moseområdet og ved Fjordsidevej, hvor-
fra arbejdskørsel vil ske. Heller ikke denne mølle vil 
påvirke områdets småbiotoper negativt.

Samlet vurdering af påvirkning af naturværdier
Samlet vurderer VVM-redegørelsen, at opstilling og 
drift af møllerne vil kunne ske uden at beskadige el-
ler forringe naturværdierne af de nærliggende beskyt-
tede småbiotoper.

Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet, 
må formodes at blive skræmt væk i anlægsfasen. Når 
den er overstået, vil dyrene givetvis returnere i fuldt 
omfang efter en kortere tilvænningsperiode. Dyrene 
vil næppe blive påvirket væsentligt af møllerne under 
driften, bl.a. fordi de er tilvænnet de eksisterende møl-
lers tilstedeværelse, og derfor sandsynligvis hurtigt vil 
vænne sig til de nye installationer og herefter frit vil 
færdes i området som hidtil. 

I området finder man med en vis sandsynlighed spids-
snudet frø tilknyttet vandhuller og bække og måske des-
uden strejfende odder. Tages der hensyn til vandhullerne 
under etablering af møllerne og vejanlæg vurderes det, at 
dyrene ikke vil blive påvirket negativt af mølleprojektet. 

Flere flagermusarter kan måske tilfældigt træffes i 
området, for eksempel på træk, selvom kun vandfla-
germus med sikkerhed er truffet i „kvadratet‟. Dvs. 
de er registreret et eller andet sted i et kvadrat på 10 x 
10 km, der indeholder mølleområdet. I så fald vil der i 
princippet være en vis risiko for kollision med vindmøl-
lerne. Men risikoen er generelt meget beskeden, blandt 
andet fordi området ikke er et typisk flagermusområ-
de, der for de fleste arters vedkommende skal indehol-
de mange, gamle træer, som dyrene i stor udstrækning 
er knyttet til både som ynglested og i forhold til fou-
ragering. Reference /9/. Mølleområdet er tværtimod et 
landbrugsområde uden sådanne biotoper. Endelig ty-
der meget på, at risikoen for kollisioner mindskes, jo 

større møllerne er, fordi flagermusene fortrinsvis jager 
i lav højde under møllevingerne. 

Det er højst usandsynligt, at man i mølleområdet vil 
træffe insekter, der er opført på habitatdirektivets li-
ste, da insekterne stiller særlige krav til habitatet, som 
ikke er opfyldt på lokaliteten. Herudover fremgår det 
af tabel 6.7 i VVM-redegørelsen og miljørapporten, at 
møllerne ikke vurderes at få nogen negativ effekt på 
andre bilag IV-arter. 

Udtaget areal af landbrugsdrift
Omkring hver mølle bliver der udtaget et areal på ca. 
800 m2 i møllernes levetid til fundament og arbejds-
areal. Der bliver nyanlagt ca. 200 m arbejdsveje, der er  

5,5 m brede, og forstærket ca. 450 m eksisterende vej. 
Vejene optager dermed et samlet areal på knap 3.600 
m2, hvoraf 1.500 m2 bliver udtaget af landbrugsdrift. 
Vendeplads, der benyttes alene i forbindelse med op-
førelsen, bliver reetableret til landbrugsdrift. I alt bli-
ver der i møllernes levetid udtaget omkring 4.000 m2 - 
eller 0,4 hektar - jord af landbrugsdrift. 

Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle 
anlæg fjernes, og arealet føres tilbage til landbrugsdrift.

Forhold til lufttrafik
Der er ingen lufthavne eller flyvepladser i nærheden 
af projektområdet. Nærmeste flyveplads ligger syd for 
Lemvig, ca 14 km borte. Statens Luftfartsvæsen, SLV, 
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kræver efter høring med forsvaret, at møllerne ved Bæk-
marksbro Sydvest lysmæssigt markeres på følgende vis:

#  Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt 
 fast rødt lys på minimum 10 candela.
#  Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet.
#  Tysmarkeringen skal placeres øverst på   
 generatorhuset, nacellen, og lyset skal altid, 
 uanset møllevingernes placering, være synligt 
 360 grader i et vandret plan. Dette kan kun opnås
 ved opsætning af to lamper på møllen. Reference /1/

Ti candela svarer til styrken i en 9 Watt pære, og lyset 
kan være skærmet under vandret.  

Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM 
er der rettet forespørgsel til en lang række radiokæde-
operatører om projektets mulige interferens med deres 
respektive signaler. Ingen af de kontaktede operatører 
har haft indvendinger mod projektet. 

Ledningsanlæg
En 60 kV luftledning passerer godt 200 m øst om pro-
jektområdet. Idet afstanden er over vindmøllernes total-
højde på 140 m vurderes det, at det ikke giver problemer. 

Der er ikke andre ledningsanlæg i nærheden af pro-
jektområdet.

Socioøkonomiske forhold
Projektet vil ikke have negative socioøkonomiske ef-
fekter. Det gælder eksempelvis for turisme, fritidsin-
teresser, råstofindvinding, landbrugsmæssige interes-
ser, jagt eller fiskeri.

Eventuelle værditab på ejendomme er ikke et socio-
økonomisk forhold, og bliver ikke behandlet i en VVM-
redegørelse og miljørapport, men henhører under lov 

nr. 1392 af 27. december 2008, Lov om fremme af ved-
varende energi.

Sundhed
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og 
indirekte på en række områder. Blandt andet ved re-
duktion af emissioner fra kraftværker, ved støjpåvirk-
ning og ved skyggekast ved naboboliger.

Udledningerne fra kraftværkerne belaster både klima-
et, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektricitet 
fra vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i 
den grad, som el fra vindkraft erstatter el fra kraftværker.

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboliger 
betyder, at der udendørs kan være en støj, der svarer til 
lidt mindre end sagte tale. Støjen kan dog være gene-
rende for nogle mennesker, der er følsomme for støj. 
Støjen vil komme som et sus, der for møllen ved Bæk-
marksbro Sydvest bliver gentaget mellem hvert andet 
og hvert sekund afhængig af vindstyrken. Monotoni-
en vil være en del af problemet ved påvirkningen, men 
støjen vil næppe kunne skelnes fra baggrundsstøjen fra 
bevoksning og bebyggelse med en vindhastighed over 
8 – 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind.

Der kan være en øget oplevelse af stress, hvis skyg-
gekastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede. 
Derfor kræver kommuneplanen, at naboer ikke udsæt-
tes for mere end 10 timers skyggekast årligt. 

Der er dog ikke foretaget danske undersøgelser, der 
viser en evidens for øget stress og heller ikke for øget 
sygelighed ved beboelse i nærheden af vindmøller, så 
længe afstandskravene er opfyldt.

Overvågning
Kommunens miljøtilsyn skal sikre, at kravene i VVM-
tilladelsen overholdes. Inden der udstedes ibrugtagnings-
tilladelse, vil der normalt foregå en besigtigelse af forhol-
dene. Endvidere sikrer kommunen sig, at eventuelle krav 
om støjmåling bliver overholdt, ved at kræve dokumen-
tation for støjmålingen inden for en given tidsperiode. 

Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan for 
overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkravene. 
Heri kan både indgå måling ved idriftsættelse og må-
linger ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt.  

Klage fra naboer kan også medføre, at kommunens 
miljøtilsyn pålægger ejeren af vindmøllen at få fore-
taget en støjmåling eller måling af skyggekastet, hvis 
miljøtilsynet vurderer, at der er grundlag for klagen. 
Kommunen kan herefter om fornødent pålægge eje-
ren at dæmpe støjen eller stoppe møllen, hvis kravene 
i VVM-tilladelsen ikke er overholdt.

Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågnings-
program, som registrerer alle fejl og om fornødent stop-
per møllen. Vindmøllens drift overvåges elektronisk af 
operatøren, der hurtigt kan gribe ind ved tekniske pro-
blemer. Forandringer i vindmøllers støjniveau, udseen-
de eller andre miljøpåvirkninger vil stort set altid være 
en konsekvens af tekniske problemer i møllen.
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3 Beskrivelse af anlægget

3.1 Anlægget
Dette kapitel beskriver anlægget ved projektforslaget 
med en 112 m rotordiameter. 

Tabel 3.1 giver de faktuelle oplysninger for forslaget 
og for 0-alternativet, som er en fortsættelse af eksiste-
rende forhold. Der er ikke andre alternativer. 

Vindmøllerne 
Projektforslag
Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger og 
rørtårn. Farven på møllen vil være lys grå. Vingerne 

bliver overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 
30, så de fremstår med en mat overflade og reflekser 
fra vingerne minimeres. 

Vindmøllerne får en navhøjde på 84 meter og en ro-
tordiameter på 112 meter. Totalhøjden er dermed 140 
meter. Der kan blive tale om at opstille en anden vind-
mølle med totalhøjden 140 meter, hvor navhøjden en-
ten er 89,5 meter og rotordiameteren 101 m eller nav-
højden 80 meter og rotordiameteren 120 meter. 

Forskellen på møllerne er således forholdet mellem 
navhøjden og rotordiameteren, også kaldet harmoni-
forholdet.

Møllerne vil stå på en lige række med en indbyrdes 
lige stor afstand på 299 meter. Se kort 3.1. Afstanden 
mellem vindmøllerne er 2,68 vingediametre. Det er 
den mindste afstand, der er teknisk mulig, og afstan-
den skyldes alene, at vindmøllerne står optimalt for de 
fremherskende vindretninger. Hvis vinden kommer 

ned gennem rækken, kan den midterste vindmølle bli-
ve stoppet, hvilket vil give et mindre produktionstab.

0-alternativet
De eksisterende vindmøller bibeholdes. Vindmøllerne 
er 750 kW møller med navhøjde 46 m og rotordiame-
ter 44 m. Totalhøjden er dermed 68 m. Vindmøllerne er 
lys grå på hele møllen. Vindmøllerne står med en ind-
byrdes afstand på 180 meter, der svarer til fire vinge-
diametre. Den relativt store afstand skyldes, at de står 
dårligt i forhold til de fremherskende vindretninger.

Arbejdsveje, pladser og fundamenter
Projektforslaget
I tilknytning til vindmøllerne bliver der anlagt veje med 
en bredde på cirka 5,5 meter, mens vejene i svingene vil 
blive bredere. Ved hver mølle bliver der anlagt en ar-

Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag

Antal 
møller

Navhøjde 
meter

Rotor-
diameter 

meter

totalhøjde 
meter

Effekt 
pr mølle 

MW

Årlig 
produktion 

1.000 
MWh

Produktion til 
møllerne  
er 20 år. 

1.000 MWh 

Projektet 3 84 112,0 140 3,0 35,4 708

0-Alternativet
(eksisterende forhold) 5 46,0 44,0 68,0 0,75 7,0 49

Kort 3.1 Placering af møller, veje og arbejdsarealer

Figur 3.1 Principtegning af pladefundament og hovedtilslutning

Arbejdsvej

Ny vindmølle

Eksisterende vindmølle

Arbejdsareal

N

250 meter
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bejds-, kran- og vendeplads med et areal på cirka 1500 
m2. Arealet bliver efter anlægsfasen reduceret til et ar-
bejdsareal på cirka 800 m2, der benyttes til servicesyn 
og lignende i møllernes levetid. 

Tilkørselsveje, arbejds-, kran- og vendepladser har 
en belægningsopbygning af grus eller andet godkendt 
stabilt vejmateriale. Vejene vil følge de to eksisteren-
de veje Grenholmvej i nord og Fjordsidevej i syd, hvor 
de eksisterende vindmøller står. Fra de to tilkørselsveje 
vil der blive nyanlagt stikveje til den enkelte vindmøl-
le. Den del af arbejdsvejen på Fjordsidevej, der er vist 
på kort 3.1, vil blive udvidet til 5,5 m. Vejenes nærme-
re placering bliver fastlagt i lokalplanen. 

Tilslutning fra hovedvej 28, Damhusvej, vil blive ud-
ført ved Grenholmvej og Fjordsidevej. 

Fundamentets størrelse og udformning er afhængig 
af geotekniske forhold samt vindmøllens størrelse. Det 
vil sandsynligvis blive et pladefundament på 20 m i dia-
meter med underkant i 3 – 4 meters dybde. Se figur 3.1. 

Efter endt anlægsarbejde vil en del af fundamenternes 
areal og arbejds- og vendepladser blive dækket med jord, 
så de fremstår som det øvrige nærområde og kan anven-
des til landbrug. Selve kranpladsen vil blive liggende af 
hensyn til senere service og vedligeholdelse af møllen.   

Eventuel overskudsjord vil så vidt muligt blive gen-
anvendt på stedet. Er der yderligere overskudsjord, vil 
det blive kørt i depot, der bliver anvist af kommunen.  

0-alternativet
Ved 0-alternativet står vindmøllerne tæt på og nord 
for Fjordsidevej. Vejen er cirka 3,5 meter bred. Der er 
kun udtaget et mindre areal omkring vindmøllerne til 
vendeplads.

Nettilslutning 
Tilslutningen til elnettet sker i jordkabler fra 60/10 kV-
stationen ved Søhusvej. Transformere bliver installeret 
inde i tårnet. Der vil blive opsat en mindre 10 kV kob-
lingsstation på to til fire m2 og med højden maksimalt 
2,2 meter i umiddelbar nærhed af den ene vindmølle. 

Ved koblingsstationen opstilles eventuelt en mindre 
antenne på cirka fire meter i højden til telekommuni-

kation til vindmøllerne, hvis det vælges frem for en ka-
belforbindelse til kommunikationen. Der er ingen byg-
ninger og anlæg ud over dette.

Vindressourcerne og produktion 
Vindressourcerne hører til de bedste i Danmark, som 
det fremgår af kort 3.2. Der er beregnet en middel-
vindhastighed på 7,6 meter pr sekund i navhøjde, 80 
m over terræn. Det svarer til et energiindhold på 4.300 
kWh/m2//år. 
Projektforslaget. Den årlige produktion på de tre 

vindmøller er beregnet til 35,4 millioner kWh. Det 
svarer til det årlige elforbrug til apparater og lys i godt 
10.000 husstande i 2008. Reference /1/ 
0-alternativet. Den årlige produktion for de eksiste-

rende vindmøller er i et gennemsnitsår cirka 7,0 milli-
oner kWh, der svarer til knap 2.000 husstandes elfor-
brug til apparater og lys i 2008.

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen
Nedtagning af eksisterende vindmøller
Før de nye vindmøller kan opstilles, skal de eksiste-
rende fem 750 kW vindmøller nedtages. Vindmøller-
ne 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 400 meter vurderes ry-
stelserne ved sprængning af fundamentet ikke at væ-
re kritisk. 

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 
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.

Opstilling af 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. Arbej-
det omfatter nedenstående aktiviteter.

4700 –
4167 – 4700
3633 – 4167
3100 – 3633
2567 – 3100
2033 – 2567
1500 – 2033
         – 1500

Energiindhold i vinden 
i 100 meters højde 

 
kWh/m2/år

Kort 3.2 Vindressourcerne
N

Reference /2/

18



Vindmøllefundamenter og arbejdsveje
Veje, arbejds-, kran- og vendepladser bliver anlagt, in-
den vindmøllen bliver rejst. Fundamentet til møllen bli-
ver etableret omkring en måned før, vindmøllen bliver 
rejst, sluttet til elnettet og sat i drift. Omkring 800 m3 
armeret beton udgør fundamentet. Det er estimeret, at 
der til støbning af et enkelt fundament bliver brugt cir-
ka 100 læs beton, eller i alt i projektet cirka 300 læs be-
ton. Derudover vil der komme cirka otte større lastbi-
ler med fundamentsdele. 

En del af Fjordsidevej skal udvides til 5,5 meter med 
35 cm stabilt vejmateriale. I alt bliver der anlagt 0,2 ki-
lometer ny vej og udvidet 0,45 kilometer eksisterende 
vej. Til anlæg af veje, arbejdspladser, kranpladser og 
vendepladser vil der blive brugt cirka 1.500 m3 stabilt 
vejmateriale, som vil blive transporteret på cirka 150 - 
200 lastbiler.  En del af materialet vil blive genanvendt 
nedbrydningsmateriale fra de eksisterende vindmøller. 
Ud over arbejds- og vendepladser vil der blive etableret 
midlertidige pladser til arbejdsskure og P-pladser og til 
kortvarig opbevaring af større vindmølledele.

Tilslutning til offentlig vej 
Adgangsvej bliver etableret fra Grenholmvej og Fjord-
sidevej, som er forbundet til rute 28, Damhusvej. Der 
etableres nye, forstærkede tilslutninger med svingradi-
us på minimum 34 m, som er nødvendig for transport 
af store vindmølledele, ved Damhusvej.

Nettilslutning 
Nordvestjysk Elforsyning, NOE, slutter møllen til el-
nettet via jordkabel fra transformerstation ved Søhusvej 
cirka 1,5 km nord for den nordligste vindmølle. Sam-
menhørende hermed bliver der eventuelt fremført tele-
kabel for fjernovervågning og fjernstyring. NOE for-
ventes at træffe de nødvendige aftaler med de berørte 
lodsejere, herunder aftaler om økonomi, nedgravnings-
dybde, placering af kabler og tinglysning.

Vindmøller 
Der vil komme omkring 30 større lastvognstog med vind-
mølledele. Endvidere vil to store kraner operere i to til 

tre dage ved opsætning af hver mølle. Efter opsætning 
forventes yderligere to til tre uger til indkøring af hver 
vindmølle i automatisk drift. I anlægsfasen vil trafik- og 
støjbelastningen for området være som for en byggeplads. 

Ved transporterne med store anlægsdele, som møl-
letårn og kraner, vil politiet blive orienteret, så der bli-
ver taget forholdsregler og opsat skilte, så de store bi-
ler kan passere uden øget risiko for den øvrige trafik 
på landevejene. 

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 støjforhold. 

Driftsaktiviteter 
Aktiviteterne under drift vil typisk dreje sig om ser-
viceeftersyn på vindmøllerne. Justering, målinger og 
test af vindmøllerne vil kunne forekomme i mindre om-
fang. Støjmålinger kan foretages for at sikre, at de gæl-
dende støjkrav bliver overholdt.

Der er regnet med et serviceeftersyn ved hver vind-
mølle om året. Ud over dette eftersyn må der forven-
tes et begrænset antal ekstraordinære servicebesøg, da 
daglig tilsyn og kontrol normalt foregår via fjern-over-
vågningssystemer.

3.4 Sikkerhedsforhold
Havari 
Risiko for havari med vindmøller er minimale for af-
prøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er 
det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold 
til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesord-
ning, inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt 
andet sikre overensstemmelse med gældende krav til 
sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, 
personsikkerhed og elektrisk sikkerhed. 

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 /3/

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 vind-
møller i verden. For de tidligste, små vindmøller er der 
set møller, hvor hele vingen på ti meter er blevet kastet 
af møllen ved meget høje omdrejningstal under løbsk-
kørsel og smidt 400 meter væk. Nye, større møller kø-
rer væsentlig langsommere rundt, og derfor vil en hel 
vinge, eller dele af en vinge, kastet fra en større mølle 
ikke kunne nå så langt ud. Der har også været vinger, 
der er knækket af ved nominelt omdrejningstal, det vil 
sige normal drift, hvor møllen har været i drift med ge-
neratoren 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 m fra møllen, men nogle let-
tere dele med stort areal, der ville kunne skade en per-
son, var i stand til at flyve længere væk. Reference /3/

Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til 
service og med afstanden til naboboliger og offentli-
ge veje ved projektet ved Bækmarksbro Sydvest udgør 
havari ikke nogen væsentlig risiko. 

Isnedfald 
I frostvejr kan isslag under særlige forhold sætte sig 
på vingerne, når møllerne står stille. Overisning fore-
kommer hyppigst i kystområder, hvor lun, fugtig luft 
fra havet afkøles over land. Rystefølere i vingerne be-
virker, at isbelastede vinger ikke vil rotere, med min-
dre alle vinger er ens overisede. Isen vil ryste af ved 
start, og de ganske tynde flager kan opføre sig som et 
papirark i vinden. Isen vil således ikke blive slynget ud 
fra møllerne og give risici ved naboboliger, men mølle-
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ejer bør i sådanne vejrsituationer gøre opmærksom på 
risiko for isnedfald med skiltning inden for 100 meters 
afstand fra møllerne ved Fjordsidevej. 

Da alle møller er placeret mindst 565 m fra nærme-
ste nabobolig vil der ikke være risiko for isnedfald ved 
naboboligerne.

Brand
Brand i møller er meget sjældne. Sker det, vil møller 
med kabineinddækning af glasfiber kunne brænde, og 
store, lette dele vil kunne falde brændende til jorden. 
Reference /3/ 

Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til 
service og med afstanden til naboboliger og offentli-
ge veje ved projektet ved Bækmarksbro Sydvest udgør 
brand ikke nogen væsentlig risiko.

Trafik 
I driftsfasen vurderes tilkørslen ad landevejene ikke at 
udgøre nogen særlig risiko, da der vil være en meget 
begrænset trafik med en mindre varevogn. Ved even-
tuel udskiftning af større dele vil sikkerheden for tra-
fikken blive varetaget som i anlægsfasen.

3.5 Retablering efter endt drift
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. 

Der forskes i at opnå 100 % genanvendelse af vind-
møller. Det er i dag muligt at genanvende cirka 80 pro-
cent. Glasfiber udgør de sidste 20 procent. Det er nu 
teknisk muligt at genanvende glasfiberdele fra vind-
møller; men en egentlig udnyttelse er endnu ikke sat i 
værk. Det forventes at ske inden for vindmøllernes tek-
niske levetid på 20 år.

Demonteringen af vindmøllerne og retableringen af 
landbrugsjorden vil foregå efter samme metode som 
ved fjernelsen af de eksisterende vindmøller. Demon-

teringen skønnes at vare tre – fem uger, og påvirknin-
gen af miljøet vil have nogenlunde samme karakter 
som i anlægsfasen.
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4 Landskabelige forhold

4.1 Landskabsbeskrivelse
Landskabet
Projektområdet ligger cirka syv meter over havet, godt 
fem km fra kysten på en store hedeslette, der falder 
jævnt mod kysten fra Klosterheden til Nissum Fjord. 
Cirka tolv km mod nord starter de kuperede moræne-
bakker fra sidste istid, mens man mod sydøst skal ni km 
væk fra projektområdet, før man møder morænebakker-
ne fra forrige istid på den vældige Skovbjerg Bakkeø.

 På hedesletten findes enkelte indlandsklitter vest og 
nordøst for projektområdet. Hedesletten brydes mod 
nordvest af Indfjorden og mod sydvest af marsk afsat 
af tidevand.  

Enkelte mindre bakkeøer bryder hedesletten og gi-
ver bakkeformationer, hvorfra man kan skue milevidt 
ud over sletten mod bakkerne. Nærmest ligger Møborg 

Bakkeø, hvor der er vid udsigt fra den 45 m høje bakke 
øst for Møborg Kirke. Dog skærmer bevoksning omkring 
kirken for udsigten til vindmøllerne ved Bækmarksbro 
Sydvest. Det flade, lavtliggende land er præget af vand-
lidende marker, mindre moser og heder samt langs ky-
sten våde områder med rør. Syd for projektområdet lig-
ger Amstrup Søer omgivet af mindre heder. Mod nord 
og nordøst er landskabet præget af åløb med Drideå og 
Flynderå som de mest markante. I større afstand mod 
syd løber Storåen i en markant ådal fra Holstebro ud i 
Nissum Fjord og danner grænsen til Skovbjerg Bakkeø.

Bevoksning
I projektområdet er der tæt bevokset, blandt andet med 
mange levende hegn, hvoraf en stor del er ældre nåle-
træshegn. Desuden er der flere skovområder, dels Kik-
kenborg samt Amstrup mod syd, dels Åbjerg Skov og 
Åbjerggård Plantage mod nord samt Skalstrup Skov 
mod sydvest. Nordvest for projektområdet ved Indfjor-
den skifter landskabet karakter til at være meget åbent. 
Øst for projektområdet bliver landskabet bakket og min-

dre lukket omkring Møborg Bakkeø, hvorefter den fla-
de hedeslette fortsætter mod nord til Kronhede og Klo-
sterhede og mod øst og syd til Storåen.

Bebyggelse
Bebyggelsen omkring projektområdet er meget spredt 
med gårde langs vejene. Dette mønster fortsætter ud 
mod Nissum Fjord med bygninger, der ligger i et næ-
sten kvadratisk mønster, og med en mindre samling i 
Nees by og i Skalstrup. 

I en afstand på cirka 1,5 km fra projektområdet lig-
ger stationsbyen Bækmarksbro nord og vest for Flynder 
Å. I større afstand på cirka fem km mod syd finder man 
Vemb på Storåens nordside og godt fem km borte mod 
nordvest Bøvlingbjerg, der ligger på en mindre bak-
keø, der hæver sig over Indfjordens lavtliggende enge. 

Infrastruktur
Projektområdet ligger cirka 1,4 km vest for rute 28, 
Damhusvej. Øvrige veje i nærområdet er mindre kom-
muneveje og private veje. Cirka 500 m øst for rute 28 
passerer jernbanen fra Vemb til Lemvig. 

Cirka 300 m øst for den sydligste vindmølle i pro-
jektområdet passerer en 60 kV-luftledning fra Vemb til 
60-kV stationen 1,5 km mod nord ved Søhusvej i den 
nordlige del af Åbjerg Skov.

Eksisterende vindmøller
Inden for en afstand på 4,5 km fra projektområdet er der 
24 eksisterende vindmøller inklusiv de fem ved Fjord-
sidevej, som vil blive nedtaget ved realisering af pro-
jektet. Af de 19 møller står de seks nye og store vind-
møller på 125 og 150 m ved Nees Hede henholdsvis 3,1 
og 2,7 km borte. De resterende 13 vindmøller er alle 
500 – 750 kW, der er opstillet i to grupper på fem ved 
Kikkenborg, 2,7 km borte, og øst for Skalstrup, 2,9 km 
borte, samt en gruppe med tre vindmøller, der står 3,5 
km borte ved Brandborg.  

Mellem 4,5 og 10 km borte står tre mindre vindmøl-
ler under 450 kW, som vil blive udskiftet i forbindelse 

Kort 4.1 Landskabets dannelse

Reference /1/  © Per Smed 1979

Randmorænelandskab

Morænelandskab fra tidligere istid, 
overvejende sandbund

Hedeslette

Morænelandskab fra sidste istid, 
overvejende lerbund
Morænelandskab fra sidste istid, 
overvejende sandbund

Projektområde

Tunneldal

Landskab med dødisrelief

Marsk afsat af tidevand

N
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med opstilling af nye vindmøller ved Ulfborg i Hol-
stebro Kommune. Desuden står der syv grupper med 
mellemstore vindmøller, og der står to større parker 
ved Volder Mark og Bur med mellemstore vindmøl-
ler. De mellemstore vindmøller vil alle - bortset fra to 
vindmøller syd for Bøvlingbjerg og to nord for Ulf-
borg - kunne udskiftes til større vindmøller på et tids-
punkt. Ud over de mellemstore vindmøller står der tre 
133,5 meter høje vindmøller cirka 7,5 km nord for pro-
jektområdet.

I større afstand end ti km er der flere vindmøllepar-
ker, hvoraf der står fem op til 165 meter høje vindmøl-
ler på Den Nationale Prøvestation for Store Vindmøl-
ler. Prøvestationen ligger lige godt ti km nordvest for 
projektområdet. 

De eksisterende vindmøller vil blive oplevet sam-
men med de nye vindmøller fra flere vinkler. Dels på 
tæt hold, dels fra vestlige retninger, hvor de øvrige 
vindmøller omkring Nees ses sammen over vandfla-
den. Endvidere vil man fra bakkerne og de åbne ådals-
landskaber omkring Møborg og Bækmarksbro opleve 
de mange vindmøller sammen.

Det er især de seks store vindmøller ved Nees He-
de, som bliver oplevet sammen med de nye vindmøl-
ler, idet de mange steder markerer sig over bevoksnin-
gen. Ved en fremtidig udskiftning af de to vindmølle-
grupper ved Kikkenborg og øst for Skalstrup vil der 
også være et stort visuelt samspil.

Samspillet mellem de eksisterende og nye vindmøl-
ler er vist på mange visualiseringer og vurderet i afsnit 
4.5. Det er særligt samspillet med de op til 150 m hø-
je vindmøller ved Nees Hede og de mellemstore vind-
møller øst for Skalstrup og ved Kikkenborg, der vil 
blive vurderet. 

Landskabets karakter og skala
Landskabet mellem Nissum Fjord i vest og Møborg 
i øst har en meget lukket karakter med mange hegn 
og flere mindre skove. Mod nordvest, ca fire km bor-
te, åbner landskabet sig omkring Indfjorden, ligesom 
det gør mod øst og nordøst nord for Møborg frem mod 
Klosterhedens Plantage. Det lukkede landskab har en 

4,5 km

10 km

Afstandszone

Ny vindmølle

Husstandsmølle

Møller 150 – 450 kW

Møller op til 150 kW

Møller 450 – 1.500 kW

Møller over 1.500 kW 
(1,5 MW)

Mål 1:100.000

N

 Kort 4.2 Eksisterende forhold, vindmøller og afstandszoner
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Grænserne mellem zonerne vil ikke være så præcis, 
som tegnet på kort 4.2, da terræn og bevoksning vil på-
virke oplevelsen af vindmøllerne. Udstrækningen af zo-
nerne er alene fastsat i forhold til møllernes totalhøjde. 
Men udstrækningen af vindmølleparken og antallet af 
vindmøller vil også have en betydning for, hvor markante  
møllerne virker. Landskabet er inddelt i tre zoner.

Nærzonen 0 – 4,5 km
I nærzonen er vindmøllerne ofte dominerende, enkelt-
heder i vindmøllens design er tydelige, og vindmøller-
nes størrelse i forhold til andre elementer i landskabet 
fremgår klart. Sigtbarheden har meget lille betydning.

Mellemzonen 4,5 – 10 km
I mellemzonen virker møllerne generelt mindre og ik-
ke dominerende. Beskueren oplever samspillet med an-
dre møller og opfatter større forskelle i design. Møl-
lernes størrelse kan være svær at opfatte, idet afstan-
den til dem kan være svær at vurdere. Bevoksning og 
terræn er afgørende for, om møllerne ses. Sigtbarhe-
den spiller en stor rolle.

Fjernzonen over 10 km
I fjernzonen spiller terræn og sigtbarhed en afgøren-
de rolle. Møllerne vil på en placering inde i land, langt 
fra kysten, stort set kun blive oplevet fra højdepunk-
ter og udsigtspunkter. 

næsten liniær struktur fra de mange parallelle hegn og 
rette vejstrækninger.  

Det lukkede landskab er samtidigt fladt, hvilket med-
fører, at man kun kan overskue en kort strækning, da 
intet løfter sig op og markerer sig. Det medfører, at ind-
trykket af de store vindmøller dæmpes. Man oplever 
ikke alle de mellemstore vindmøllegrupper på én gang, 
men som regel en eller to grupper ad gangen.

Det lukkede landskab mod vest og syd har en lille 
skala, hvor de store vindmøller vil bryde skalaen. Det 
vil især blive oplevet på ret kort afstand, da hegn og 
skove hele tiden bryder udsigten. 

Mod nordøst er landskabet halvåbent med bløde, la-
ve bakker og åløb. Her er skalaen større, men fra høj-
depunkter og ådale med fri udsigt i retning mod vind-
møllerne vil vindmøllerne opleves markante ligesom 
de eksisterende vindmøller ved Nees Hede. 

På større afstande mod vest og nordvest er skalaen 
generelt stor. De store flader harmonerer med de store 
vindmøller, der ikke giver forvrængninger i landska-
bets proportioner. 

Afstandszoner
For at kunne systematisere analysen af vindmøllernes 
påvirkning af landskabet er omgivelserne til projektom-
rådet inddelt i afstandszoner. Vindmøllernes påvirkning 
vil have forskellig karakter inden for de enkelte zoner. 

Der er i fjernzonen visualiseret fra højdepunkter og 
fra Thorsminde, hvor vindmøllerne står tydelige, da de 
opleves på land bag den store vandflade.

4.2 Kulturlandskabet  
og rekreative forhold
Mølleområdet ligger i Møborg sogn. Området er tidli-
gere hedeslette med udpræget sandet jord, men er i dag 
blevet afvandet og opdyrket. 

Synlige forhistoriske og registrerede 
kulturhistoriske spor
I projektområdet ved Fjordsidevej er der ikke gjort no-
gen arkæologiske fund, og på baggrund af en forespørg-
sel har Holstebro Museum svaret, at det er museets vur-
dering, at der kun er ringe risiko for ødelæggelse af væ-
sentlige fortidsminder i forbindelse med jordarbejde til 
det planlagte projekt. Dog er der tæt syd for den syd-
ligste mølle registreret i alt fire overpløjede gravhøje 
ved Vindbjerg. Man bør i forbindelse med etablering 
af både nyt vejanlæg og den sydligste mølle være op-
mærksom på, om der fremkommer fortidsminder i til-
knytning til disse gravhøje. Reference /2/

Museet anbefaler således ikke en forudgående af-
gravning af anlægsområderne.

Der er ingen beskyttede diger i projektområdet.

Kulturmiljøer og kirker
Lemvig Museum har kortlagt kulturmiljøer i kommu-
nen. Se kort 4.4, som numrene nedenfor henviser til. 
Foruden kirkerne i Møborg og Nees kan man bl.a. op-
leve Bækmark Hovedgård med borgbanke og voldgrav,  
11, cirka to km nord for vindmølleområdet. Godt to ki-
lometer vest for vindmølleområdet ligger et fredet old-
tidsminde, 17, en studefold i form af en ringvold, der 
er 42 – 44 m i diameter. En studefold som denne blev 
brugt til at samle studene i om natten, når kreaturer-
ne skulle drives til Tyskland for at blive solgt. Volden 
kaldes i folkemunde ’Æ grønn’ fold’. Sluttelig Møborg 

Reference /4/

 Kort 4.3 Arkæologiske fund 
Arbejdsvej og -plads Ny vindmølle N

Arkæologisk fund Reference /3/

Kort 4.4 Kulturhistoriske miljøer
N
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Kirke og Baunehøj, 16, der ligger højt i landskabet på 
Møborg Bakkeø. Fra Baunehøjen vil vindmøllerne ved 
Bækmarksbro Sydvest stå lige bag kirken, men høj be-
voksning på den østlige del af kirkegården skjuler vind-
møllerne. Derimod er der udsigt til vindmøllerne fra 
bakkerne syd for kirken. Se visualisering nr. 3.

Middelalderkirker
Omkring projektområdet finder man to middelalder-
kirker inden for en afstand af 4,5 km, Møborg Kirke 
og Nees Kirke.

Møborg Kirke
Møborg kirke ligger 3,5 km sydøst for vindmølleområ-
det på den lille Møborg Bakkeø, der skyder op på den 
store hedeslette. Kirken, der er fra 1100-tallet, består 
af romansk kor og skib med sengotisk tårn mod vest 
og våbenhus fra 1800-tallet mod nord. Tårnet er hvid-
kalket og blytækt.

Øst for kirken ligger Bavnehøj, der er 45 m høj. Kir-
ken ligger i den lille landsby umiddelbart ved foden af 
Bavnehøjen. Kirken opleves ikke markant fra omgi-
velserne. 

Fra Bavnehøj er der udsigt næsten hele horisonten 
rundt, men vindmøllerne ved Fjordsidevej er skjult 
bag høj bevoksning på den østlige side af kirkegården. 

Det vurderes, at de nye møller ikke vil få betydning 
af nogen art for kirken.

Nees Kirke
Nees Kirke ligger i det åbne, flade landskab nordøst for 
Nees, omkring fire km fra nærmeste nye vindmøller. 
Kirken er en hvidkalket, romansk kirke, hvor kun en 
lille del af den romanske bygning er bevaret. Taget er 
blytækt med teglstensbelagt tårn. 

Omkring kirken gror en bevoksning, men i den syd-
østlig del af kirkegården er der åbent, og bevoksningen 
er lav. I denne del er der udsyn over landskabet mod 
møllerne. Kun vingespidserne på de eksisterende møl-
ler er synlige, mens hele rotoren på de nye møller vil 
stå over bevoksningen. Se visualisering nr. 2.

Kirken ligger langt fra møllerne, og på grund af det 
lave landskab ligger kirken ikke markant i landskabet. 

sum Fjord er det vurderet, at vindmøllerne ikke vil ge-
nere friluftslivet ved fjorden.

Thorsminde, som ligger på tangen mellem Vesterha-
vet og Nissum Fjord, er et lystfiskerparadis, som i fiske-
sæsonen er meget besøgt. Nord for byen, mod Nissum 
Fjord, ligger Thorsminde Camping, hvorfra der er mu-
lighed for vindsurfing og kitesurfing på fjorden. Vind-
møllerne vil herfra opleves sammen med de mange an-
dre vindmøller omkring Nees. Se visualisering nr. 18.

Sommerhuse
Nærmeste sommerhusområde ligger fem km borte nord 
for det sted, hvor Harpøt Bæk udløber i Nissum Fjord. 
Området er orienteret imod fjorden og er omkranset af 
helt tæt bevoksning, der medfører, at området er fuld-
stændig lukket og uden udsyn i alle retning, undtagen 
mod vandet. Ved færdsel til og fra området vil bruger-
ne opleve møllerne sammen med de eksisterende vind-
møller ved Nees Hede. Se visualisering nr. 14. 

Ved Nørre Fjand og Nørhede er der områder med fri-
tidshuse og sommerhuse. Herfra vil møllerne ses, men 
afstanden til dem og deres placering fem km bag kysten 
bevirker, at de ikke vil virke dominerende eller ødelæg-
gende for den samlede udsigt. Se visualisering nr. 13.

Det vurderes, at der ikke vil være gener ved indsyn til 
kirken, da bevoksning og levende hegn umuliggør lan-
ge kig i dette område. 

Fra Nees kirkegård kan man se hele rotoren og en 
del af tårnet på de nye møller over bevoksningen, men 
det er ikke generende.

Rekreative forhold og fritidsinteresser
Nærmeste rekreative områder finder man i de omgiven-
de skove, Åbjerg Skov knap en km mod nord, Amstrup 
Skov og søer knap en km mod syd og Skalstrup Skov 
godt tre km mod sydvest. Ved færdsel i Åbjerg og Am-
strup skove, kan det sandsynligvis blive muligt at høre 
vindmøllerne. Afstanden til begge skove er dog så stor, 
at støjen ligger under det niveau, som er ved nærmeste 
boliger. Se kapitel 5. Skalstrup Skov ligger på så stor af-
stand, at den ikke vil blive påvirket af de nye vindmøller. 

Øvrige rekreative områder er naturområder omkring 
Indfjorden og Ulfsund, hvor bevoksning vil medføre, 
at de nye møller, der befinder sig mindst tre km borte, 
ikke vil genere naturoplevelsen.

Nissum Fjord er et smukt og yndet udflugtsmål med 
spændene naturoplevelser med et meget rigt og varie-
ret fugleliv. Idet der generelt er mindst fem km til Nis-

Foto 4.1  Møborg Kirke. Foto 4.2  Nees Kirke.
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4.3 Visuelle forhold
Synlighed
Nabobeboelse 
Inden for de nærmeste km vest for vindmøllerne vil de 
mange levende hegn i møllernes nærområde og om-
kring bygninger medføre, at dominansen fra vindmøl-
lerne er lille. Kun de nærmeste naboer med udsyn til 
vindmøllerne vil opleve vindmøllerne som domineren-
de. Se kapitel 5.

Byerne 
I Bækmarksbro, der ligger to til tre km fra vindmøller-
ne, vil rotorerne sandsynligvis blive synlige over Åbjerg 
Skov fra den sydvestlige del af byen og fra øvre etager 
i store dele af byen. I Møborg vil de sandsynligvis væ-
re delvist synlige fra de vestligste huse. I Nees by vil 
møllerne formentlig ikke blive synlige på grund af be-
voksning omkring byen. I Bøvlingbjerg vil man ikke 
se vindmøllerne fra gadeplan, men i de tilfælde, hvor 
vinduer på øvre etager er orienteret mod vindmøller-
ne, kan de være synlige.   

Landskabet 
Det lukkede landskab i den vestlige del af nærzonen 
medfører, at de eksisterende vindmøller kun ses lejlig-
hedsvis mellem - eller over - bevoksningen. Specielt, 
hvis der eksisterer en større åben strækning. Derimod 
ses de sammen med de mange andre vindmøller på og 
omkring Nees fra de vestlige dele af Møborg Bakkeø 
og vingerne kan også ses over bakkerne på de nordli-
ge dele af bakkeøen. Nord for bakkeøen ses vingerne 
af de eksisterende vindmøller ved Fjordsidevej lejlig-
hedsvis over hegnene, hvor der er en åben strækning 
i retning mod vindmøllerne. De højere vindmøller vil 
oftere blive synlige og en større del af møllen vil ses 
over hegnene. Se visualisering nr. 3, 8 og 7.

Bevoksningen omkring vindmøllerne begrænser de-
res dominans i landskabet. Vindmøllerne vil specielt 
være synlige fra mellemzonen i de vestlige retninger, 
hvor der er åbne vidder. Endvidere vil de blive set fra 
de halvåbne områder mod nord omkring Bækmarks-
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Klosterhedens Plantage BækmarksbroØstbyen Lemvig

  

Figur 4.1  Snit gennem landskabet fra Amstrup Skov til Limfjorden nordøst for Lemvig, set mod øst. Højdeforholdene er overdrevet 50 gange for at synliggøre højdeforholdene. Det 
betyder, at elementerne horisontalt synes at stå tættere på hinanden, end de gør i virkeligheden. Skulle længdeaksen have samme målstok som højdeaksen, ville tegningen være 13,1 
m lang. Se snittets placering på kort 4.5. De grå felter markerer områder, hvor hele møllen er skjult af terræn og skov. De lysere grå felter afgrænser de områder, hvor kun en vinge 
er synlig.

Figur 4.1 Sammenligning af højder
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brovej frem til Fåre, se visualiserng nr 4, 6 og 7, og fra 
højdedrag omkring Lemvig og fra bakkerne fra Fjal-
tring til Dybe. Fra disse steder ser man møllerne over 
stor afstand, og de vil derfor ikke dominere landska-
bet. Fra bakkerne ved Fjaltring, Bøvling Klit samt de 
øvrige sydlige dele af Nissum Fjord vil de stå tydeligt 
mod horisonten over bevoksningen.

Synligheden vil aftage med afstanden således, at 
vindmøllerne vil kunne ses fra højdepunkter eller sto-
re åbne områder op til 15 – 20 km væk. Dog vil afstan-
den medføre, at de kun er synlige i meget klart vejr, 
hvor de stadig vil stå lidt utydelige samt optage en me-
get begrænset del af synsvinklen. 

På kort 4.5 er de områder, hvor vindmøllerne sand-
synligvis ikke vil blive set, markeret med et hvidt slør. 
I de resterende områder vil vindmøllerne ofte ses over 
hegn og andre landskabselementer.  Figur 4.1 illustrerer 
terrænet og de vertikale landskabselementer fra Am-
strup Skov til nord for Østbyen af Lemvig. Snittet viser, 
at vindmøllerne ved Bækmarksbro Sydvest vil kunne 
ses over hegn og skove fra stor afstand frem til de hø-
jeste partier omkring Østbyen og Nørre Nissum. Syn-
ligheden på stor afstand skyldes især, at landskabet rej-
ser sig, så man kan se hen over Klosterhede Plantage.

Samspil med andre vindmøller
Vindmøllerne ved Bækmarksbro Sydvest vil primært 
blive oplevet sammen med de store vindmøller ved Ne-

es Hede og nord for Skalstrup, men fra lidt større af-
stande også med de mindre eksisterende vindmøller ved 
Skalstrup og Nørager. Se visualisering nr 2, 3, 7, 8, 9, 
13, 14, 17, , 18 og 19. De ses sammen med en af parker-
ne ad gangen, med mindre man ser dem over vand el-
ler fra bakker, som ved Thorsminde, Nørhede, syd for 
Møborg og ved Fjaltring.

Da det er fra mellemzonen, at man kan se flere af 
vindmøllegrupperne og parkerne sammen, virker sam-
spillet mellem dem ikke uheldigt, men hele området om-
kring Nees virker meget domineret af vindmøller. Se vi-
sualisering 13, 18 og 19. De to grupper med store vind-
møller ses dog i langt højere grad end de mindre vind-
møller, og fra de fleste vinkler vil de blive oplevet sam-
men med de nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest.

Udseende
Vindmøllernes design vil svare til øvrige moderne møl-
ler. En 3-vinget rotor på et rørtårn. Møllen vil have en 
lys grå farve, der reducerer synligheden. Tårnet vil væ-
re et konisk ståltårn. På toppen af møllehuset bliver der 
opsat lysafmærkning efter krav fra Statens Lufthavns-
væsen af hensyn til flysikkerheden. Lyset vil være rødt 
og lyse konstant med en styrke på mindst 10 Candela, 
der svarer til lyset fra en 9 W almindelig glødepære. 
Det er ud fra erfaring med andre vindmøller vurderet, 
at lyset ikke vil være generende. På møllehuset vil fa-
brikantens logo være påført.

Forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren vil 
afhænge af valg af fabrikat og model. 

Navhøjden kan blive mellem 80 og 89,5 m, og rotor-
størrelsen kan blive mellem 101 og 120 meter. Alle tre 
modeller har en totalhøjde på 140 m. Forholdet mellem 
navhøjde og rotordiameter kan blive enten 1:1,13, 1:1,33 
eller 1:1,5. Rotordiameteren kan dermed blive fra 13 til 
50 % større end navhøjden. 

Forholdet mellem navhøjde og rotor vil i det bereg-
nede eksempel være 1:1,33. I det gældende vindmølle-
cirkulære er det fastlagt, at forholdet mellem navhøj-
de og rotordiameter bør undersøges i forhold til land-
skabet i hvert enkelt projekt. I vejledningen til cirkulæ-
ret tilrådes det, at forholdet er fra 1:1,10 til 1:1,35. Står 
vindmøllerne højt, kan det være pænest med en rela-
tivt stor rotor, men står de derimod lavt og meget åbent 
mod omgivelserne, kan det være pænest med en relativ 
lille rotor. Den visualiserede vindmølle holder sig inden 
for det tilrådede interval, mens den største rotor over-
skrider det markant med en 50% større rotordiameter.

 Ved Bækmarksbro Sydvest står vindmøllerne i ni-
veau med omgivelserne, men omgivet af bevoksning. 
Det medfører, at en relativ stor navhøjde virker mest 
harmonisk, men da rotoren under alle omstændigheder 
kommer over bevoksningen, kan en relativ stor rotor 
være visuelt lige så acceptabel. De eksisterende vind-
møller øst for Skalstrup har et forhold på 1:1,33. Når 
vindmøllerne står stille, virker forholdet ikke harmo-
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Foto 4.3  Vindmølle med 
rotordiameter 101 meter og 
navhøjde 89,5 m. Rotordia-
meteren er 13 procent stør-

re end navhøjden.

Foto 4.4  Vindmølle med 
rotordiameter 112 meter og 
navhøjde 84 meter. Rotor-
diameteren er 33 procent 
større end navhøjden.

Harmoniforhold
Til højre er vist tre forskellige harmoniforhold, som der 
kan blive tale om ved Bækmarksbro Sydvest. Vindmøl-
lerne er set  fra Damhusvej på 1.400 meters afstand, 
hvor de fra offentlig vej vil være mest markante.
Øverste vindmølle, hvor rotordiameteren er 13 pro-

cent større end navhøjden, mellemste, hvor rotordia-
meteren er 33 procent større og nederste, hvor den er 
50 procent større.
Bag bevoksningen er den øverste vindmølle den mest 

harmoniske. Vindmøllen med den  33  procent  større 
rotor virker også harmonisk, mens den nederste med 
den 50 procent større rotor ikke virker harmonisk på 
tæt hold. 
På større afstande er det sværere at opfatte harmo-

niforholdet, da bevoksning og terræn slører forholdet.

Foto 4.5  Vindmølle med 
rotordiameter 120 meter og 
navhøjde 80 meter. Rotor-
diameteren er 50 procent 

større end navhøjden.
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nisk, men når de er i drift, virker det ikke problematisk. 
I alle tre tilfælde ses vindmøllerne over bevoksningen 
på enten tæt eller langt hold. På den store afstand er det 
uden betydning, at rotoren er relativt stor, mens den på 
den korte afstand virker uharmonisk. 

På foto 4.3 – 4.5 er harmoniforholdet illustreret for 
de tre sandsynlig vindmøller. Ud fra disse foto er det 
konkluderet, at vindmøllen med 1:1,5 er uharmonisk på 
tæt hold inden for en afstand op til to km.

Rotoren vil have en rolig omdrejning. Omdrejnings-
hastigheden kan ved de viste eksempler med enten 101, 
112 eller 120 m rotor være 14, 13 eller 11 omdrejnin-
ger pr minut. 

De eksisterende, mellemstore vindmøllers rotor har 
en omdrejningshastighed, der er cirka dobbelt så stor 
som de nye. 

Den lave omdrejningshastighed for de nye vindmøl-
lers rotor vil reducere vindmøllernes synlighed og do-
minans i landskabet, da de vil fremstå mere roligt.

4.4 Valg af visualiseringspunkter
Der er visualiseret fra steder, hvor folk bor og færdes, 
fra rekreative områder og udsigtspunkter, samt fra kir-
kegårde. Endvidere er samspil med eksisterende vind-
møller visualiseret. 

Punkterne ligger i forskellige afstande og retninger 
fra vindmølleprojektet. 

Der er flest visualiseringspunkter i nærzonen, da 
vindmøllerne er mest markante her. Fotopunkterne er 
vist på kort 4.6. 

Visualiseringer fra nærmeste naboer er behandlet i 
kapitel 5 sammen med andre konsekvenser for naboer.

I det yderste af mellemzonen og i fjernzonen er der 
visualiseret fra højdepunkter og fra tangen langs Ve-
sterhavet, hvorfra vindmøllerne ses over fjordens vand-
flade.

Nærzone, 0 – 4,5 km
1.  Fra Bækmarksbros sydvestligste del ovenfor åda-

len med Flynder Å, hvor man ser de eksisterende 
150 m høje vindmøller øst for Skalstrup.

2.  Fra Nees kirkegård, der ligger lidt højt og der der-
for i modsætning til fra selve Nees, er udsigt til 
vindmøllerne ved Fjordsidevej og de eksisterende 
vindmøller ved Nees Hede.

3.  Fra bakkerne syd for Møborg, hvor man kan skue 
ud over Nees med skove, hegn og vindmøller.

4.   Fra rute 28 nord for Bækmarksbro, hvor man har 
udsigt over landskabet mod syd med hegn og vind-
møller.

5.  Syd for Bækmarksbro på Damhusvej, hvor de ek-
sisterende vindmøller ved Fjordsidevej står foran 
de nye vindmøller ved Nees Hede og nord for Skal-
strup. 

6.  Fra Bækmarksbrovej ved Brandborg, hvor tre eksi-
sterende mellemstore vindmøller står foran de nye 
vindmøller. 

7.  Fra Flynder Å nordøst for Bækmarksbro, hvor man 
ser lidt af de eksisterende vindmøller ved Fjord-
sidevej over bevoksningen og de store vindmøller 
nord for Skalstrup over bakker og hegn.

8.  Fra den nordlige del af Møbrog Bakkeø ved Bos-
sen, hvor de eksisterende vindmøller ved Fjordsi-
devej anes over bakken og de store vindmøller ved 
Nees Hede og nord for Skalstrup står tydelige over 
bakken. 

9.  Fra Gråkær syd for Fjordsidevej og sydøst for de 
nye, store vindmøller nord for Skalstrup, hvor de 
mellemstore vindmøller  i Skalstrup Vindmølle-

park står nær fotopunktet.
10.  Fra Hedevej på Nees Hede, hvor man oplever vind-

møllerne ved Fjordsidevej på nært hold.
11.  Fra Brinkbro syd for Ulfsund, hvor de eksisteren-

de vindmøller ved Fjordsidevej står markante over 
hegnene bag Byn.

Mellemzone 4,5 – 10 km
12.  Fra det flade landskab nordøst for Bur i Holstebro 

Kommune, hvor man knap 10 km borte ser de sto-
re vindmøller ved Nees Hede bag Bur vindmølle-
park.

13. Fra jollehavn ved sommerhusområdet Nørhede i 
Holstebro Kommune

14. Fra Nørby Gårde sydvest for vindmøllerne lige 
nordøst for sommerhusområdet, hvor man aner 
vindmøllerne ved Fjordsidevej bag hegnene og 
mellem vindmøllerne ved Nees Hede og vindmøl-
lerne nord for Skalstrup. 

15. Fra Bøvlingbjerg øst for byen på Bækmarksbrovej, 
hvor man kan ane de eksisterende vindmøller ved 
Brandborg mellem huse og hegn.

16. Fra det flade landskab sydvest for Fåre, hvor man 
ser ud over landskabet præget af levende hegn og 
vindmøller.

17. Fra det højtliggende landskab sydøst for Ulfborg 
Kirkeby, hvor man oplever de mange vindmøller 
på Nees, ved prøvestationen på Høvsøre og i den 
sydlige del af Lemvig kommune i øvrigt. 

Fjernzone over 10 km
Rekreative områder og udsigtspunkter
18. Fra Thorsminde, hvor man oplever det flade land-

skab med de mange vindmøller over vandfladen i 
Nissum Fjord.

19. Fra landevejen nordøst for Fjaltring, hvor man kan 
skue ned over hedesletten med Rysensteen Hoved-
gård, Bøvling Kirke og de mange vindmøller. Foto 
er her taget med en svag tele for at fremhæve det 
indtryk, som øjet ser, men kameraet har svært ved 
at gengive.Foto 4.6  Udsigt fra 2 MW-mølle ved Brande.
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Metode for visualisering
De anvendte fotografier til visualiseringerne er 
optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med 
normaloptik, der svarer til 45 mm brændvidde, 
dog er foto 19 med 70 mm brændvidde for at 
kunne vise elementerne i horisonten tydeligt. 
Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-
koordinater. Fotografierne er taget i maj 2010. 

Alle visualiseringer er udført i programmet 
WindPro 2.6(2), hvor hver enkelt visualisering 
er kontrolleret ud fra kendte elementer i land-
skabet. Det drejer sig især om vindmøller, byg-
ninger og højspændingsmaster. Hvor de eksiste-
rende møller er svære at se på grund af vejrfor-
holdene eller afstanden, er de genoptegnet. Det 
kan de også være for at gengive en rotorstilling, 
der illustrerer „mest markante tilfælde‟ for bå-
de de gamle og de nye møller. 

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

Ideel betragtningsafstand
For at visualiseringerne skal være sammenligne-
lige, er alle foto gengivet i samme forstørrelse, 
7,8 gange. Det giver ved den trykte A4-udgave 
af rapporten en ideel betragtningsafstand på 35 
cm med hensyn til sammenligning af elemen-
terne i landskabet for billederne optaget med 45 
mm og en ideel betragtningsafstand på 55 cm 
med hensyn til sammenligning af elementerne 
i landskabet for billederne optaget med 70 mm. 
Flere foto fra naboboliger er taget med 24 mm 
optik for at få så mange vindmøller som muligt 
med på visualiseringen. 24 mm giver en ideel 
betragtningsafstand på 19 cm.

Ideel betragtningsafstand skal ikke forveksles 
med læserens foretrukne læseafstand.

Kort 4.6 Fotopunkter 

Vindmølleområde

10Fotonummer

Fotoretning
N

1:110.000
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1

Nærzone. Eksisterende forhold. Foto mod sydvest fra 
Åvænget i Bækmarksbro, hvor man ser ned mod engene 
omkring Flynder Å. De eksisterende vindmøller ved Fjord-

sidevej kan ikke ses. Derimod ser man toppen af de tre vindmøl-
ler på 150 m ved Skalstrup Nord på Nees 4,5 km borte.

1

Tre vindmøller i Skalstrup Nord
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1Nærzone. Visualisering mod sydvest fra Bækmarksbro ved 
Åvænget. Afstanden til nærmeste nye vindmølle er 2,1 km. 
Man vil opleve de 140 m høje vindmøller over bevoksningen 

og de nye vindmøller er mere forstyrrende end vindmøllerne ved 
Skalstrup. 

Tre nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest
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To af tre vindmøller Skalstrup NordEksisterende fem vindmøller ved Fjordsidevej

2

2 Nærzone. Eksisterende forhold set mod sydøst fra den 
nordøstlige del af Nees kirkegård bag kirken. De eksiste-
rende vindmøller ved Fjordsidevej står 3,5 km borte og har 

en vingespids over skoven. Til højre ses de eksisterende 150 m 
høje vindmøller ved Skalstrup Nord i afstanden knap fire km. 
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2 Nærzone. Visualisering mod sydøst fra Nees kirkegård. Af-
standen til nærmeste vindmølle er 4,2 km. De nye 140 m 
høje vindmøller står tydeligt over skoven og giver sammen 

med de eksisterende møller ved Skalstrup en markant påvirkning 
af udsigten.

Tre nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest
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3

3 Nærzone. Eksisterende forhold set fra Møborg Bakkeø 
mod vest. Udsigten er domineret af de mange både sto-
re og mellemstore vindmøller på Nees, som alle står tyde-

ligt på den flade hedeslette set fra bakken. Afstanden til nærme-
ste vindmølle ved Fjordsidevej er tre km.

Vindmøller ved 
Nørager Hede

Vindmøller ved FjordsidevejVindmøller ved 
Nees Hede

Vindmøller ved 
Skalstrup Nord
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3 Nærzone. Visualisering mod vest fra Møborg Bakkeø syd 
for Møborg. Afstanden til nærmeste nye vindmølle ved 
Bækmarksbro Sydvest er 3,2 km. De nye vindmøller træder 

mere markant frem, men den horisontale udbredelse er blevet lidt 
mindre. Det reducerede antal vil give et mere roligt indtryk.

Tre nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest
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4

4 Nærzone. Eksisterende forhold set mod syd fra rute 28 
nord for Bækmarksbro, hvor man har et relativt langt kig 
ud over det flade landskab, præget af levende hegn og 

vindmøller. De eksisterende vindmøller ved Fjordsidevej anes 
over bevoksningen i afstanden 4,6 km. De store vindmøller nord 

for Skalstrup træder tydeligt frem over hegnene i afstanden knap 
syv km. 

Eksisterende vindmøller ved Fjordsidevej Tre vindmøller 
Skalstrup Nord 
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Nærzone. Visualisering mod syd fra rute 28 nord for Bæk-
marksbro. Afstanden til nærmeste nye vindmølle ved Bæk-
marksbro Sydvest er 4,3 km. De nye vindmøller står med 

hele rotoren over bevoksningen og giver sammen med de eksiste-
rende vindmøller på Nees dybde i det flade landskab.

4

Tre nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest
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5

5 Nærzone. Eksisterende forhold set mod sydvest fra rute 28, 
Damhusvej ved Kvolsbæk Huse. Afstanden til nærmeste ek-
sisterende vindmølle ved Fjordsidevej er omkring 1,2 km. 

De eksisterende vindmøller på Nees Hede ses ved siden af vind-
møllerne ved Fjordsidevej i afstanden 3,4 km. Afstanden mel-

lem de to vindmøllegrupper er 2,2 km. Man oplever de to grupper 
som klart adskilte. 

Tre vindmøller ved Nees Hede

Eksisterende Fjordsidevej
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Nærzone.  Visualisering mod sydvest fra Kvolsbæk Huse af 
140 m høje vindmøller sydvest for Bækmarksbro. Afstan-
den til nærmeste nye vindmølle er 1,4 km. De nye vindmøl-

ler opleves ligesom de eksisterende klart adskilte fra vindmøller-
ne på Nees Hede, selv om afstanden kun er 2,4 km, der svarer til 

5 godt 17 gange totalhøjde på de nærmeste vindmøller. De nye vind-
møller står enkelt og roligt i landskabet og opleves som parallelle 
med vindmøllerne ved Nees Hede.
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6

6 Nærzone. Eksisterende forhold set fra Bækmarksbrovej 
ved Brandborg Svinecenter mod sydøst. I mellemgrunden 
ses tre 61,5 m høje vindmøller opstillet i en trekant i af-

standen cirka 1,2 km. De tre vindmøller kan ikke udskiftes ifølge 
kommuneplanen for Lemvig Kommune, hvilket betyder, at de in-

den for en overskuelig årrække vil være nedtaget. I baggrunden 
til højre ses de 125 m høje vindmøller ved Nees Hede i afstanden 
godt fem km. 

Tre 600 kW-vindmøller ved Brandborg Tre vindmøller ved Nees Hede
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6 Nærzone. Visualisering fra Brandborg Svinecenter mod 
sydøst. Afstanden til nærmeste nye vindmølle er 4,1 km. 
Vindmøllerne ses tæt på den ene eksisterende vindmølle. Der 

er en mindre disharmoni mellem de to møllegrupper, som vil eksi-
stere i de tre eksisterende vindmøllers restlevetid. Når de på et tids-

Tre 600 kW-vindmøller ved Brandborg Tre vindmøller ved Nees Hede

Tre nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

punkt er udtjente og nedtaget, vil det samlede indtryk af det storlad-
ne landskab blive roligere. 
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7

7 Nærzone. Eksisterende forhold set mod sydvest fra ådalen 
med Flynder Å, der tegner en linje gennem billedet, som 
kun svagt anes. Bag bevoksningen ses de tre 150 m høje 

vindmøller i Skalstrup Nord. På stedet kan man svagt ane de ek-
sisterende vindmøller ved Fjordsidevej over bevoksningen, men 

det er så lidt, der kommer over bevoksningen, at det ikke anes på 
fotografiet. Afstanden til nærmeste vindmølle ved Fjordsidevej er 
3,9 km og til vindmøllerne ved Skalstrup knap 7 km. 

Tre vindmøller i Skalstrup Nord
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Nærzone. Visualisering mod sydvest fra Flynder Å. Afstan-
den til nærmeste nye vindmølle er 3,8 km. De nye vind-
møller blander sig horisontalt med vindmøllerne i Skal-

strup Nord, men på grund af størrelsesforskellen står de to grup-
per klart adskilte

7

Tre vindmøller i Skalstrup Nord

Tre nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest
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8

8 Nærzone. Eksisterende forhold set mod vest-sydvest fra 
bakkerne nord for Møborg, hvor de mange vindmøller på 
Nees tegner sig over bakken. Afstanden til nærmeste vind-

mølle ved Fjordsidevej er knap 4,3 km. Afstanden til vindmøller-
ne ved Skalstrup Nord er cirka syv km og til Nees Hede 7,5 km. 

Tre vindmøller i Skalstrup Nord

Tre vindmøller på 
Nees Hede

Fem vindmøller ved Fjordsidevej Fem vindmøller ved 
Nørager Hede

De mellemstore vindmøller ved Nørager Hede står godt 9 km bor-
te. Vindmøllerne ved Fjordsidevej er svære at adskille fra de tre 
på Nees Hede.
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Nærzone. Visualisering fra bakkerne nord for Møborg ved 
Bossen. Afstanden til de tre nye, 140 meter høje vindmøller 
ved Bækmarksbro Sydvest er 4,4 km. De mange vindmøl-

ler dominerer landskabet. De tre store, nye vindmøller står me-
re adskilt fra de eksisterende, end de mindre gjorde. De tre grup-

8 per med store vindmøller opleves klart adskilte. Men indtrykket 
kan også være, at der står ni møller af forskellig størrelse på en 
lang række. Sigtbarheden vil dog oftest give en oplevelse af den 
forskellige afstand, da de nærmeste vil fremtræde skarpere end de 
fjerneste. 

Nye møller ved Bækmarksbro Sydvest
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9 Nærzone. Eksisterende forhold, venstre del af panorama 
set fra Skalstrupvej, hvor man ser de tre vindmøller nord 
for Skalstrup og de tre ved Nees Hede, som står henholdsvis 

to og tre km borte. 9

Tre vindmøller på Nees Hede Tre vindmøller i Skalstrup Nord
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9 Nærzone. Eksisterende forhold, højre del af panorama 
fra Skalstrupvej mod nordøst, hvor man ser de mellem-
store vindmøller. Man kan skimte de fem vindmøller ved 

Fjordsidevej til venstre for midten godt fire km borte, mens de 
fem 600 kW møller i Skalstrup Vindmøllepark med en navhøjde 

på 45 meter og en totalhøjde på 67 meter ses på tæt hold knap en 
km fra den nærmeste.

Fem vindmøller i Skalstrup VindmølleparkFem vindmøller ved 
Fjordsidevej
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99 Nærzone. Visualisering, venstre del af panorama set fra 
Skalstrupvej, hvor man ser de tre vindmøller nord for Skal-
strup og de tre ved Nees Hede, som står henholdsvis to og 

tre km borte.
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9 Nærzone. Visualisering, højre del af panorama fra Skal-
strupvej mod nordøst. De nye vindmøller ved Bækmarks-
bro Sydvest står 4,5 km borte. Godt halvdelen af rotoren 

kan ses over hegnene. De er betydeligt mere tydelige end de ek-
sisterende, men lokalt er det de tre eksisterende vindmøllegrup-

per der dominerer billedet. De nye vindmøller opleves klart ad-
skilt fra de eksisterende.

Tre nye  vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest
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10
Nærzone. Eksisterende forhold set mod nordøst fra 
Hedevej ved Øster Dalgårdgårdvej. Godt halvdelen af 
rotoren på de fem eksisterende vindmøller ved Fjord-

sidevej ses over det levende hegn. Afstanden til nærmeste mølle 
er godt 2,0 km.

10

Fem eksisterende vindmøller ved  Fjordsidevej
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Nærzone. Visualisering mod nordøst fra Hedevej ved 
Øster Damgårdvej. De tre nye vindmøller er betyde-
ligt større end de eksisterende og næsten hele rotoren 

ses over hegnene. Afstanden til nærmeste vindmølle er 2,5 km.
10

Nye møller ved Bækmarksbro Sydvest
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11Nærzone. Eksisterende forhold set mod sydøst fra 
Brinkbro syd for Ulfsund, hvor man ser ud over Byn. 
Fotopunktet er trukke så langt mod nord som muligt, 

for at man skal kunne se alle fem vindmøller ved siden af skoven. 
De fem eksisterende vindmøller ved Fjordsidevej står tydeligt 

frem over hegnene i afstanden 3,7 km og indgår i et roligt samspil 
med landskabets øvrige elementer set fra dette punkt.

11

Fem eksisterende vindmøller 
ved  Fjordsidevej
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11 Nærzone. Visualisering fra Brinkbro mod sydøst. Af-
standen til nærmeste vindmølle er 3,6 km. De nye, sto-
re vindmøller markerer sig stærkere over bevoksnin-

gen i baggrunden, men det reducerede antal giver en mindre ho-
risontal påvirkning. Set fra dette punkt vil vindmøllen længst til 

venstre stå bag grenene i det levende hegn. Da man få meter læn-
gere mod syd vil kunne se vindmøllerne frit, er det valgt at vise 
dem foran grenene.

Tre nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest
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12
12 Mellemzone. Eksisterende forhold set fra Holstebro 

kommune øst for Bur Vindmøllepark på rasteplads 
ved Lindtorpvej mod vest. Afstanden til de eksisteren-

de vindmøller i Bur er 3,1 km. Bag Bur Vindmøllepark aner man 
vindmøllerne ved Skalstrup Nord i afstanden 12 km. De drivende 

skyer, hvor solen bryder igennem, får nogle af møllerne ved Bur til 
at fremstå hvide og andre mørke.

Bur Vindmøllepark 

Tre vindmøller i Skalstrup Nord
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12 Mellemzone. Visualisering mod vest fra Lindtorpvej i 
Holstebro kommune. Afstanden til nærmeste nye vind-
mølle ved Bækmarksbro Sydvest er knap ti km. De nye 

vindmøller ses delvist over bevoksningen til højre for Bur Vind-
møllepark. Man vil opleve de nye vindmøller som klart adskil-

te fra de eksisterende. Udsigten er domineret af den eksisterende 
vindmøllepark ved Bur, og de nye vindmøller er mindre markante. 
De eksisterende vindmøller ved Skalstrup Nord og ved Nees Hede 
er trukket op med sort farve ligesom de nye vindmøller, så man 
bedre kan skelne dem mod himlen. 

Tre nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

Vingespids 
Hees Hede

Tre vindmøller i Skalstrup Nord

Bur Vindmøllepark 
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13
13 Mellemzone. Eksisterende forhold fotograferet mod 

nordøst fra jollehavn ved sommerhusområdet Nør-
hede i Holstebro kommune. Her har man udsigt over 

vandet til mange af møllerne på den anden side af Nissum Fjord, 
der ses fem til ti km borte. De store vindmøller omkring Nees He-

Tre vindmøller i Skalstrup Nord

Fem vindmøller ved Fjordsidevej

Tre vindmøller på Nees Hede

Skalstrup 
Vindmøllepark

Fem vindmøller 
ved Kikkenborg

Tre vindmøller ved Gråkær

Vindmøller 
på 

Nørager 
Hede

de står klart mere tydeligt frem, mens de mange mindre vindmøl-
ler fylder relativt meget i bredden.
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13

Tre nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

Mellemzone. Visualisering fra jollehavn ved sommer-
husområdet Nørhede. Afstanden til de nye vindmøller 
er 9,4 km. De nye vindmøller står bag vindmøllerne ved 

Skalstrup Nord, men opleves som klart adskilte, idet de er mindre 
og vil stå mindre skarpt, idet de står 2,4 km længere borte. 
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1414 Mellemzone. Eksisterende forhold fotograferet mod 
nordøst fra Skalstrupvej nær Harpøtvej ved Nørby 
Gårde, hvor man med normal fotovinkel kun kan rum-

me to af hver af de eksisterende vindmøller ved Nees Hede og 
Skalstrup Nord, som står henholdsvis 1,5 og 2,2 km borte. 

Mellem de to grupper aner man vindmøllerne ved Fjordsidevej 
4,3 km borte.

To af tre vindmøller i Skalstrup NordEn af fem vindmøller ved FjordsidevejTo af tre vindmøller på Nees Hede
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14 Mellemzone. Visualisering mod nordøst fra Skal-
strupvej ved Nørby Gårde. Afstanden til nærmeste 
nye vindmølle er knap 4,8 km. De nye vindmøller ved 

Bækmarksbro Sydvest står over bevoksningen og er langt mere 
markante end de eksisterende ved Fjordsidevej. Opstillingen op-

leves som to parallelle rækker, og vindmøllerne virker klart ad-
skilte. Afstanden mellem de to grupper er knap 2,3 km.

Tre nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest
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15 Mellemzone. Eksisterende forhold set mod sydøst fra 
Bækmarksbrovej i den østlige udkant af Bøvlingbjerg. 
Til højre for bygningerne aner man en af vindmøller-

ne ved Brandborg godt tre km borte, og til højre ser man vind-
møllerne ved Nees Hede og Skalstrup Nord. Fra dette punkt vil 

beskueren opleve, at de to grupper ikke er orienteret i samme ret-
ning.

15

Tre vindmøller i Skalstrup NordMølle ved Brandborg Tre vindmøller på Nees Hede
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15 Mellemzone. Visualisering mod sydøst fra Bækmarks-
brovej i den østlige udkant af Bøvlingbjerg. De nye 
vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest er trukket op 

foran bevoksningen ved hus til venstre i billedet. De nye vindmøl-
ler vil stå i afstanden 6,1 km, men vil ikke blive synlige fra lande-

vejen. Det må formodes, at de vil kunne ses fra nogle af haverne i 
husrækker på vejens sydside.                 

Tre nye vindmøller ved 
Bækmarksbro Sydvest
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16 Mellemzone. Eksisterende forhold set mod sydøst fra 
det flade, halvåbne slettelandskab syd for Fåre på 
Kærvej. Afstanden til de eksisterende vindmøller ved 

Fjordsidevej, som ses bag de levende hegn, er 3,2 km. Til høj-
re ser man de tre vindmøller ved Brandborg og bag dem vind-

møllerne ved Skalstrup Nord. Vindmøllerne er her med til at give 
dybde i det flade, ensartede landskab, idet de nærmeste fremstår 
tydeligt, mens de fjernere opleves mindre tydeligt. Vindmøllerne 
er her trukket op, for at man kan se dem på billedgengivelsen.

16

Tre vindmøller i 
Skalstrup Nord

Fem eksisterende vindmøller 
ved Fjordsidevej

Tre 600 kW-vindmøller  
ved Brandborg
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16 Mellemzone. Visualisering mod sydøst fra Kærvej. De 
nye møller ses i afstanden godt seks km. De marke-
rer sig stærkere i landskabet end de eksisterende ved 

Fjordsidevej, men har en mindre horisontal udbredelse. De vil lige-
som de øvrige vindmøller være med til at give dybde i landskabet.

Tre nye vindmøller ved 
Bækmarksbro Sydvest
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1717 Mellemzone. Eksisterende forhold set mod nordvest 
fra bakken sydøst for Ulfborg Kirkeby. Herfra ser 
man en vrimmel af vindmøller fra Fjaltring til Kik-

kenborg, med vindmøllerne på Prøvestationen for store vindmøl-
ler ved Høvsøre og vindmøllerne ved Skalstrup Nord og Nees He-

de som de mest markante. De mange små møller giver dog en stor 
horisontal udbredelse.

Tre vindmøller i Skalstrup Nord

Fem vindmøller ved Kikkenborg,  
nr. to og tre fra højre står bag hinanden Tre vindmøller på Nees Hede

Tre vindmøller  
ved Fåre  

133,5 meter

Prøvestationen ved Høvsøre 
foran Fjaltring Vindmøllepark 

Fem vindmøller ved Nørager Hede Fem vindmøller ved FjordsidevejSkalstrup Vindmøllepark
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17 Mellemzone. Visualisering fra bakkerne sydøst for 
Ulfborg Kirkeby mod nordvest. Afstanden til nærme-
ste nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest er knap 

elleve km. De fem mindre møller er forsvundet og erstattet af tre 
større, som står ved siden af de tre store vindmøller ved Fåre. 

Tre nye vindmøller ved 
Bækmarksbro Sydvest
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Se foto i mappe

Fem vindmøller ved Nørager Hede

18
Fjernzone. Eksisterende forhold fotograferet mod øst 
fra Thorsminde, hvorfra man hen over Nissum Fjord 
har udsigt til et landskab i Lemvig kommune, hvor den 

vedvarende energi fra vindmøller dominerer landskabet. Vind-
møllerne fremstår uskarpt på denne afstand på minimum fem km, 

så de er trukket op med hvidt. Afstanden til de eksisterende vind-
møller ved Fjordsidevej er ti km.18

Tre vindmøller i 
Skalstrup Nord

Fem eksisterende vindmøller ved Fjordsidevej

Tre vindmøller på Nees Hede

Skalstrup 
Vindmøllepark

Fem vindmøller ved Kikkenborg 
mølle et og to samt tre og fire fra 
højre står parvis bag hinanden

Tre vindmøller ved Gråkær 
med totalhøjde 72 meter
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Fem vindmøller ved Nørager Hede

Fjernzone. Visualisering mod øst fra Thorsminde hen 
over Nissum Fjord. Afstanden til nærmeste nye vind-
mølle ved Bækmarksbro Sydvest er 10,2 km. De tre 

nye vindmøller ved Bækmarksbro er ikke til at skelne fra de fem 
vindmøller ved Nørager Hede. Til gengæld er landskabsoplevel-

18 sen blevet noget roligere, da man ikke oplever forskellige vind-
møllehøjder i retningen mod de nye vindmøller.

Tre nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest
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19

Fjernzone. Eksisterende forhold set mod sydøst fra 
Fjaltring, hvor man står relativt højt og kan skue ned 
over slettelandskabet, der frem til Bøvlingbjerg er 

åbent. Bag det åbne landskab markerer de mange vindmøller sig 
over hegn og skov i det ret lukkede landskab omkring Nees. De 

er her trukket op med hvidt. Vindmøllerne ved Fjordsidevej står 
godt 13 km borte. Foto med 70 mm linse for at synliggøre de man-
ge vindmøller i horisonten, hvor man endvidere ser Rysensteen 
Herregårds hovedbygning til venstre for Bøvling Kirke. Til højre 
for kirken markerer en høj landbrugssilo sig i landskabet. 

19

Tre vindmøller i Skalstrup Nord

Fem eksisterende ved Fjordsidevej

To vindmøller ved 
Krogshede

Tre ved Nees Hede

Bøvling 
Kirke

Rysensteen 
Herregård

Vindmølle 
vest for 
Nees 

Tre vindmøller ved Brandborg

Fire af fem vindmøller ved Kikkenborg
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19 Fjernzone. Visualisering mod sydøst fra landevejen ved Fjaltring. Afstanden 
til de nye vindmøller sydvest for Bækmarksbro er 12,8 km. Udskiftningen af 
de fem vindmøller ved Fjordsidevej har i den grad ryddet op horisontalt, men 

de nye vindmøller er mere markante end de eksisterende ved Fjordsidevej. De tre vind-
møller til venstre for de nye vil med årene forsvinde, da de ikke kan udskiftes til nye stør-

re møller ifølge kommuneplanen for Lemvig Kommune. Foto taget med 70 mm optik. Ide-
el betragtningsafstand med hensyn til sammenligning af elementerne i landskabet er 55 
cm for den trykte rapport. Ideel afstand skal ikke forveksles med læserens foretrukne læ-
seafstand.

Tre nye vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest
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4.5 Vurdering af de nye  
vindmøllers påvirkning

På hedesletten sydvest for Bækmarksbro er landska-
bet fladt og præget af mange hegn og skove samt flere 
vindmøllegrupper. Karakteren er lukket, og det jæv-
ne terræn giver ingen højdedrag at orientere sig efter. 
Kun vindmøllerne mellem træerne kan virke som lan-
demærker. 

Sydøst for Bækmarksbro hæver landskabet sig der-
imod op på Møborg Bakkeø og giver et varieret land-
skab med udsigt viden om over hedesletten.

Anlæggets fremtræden
Anlægget består af en gruppe med tre vindmøller på en 
række fra nordvest til sydøst. Afstanden mellem vind-
møllerne i gruppen er ca 300 m. 

Vindmøllerne er traditionelle danske vindmøller. 
Tårnet vil være konisk. Alle vindmøllerne vil have en 
totalhøjde på 140 m.

Den enkelte vindmølle kan have en navhøjde på 80 
til 89,5 meter. Rotordiameterne vil kunne blive fra 101 
til 120 m. Rotoren kan således blive fra 13 % til 50 % 
større end navhøjden. Der er visualiseret en mølle med 
en navhøjde på 84 m og en rotordiameter på 112 m. For 
denne mølle er rotorens diameter 33 % større end nav-
højden. Forholdet mellem rotordiameteren og navhøj-
den virker harmonisk for denne vindmølle, mens den 
for vindmøllen med diameteren 120 m virker uharmo-
nisk på tæt hold inden for en afstand op til ca to km. 
Vælges istedet en vindmølle med rotordiameter 101 m 
og navhøjde 89,5 m vil møllen virke mest harmonisk 
på alle afstande.

Landskabet kan både lokalt og på lidt større afstand 
rumme de tre vindmøller. Men vindmøllerne vil i kraft 
af deres størrelse være med til at fastholde indtrykket 
af et landskab domineret af vindmøller.

Statens Lufthavnsvæsen kræver af hensyn til flysik-
kerheden vindmøllerne afmærket med et rødt lys. Lyset 
har en styrke på mindst 10 Candela, der svarer til styr-
ken i en 9 Watt pære. Det er ud fra erfaring med andre 
vindmøller vurderet, at lyset ikke vil være generende.

Oplevelsen af landskabet
Vindmøller har i mange år præget landskabet lokalt. In-
den for nærzonen står seks store vindmøller på 125 og 
150 m samt syv grupper med mellemstore vindmøller. 
Det medfører, at landskabet opleves som en bevokset 
flade med en del vindmøller. De nye vindmøller vil fast-
holde dette indtryk ved udskiftningen af fem mellem-
store vindmøller med tre store. Det ses specielt fra Fjal-
tring, fra den vestlige side af Nissum Fjord og fra bak-
kerne syd for Møborg. Afstanden til de nye vindmøller 
ved Bækmarksbro er fra disse steder dog så stor, at vind-
møllerne ikke ødelægger oplevelsen af fjordlandskabet.

Landskabet i mellem- og fjernzonen er generelt af 
stor skala, der harmonerer med de store vindmøller. 

Landskabet omkring Nissum Fjord i mellemzonen 
har en storhed, som harmonerer med de store vind-
møller.  

Nærzonen
I nærzonens vestdel på Nees-egnen er landskabet så 
lukket, at man sjældent oplever mere end to mellemsto-
re vindmøllegrupper ad gangen. Oftest er den fjerneste 
vindmøllegruppe næsten skjult af bevoksning. Derimod 
træder de store vindmøller ved Nees Hede og Skalstrup 
Nord oftere frem og medfører, at de bliver set sammen 
med de nye vindmøller. Oplevelsen er gradvist under 
forandring fra mange, mellemstore vindmøller, der of-
te ikke ses sammen, til få store vindmøller, som ofte-
re bliver set sammen. I vestdelen af nærzonen er land-
skabet mellem bevoksningen af lille skala med mange 
små landskabsrum. Vindmøllerne bryder skalaen. Be-
voksningen medfører imidlertid, at vindmøllerne ik-
ke opleves overalt. 

I den østlige del af nærzonen rejser landskabet sig 
på Møborg Bakkeø, hvilket medfører, at man hæver sig 
over sletten og ser ned over det lukkede landskab, hvor 
vindmøllerne rejser sig over og mellem bevoksningen. 
Fra de vestvendte dele af bakkeøen vil vindmøllerne 
ved Bækmarksbro Sydvest dominere landskabet sam-
men med de øvrige store vindmøller.

Der er ingen udsigtspunkter eller markante overgan-
ge i landskabet, som forstyrres af vindmøllerne. 

Mellemzonen
I mellemzonen er vindmøllerne kommet på så stor af-
stand, at deres størrelse bliver oplevet som størrelsen på 
de øvrige landskabselementer, der befinder sig tættere 
på betragtningspunktet, oftest gårde og siloer. Møller-
ne vil ofte tone ud i dis i horisonten, men vil også være 
med til at give dybde i landskabet og fremhæve det lange 
sigt, man oplever specielt fra vestsiden af Nissum Fjord. 

I mellemzonen forsvinder de mellemstore vindmøller 
ofte bag hegnene, mens de store vindmøller ved Nees 
Hede og Skalstrup Nord er synlige over hegnene. Det 
betyder, at det især er sammen med disse to grupper, 
at de nye vindmøller sydvest for Bækmarksbro vil bli-
ve oplevet.  

Fjernzonen
I fjernzonen bliver vindmøllerne oplevet fra højdepunk-
ter som bakkerne øst for Lemvig, bakkerne ved Fjal-
tring, de nordligste dele af Skovbjerg Bakkeø ved Ulf-
borg Kirkeby, fra klitterne langs Vesterhavet og fra de 
åbne, store områder nord og syd for Nissum Fjord. Vind-
møllerne vil specielt blive oplevet i samspil med de øv-
rige vindmøller på Nees-egnen eller vindmøller tæt på 
betragtningspunktet, som for eksempel vindmøllerne 
på Prøvestationen for store vindmøller ved Høvsøre.

Oplevelsen fra nærmeste byer
Fra Bækmarksbro, der ligger to til tre km nord for vind-
møllerne, vil man kun se de øvre dele af vindmøller-
ne mellem - eller over - bevoksningen fra den sydvest-
ligste del af byen. Se visualisering nr. 1. Endvidere vil 
der være udsigt fra boliger med flere etager.

Fra Møborg vil der vil formodentlig være udsigt fra 
nogle vestvendte boliger. Der er ikke visualiseret fra 
byen, men derimod fra bakkerne syd og nord for byen, 
hvor man har frit udsyn til Nees og vindmøllerne. Se 
visualisering nr. 3 og 8.

Fra Bøvlingbjerg og Nees vil det være endnu van-
skeligere at se de nye vindmøller, da byerne ligger bag 
større bevoksninger set i forhold til de nye vindmøller. 
Begge steder vil man formodentlig kunne se vindmøl-
lerne fra øvre etager, hvor vinduer er rettet mod vind-
møllerne.
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Generelt vil vindmøllerne ikke give væsentlige visu-
elle gener i de nærmeste byer og landsbyer.

Visuel påvirkning af kulturlandskabet
Gravhøje og andre fredede kulturminder
Der er ingen fredede kulturminder eller fredede diger i 
nærheden af projektområdet, som vil blive påvirket af 
vindmøllerne. Holstebro Museum har vurderet, at der 
kun er ringe risiko for ødelæggelse af væsentlige for-
tidsminder i forbindelse med jordarbejde til det planlag-
te projekt. Dog er der tæt syd for den sydligste mølle, 
ved Vindbjerg, registreret i alt fire overpløjede gravhøje. 
Man bør i forbindelse med etablering af nyt vejanlæg og 
den sydligste mølle være opmærksom på, om der frem-
kommer fortidsminder i tilknytning til disse gravhøje. 

Kulturmiljøer
Lemvig Museum har kortlagt væsentlige kulturmiljøer 
i kommunen. Inden for nærzonen ligger tre kulturmil-
jøer, hvoraf det ene er Møborg Kirke og Baunehøj, der 
dog ikke vil blive berørt af vindmølleprojektet. Nær-
mest finder man en kreaturfold tilknyttet studeveje-
ne, den ligger godt to km sydvest for projektområdet.

Middelalderkirker
Inden for nærzonen ligger de to middelalderkirker, Mø-
borg og Nees. 

Møborg Kirke ligger på Møborg Bakkeø cirka tre 
km øst for projektområdet. Kirken kan opleves fra øst 
på Møborg Baunehøj. Her vil de nye vindmøller være 
skjult bag bevoksning, og de vil ikke genere oplevel-
sen af kirken i kulturlandskabet.

Nees Kirke ligger 4,5 km nordvest for projektom-
rådet. Kirken ligger ikke markant i landskabet, da den 
ligger i de lave områder syd for Indfjorden. Der er ik-
ke fundet områder, hvor vindmøllerne på Nees He-
de vil påvirke oplevelsen af kirken i kulturlandskabet. 

Fra kirkegården vil man se de nye møller over træ-
erne i landskabet. Se visualisering nr. 2.

Rekreative forhold og fritidsinteresser
Åbjerg og Amstrup skove nord og syd for vindmøl-
lerne ligger begge godt en km væk. I begge skove vil 

man formentlig i de dele, der ligger nærmest vindmøl-
lerne, kunne høre møllerne. Skovene er ikke udlagt 
som rekreative områder, så der er ikke skærpede støj-
krav i skovene. 

Skalstrup Skov ligger cirka tre km borte og vil ikke 
blive berørt af de nye vindmøller. 

På Nissum Fjord og i Thorsminde er der mange fri-
tidsinteresser. De vil ikke blive berørt af vindmøllerne.

Der er ingen nærtliggende sommerhusområder.

Visuelt samspil med andre vindmøller
På hedesletten vest, nordvest og sydvest for projekt-
området er der opstillet seks vindmøller på 125 og 150 
m totalhøjde samt adskillige mellemstore vindmøller 
mellem hegn og skove og plantager. De nye vindmøl-
ler sydvest for Bækmarksbro står i nærheden af de ek-
sisterende to 125 og 150 m høje vindmøllergrupper ved 
Nees Hede og Skalstrup Nord. Inden for nærzonen står 
endvidere tre grupper med mellemstore møller, hvoraf 
de to består af fem vindmøller opstillet i to rækker ved 
Skalstrup og Kikkenborg og den tredje er tre vindmøl-
ler syd for Brandborg. De to første grupper kan ifølge 
kommuneplanen udskiftes til større møller, mens den 
tredje ikke kan udskiftes. 

I nærzonen vil grupperne med de store og de mel-
lemstore vindmøller blive oplevet sammen med de nye 
vindmøller. I den vestlige halvcirkel vil man i den enkel-
te situation kun opleve de to grupper med store møller 
og én af de grupper med mellemstore møller sammen 
med de nye vindmøller på grund af den store mængde 
bevoksning på Nees-egnen. I den østlige halvcirkel vil 
man omkring Møborg Bakkeø opleve alle vindmøller-
ne samtidig. Ved udskiftningen fra fem mindre til tre 
større vindmøller vil der være et enklere samspil mel-
lem vindmøllerne, men de nye, høje vindmøller vil på-
virke et større område og vil blive set hyppigere end 
de eksisterende.

I mellemzonen vil man kunne opleve alle vindmøl-
legrupperne samtidigt. Det gælder særligt fra de vestli-
ge sider af Nissum Fjord og fra bakkerne omkring Mø-
borg. De nye vindmøller vil forstærke dominansen af 
vindmøller på Nees-egnen. Fra nogle vinkler vil de nye 
og eksisterende vindmøller blive oplevet ved siden af 

hinanden og adskilte, så den samlede opstilling virker 
forståelig. Men fra spidse vinkler i nordvest og sydøst 
vil man opleve, at vindmøllerne står bag hinanden, og 
grupperne vil være svære at adskille. Det er også til-
fældet for oplevelsen af de eksisterende forhold uden 
de nye vindmøller. 

Ifølge kommuneplanen kan vindmøllerne på Nees-
egnen næsten alle udskiftes til færre, store vindmøller, 
hvilket fra de uheldige vinkler vil give et lidt mindre 
rodet indtryk i fremtiden. Dominansen af vindmøller 
i området vil dog blive fastholdt. Kommunalbestyrel-
sen har i kommuneplanen valgt at koncentrere vindmøl-
lerne på Nees-egnen for at friholde de højtliggende og 
markante landskaber øst - og til dels vest - for Lemvig 
for nye vindmøller.

Det lukkede landskab på Nees-egnen medfører, at 
der ikke er fundet et uheldigt visuelt samspil mellem 
vindmøllerne i nærzonen og mellemzonen . I fjernzo-
nen er vindmøllerne kommet på så stor afstand, at op-
levelsen af Nees-området bliver en mørk stribe bevoks-
ning med vindmøllevinger over. Det gælder for de vest-
lige retninger, men også fra øst vil man kunne ane de 
nye vindmøller bag eksisterende vindmøller ved Bur. 
Herfra står de ved siden af parken og giver ikke noget 
uheldigt samspil. Vindmølleparken ved Bur består af 
mange parallelle rækker og er i sig selv vanskelig at for-
stå set fra øst. Det er kun på særligt klare dage, at man 
vil opleve vindmøllerne fra fjernzonen.

Konklusion
Anlæggets fremtræden
Selve anlægget sydvest for Bækmarksbro er enkelt og 
letopfatteligt i landskabet.

Vindmøllerne er traditionelle danske vindmølle med 
tre vinger og konisk tårn, der i sig selv virker harmoni-
ske. Vindmøllerne vil have en totalhøjde på 140 meter.
  Vindmøllerne, der er visualiseret, har et harmonifor-
hold på 1:1,33. Der kan eventuelt blive tale om i stedet 
at opstille vindmøller, hvor rotordiameteren er 13 % el-
ler 50 % større end tårnet. Det er vurderet, at den sid-
ste ikke er harmonisk set fra de nærmeste to kilome-
ter. Med placeringen på den store flade og med en høj-
de, hvor vingerne næsten altid vil være over bevoksnin-
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gen i nærområdet, virker alle variationerne af vindmøl-
lerne harmoniske fra afstande over cirka to kilometer. 

Oplevelsen af landskabet
Det omgivende landskab er i dag præget af de man-
ge vindmøller på og omkring Nees. Udskiftningen af 
vindmøllerne ved Fjordsidevej påvirker mest oplevel-
sen set fra øst og nordøst på bakkerne omkring Mø-
borg, idet de højere vindmøller oftere ses over bakker-
ne. På Nees-egnen er landskabet mellem bevoksningen 
af lille skala med mange små landskabsrum. Vindmøl-
lerne bryder skalaen. Bevoksningen medfører imidler-
tid, at vindmøllerne ikke opleves overalt. Der er ingen 
udsigtspunkter eller markante overgange i landskabet, 
som forstyrres af vindmøllerne.

Landskabet i mellemzonen og fjernzonen er generelt 
af stor skala, der harmonerer med de store vindmøller. 

Landskabet omkring Nissum Fjord i mellemzonen 
har en storhed, som harmonerer med de store vind-
møller.  

Oplevelsen fra nærmeste byer
Fra den sydvestlige del af Bækmarksbro og fra øvre bo-
ligetager i byen vil man kun se mindre dele af vindmøl-
lerne over bevoksningen. Der vil ikke være væsentlige 
visuelle gener fra byen.

Fra Møborg vil man kunne se vindmøllerne over be-
voksningen fra vestvendte boliger.

Fra Bøvlingbjerg vil man formodentlig kunne se 
vindmøllerne fra første sal i boliger, der er orienteret 
mod syd i den sydlige del af byen i afstanden mindst fem 
kilometer, så der ikke vil være væsentlige visuelle gener. 

Visuel påvirkning af kulturlandskabet
Oplevelsen af kulturmiljøer og synlige arkæologiske 
elementer, som gravhøje, vil ikke blive forstyrret af 
vindmøllerne. 

Der er ingen skæmmende visuel påvirkning af de 
to middelalderkirker, Møborg Kirke, der ligger øst for 
projektområdet, og Nees Kirke, der ligger nordvest for 
projektområdet.

Åbjerg og Amstrup Skov, der ligger tæt på vindmøl-
lerne, indeholder rekreative værdier. Der kan være støj 

fra vindmøllerne ved færdsel i skovene. Skovene er dog 
ikke udlagt som rekreative områder.

Fritidsaktiviteter på Nissum Fjord samt ophold i som-
merhusområder vil ikke blive påvirket af vindmøllerne.

Samspil med andre vindmøller
Der er ikke fundet noget væsentligt uheldigt samspil 
med andre vindmøller. Udskiftningen af de fem vind-
møller ved Fjordsidevej med tre større vindmøller vil 
give et enklere opstillingsmønster, men også give en 
påvirkning i et større område. 

Fra næsten alle vinkler vil de nye vindmøller bi-
ve oplevet sammen med de seks store vindmøller om-
kring Nees Hede. Når en del af de eksisterende vind-
møller udskiftes med færre større, og nogle helt forsvin-
der, vil oplevelsen blive mindre rodet. Det er i kommu-
neplanen valgt at koncentrere vindmøllerne på Nees-
egnen for at kunne friholde de høje, bakkede områder 
omkring Lemvig.
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5 Miljøkonsekvenser ved naboer

Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den 
visuelle påvirkning ved nabobeboelser, derunder en vi-
sualisering af forholdene set fra tre af nabobeboelser-
ne inden for 1000 meters afstand af møllen. Afsnit 5.2 
gennemgår støjpåvirkningen, og afsnit 5.3 behandler 
skyggekastet ved nabobeboelse. Endelig vurderer ka-
pitlet de samlede miljøkonsekvenser ved nabobeboel-
ser i afsnit 5.4. Se tabel 5.1 for en oversigt over de for-
hold, som kapitel 5 behandler.

5.1 Visuel påvirkning
Afstande til naboer
Inden for en kilometers afstand fra møllerne finder 
man 18 boliger i det åbne land. Den ene bolig, Gren-
holmvej 22, bliver nedlagt i forbindelse med projektets 
realisering. Se kort 5.1. De øvrige 17 boliger indgår i 
VVM-undersøgelsen.

Alle boliger inden for en afstand af 1000 meter fra 
møllerne er behandlet som nabobolig i dette kapitel. 

I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden 
mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være 

minimum fire gange møllens totalhøjde. Det betyder, 
at afstanden til naboboliger for en mølle med en total-
højde på 140 meter ved Bækmarksbro Sydvest skal væ-
re 560 meter. Det er opfyldt for alle 17 naboboliger. Fi-
re boliger ligger tættest på vindmøllerne med hver en 
afstand på 565 meter. Det drejer sig om nabobolig 2 og 
16 i forhold til vindmølle 3, og nabobolig 7 og 10 i for-
hold til vindmølle 1. Se tabel 5.2.

Endvidere er det i det tidligere vindmøllecirkulære 
fastlagt, at naboforhold skal belyses for alle naboer inden 
for 500 meter fra møllerne. Bestemmelsen er tilsynela-
dende ikke ført videre til det nye cirkulære. Der er ingen 
naboer inden for 500 meter fra møllerne, men da vi arbej-
der med møller, der er 140 meter høje, har vi valgt at be-
lyse forholdene for naboer i afstanden op til en kilometer. 

Afstanden til de 17 naboboliger med en afstand til 
møllerne på under 1000 meter er anført i tabel 5.2. 

I støjberegningerne er afstanden mellem mølle og bo-
lig målt til udendørs opholdsareal, som kan ligge op til 
15 meter fra boligen i retning mod møllen. Støjbereg-
ningen kan således operere med mindre afstande end 
de afstande, der er anført i tabel 5.2. Det samme er til-
fældet for beregning af udendørs skyggekast. 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 påvirkning visuelt og i forhold til skyggekast.

Nabobolig 1, Meldmosevej 5. Boligen er T-formet. 
Haven er orienteret mod sydøst og tæt bevokset mod 
vindmøllerne i syd. Der er muligvis udsigt til det øver-
ste af vindmøllerne fra de dele af boligen og haven, der 
vender mod møllerne, og hvor der er god afstand til be-
voksningen. Se foto 5.1 og luftfoto 5.1.

Nabobolig 2, Meldmosevej 9. Boligen ligger nord-
øst – sydvest. Haven er orienteret både mod øst og vest. 
Skovbevoksning står mod vindmøllerne i syd. Der er 
næppe udsigt fra boligen til vindmøllerne, mens det 
øverste af møllerne vil blive synlige over den unge skov 
fra dele af haven. Se nabovisualisering A og luftfoto 5.2. 

Tabel 5.1 Forhold for naboboliger

Forslag
0-alternativ

(5 eksisterende 
møller)

Afstand til nærmeste bolig, meter 565 4171

Nærmeste nabobolig 2, 7, 10, 16 12
Antal fritliggende boliger inden for 
1000 meter 172 17

Antal fritliggende boliger, som vil 
blive påvirket med over 44 dB(A)  
ved 8 m/s vind

03 Ikke beregnet

Antal fritliggende boliger, som vil 
blive påvirket med over 42 dB(A)  
ved 6 m/s vind

0 Ikke beregnet

Skyggekast udendørs. Antal 
fritliggende boliger, som vil blive 
påvirket med over 10 timer pr år

6 Ikke beregnet

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

6 Ikke beregnet

1   Målt på kort 5.1.
2 Foruden de 17 boliger ligger der en bolig på Grenholmvej, som  
 bliver nedlagt i forbindelse med projektet. Se kort 5.1.
3 Nabobolig 7 bliver påvirket med 44 dB(A).  Reference /1/

Foto 5.1  Nabobolig 1. Luftfoto 5.1  Nabobolig 1
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Luftfoto 5.2  Nabobolig 2

Luftfoto 5.4  Nabobolig 4, øverst, og nabobolig 5, hvor ve-
jen er ved at blive ført øst om huset.Luftfoto 5.3  Nabobolig 3 Luftfoto 5.5  Nabobolig 6, øverst til højre, og bolig 7.

Nabobolig 3, Søhusvej 15. Boligen ligger nordvest – 
sydøst. Haven er orienteret mod syd med randbevoks-
ning og skovbevoksning mod vindmøllerne i sydvest. 
Der vil muligvis være udsigt til det øverste af vindmøl-
lerne fra de dele af boligen og haven, der vender mod 
møllerne, og hvor der er god afstand til bevoksningen. 
Se foto 5.2 og luftfoto 5.3.

Nabobolig 4, Grenholmvej 16. Boligen ligger nord-
vest – sydøst. Forholdsvis åben have vender mod vest, 
mod vindmøllerne. Der vil være direkte udsigt fra bo-
ligen og haven til møllerne. Se nabovisualisering B og 
luftfoto 5.4.

Nabobolig 5, Grenholmvej 14. Boligen ligger nord-
vest – sydøst på den vestlige side af stikvejen, der nylig 
er omlagt. Driftsbygning blandt andet i den sydøstlige 
ende af boligen. Haven vender mod vest med tæt og høj 
granbevoksning mod møllerne. Der vil sandsynligvis 
være udsigt fra boligen og haven til den øverste del af 
vindmøllerne. Se foto 5.3 og luftfoto 5.4.

Nabobolig 6, Grenholmvej 17. Bolig ligger nordøst 
– sydvest. Prydhave vender mod nordøst. Træbevoks-
ning mellem møllerne og bolig skygger delvist for vind-
møllerne. Der vil muligvis være delvis udsigt til vind-
møllerne, især fra 1.-salen. Se luftfoto 5.5 og foto 5.4.

Foto 5.2  Nabobolig 3.

Foto 5.3  Sammenstyk-
ket foto af  nabobolig 5 
med have.
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Nabobolig 7, Grenholmvej 19. Bolig ligger nordvest 
– sydøst, helt åbent i landskabet. Der vil være direk-
te udsyn til de to sydlige vindmøller, mens driftsbyg-
ninger mod nordvest sandsynligvis vil skygge for den 
nordligste mølle. Se foto 5.5 og luftfoto 5.5.

Nabobolig 8, Fjordsidevej 9. Bolig ligger sydvest – 
nordøst. Driftsbygning og løvtræsbevoksning står mel-
lem boligen og vindmøllerne. Møllerne vil næppe væ-
re synlige fra boligen og haven i den tid, der er blade 
på træerne, og i den øvrige tid af året vil der sandsyn-
ligvis kun være delvis sigt af møllerne. Se foto 5.6 og 
luftfoto 5.6.

Nabobolig 9, Fjordsidevej 11. Bolig ligger nordvest 
– sydøst. Haven tæt på boligen er forholdsvis lukket og 

Tabel 5.2 Afstande til naboboliger under 1000 m
Nabobolig Afstand til nærmeste mølle, meter

Forslag 0-alternativ1

Nabobolig 1, Meldmosevej 5 895 1417
Nabobolig 2, Meldmosevej 9 565 1092
Nabobolig 3, Søhusvej 15 958 1125
Nabobolig 4, Grenholmvej 16 849 922
Nabobolig 5, Grenholmvej 14 855 830
Nabobolig 6, Grenholmvej 17 702 607
Nabobolig 7, Grenholmvej 19 565 452
Nabobolig 8, Fjordsidevej 9 813 645
Nabobolig 9, Fjordsidevej 11 646 480
Nabobolig 10, Fjordsidevej 17 565 467
Nabobolig 11, Fjordsidevej 21 806 517
Nabobolig 12, Fjordsidevej 20 774 417
Nabobolig 13, Grenholmvej 25 692 442
Nabobolig 14, Grenholmvej 26 734 675
Nabobolig 15, Grenholmvej 24 655 865
Nabobolig 16, Meldmosevej 13 565 1077
Nabobolig 17, Meldmosevej 12 662 1215
 1 Målt på kort 5.1 

Kort 5.1 Oversigt over naboboliger

N

1:25.000

Afstand 1 km.

Nabobolig med nummer9

Eksisterende vindmølle

Bolig, der nedlægges

Ny vindmølle med nummer

Foto 5.5  Nabobolig 7 og den østligste af de eksisterende 
vindmøller ved Fjordsidevej fotograferet fra nordøst.Foto 5.4  Nabobolig 6 fotograferet fra nordvest.

NabovisualiseringE

3
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Luftfoto 5.6  Nabobolig 8

Luftfoto 5.7  Nabobolig 9 Luftfoto 5.8  Nabobolig 10 Luftfoto 5.9  Nabobolig 11, nederst til højre, og 12

orienteret mod syd, bort fra vindmøllerne. Den øvrige 
del af haven er forholdsvis åben, men med lavere rand-
bevoksning. Fra den åbne havedel og fra dele af boligen 
vil der sandsynligvis være delvis udsigt mod vindmøl-
lerne, der står mod nordvest. Se foto 5.7 og luftfoto 5.7. 

Nabobolig 10, Fjordsidevej 17. Boligen ligger sydvest 
– nordøst med tæt og høj bevoksning mod nord, mod 
møllerne. Der vil sandsynligvis kun blive mindre ud-
syn til vindmøllerne i årstiden uden blade på løvtræ-
erne. Se foto 5.8 og luftfoto 5.8.

Nabobolig 11, Fjordsidevej 21. Bolig ligger nordvest 
– sydøst. Haven vender mod nord, vest og syd, og vind-
møllerne står mod nordøst. Der vil være direkte udsigt 
fra boligens østvendte vinduer og den nordlige del af 
haven. Se foto 5.9 og luftfoto 5.9.

Nabobolig 12, Fjordsidevej 20. Bolig ligger sydvest 
– nordøst. Haven vender mod nordvest og har en for-
holdsvis tæt bevoksning mod nordøst, hvor vindmøl-
lerne står. Der vil næppe være udsigt til møllerne fra 
boligen, og kun delvist fra haven, men fra en haveplads 
på gårdspladsens nordøstlige side vil der være direk-

Foto 5.6  Nabobolig 8. Foto 5.7  Nabobolig 9 fotograferet fra nordøst.

Foto 5.8  Nabobolig 10 fotograferet fra nordøst.
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Luftfoto 5.11  Nabobolig 14

te udsigt til vindmøllerne. Se luftfoto 5.9 og nabovisu-
alisering C.   

Nabobolig 13, Grenholmvej 25. Boligen ligger nord-
vest – sydøst. Haven står med lav randbevoksning mod 
øst, mod vindmøllerne. Der er udsigt mod møllerne fra 
østvendte vinduer og store dele af haven. Se luftfoto 
5.10 og nabovisualisering D. 

Nabobolig 14, Grenholmvej 26. Boligen ligger nord-
vest –sydøst, mens haven er orienteret mod syd med 
en tæt og høj bevoksning. Der vil sandsynligvis være 
udsigt til den nordligste vindmøller fra boligens nord-
østvendte vinduer og gavlvinduet mod øst, men næp-
pe udsigt til vindmøllerne fra haven. Se foto 5.10 og 
luftfoto 5.11.

Nabobolig 15, Grenholmvej 24. Boligen ligger nord-
øst – sydvest med ret åben have orienteret mod vest og 
syd. Der vil være udsigt til vindmøllerne fra gårdsplad-
sen, dele af boligen og dele af haven. Se nabovisualise-
ring E og luftfoto 5.12.

Nabobolig 16, Meldmosevej 13. Bolig ligger nord – 
syd. Haven strækker sig over et stort område. Ung nå-
letræsplantage står mellem boligen og møllerne. Mølle-
gruppen står sydøst for boligen, og der vil være udsigt 
til det øverste af møllerne fra dele af haven og eventu-
elt også fra dele af boligen. Se nabovisualisering F og 
luftfoto 5.13.

Foto 5.9  Nabobolig 11 fotograferet fra nordøst.

Foto 5.11  Nabobolig 17 fotograferet fra øst.Foto 5.10  Nabobolig 14 fotograferet fra øst.

Luftfoto 5.13  Nabobolig 16, nederst, og bolig 17

Luftfoto 5.12  Nabobolig 15

Luftfoto 5.10  Nabobolig 13
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Nabobolig 17, Meldmosevej 12. Boligen ligger vest – 
øst. Haven er orienteret mod syd. Tæt bevoksning nær 
have og bolig vil sandsynligvis sammen med ung nåle-
træsplantage lukke for udsyn til vindmøllerne. Møllerne 
vil stå sydøst for boligen. Se foto 5.11 og luftfoto 5.13.

Lys for flysikkerhed
Vindmøllerne vil af hensyn til flysikkerheden få mon-
teret to lamper med lavintensivt lys på toppen af møl-
lehatten. Lyset vil være rødt og lyse konstant 360 gra-
der horisonten rundt med en styrke, der svarer til en ni 
Watt pære. Lyset er afskærmet nedad og vil erfarings-
mæssigt ikke være væsentligt generende.

Visualisering
I forhold til naboboligerne er der på de følgende sider 
visualiseret fra seks naboboliger i det åbne land. Det er 
fra nabobolig nr. 2, 4, 12, 13, 15 og 16. Boligerne ligger 
henholdsvis nord-nordøst, nordøst, sydvest, vest,  vest-
nordvest og nordvest for møllerne.

Foto 5.12 Vandhul i lokalområdet

79



Eksisterende forhold fotograferet mod syd fra terrasse på 
østsiden af nabobolig 2, Meldmosevej 9. Man ser gennem 
haven over til den unge skovplantage, der ligger i et bæl-

te omkring ejendommen. Man kan ikke se de eksisterende møller, 
hvoraf den nærmeste står i en afstand af godt 1,1 km. fra fotopunk-

A tet. Foto er taget med normaloptik på 45 millimeter, så ideel be-
tragtningsafstand er 35 cm. ved sammenligning af elementernes 
proportioner i billederne. Ideel betragtningsafstand skal ikke for-
veksles med læserens foretrukne læseafstand.
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A Visualisering mod syd fra terrasse på østsiden af nabo-
bolig 2, Meldmosevej 9. På visualiseringen ser man de to 
nordligste og nærmeste vindmøller, mens vingen på den 

sydligste, mølle 1, er trukket op med  hvid farve yderst til venstre 
i billedet. Set herfra rækker mølle 2 og 3 betydelig højere op end 

skovens træer og står markante i billedet. Det kan være svært at 
vurdere afstanden til møllerne, hvor den nærmeste står cirka 580 
meter fra fotopunktet. 
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B Eksisterende forhold fotograferet mod sydvest fra nabo-
bolig 4, Grenholmvej 16. De fem eksisterende vindmøl-
ler ved Fjordsidevej står tydeligt til venstre i billedet, den 

vestligste bag havens bevoksning til højre i billedet. Afstanden til 
nærmeste vindmølle er godt en kilometer fra fotopunktet. Foto er 

taget med normaloptik på 45 millimeter, så ideel betragtningsaf-
stand er 35 cm. ved sammenligning af elementernes proportioner 
i billederne.
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B Visualisering mod sydvest fra nabobolig 4, Grenholmvej 
16. De tre nye møller står markante og dominerende i bil-
ledet med en afstand på cirka 840 meter til den nærmeste 

mølle fra fotopunktet. Den nordligste mølle rækker over havens 
bevoksning i billedets højre side. 
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tet. Foto er taget med vidvinkeloptik på 24 millimeter, så ideel be-
tragtningsafstand er 19 cm. ved sammenligning af elementernes 
proportioner i billederne.C Eksisterende forhold fotograferet mod nord fra gårds-

pladsen på nabobolig 12, Fjordsidevej 20. De eksisteren-
de vindmøller markerer sig tydeligt. Til venstre i billedet 

ser man opholdsarealet mod sydøst ved boligens sydøstlige hjørne. 
Afstanden til nærmeste vindmølle er knap 440 meter fra fotopunk-
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C Visualisering mod nord fra gårdspladsen på nabobolig 
12, Fjordsidevej 20. De tre nye møller fremtræder herfra 
med omtrent samme størrelse som de eksisterende, men 

står nu i næsten den dobbelte afstand med omtrent 775 meter til 
nærmeste vindmølle fra fotopunktet. 
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D Eksisterende forhold fotograferet mod øst-nordøst fra 
nabobolig 13, Grenholmvej 25. Man ser mølle to fra øst 
af de eksisterende vindmøller ved Fjordsidevej over ha-

vens randbevoksning i billedets højre side. Afstanden til vindmøl-
len er knap 880 meter fra fotopunktet. Foto er taget med vidvin-

keloptik på 24 millimeter, så ideel betragtningsafstand er 19 cm. 
ved sammenligning af elementernes proportioner i billederne.

86



DVisualisering mod øst-nordøst fra nabobolig 13, Gren-
holmvej 25. Her ser man næsten vinkelret ind på den nye 
møllerække, og de nye møller står markante i billedet og 

overstiger havens randbevoksning. Afstanden til nærmeste vind-
mølle til venstre i billedet er cirka 695 meter fra fotopunktet. 
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E Eksisterende forhold fotograferet mod øst fra gårds-
pladsen på nabobolig 15, Grenholmvej 24. Foto er taget 
med vidvinkeloptik på 24 millimeter, så ideel betragt-

ningsafstand er 19 cm. ved sammenligning af elementernes pro-
portioner i billederne. 

88



E Visualisering mod øst fra gårdspladsen på nabobolig 15, 
Grenholmvej 24. Den midterste af de nye møller står ty-
delig, men hverken markant eller dominerende, midt i 

billedet, cirka 860 meter fra fotopunktet, mens den nærmeste møl-
le er skjult bag driftsbygningen, godt 650 meter fra fotopunktet. 
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F Eksisterende forhold fotograferet mod sydøst fra nabo-
bolig 16, Meldmosevej 13. Fra siddepladsen øst for boli-
gen ser man her over til den unge skovplantage, der lig-

ger i et bælte syd for ejendommen. Afstanden til nærmeste ek-
sisterende vindmølle er godt en kilometer. Møllen er ikke syn-

lig. Foto er taget med vidvinkeloptik på 24 millimeter, så ideel be-
tragtningsafstand er 19 cm. ved sammenligning af elementernes 
proportioner i billederne.
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F Visualisering mod sydøst fra nabobolig 16, Meldmose-
vej 13. Fra siddepladsen øst for boligen ser man her den 
nærmeste mølle nå op over den unge skovplantage. Af-

standen til vindmøllen er omkring 565 meter fra fotopunktet. De 
to andre møller er ikke synlige nede bag træerne. 
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5.2 Støjpåvirkning
De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er nærmere 
behandlet i afsnit 1.4. Reglerne betyder, at vindmøllerne 
ved Bækmarksbro Sydvest 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 nabo-
beboelse i det åbne land. Til sammenligning vil den na-
turlige baggrundsstøj, der er forårsaget af vindstøj i be-
voksning ved boliger, normalt ligge på 45 – 50 dB(A) ved 
vindstyrker på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind.  

Miljøstyrelsen har i en afgørelse i en klagesag efter 
miljøbeskyttelsesloven fra 2004 taget stilling til områ-
der, der faktisk anvendes til boligformål i landzone, i det 
åbne land. Styrelsen nåede i afgørelsen frem til, at seks 
boliger, der lå i landzone på en side langs en vej som 
parcelhuse, måtte betragtes som et område til åben og 
lav bolig bebyggelse, og dermed støjfølsom anvendelse 
efter Støjvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr. 
5/1984, uanset, at området lå i landzone.

Lemvig Kommune vurderer, at ingen naboboliger i 
det åbne land ved dette projekt falder ind under miljø-
styrelsens afgørelse fra 2004. 

En ændring af støjen på 3 dB(A) betyder teknisk 
en halvering eller fordobling af støjniveauet, mens det 
menneskelige øre oplever en ændring på 8 – 10 dB(A) 
som en halvering eller fordobling. 

Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til vind-
møllen, af de klimatiske forhold, som vindens retning og 
hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed, samt af 
de vindmølletekniske forhold. De vindmølletekniske for-
hold er fastlagt for hver mølletype, blandt andet på grund-
lag af typegodkendelsen fra Risø Nationallaboratoriet 
for Bæredygtig Energi. Støjen fra de store vindmøller 
stammer primært fra kølesystemet og vingernes rotati-
on, hvor især passagen af tårnet kan give støj. 

Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøllen 
fortæller ikke alt om, hvor generende støjen kan være. 
Bliver der eksempelvis udsendt en såkaldt „rentone”, 
det vil sige en tydelig hørbar tone, vil den normalt væ-
re meget generende. 

Hvis der måles rentoner fra en vindmølle, vil der i støj-
beregningen blive tillagt yderligere fem dB(A) for den på-

gældende vindmølle. Fra en ny, typegodkendt vindmøl-
le må der ikke være rentoner, der oftest vil være meka-
nisk støj fra lejer og gear. Tonerne kan eventuelt opstå, 
når møllen bliver ældre. I sådant tilfælde vil det være en 
fejl i møllen, som ejeren skal udbedre.  

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger og-
så af baggrundstøjens niveau. Selv om støjemissionen 
fra en vindmølle stiger med stigende vindhastighed, 
vil baggrundsstøjen som regel „overdøve‟ støjen fra 
vindmøllen, hvis vindhastigheden er over 8 – 12 m/s.

Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer eller 
falder støjen fra vindmøllerne.

Lavfrekvent støj
En voksende bekymring i befolkningen for, at de store 
vindmøller udsender væsentligt mere lavfrekvent støj 
end de møller, der allerede er opstillet, var med til at 
få igangsat et projekt, der blandt andet skal afklare, om 
støjen fra moderne vindmøller har et væsentligt høje-
re indhold af lave frekvenser og infralyd end de min-
dre vindmøller. Projektet gennemføres i samarbejde 
mellem Risø DTU, DONG Energy, Aalborg Universi-
tet og DELTA, med DELTA som projektleder. Det er 
finansieret af Energistyrelsen under EFP06-program-
met, og supplerende støtte er givet fra Vestas Wind Sy-
stems A/S, Siemens Wind Power A/S, DONG Energy, 
Vattenfall AB Vindkraft og E.ON Vind Sverige AB. 
Desuden har Vindmølleindustrien og Miljøstyrelsen 
deltaget i følgegruppen til projektet.  

I 2008 afholdt DELTA en workshop, hvor projek-
tets hidtidige resultater og konklusioner blev fremlagt 
og debatteret. Projektet gennemførte målinger på pro-
totyper af store vindmøller, vindmøller over 2000 kW, 
på Høvsøre Prøvestation. Projektet har blandt andet af-
klaret, at de store vindmøller ikke udsender væsentligt 
mere lavfrekvent støj. Reference /1/

Aalborg Universitet er siden udtrådt af samarbejdet 
på grund af uenighed om vurderingerne. 

Ifølge en nylig udsendt rapport fra Henrik Møller 
og Christian Sejer Pedersen fra Sektion for Akustik, 
Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universi-
tet, er den lavfrekvente relative andel af den udsendte 

støj statistisk signifikant højere for store vindmøller på  
2,3 – 3,6 MW end for små vindmøller på 2 MW for 
1/3-oktavbåndene i frekvensområdet 63 – 250 Hz. Re-
ference /2/

Når man ser på lydtrykniveauet udendørs i relevan-
te naboafstande, bliver det lavfrekvente indhold endnu 
mere udtalt. Det skyldes, at luftens absorption reduce-
rer de høje frekvenser meget mere end de lave. Selv når 
der ses på A-vægtede niveauer, udgør lave frekvenser 
en væsentlig del af støjen, og for mange af de under-
søgte store vindmøller ligger det 1/3-oktavbånd, som 
har det højeste lydtrykniveau, på eller under 250 Hz. 
Reference /2/ 

Den indendørs lavfrekvente støj i naboafstand vari-
erer med vindmølle, lydisolation af rummet og positi-
on i rummet. Hvis støjen fra de undersøgte store vind-
møller har et udendørs A-vægtet lydtrykniveau på 44 
dB, det maksimale i den danske regulering af støj fra 
vindmøller, er der risiko for, at en betragtelig del af be-
boerne vil være generet af lavfrekvent støj, selv inden-
dørs. Den danske aften/nat-grænse på 20 dB for A-væg-
tet støj i frekvensområdet 10 – 160 Hz, som gælder for 
støj fra virksomheder, men ikke for vindmøllestøj, vil 
blive overskredet i opholdsrummene hos mange af de 
naboer, der ligger tæt ved grænsen på de 44 dB. Pro-
blemerne reduceres betydeligt med en udendørs græn-
se på 35 dB. Reference /2/ 

Den lavfrekvente støj fra flere af de undersøgte sto-
re møller indeholder toner, formodentlig fra gearkas-
sen, som resulterer i toppe i de tilsvarende 1/3-oktav-
bånd. Tonetillægget for rentoner hjælper ikke til at sik-
re, at tonerne bliver fjernet eller reduceret, da tonerne 
ikke er tilstrækkeligt udtalte til, at de overhovedet ud-
løser et tonetillæg. Reference /2/ 

Der er forskelle på flere decibel mellem støjen fra for-
skellige møller af samme størrelse, selv for møller af 
samme fabrikat og model. Det er derfor ikke relevant 
at foretage beregninger ned til brøkdele af en decibel 
og tro på, at dette holder for de aktuelle møller, som bli-
ver stillet op. Der må indregnes en vis sikkerhedsmar-
gin i planlægningsfasen for at sikre, at de faktisk rejste 
vindmøller vil overholde støjgrænserne, anfører Hen-
rik Møller og Christian Sejer Pedersen. Reference /2/
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Lemvig Kommune vil kræve en støjmåling på de rej-
ste møller, da flere af værdierne i beregningerne ligger 
nærmere end 2 dB(A) på grænseværdierne. 

Miljøstyrelsen er uenig i universitetets konklusioner. 
Universitetsrapportens betragtninger og konklusioner 
er i det væsentlige baseret på målinger, som institut-
tet DELTA har udført og analyseret inden for rammer-
ne af et projekt for Energistyrelsen, hvor også Aalborg 
Universitet deltog indtil oktober 2008. Se reference /1/. 
Der er ikke tale om, at rapporten bygger på nye målin-
ger, men om beregninger og betragtninger, som uni-
versitet har foretaget på et uddrag af eksisterende da-
ta fra Energistyrelsens projekt. Det er Miljøstyrelsens 

vurdering, at den databehandling, Aalborg Universitet 
har udført på de kendte data fra Energistyrelsens pro-
jekt, ikke har tilført ny viden om lavfrekvent støj fra 
vindmøller. Reference /3/

Miljøstyrelsen mener, at der med rapportens egne tal 
er tale om meget moderate forskelle mellem store og 
små vindmøller, og herved passer rapportens resultater 
rigtig godt med de objektive resultater fra Energistyrel-
sens projekt, der blev offentliggjort allerede i 2008. Her 
blev det konkluderet, at der er en mindre stigning i den 
lavfrekvente støj fra de store møller, og stigningen ho-
vedsagelig skyldes fremtrædende toner fra gearene i de 
prototype vindmøller, som blev undersøgt.  Det er ikke 

usædvanligt, at der forekommer toner i støjen fra proto-
type møller, men det skyldes fejl, der bliver rettet. Der 
er almindeligvis ikke toner i støjen fra moderne møl-
ler, nævnes det i konklusionen fra 2008. Reference /3/

Aalborg Universitet konkluderer også, at der er risiko 
for, at en betragtelig del af naboerne til vindmøller vil 
være generet af lavfrekvent støj, selv indendørs. Den-
ne konklusion kommer universitetet frem til ved ude-
lukkende at se på den støj, som findes inde i hjørnerne 
i stuer og på værelser. Inde i hjørnerne kan støjen ved 
nogle frekvenser være markant højere end i de dele af 
rummene, hvor personer befinder sig. Miljøstyrelsens 
mener ikke, at det er den rigtige måde at måle på. Ef-

Tabel 5.3 Støjpåvirkning ved naboer

Nabobolig

Vindhastighed 6 m/s Vindhastighed 8 m/s
Krav

(maksimalt)
Beregnet 

dB(A)
Krav 

(maksimalt)
Beregnet 

dB(A)

 42,0 dB(A)

Forslag

44,0 dB(A)

Forslag
Nabobolig 1, Meldmosevej 5 35,8 38,3
Nabobolig 2, Meldmosevej 9 40,0 42,5
Nabobolig 3, Søhusvej 15 36,2 38,7
Nabobolig 4, Grenholmvej 16 37,8 40,3
Nabobolig 5, Grenholmvej 14 37,9 40,4
Nabobolig 6, Grenholmvej 17 39,9 42,4
Nabobolig 7, Grenholmvej 19 41,5 44,0
Nabobolig 8, Fjordsidevej 9 37,1 39,6
Nabobolig 9, Fjordsidevej 11 38,8 41,3
Nabobolig 10, Fjordsidevej 17 39,9 42,4
Nabobolig 11, Fjordsidevej 21 37,1 39,6
Nabobolig 12, Fjordsidevej 20 37,7 40,2
Nabobolig 13, Grenholmvej 25 39,6 42,1
Nabobolig 14, Grenholmvej 26 38,3 40,8
Nabobolig 15, Grenholmvej 24 38,8 41,3
Nabobolig 16, Meldmosevej 13 39,7 42,2
Nabobolig 17, Meldmosevej 12 38,3 40,8
0-alternativet er ikke beregnet

Kort 5.2 viser støjkurverne ved vindhastigheden 8 m/s, hvor støjbidraget fra  
vindmøllerne ved naboboligerne ligger tættest på grænseværdierne. 

Kort 5.2 Støjkurver ved 8 m/s vind
Ny vindmølle
39,0 dB(A)

44,0 dB(A)

Nabobolig med nummer13

3

N
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ter miljøstyrelsens mening skal støjen måles der, hvor 
beboerne opholder sig – dvs. ikke ude i hjørnerne. Når 
man ser på støjen i opholdsområderne, er der ikke belæg 
for universitets drastiske konklusioner. Reference /3/

Den seneste rapport fra Aalborg Universitet giver 
fortsat ikke Miljøstyrelsen anledning til at forvente, at 
der skulle opstå særlige problemer med lavfrekvent støj 
fra vindmøller. Reference /3/ 

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.

Beregningsforudsætninger 
Beregningerne for projektet ved Bækmarksbro Sydvest 
er foretaget efter retningslinjerne i Støjbekendtgørelsen 
og er udført i programmet Wind-PRO version 2.7.457. 
Der er anvendt følgende forudsætninger: 

3,0 MW-mølle 
* En vindmølle med navhøjde på 84 m, 
 rotordiameter 112 m og totalhøjde 140 m.
* Vindmøllen har en kildestøj på 104,0 dB(A).   
 ved 6 m/s vind og 106,5 dB(A) ved 8 m/s vind.
* Ingen rentone fra møllen. Reference /3/

Støjmåling og støjdæmpning
Ved ejerens anmeldelse af vindmøllen efter Bekendt-
gørelse om støj fra vindmøller vil Lemvig Kommune 
kræve en støjmåling på vindmøllerne for at sikre, at 
„Støjbekendtgørelsens‟ krav er overholdt. Hvis efter-
følgende støjmåling viser, at vindmøllerne ikke over-
holder gældende lovkrav, skal de støjdæmpes, eller drif-
ten skal indstilles. Støjen kan dæmpes ved at nedsætte 
vingernes rotationshastighed ved de vindstyrker, hvor 
støjen er kritisk.

Samlet vurdering af støjbidragene
Tabel 5.3 viser den beregnede maksimale støjimmis-
sion, støjpåvirkning, ved vindhastigheden 6 m/s og  
8 m/s ved de 17 naboboliger.inden for 1000 meter fra 
møllen.

Nabobolig 7 vil få en beregnet støjbelastning fra 
vindmøllerne, der ligger lige på lovkravets maksimum 
ved vindhastigheden 8 m/s. 

For alle andre naboboliger ligger støjen mindst 1,5 
dB(A) under grænseværdien ved 8 m/s og mindst 2,0 
dB(A) under grænseværdien ved 6 m/s. 

Lemvig Kommune vil derfor kræve en støjmåling 
ved nabobolig 7. Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirk-

ningen ikke holder sig under 42,0 og 44,0 dB(A) ved 
henholdsvis vindhastighederne 6 og 8 m/s, skal møl-
lerne støjdæmpes. 

5.3 Skyggekast
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 samti-
dig rotere. Genevirkningen vil typisk være størst in-
de i boligen, men kan også være stor ved ophold uden-
dørs, 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.

Lovgivning
Der er ikke indført danske normer for hvor store gener 
fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne. Mil-
jøministeriets Vejledning om planlægning for og land-
zonetilladelse til opstilling af vindmøller anbefaler, at 
nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 
timer om året, beregnet som reel skyggetid. 

Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer 
eller ved et lodret vindue vendt mod vindmøllen.

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 skyg-
gekast ved naboboliger vil give et betydningsløst pro-
duktionstab.

Tabel 5.4 Skyggekast ved naboer

Nabonummer
Timer : minutter

Udendørs Indendørs
Nabobolig 1, Meldmosevej 5 0:00 0:00
Nabobolig 2, Meldmosevej 9 7:13 5:14
Nabobolig 3, Søhusvej 15 4:06 3:14
Nabobolig 4, Grenholmvej 16 7:42 6:08
Nabobolig 5, Grenholmvej 14 8:57 6:59
Nabobolig 6, Grenholmvej 17 16:07 12:55
Nabobolig 7, Grenholmvej 19 25:01 20:02
Nabobolig 8, Fjordsidevej 9 8:15 6:33
Nabobolig 9, Fjordsidevej 11 15:50 12:34
Nabobolig 10, Fjordsidevej 17 0:00 0:00
Nabobolig 11, Fjordsidevej 21 0:00 0:00
Nabobolig 12, Fjordsidevej 20 0:00 0:00
Nabobolig 13, Grenholmvej 25 24:36 20:32
Naboboliger 14, Grenholmvej 26 24:16 20:14
Nabobolig 15, Grenholmvej 24 16:45 13:12
Nabobolig 16, Meldmosevej 13 9:42 8:15
Nabobolig 17, Meldmosevej 12 5:41 4:45
Teoretisk skyggekast uden hensyn til bevoksning og bygninger i timer 
og minutter om året ved naboer. Anbefalet maksimum: 10 timer om 
året 
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Nabobolig 9

Kalenderne viser, hvornår på året og døgnet skyggekast kan ramme naboboligerne, der teoretisk vil få mere end ti timers reel skyggekast om året.  
Eksempelvis bliver nabobolig 7 ramt af skyggekast fra mølle 1 fra begyndelsen af januar til midten af februar mellem klokken 14:30 og 15:30, og igen fra 
slutningen af oktober til slutningen af december  mellem klokken 14:30 og 15:30. Fra mølle 2 fra midten af februar til midten af marts mellem klokken 16:30 og 
17.15, og igen fra slutningen af september til slutningen af oktober mellem klokken 16 og 18. Fra mølle 3 fra midt i marts til begyndelse af april mellem 
klokken 17:45 og 19:30 og igen i det meste af september mellem klokken 18:30 og 19:15. Detaljeret kalender for hver nabobolig kan rekvireres hos 
Lemvig Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. Telefon 9663 1200. E-mail: lemvig.kommune@lemvig.dk.
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Figur 5.1 Kalender med udendørs skyggekast
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Kort 5.3 Skyggekast isolinjer nye møller
Ny vindmølle Nabobolig med nummer13N 3

0 timer/år
25 timer/år
10 timer/år

5 timer/år

3

2

1

Beregningsmetode ved  
Bækmarksbro Sydvest
Beregningerne af udendørs skyggekast er foretaget for 
et opholdsareal på 20 gange 15 m. Indendørs skygge-
kast er beregnet gennem et lodret vindue på 1 m gange 
1 m, vendt mod vindmøllen. Skyggekastet er beregnet 
i WindPro version 2.7.457, 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 
timer, der maksimalt kan være skyggekast. Det vil si-

ge det antal timer, solen står bag møllens rotor uanset, 
om det er overskyet 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 antallet 
af soltimer. Møllens drifttid er beregnet ud fra effekt-
kurve og beregnede vindforhold på placeringen. Sol-
skinsstatistik er gennemsnitsdata fra Danmarks Mete-
orologiske 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 vi-
ser præcist på hvilke dage og i hvilke tidsrum, skyg-
gekast kan indfinde sig ved den enkelte nabobeboelse. 
Af kalenderne kan man se, hvornår solen står op og går 
ned, hvornår skyggekast kan indtræde, hvor længe det 
varer, samt fra hvilken mølle, det kommer. For at gi-
ve et hurtigt overblik er naboboligerne med mere end 
10 timers udendørs skyggekast vist i en simpel grafisk 
fremstilling. Se figur 5.1.

Endelig er skyggelinjerne beregnet, og der er udteg-
net kort med skyggelinjer fra møllen, der viser, hvor 
et bestemt antal skyggetimer i reel værdi ligger i land-
skabet. Se kort 5.3.

Af kortet kan man tilnærmelsesvis aflæse, hvor mange 
skyggetimer den enkelte nabo vil blive udsat for. I bereg-
ningen er der ikke taget hensyn til, om der ligger bygnin-
ger eller tæt, høj bevoksning mellem boligen og møllen, 
som reducerer skyggekastet. Skyggekastet kan derfor i 
nogle tilfælde være væsentligt lavere i virkeligheden end 
i beregningerne, men ændres forholdene omkring boli-
gen, kan skyggekastet blive, som beregningerne viser.

Skyggekast ved projekt  
ved Bækmarksbro Sydvest
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. Beregningsmeto-
den tager dog ikke hensyn til, om der er højere bevoks-
ning eller andet mellem møllen og den belastede nabo-
beboelse. Bevoksning og andre høje elementer vil ofte 
medvirke til at reducere belastningen.

På kort 5.3 over potentielle områder med skygge-
kast, isolinjerne, er de naboboliger nummereret, der er 
med i beregningen. 

Tabel 5.4 gengiver de reelle skyggekastværdier i ti-
mer og minutter for de 17 naboboliger. Tabeller med ek-
sakte tal samt figurer kan rekvireres ved Lemvig Kom-
mune, Teknisk Forvaltning, for hver nabobolig.

I beregningen over reelle udendørs værdier har seks 
naboboliger over ti timer udendørs skyggekast om året.

 Det drejer sig om nabo 6, 7, 9, 13, 14 og 15. Af dis-
se vil nabobolig 6 muligvis ikke få skyggekast i vir-
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keligheden, hvis man tager bevoksning i betragtning. 
Nabobolig 7 vil muligvis ikke få skyggekast fra møl-
le 3 på grund af driftsbygninger, og nabobolig 15 til-
svarende ikke fra mølle 3 på grund af driftsbygninger.

Indendørs skyggekast over ti timer om året rammer 
teoretisk de samme boliger. 

På den grafiske kalender i figur 5.1 ser læseren, at na-
bobolig 7  bliver ramt af skyggekast fra mølle 1 fra be-
gyndelsen af januar til midten af februar mellem klok-
ken 14:30 og 15:30, og igen fra slutningen af oktober 
til slutningen af december  mellem klokken 14:30 og 
15:30. Desuden bliver nabobolig 7 ramt af skyggekast 
fra mølle 2 fra midten af februar til midten af marts 
mellem klokken 16:30 og 17.15, og igen fra slutningen 
af september til slutningen af oktober mellem klokken 
16 og 18. Endelig bliver boligen ramt af skyggekast fra 
mølle 3 fra midt i marts til begyndelse af april mellem 
klokken 17:45 og 19:30 og igen i det meste af septem-
ber mellem klokken 18:30 og 19:15. Kalenderen opere-
rer med sommertid.

Naboboligerne 7, 13 og 14 er de mest udsatte naboboli-
ger med et teoretisk skyggekast på 24 – 25 timer om året. 

En beregning, der tager hensyn til bevoksning og 
bygninger, der skærmer for skyggekast i bolig og på 
udendørs opholdsareal i umiddelbar nærhed af boli-
gen, vil mere præcist angive, om skyggekastet oversti-
ger ti timer om året. I så tilfælde vil Lemvig Kommu-
ne kræve, at der bliver installeret et program, der stop-
per vindmøllerne, så ingen nabobolig får over ti timers 
skyggekast om året.

5.4 Samlet vurdering af naboforhold
Lovgivning om afstand er overholdt ved alle nabobo-
liger. 

Samlet set er nabobolig 7 og 13, Grenholmvej 19 og 
25, de mest udsatte naboboliger.

Konklusion på visuel påvirkning
Det er for alle de 17 naboboliger inden for en kilome-
ter vurderet hvor stor visuel påvirkning, der vil væ-

re ved boligerne. Naboboligerne nr. 4 på Grenholmvej 
16, nr. 7 på Grenholmvej 19  og nr. 13 på Grenholmvej 
25 er de boliger, hvorfra man mest markant vil opleve 
vindmøllerne som dominerende, da der ikke er nogen 
væsentlig afskærmning mod møllerne, og man kikker 
nærmest vinkelret ind på møllerækken, så den fylder 
mest i synsfeltet i den horisontale udstrækning. Da møl-
lerne er langt højere end træer og anden bevoksning, 
vil man kunne opleve de nye vindmøller som markan-
te fra flere boliger og haver, hvor der er god afstand til 
bevoksningen.

Det er ud fra erfaring med eksisterende møller vur-
deret, at lyset på toppen af møllehatten ikke vil være 
væsentligt generende.

Konklusion på støjpåvirkning
Kravene i Støjbekendtgørelsen er ifølge støjberegnin-
gerne overholdt for alle naboboliger, men støjpåvirk-
ningen ved nabobolig 7 ligger lige på grænseværdien 
ved vindhastigheden 8 m/s. For de øvrige boliger lig-
ger vindmøllernes støjbidrag i beregningerne mindst 
1,5 dB(A) under grænseværdierne.

Lemvig Kommune vil derfor kræve en støjmåling 
ved nabobolig 7. Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirk-
ningen ikke holder sig under 42,0 og 44,0 dB(A) ved 
henholdsvis vindhastighederne 6 og 8 m/s, skal møl-
lerne støjdæmpes.

Konklusion på skyggekast
Seks naboboliger, nummer 5, 7, 15, 13, 14 og 9  på hen-
holdsvis Grenholmvej 17, 19, 24, 25 og 26 samt Fjord-
sidevej 11, får teoretisk over ti timers udendørs og in-
dendørs reel skyggekast.

Da der efter krav fra Lemvig Kommune bliver instal-
leret et program, der i de mest kritiske perioder stand-
ser de møller, der giver et skyggekast over ti timer om 
året, når skærmende bevoksning og bygninger er taget 
i betragtning, bliver ingen bolig i praksis belastet med 
over 10 timer reel skyggekast om året.

Foto 5.13  Skyggekast.
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6 Øvrige miljøkonsekvenser

6.1 Luftforurening
Emissioner
Ifølge Energistyrelsens energistatistik var den samle-
de installerede vindkapacitet i 2008 i Danmark på ca. 
3.160 MW, og vindkraft dækkede ca. 20 % af den sam-
lede elforsyning. I de sidste 10 år er antallet af møller 
blevet reduceret, men den samlede kapacitet har været 
nogenlunde konstant. Reference /1/. Det skyldes, at man-
ge mindre møller er blevet udskiftet med færre større.

Ved traditionel produktion af elektricitet, hvor der 
anvendes fossile brændsler, udsendes en række luftfor-
urenende stoffer, og der produceres samtidig en mæng-
de affald. Når ny vindmøllekapacitet til el-produktion 
etableres og erstatter f.eks. kulkraft, reduceres luftfor-
ureningen og affaldsproduktionen fra den samlede el-
produktion. Der er forskellige metoder til at beregne 
denne reduktion. Men anvendes „125 % metoden‟ vil 
reduktionen være som angivet i tabel 6.1. Reference /2/. 
Disse værdier anvendes til beregning af projektets ef-
fekt på emissionen af luftforurenende stoffer.

I dette projekt nedtages fem ældre møller og erstat-
tes med tre nye og større møller. Når projektets effekt 
på reduktionen af emissionen skal beregnes, skal den 
emission, de ældre møller fortsat kunne have præsteret 
i deres restlevetid, fratrækkes reduktionen, som skyldes 
de nye møllers produktion. I nedenstående tabel 6.2 er 
dette gjort. For forslaget er den beregnede reduktion af 
klimagasser og luftforurenende stoffer derfor nettovær-
dier. 0-alternativet angiver den reduktion, de nuværen-
de møller vil medfører, hvis de blev stående. 

6.2 Geologi og grundvand
Ifølge jordboringer, der er foretaget i området, består 
undergrunden på vindmøllelokaliteten af sand i de øver-
ste 4 – 7 m. Herunder følger lag af enten ler/smelte-
vandsler eller kalk/kridt fra ca. 5 – ca. 20 m’s dybde. 
Grundvandet findes i 1,4 – 1,8 m’s dybde. Reference /3/. 

Nord for vindmølleområdet findes et „geologisk inte-
resseområde‟ kaldet Kronhede og Lem Vig. Vindmølle-
området ligger uden for interesseområdet. Reference /4/

Vindmøllerne opstilles i et område med begrænsede 
drikkevandsinteresser, og forventes i øvrigt ikke at påvir-
ke grundvandet negativt. Området er desuden heller ikke 
karakteriseret som et nitratfølsomt indvindingsområde. 

Sårbarhed
Områdets sårbarhed over for f.eks. oliespild fra maski-
ner under etablering af møllerne eller under vedligehold 
vurderes at være beskeden. Risikoen for udslip og ned-
sivning af olie eller diesel fra arbejdsmaskiner og kra-
ner til grundvandet i anlægsfasen er minimal, og der 
kan ved et eventuelt udslip hurtigt etableres afværge-
foranstaltninger i form af for eksempel afgravning af 
det øverste jordlag. 

I driftsfasen er risikoen for grundvands- og jordfor-
urening som følge af lækager fra møllernes smøresy-
stemer og hydrauliksystemer ubetydelig. Afhængigt af 
gearkasse-typen rummer nye møller typisk 280 – 360 
liter olie, og olieudslip af gearolie sker meget sjældent. 
Overskudsfedt i hovedlejer såvel som overskudshydrau-
likvæsker, 5 – 10 liter, opsamles i bakker. Skulle uhel-
det være ude, vil kun en meget lille del nå jorden, for-
di hovedparten afsættes på møllens hat og tårn. Samlet 
set er der derfor minimal risiko for forurening af jord- 
eller grundvand som følge af aktiviteter i forbindelse 
med anlægs-, drifts- og nedtagningsfase.

I 0-alternativet, hvor der ikke opsættes nye møller, 
vil miljøpåvirkningerne fra de eksisterende møller fort-
sætte uændret som hidtil.

Tabel 6.2 Reduktion af drivhusgassen CO2 og andre luftforurenende stoffer

Luftart

Ton

0-alternativ Forslag
Reduceret emission fra 
eksisterende vindmøller

Reduceret emission pr. år Reduceret emission på 20 år 
(teknisk levetid)

pr. år I teknisk 
restlevetid, 7 år

Kultveilte, CO2 5.700 39.900 26.800 535.800

Svovldioxid, SO2 2 13 8,5 170

Kvælstofoxider, NOx 7 50 32 640
Tabel 6.2 Gennemsnitlig mindsket emission som følge af nedtagning af fem ældre 750 kW vindmøller og opsætning af tre nye 3,6 MW vindmøller 
ved Bækmarksbro Sydvest. Den reduktion, de fem ældre møller ville kunne have afstedkommet i deres restlevetid, er fratrukket emissionen i 
forslaget. 

Tabel 6.1 Reduktion af luftforurenende stoffer og affald 
ved el-produktion med vindmøller

Stof Reduktion g pr. produceret kWh  
(’125 % metoden’)

Kultveilte – CO2 813

Svovldioxid – SO2 0,26

Kvælstofoxider – NOx 0,97

Partikler 0,03

Slagger, aske m.m. 51,5

Tabel 6.1 Anvendte parametre ved beregning af mindsket 
luftemission og mindsket affaldsproduktion ved elproduktion fra 
vindmøller 
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6.3 Naturbeskyttelse
Mølleområdet - eksisterende forhold 
Møllerne opstilles i landzone. Landskabet er fladt og 
præget af opdyrkede arealer adskilt af såvel gamle en-
rækkede granhegn som nye tre-rækkede løvtræshegn. 
På markerne dyrkes fortrinsvis enårige afgrøder som 
vinter- og vårsæd, kartofler og majs. Ved mølle 3 dyr-
kes en smule jordbær. Den landbrugsmæssige produk-
tion indebærer, at arealerne årligt behandles intensivt 
maskinelt med pløjning, harvning, såning, gødskning, 
sprøjtning og høst. Spredt mellem markerne findes, 
som små oaser, en række mindre biotoper med „vild‟ 
bevoksning, såsom levende hegn, vandhuller og nogle 
mindre mose- og hedeområder. 

Internationale beskyttelsesinteresser
Vindmølleområdet ligger syd og vest for det internati-
onalt beskyttede Natura 2000 område, Nissum Fjord, 
som er Fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Se kort 6.1. 
Området er desuden identisk med Ramsarområde nr. 
4. Af tabel 6.4 fremgår hvilke fuglearter, der, som hen-
holdsvis ynglefugle og trækfugle, særligt bør nyde be-
skyttelse i området. De samme arter udgør udpegnings-
grundlaget som Ramsarområde. Nissum Fjord er ende-
lig samtidig habitatområde nr. 58, og udpegningsgrund-
laget fremgår af tabel 6.5. Reference /5/

Konsekvenser af vindmøllerne 
Vindmøllerne placeres som nævnt ikke i et interna-
tionalt beskyttet naturområde og i forhold til Nissum 

Tabel 6.3 Vegetation på mølleplacering
Mølle nr. Afgrøde/vegetation 
1 Vårsæd
2 Vårsæd
3 Kartofler/jordbær
Tabel 6.3 Afgrøde/vegetation på mølleplacering.  
1 er den nordligste mølle og 3 den sydligste.

Tabel 6.4 Udpegningsgrundlag for 
fuglebeskyttelsesområde nr. 38, Nissum Fjord

Ar
ter

 på
 bi

lag
 1,

 jæ
vfø

r  
ar

tik
el 

4, 
stk

.1

Ar
ter

,jæ
vn

fø
r 

ar
tik

el 
4, 

stk
. 2

Yn
gle

nd
e i

 he
nh

old
 til

  
DM

U’
s d

at
ab

as
e 

Tr
æ

kk
en

de
 i h

en
ho

ld 
til 

 
DM

U’
s d

at
ab

as
e

Kr
ite

rie
r

Rørdrum  Y  F3
Pibesvane   T F2, F4
Sangsvane   T F2, F4
Bramgås   T F2, F5
Rørhøg  Y  F3
Plettet rørvagtel  Y  F1
Klyde  Y T F1, F4
Hvidbrystet 
præstekrave

 Y  F1

Almindelig Ryle  Y  F1
Brushane  Y  F1
Lille kobbersneppe   T F2,F4
Splitterne  Y  F1
Fjordterne  Y  F1
Havterne  Y  F1
Dværgterne  Y  F1
 Knopsvane  T F4
 Kortnæbbet 

gås
 T F4

 Lysbuget 
knortegås

 T F4

 Pibeand  T F4
 Krikand  T F4
 Spidsand  T F4
 Toppet 

skallesluger
 T F4

 Stor 
skallesluger

 T F4

Tabel 6.5 Udpegningsgrundlag for 
habitatområde nr. 58, Nissum Fjord
1095 Havlampret (Petromyzon marinus)
1096 Bæklampret (Lampetra planeri)
1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis)
1103 Stavsild (Alosa fallax)
1106 Laks (Salmo salar)
1355 Odder (Lutra lutra)
1831 Vandranke (Luronium natans)
1150 * Kystlaguner og strandsøer
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter,  
 der koloniserer mudder og sand
1330  Strandenge
2130  * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation 
 (grå klit og grønsværklit)
2140  * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
2190  Fugtige klitlavninger
2310  Indlandsklitter med lyng og visse
2330  Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og   
 hvene
3130  Ret næringsfattige søer og vandhuller    
 med små amfibiske planter ved bredden
3140  Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150  Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter  
 eller store vandaks
3260  Vandløb med vandplanter
4010  Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
4030  Tørre dværgbusksamfund (heder)
6230  * Artsrige overdrev eller græsheder på  
 mere eller mindre sur bund
6410  Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
7230  Rigkær
91D0  * Skovbevoksede tørvemoser
91E0  * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Fjord som habitatområde, habitat betyder levested, er 
det klart, at møllerne ikke vil påvirke udpegningsgrund-
laget negativt. Det gælder både for de forskellige ha-
bitattyper, men også for de dyrearter, der indgår i ud-
pegningsgrundlaget. Det forventes heller ikke, at møl-
lerne i forhold til Nissum Fjord som fuglebeskyttelses-
område vil få nogen negative effekter på de fuglearter, 
der udgør udpegningsgrundlaget. Arterne på listen er 
for de flestes vedkommende knyttet forholdsvis tæt til 
selve fjorden og dens nærmeste omgivelser, enge, rør-
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skov og vådområder, og træffes kun sjældent i større 
afstand fra området. En undtagelse kan naturligvis væ-
re, når fuglene er under træk. Se i øvrigt senere, hvor 
problematikken „vindmøller og fugle‟ behandles lidt 
mere indgående generelt.

Beskyttede naturområder
Af kort 6.2 fremgår de beskyttede § 3-områder, der 
findes i nærheden af mølleplaceringen. Det drejer sig 
om nogle mindre grøfter og bække nordøst og syd for 
mølleområdet. Desuden en mindre mose og hedeområ-
de midt i mølleområdet samt en række vandhuller. Re-
ference /3/. Langt de fleste planter og dyr, der findes i 
området, vil primært være knyttet til disse småbiotoper 
både i forhold til levested og placering af yngleplads 
samt i forhold til fouragering. Selve mølleplaceringer-

ne er som nævnt på opdyrket landbrugsjord, og her fin-
des der ikke arter af planter eller dyr, som kræver sær-
lig beskyttelse, eller som der på anden måde bør tages 
særlige hensyn til. Det være sig gul-listede, rød-listede 
eller arter der er opført på habitatdirektivets bilag IV.

Vurdering af konsekvenser
Møllerne bliver ikke placeret i, men forholdsvis tæt på 
et par mindre § 3-områder, og heller ikke serviceveje 
til møllerne vil komme til at berøre områderne. Place-
ring af møllerne kan derfor ske uden at beskadige om-
råderne. Den nordligste mølle placeres forholdsvis tæt 
på et mindre vandhul, og ved opstilling af møllen bør 
der tages fornødent hensyn til biotopen, så den ikke ska-
des under arbejdet. Der etableres arbejdsvej til møllen 
fra Grenholmvej over opdyrket mark.

Mølle 2 opstilles lige nord for hede- og moseområ-
det, der rummer den tidligere Vindbjerg Sø. Som nav-

net antyder, har der tidligere været en mindre sø eller 
et vådområde på stedet. Lokaliteten er klart den bed-
ste naturlokalitet i nærheden af møllerne med langt de 
fleste arter af planter og dyr tilknyttet. Men naturkva-
liteten er dog kraftig truet af tilgroning af bl.a. bævre-
asp og især af udtørring, blandt andet på grund af ny-
lige uddybninger af afvandingsgrøfter. Arbejdskørsel 
til mølle 2 vil ske fra nord, og mosen vil ikke blive be-
rørt af opstilling af møllen. 

Mølle 3 opstilles stort set på en nuværende møllepla-
cering, syd for moseområdet og ved Fjordsidevej, hvor-
fra arbejdskørsel vil ske. Heller ikke denne mølle vil 
påvirke områdets småbiotoper negativt.

Samlet vurderes det, at opstilling og drift af møller-
ne vil kunne ske uden at beskadige eller forringe natur-
værdierne af de nærliggende beskyttede småbiotoper.

Fugle i området
Der er ikke i denne sammenhæng foretaget systemati-
ske optællinger af hverken yngle- eller trækfugle på lo-
kaliteten. Området er landbrugsland og kan derfor ik-
ke forventes at indeholde fugle i særligt omfang. Dyr 
og fugle iagttaget under en besigtigelse af området den 
15. juni 2010 er dog noteret i tabel 6.6. Heller ikke de 
nærmeste arealer omkring møllerne er kendt for at in-
deholde specielle eller vigtige fugleinteresser.

DOFbasen har i nærheden af vindmølleområdet kun 
registreret en mindre lokalitet som fugleområde. Refe-
rence /6/.  Det drejer sig om Amstrup søerne, der lig-
ger 1,5 – 2 km syd for mølleområdet. Lokaliteten må 
på baggrund af hidtidige registreringer karakteriseres 
som en mindre væsentlig fuglelokalitet, idet der kun 
er noteret 6 arter på 10 observationsdage. Det betyder 
dog ikke, at der ikke eventuelt kan findes både mange 
og måske sjældne fugle på lokaliteten fra tid til anden, 
men blot, at den ikke besøges regelmæssigt af ornito-
loger og dermed måske er mindre interessant.

Vurdering af konsekvenser
Vindmøllers påvirkning af fugle er beskrevet i en lang 
række inden- og udenlandske undersøgelser, og det kan 
generelt konstateres, at konflikter mellem fugle og vind-

Nissum Fjord og nærmeste 
omgivelser er både Ramsar-, 
Fuglebeskyttelses- og 
Habitatområde

EF-fuglebeskyttelses- 
EF-Habitat- og 
Ramsarområder

EF-habitatområder

Vindmølleområde

1:100.000

N

Kort 6.1 Natura 2000 områder omkring mølleområdet
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Tabel 6.6 Registrerede dyr og fugle 
 under besigtigelse den 15. juni 2010
Fugle Bogfinke enkelte, bysvale enkelte, engpiber almindelig, 

gråkrage enkelte, gulspurv enkelte, hvid vipstjert enkelte, 
landsvale 5 – 7, løvsanger enkelte, musvåge 1, ringdue 
almindelig, rørspurv enkelte, sanglærke enkelte, skovpiber 
enkelte, solsort enkelte, stær enkelte, svaleklire 1, tornirisk 
5 – 7, tornsanger almindelig, vibe 3 – 4.

Dyr Krondyr (spor), rådyr (spor).

Kort 6.2 Beskyttede § 3-områder i mølleområdet

Foto 6.1  Vandhul med åkande og kæruld lige nord for den nordligste mølle. 

Foto 6.2  Vindbjerg „Sø‟ fra bakken. Søen er i 
dag afvandet og nærmere mose eller 
fugtig eng under stadig udtørring.

Ny vindmølle

N
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møller er små og i de fleste tilfælde uden betydning på 
populationsniveau. Som nævnt er fuglefaunaen i selve 
mølleområdet beskeden, både arts- og antalsmæssigt. 
Til gengæld er fuglelivet omkring Nissum Fjord, som 
det er fremgået af det foregående, meget intensivt, og 
beliggenheden tæt på et fuglebeskyttelsesområde kan 
betyde, at møllerne i et vist omfang vil komme til at 
ligge på fuglenes trækrute, og området af og til gæstes 
af fouragerende fugle. De fleste arter i tabel 6.4 er dog 
strengt knyttet til fjorden og de nærmeste eng- og rør-

skovsområder, og vil næppe på noget tidspunkt kunne 
træffes i mølleområdet, på nær eventuelt på træk. Kun 
få af de nævnte arter vil måske kunne træffes i nærom-
rådet, mens de fouragerer på markerne, og nogle arter 
vil af og til krydse mølleområdet under træk. 

I et tysk litteraturstudie er 127 internationale under-
søgelser gennemgået for at klarlægge og eventuelt kon-
kludere generelt på effekten af vindmøller på fugle, og 
to overordnede konklusioner er, at risikoen for kollisi-
oner er minimal, og vindmøllers væsentligste effekt på 
fugle er en forstyrrelseseffekt, der er artsspecifik. Re-
ference /7/. Nogenlunde de samme konklusioner når en 
lidt ældre, større dansk sammenfattende litteraturun-
dersøgelse frem til. Reference /8/. Hvad angår fuglene 
i det konkrete mølleområde er der derfor næppe tvivl 
om, at den største gene vil være forstyrrelseseffekten 
fra møllerne, som desuden kun vil gælde nogle arter, 
f.eks. gæs og svaner. Mange andre arter bekymrer sig 
ikke i større udstrækning om vindmøller og vil i ho-
vedsagen blot flyve uden om, og eventuelt i værste fald 
miste et fourageringsområde, fordi de holder en pas-
sende afstand til møllerne. I den sammenhæng tyder 
en del dog på, at nogle arter med årene vænner sig til 
møllerne. Det gælder f.eks. for den normalt temmelig 
sky kortnæbbede gås, som foto 6.3 viser. Desuden er 
det påvist, at enkelte arter, især spurvefugle, sågar kan 
profitere af tilstedeværelsen af vindmøller.

I forbindelse med opsætningen af de nye møller vil 
fem gamle og mindre møller blive nedtaget. Det er der-
for sandsynligt at såvel ynglende som trækkende fugle 
for længst har vænnet sig til tilstedeværelsen af vind-
møller i det pågældende område og derfor næppe vil 
blive påvirket væsentligt af de nye møller, omend dis-
se er noget større end de gamle. Med hensyn til træk-
kende fugle kan det desuden bemærkes, at på et af Dan-
marks vigtigste træksteder for blandt andet rovfugle, 
Skagen, har tre møller tilsyneladende aldrig forårsa-
get problemer for fuglene, på trods af at møllerne, lidt 
afhængig af vindretningen, ofte står direkte på tværs 
af fuglenes trækretning. 

Samlet vurderes det, at ynglende fugle i en ikke nær-
mere defineret radius omkring byggefeltet vil blive 
skræmt bort i etableringsfasen. Fuglene vil dog utvivl-

somt vende tilbage igen efter færdiggørelsen af møl-
lerne, og når roen er genoprettet på lokaliteten. Det er 
tvivlsomt, om trækkende fugle vil lade sig påvirke væ-
sentligt af anlægsarbejdet. 

I driftsfasen vil møllerne næppe påvirke fuglelivet 
negativt, og risikoen for kollisioner er minimal. Ned-
tagning af fem ældre og opsætning af tre nye møller 
vil næppe medføre nogen væsentlig forskel for fugle-
livet, og området spiller tilsyneladende heller ikke no-
gen stor rolle som fourageringsområde, og de nye møl-
ler vil derfor næppe heller have nogen negativ effekt i 
forhold til at indskrænke fuglenes muligheder for dette.

Andre dyr
Møllerne bliver som nævnt placeret i et landbrugsom-
råde med nogle mindre naturområder spredt mellem 
markerne, der i øvrigt dyrkes konventionelt og derfor 
jævnligt behandles maskinelt og gødskes og sprøjtes 
på normal vis. Dyr i nærområdet vil derfor fortrinsvis 
skulle findes i skel og hegn og i og omkring de små na-
turområder. Der findes givetvis en pæn bestand af rå-
dyr i området. Desuden er der iagttaget spor af kron-
dyr. Derudover er det sandsynligt, at der også vil væ-
re ræv og hare i hegn og på markerne og desuden mår, 
idet der blev fundet et kranium af sandsynligvis hus-
mår i mosen.

Ifølge EU’s Habitatdirektiv skal det desuden vur-
deres, hvorvidt et projekt vil have negativ effekt på en 
særlig række truede dyr, også uden for egentlige habi-
tatområder. Listen omfatter en lang række arter, hvor-
af kun nogle få eventuelt kan tænkes at findes i nær-
området til det pågældende projektområde. 

I nedenstående tabel 6.7 er opført de „Bilag IV-arter‟ 
der, bedømt ud fra deres forekomst i perioden 1973 – 
2005 omkring Bækmarksbro, ifølge reference 4 er truf-
fet i nærheden af mølleområdet, dvs. inden for et så-
kaldt UTM-kvadrat på 10 x 10 km, og derfor også må-
ske vil kunne findes i nærheden af møllerne, hvis for-
holdene ellers er passende. I tabellen er den pågælden-
de arts primære ynglebiotop og levevis nævnt, og det er 
på den baggrund vurderet, om arten med nogen sand-
synlighed vil kunne træffes i nærheden af møllerne og 

Foto 6.3  Den normalt temmelig sky kortnæbbede gås 
flyver mellem roterende møllevinger i Tændpibe Møllepark 
ved Ringkøbing. Foto David Boertmann, DMU.
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eventuelt blive påvirket negativt af vindmøllen. Ende-
lig er arternes generelle bevaringsstatus nævnt. Her-
udover er der ikke kendskab til, at der skulle leve eller 
kunne træffes andre arter, der kræver særlig beskyttel-
se ifølge Habitatdirektivet, de såkaldte bilag IV-arter. 
Reference /9 og 10/

Det kan således ikke udelukkes, at der med mellem-
rum for eksempel kan træffes fouragerende eller træk-
kende flagermus i området. Endvidere er det muligt, 
at der i nærområdets vandhuller, grøfter og bække vil 
kunne findes f.eks. odder og spidssnudet frø. Men her-
udover er der ikke kendskab til, at der i området even-
tuelt skulle findes andre dyr, f.eks. insekter, der er be-
skyttede ifølge habitatdirektivet. Endelig er der ikke 
kendskab til, at området skulle rumme andre dyrear-
ter, som er særligt beskyttelseskrævende, arter på rød- 
og gul-lister, og projektområdet indeholder heller ik-
ke småbiotoper, som kunne antyde en eventuel tilste-
deværelse af sådanne arter.

Vurdering af konsekvenser
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet, må 
formodes at blive skræmt væk i anlægsfasen. Når den er 
overstået, vil dyrene givetvis returnere i fuldt omfang 
efter en kortere tilvænningsperiode. Dyrene vil næp-
pe blive påvirket væsentligt af møllerne under driften, 

bl.a. fordi de er tilvænnet de eksisterende møllers til-
stedeværelse, og derfor sandsynligvis hurtigt vil væn-
ne sig til de nye installationer og herefter frit vil fær-
des i området som hidtil. 

I området finder man med en vis sandsynlighed spids-
snudet frø tilknyttet vandhuller og bække og måske des-
uden strejfende odder. Tages der hensyn til vandhuller-
ne under etablering af møllerne og vejanlæg, vurderes 
det, at dyrene ikke vil blive påvirket negativt af møl-
leprojektet. 

Flere flagermusarter kan måske tilfældigt træffes i 
området, for eksempel på træk, selvom kun vandfla-
germus med sikkerhed er truffet i „kvadratet‟. I så fald 
vil der i princippet være en vis risiko for kollision med 
vindmøllerne. Men risikoen er generelt meget beske-
den, blandt andet fordi området ikke er et typisk flager-
musområde, der for de fleste arters vedkommende skal 
indeholde mange, gamle træer, som dyrene i stor ud-
strækning er knyttet til både som ynglested og i forhold 
til fouragering. Reference /9/. Mølleområdet er tvært-
imod et landbrugsområde uden sådanne biotoper. En-
delig tyder meget på, at risikoen for kollisioner mind-
skes, jo større møllerne er, fordi flagermusene fortrins-
vis jager i lav højde under møllevingerne. 

Det er højst usandsynligt, at man i mølleområdet vil 
træffe insekter, der er opført på habitatdirektivets liste, 

da insekterne stiller særlige krav til habitatet, som ik-
ke er opfyldt på lokaliteten. Herudover fremgår det af 
tabel 6.7, at møllerne ikke vurderes at få nogen nega-
tiv effekt på andre bilag IV-arter. 

Flora
Arealerne, hvor møllerne placeres, er som nævnt ager-
jord i omdrift, hvor der fortrinsvis dyrkes enårige af-
grøder som korn, kartofler og majs. Der findes derfor 
ikke vilde plantearter, som kræver særlig beskyttelse, 
på lokaliteterne. I og omkring Vindbjerg Sø eller Mo-
se findes en rig flora med karaktérarter som blåtop og 
pors, og biotopen vil eventuelt godt kunne indeholde 
fredede eller sjældne planter. Men etablering af vind-
møllerne vil ikke påvirke plantelivet i mosen negativt 
hverken i anlægs- eller driftsfasen.

Klimaforandring
Efterhånden er der i videnskabelige kredse bred enighed 
om, at et stadigt stigende CO2-indhold i atmosfæren med 
stor sandsynlighed vil give anledning til en række alvor-
lige klimaforandringer, og disse forandringer vil blive af 
vidt forskelligt karaktér alt efter, hvor på kloden man be-
finder sig. Det er klart, at væsentlige klimaforandringer 

Tabel 6.7 Bilag IV arter, som måske kan træffes i nærheden af vindmølleområdet 

Art Ynglebiotop Levevis Kan eventuelt træffes i mølleområdet Eventuel negativ effekt af møller Bevaringsstatus 2000

Vandflagermus Huse Jager over vand Eventuelt. på træk Ikke sandsynlig Gunstig

Birkemus Enge, overdrev m.v. lever på fugtige steder, men overvintrer på tørre Ikke sandsynligt Ingen Ukendt

Odder Vandløb Yngler i brinker og jager i større vandløb Eventuelt i bæk og strejfende Ingen Usikker

Spidssnudet frø Vandhuller Lever i moser og enge i nærheden af vandhuller Ja, vandhuller Ingen Usikker

Tabel 6.7 Bilag IV arter, som måske kan træffes i nærheden af vindmølleområdet. En række andre arter af blandt andet flagermus er ifølge reference 4 truffet i „nabo-kvadrater‟ både i nord og syd, og listen er derfor ikke 
nødvendigvis komplet.
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også vil få mærkbare konsekvenser for plante- og dyre-
livet i Danmark i bred forstand, både når det drejer sig 
om ynglende dyrearter og arter på træk eller midlerti-
digt ophold. Projektet kan derfor siges at bidrage positivt 
til at holde klimaændringer i ave, på grund af sin mar-
kante reduktion af CO2-udledningen, om end det eksak-
te bidrag i den store globale sammenhæng er beskedent. 

Samlet konklusion
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 herud-
over ikke kendskab til forekomst af fredede eller tru-
ede, rød- eller gullistede, plante- og dyrearter i områ-
det, hvor møllerne præcist bliver placeret. 

I nærområdet ligger en række beskyttede småbioto-
per, som eventuelt kan indeholde forskellige beskytte-

de dyrearter. Det er væsentligt for beskyttelsen af om-
rådets dyreliv, at biotoperne, vandhuller og især Vind-
bjerg Sø eller Mose, ikke beskadiges i anlægsfasen. I 
den forbindelse kan opmærksomhed henledes på, at mo-
sen allerede er under kraftig dræning og dermed truet 
som våd, artsrig biotop. 

Vindmølleprojektets største effekt på miljøet, som 
dog i denne sammenhæng ikke er lokal, men derimod 
global, vurderes at være positiv i form af en redukti-
on af CO2-udledningen fra konventionelle kraftværker.

6.4 Ressourcer og affald 
Energi- og ressourceforbrug 
En moderne vindmølle producerer på 7 – 8 måneder en 
energimængde, der svarer til den mængde, der er an-
vendt til dens produktion, opførelse og nedtagning, og 
med en forventet levetid på møllen på cirka 20 år be-

tyder det, at den vil kunne producere mere end 30 – 35 
gange den energi, der er brugt til dens produktion og 
etablering. Reference /11/

Til mølleproduktionen anvendes først og fremmest 
glasfiber til vingerne, stål til nav og tårn, og beton, ar-
meringsjern, sand og grus til fundamentet. Til funda-
mentet anvendes omkring 800 m3 armeret beton. 

Ved nedtagning af vindmøllerne efter endt drift kan 
størsteparten af de anvendte materialer adskilles og gen-
anvendes. Fundamentet fjernes til en meter under terræn, 
så planteavl eventuelt vil kunne genoptages på arealet.

Ferskvand
Til produktion af en MWh el med vindkraft anvendes 
kun en liter vand. Produktion af den samme el-mæng-
de med kul med bortkøling af overskudsvarme, som 
det er almindelig praksis i de fleste europæiske lande, 
dog ikke Danmark, hvor overskudsvarmen oftest an-
vendes som fjernvarme, kræver omkring 2.000 liter 
vand. Reference /12/ Etablering af vindkraft til erstat-
ning af kulkraft sparer derfor store vandressourcer, en 
effekt, der i områder med vandmangel kan vise sig at 
være af stor værdi. 

Affald
Efter opstilling og idriftsættelse af vindmøllerne vil al 
affald og materiel, som ikke er nødvendigt for møllens 
drift, blive fjernet fra byggepladsen efter gældende reg-
ler, og området omkring møllerne vil blive reetableret.

Sparet produktion af slagger og flyveaske
Produktion af vindmøllestrøm erstatter strøm, som el-
lers skulle have været produceret på basis af fossile 
brændsler, hvilket i Danmark især er kul. Af den grund 
vil produktionen af slagger og aske, som kulkraftpro-
duktionen afstedkommer, også blive reduceret. Med an-
vendelse af „125 %-metoden‟ som nævnt i afsnit 6.1, se 
tabel 6.1, kan det skønnes, at produktionen af slagger 
og flyveaske vil blive reduceret med cirka 52 g pr. pro-
duceret kWh vindmøllestrøm. Reference /1/ 

Foto 6.4  Mere regn og voldsommere regnskyld vil sandsynligvis blive 
en af følgerne i Danmark af klimaforandringen. Foto fra Vestjylland.
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I alt vil der derfor fremover blive produceret cirka 
1.700 ton slagger og flyveaske mindre pr. år i landet som 
følge af projektet. Det bliver til ca. 34.000 ton i møller-
nes tekniske levetid på 20 år.

I 0-alternativet vil de nuværende møller fortsat spa-
re miljøet for produktion af ca. 360 ton slagger og fly-
veaske. I restlevetiden bliver det til cirka 2.500 ton.

6.5 Andre miljømæssige forhold
Rekreative interesser
Som nævnt bliver området, hvor møllerne opstilles, an-
vendt til planteavl, og lokale lodsejere anvender area-
lerne og især mosen til jagt. Flere af de eksisterende 
vandhuller ser ud til at være etablerede med henblik 
på jagt. Det vurderes, at projektet ikke forringer jagt-
mulighederne.  

Vibrationer
Vindmøllerne bliver opstillet på et pladefundament. 
Skulle nærmere undersøgelser i anlægsfasen mod for-
ventning vise, at fundering er nødvendig, kan dette ske 
ved nedramning af spuns eller pæle. Der er ingen byg-
ninger i nærheden, der eventuelt ville kunne tage ska-
de af de rystelser, der vil opstå i den forbindelse, og det 
skal sikres, at § 3-områderne ikke tager skade.

6.6 Vurdering af øvrige 
miljøkonsekvenser 

Luftforurening, klima og miljø
I hovedforslaget vil projektet i sin tekniske levetid spa-
re atmosfæren for en udledning på i alt ca. 536.000 ton 
CO2, eller ca. 26.800 t/år. Det svarer til knap 2 ‰ af 
den mængde, Danmark ifølge Kyoto-aftalen har for-
pligtiget sig til årligt at spare inden år 2012. 

Projektets bidrag er i sig selv således beskedent, om 
end målbart, og vil som sådan ikke få nogen mærkbar 
indvirkning på de klimaændringer, som bliver konse-
kvensen af en fortsat emission af CO2 i uændret må-

lestok. Set i et bredere perspektiv er projektets bidrag 
dog værdifuldt og uundværligt, da den totale redukti-
on kun kan opnås gennem mange mindre bidrag. Sam-
menlagt bliver miljøet desuden sparet for en affaldspro-
duktion på knap 34.000 ton slagger og flyveaske, eller 
1.700 ton pr. år.

Grundvand
Risikoen for forurening af jord eller grundvand som 
følge af aktiviteter i anlægs-, drifts- eller nedtagnings-
fasen vil være minimal.

Naturbeskyttelse
Der vil generelt ikke være væsentlige konflikter mellem 
projektet og områdets flora og fauna. Størst opmærk-
somhed er tillagt fuglelivet på grund af et nærliggen-
de fuglebeskyttelsesområde samt en række mindre be-
skyttede § 3-områder. Det forventes ikke, at møllerne 
vil have negativ effekt på det nærliggende fuglebeskyt-
telse-, ramsar- og habitatområde Nissum Fjord eller de 
fuglearter, som udgør udpegningsgrundlaget for om-
rådet. Fugle og andre dyr er allerede i dag tilvænnede 
eksistensen af fem møller, som tages ned i forbindel-
se med opsætning af tre nye. Med fornøden hensynta-
gen under etablering af møllerne og serviceveje for-
ventes projektet heller ikke at få negative konsekven-
ser for naturområderne eller dyrelivet knyttet hertil i 
det hele taget. Det gælder såvel for ynglende dyr som 
for fugle under rast og fouragering eller under træk til 
og fra området. 

Foto 6.5  Klarvandet vandhul nær projektområdet med ek-
sisterende vindmølle i baggrunden. I mudderet i forgrun-
den står klare spor af blandt andet rådyr.
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7 Andre forhold 

7.1 0-alternativet
Ved 0-alternativet bevares de eksisterende forhold. De 
eksisterende fem vindmøller bliver stående, indtil de er 
nedslidte. Vindmøllerne har hver en kapacitet på 750 
kW, en navhøjde på 46 m og rotordiameter på 44 m, 
hvilket giver en totalhøjde på 68 m.

Vindmøllerne har syv år tilbage af deres tekniske le-
vetid på 20 år. Deres samlede kapacitet er 3,750 MW, 
og deres samlede produktion i restlevetiden er beregnet 
til 49.000 MWh, eller 7 % af, hvad de nye vindmøller 
kan producere i deres tekniske levetid. 

Det er dog muligt at vedligeholde de eksisterende 
vindmøller, så de kan producere el i endnu 10 til 15 år, 
hvilket vil medføre, at de kan levere cirka 14 % af den 
energi, som de nye vindmøller producerer. 

Da de nye møller ligeledes kan vedligeholdes ud over 
deres tekniske levetid, er det sammenligningen af den 
tekniske levetid, og dermed de 7 %, der er relevant.

Alle sammenlignende beregninger i denne rapport 
er knyttet til den tekniske levetid.

Landskabet
De eksisterende vindmøller, som nedtages ved realise-
ringen af projektet sydvest for Bækmarksbro, står ved 
Fjordsidevej vinkelret på det nye projekt. 

De fem vindmøller påvirker et mindre areal visuelt, 
idet de ikke er så høje. De opleves primært fra Møborg 
Bakkeø og fra vestkysten samt rundt om Nissum Fjord. 
Inden for nærzonen har de fra nogle vinkler et uheldigt 
samspil med de øvrige vindmøller, men det opleves ik-
ke som et væsentligt problem.  

Påvirkning af miljøet i øvrigt
Støj og skyggekast
Støjbelastningen og skyggekastet fra de eksisterende 
møller er ikke nærmere undersøgt.  

Geologi, grundvandsinteresser og 
naturbeskyttelse
Miljøpåvirkningerne knyttet til de eksisterende vind-
møller bibeholdes. Der er ikke foretaget nærmere vur-
deringer af disse møller.

Ressourcer og affald 
0-alternativet vil i alt spare miljøet for 2.500 tons slag-
ger og askeproduktion i møllernes restlevetid.

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 ca. 
800 m2 i møllernes levetid til fundament og arbejds-

areal. Der bliver nyanlagt ca. 200 m arbejdsveje, der er  
5,5 m brede, og forstærket ca. 450 m eksisterende vej. 
Vejene optager dermed et samlet areal på knap 3.600 
m2, hvoraf 1.500 m2 bliver udtaget af landbrugsdrift. 
Vendeplads, der benyttes alene i forbindelse med op-
førelsen, bliver reetableret. 

I alt bliver der i møllernes levetid udtaget omkring 
4.000 m2 - eller 0,4 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 lufthavne eller flyvepladser i nærheden 
af projektområdet. Nærmeste flyveplads ligger syd for 
Lemvig, ca 14 km borte. Statens Luftfartsvæsen, SLV, 
kræver efter høring med forsvaret, at møllerne ved 
Bækmarksbro Sydvest lysmæssigt markeres på føl-
gende vis:
* Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast 
 rødt lys på minimum 10 candela.
* Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet.
* Lysmarkeringen skal placeres øverst på generator- 
 huset, nacellen, og lyset skal altid, uanset møllevin-
 gernes placering, være synligt 360 grader i et vand-
 ret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning af to 
 lamper på møllen. Reference /1/

Ti candela svarer til styrken i en 9 Watt pære, og ly-
set kan være skærmet under vandret.  

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 deres 
respektive signaler. Ingen af de kontaktede operatører 
har haft indvendinger mod projektet. 

Foto 7.1  Fem eksisterende møller ved Fjordsidevej.
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7.5 Ledningsanlæg
En 60 kV luftledning passerer godt 200 m øst om pro-
jektområdet. Idet afstanden er over vindmøllernes total-
højde på 140 m vurderes det, at det ikke giver problemer. 

Der er ikke andre ledningsanlæg i nærheden af pro-
jektområdet.

7.6 Socioøkonomiske forhold
Projektet vil ikke have negative socioøkonomiske ef-
fekter. Det gælder eksempelvis for turisme, fritidsin-
teresser, råstofindvinding, landbrugsmæssige interes-
ser, jagt eller fiskeri.

Eventuelle værditab på ejendomme er ikke et socio-
økonomisk forhold, og bliver ikke behandlet i en VVM-
redegørelse og miljørapport, men henhører under lov 
nr. 1392 af 27. december 2008, Lov om fremme af ved-
varende energi.

7.7 Manglende viden
Der er ikke foretaget aktuelle optællinger af fugle i for-
bindelse med VVM-arbejdet, ligesom § 3-biotoperne 
ikke er undersøgt.

Derudover er der ikke kendskab til forhold, hvorom 
der er manglende viden. De økonomiske forhold vedrø-
rer ikke VVM-redegørelsen og miljørapporten.
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8 Sundhed og overvågning

8.1 Påvirkning af sundheden
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og 
indirekte af en række grunde. Blandt de umiddelbart 
indlysende finder man:

- Reduktion af emissioner fra kraftværker
- Støjpåvirkning
- Skyggekast ved naboboliger

Reduktion af emissioner
Vindmøllerne vil årligt reducere udledningen af CO2 med 
en mængde, der svarer til knap to promille af Danmarks 
Kyoto-forpligtigelse. Dertil kommer en reduktion af ud-
ledning af bl.a. svovl- og kvælstofoxider fra kraftværker-
ne. Udledningerne fra kraftværkerne 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 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.

Vindenergien kan således nedsætte disse negative 
sundhedseffekter, og for det enkelte menneske kan det 
betyde mindre sygdom og bedre miljø, og dermed en 
bedre tilværelse, mens det samfundsøkonomisk kan 
nedsætte miljø- og sundhedsomkostningerne ved ener-
giproduktionen.

Forskellige undersøgelser af de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved forskellige energiproduktioner har 
også sat en værdi på disse miljø- og sundhedsomkost-
ninger, de såkaldte eksterne omkostninger. Reference /1/ 

Det drejer sig om udgifter forbundet med for eksem-
pel drivhuseffekt - eksempelvis tørke, oversvømmelser 
og stormskader - og med syreregn, smog, arbejds- og 
sundhedsskader.

EU har i forskningsprojektet „ExternE – Externali-
ties of Energy‟ beregnet de eksterne omkostning ved 
elektricitet produceret på forskellige måder i de enkel-
te 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 
sygdomsvirkningen til 2,24 eurocent, eller 17 øre per 
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 – 05. Højst for Vestforbrændin-
gen og lavest for Amagerværket.

Omkostningerne er stadig uden giftvirkningen af 
tungmetalforureningen og uden CO2-omkostningen. 
Sidstnævnte sætter Energistyrelsen til cirka 7 øre pr. 
kWh ved en CO2-kvotepris på 150 kr pr. ton. Referen-
ce /5/

Støjpåvirkning
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 sundhedsskadelige virkninger på mennesker 
og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige 

helbredsproblemer. En støjpåvirkning på 65 dB(A) er 
anset for et kritisk niveau. Reference /6/

Derfor er der i Danmark vejledende grænseværdier 
for hvor meget støj, der må være fra industri og andre 
tekniske anlæg. Den vejledende grænseværdi for støj 
fra virksomheder målt udendørs varierer over ugen og 
over døgnet fra 45 dB(A) til 35 dB(A) i områder med 
åben og lav boligbebyggelse, som eksempelvis villa-
kvarterer. Lavest om natten, da man er mere følsom 
for lyd, når man skal sove. Reference /7/

Natnedsættelsen gælder ikke for vindmøller, da de-
res produktion ikke kan følge en bestemt døgnrytme. 

For vindmøller er der derimod ved lov fastsat et mak-
simalt støjniveau på 39 dB(A) i boligområder, og 44 

Figur 8.1 Støjtyper og grænseværdier
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dB(A) ved enkeltboliger i det åbne land ved en vind-
hastighed på 8 m/s.

Der er i kapitel 1 nærmere redegjort for støjregler-
ne for vindmøller, og støjniveauet ved naboboligerne 
er beregnet i kapitel 5. Ingen naboboliger udsættes for 
mere end 41,5  dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 
44,0 dB(A) ved 8 m/s, ifølge beregningerne.

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboliger 
betyder, at der kan være en støj, der svarer til lidt min-
dre end sagte tale udendørs. Støjen kan dog være ge-
nerende for nogle mennesker, der er meget følsomme 
for støj. Støjen vil komme som et sus, der for møllerne 
ved Bækmarksbro Sydvest bliver gentaget mellem hvert 
andet og hvert sekund afhængig af vindstyrken. Mono-
tonien vil være en del af problemet ved påvirkningen. 

 Støjen vil næppe kunne skelnes fra baggrundsstø-
jen fra bevoksning og bebyggelse med en vindhastig-
hed over 8 – 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind.

Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer støj-
emissionen sig - eller falder - for pitch-regulerede møl-
ler, som der er tale om ved Bækmarksbro Sydvest.

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 flader, eksempelvis jorden.

Skyggekastets omfang afhænger af, hvor solen står på 
himlen, om det blæser og hvorfra, af antallet af vindmøller 
i en gruppe og deres placering i forhold til naboboligerne, 
samt af de topografiske forhold og møllens rotordiameter.

Der kan være en øget oplevelse af stress, hvis skyg-
gekastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede.
Derfor er det vejledende anbefalet, at naboer ikke ud-
sættes for mere end 10 timers skyggekast årligt, men 
der er ikke foretaget danske undersøgelser, der viser 
en evidens for den øgede stress og heller ikke for øget 
sygelighed ved beboelse i nærheden af vindmøller så 
længe afstandskravene er opfyldt.

I kapitel 5 er der redegjort for, hvor meget vindmøl-
lerne ved Bækmarksbro Sydvest vil kaste skygger ved 
naboer fra de roterende vinger. Ved den nabo, der er 
mest udsat, drejer det sig teoretisk om 25 timer om året 
på udendørs opholdsareal.

For at begrænse skyggekastet, kan man stoppe vind-
møllen i det tidsrum, det foregår.

Lemvig Kommune vil med henvisning til Kommune-
plan 2009 – 2021 kræve, at programmet bliver installeret i 
de relevante møller. Ingen nabobeboelse vil derfor i prak-
sis modtage mere end ti timers reel skyggekast om året.

8.2 Overvågning
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet betingelse om af-
værgning af skyggekast. Endvidere kan der være stil-
let 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 bliver overholdt. Klage fra na-
boer medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålæg-
ge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling 
eller måling af skyggekastet, hvis miljøtilsynet vurde-
rer, at der er grundlag for klagen. Kommunen kan her-
efter om fornødent pålægge ejeren at dæmpe støjen el-
ler stoppe møllen, hvis kravene i Støjbekendtgørelsen 
eller VVM-tilladelsen ikke er overholdt.

Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan for 
overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkravene. 
Heri kan både indgå måling ved idriftsættelse og må-
linger ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt.  

Vindmøllens drift overvåger operatøren elektronisk 
for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske problemer. 
Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågnings-
program, som registrerer alle fejl og om fornødent stop-
per møllen. Forandringer i vindmøllens støjniveau og 
udseende vil sammen med andre uønskede miljøpåvirk-
ninger fra møllen stort set altid være en konsekvens af 
tekniske problemer i møllen.
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9.2 Anvendte forkortelser og begreber
bl.a., blandt andet
ca., cirka
CO2, kuldioxid, kultveilte
dB og dB(A), decibel, anvendes i akustikken om den menneskelige hørelse. A refererer 
til en frekvensmæssig vægtning, der modsvarer den menneskelige hørelse
DOFbasen, Dansk Ornitologisk Forenings database over fugleobservationer 
DMU, Danmarks Miljøundersøgelser
emission, udledning, modsat immission, se dette
estimeret, anslået
EU, Den Europæiske Union, et internationalt politisk og økonomisk samarbejde   
mellem 27 europæiske stater
fauna, dyreliv
f.eks., for eksempel 
flora, planteliv
fouragere, lede efter føde, æde
fuglebeskyttelsesområde, område, hvor bestemte fugle er beskyttet
g, gram, enhed for masse
gulliste, Miljøstyrelsens liste over danske planter og dyr i tilbagegeang
habitatdirektiv, EF-retsregel (EU-retsregel) om levested for planter og dyr
habitatområde, store områder med beskyttelse af naturtyper, eksempelvis hede, be-
stemte planter og dyr 
hektar, 100 gange 100 meter, flademål
Hz, hertz, bølgefrekvens, svingning per sekund
immission, brugt som koncentrationsangivelse for en forureningskomponent i 
omgivelserne. Modsat emission. I denne rapport brugt i forbindelse med ”modta-
get støj hos naboer”
Kbh., København
km, kilometer, 1000 meter, længdemål
kV, kilovolt,  (græsk: kilo-), 1000 volt
kW, kilowatt, 1000 watt. Watt er en måleenhed for effekt
kWh, kilowatt-time, 1000 watt i en time. Enheden bruges ved beregning af elforbrug.
kg, kilogram, 1000 gram, mål for masse (i daglig tale mål for vægt)
LBK, lovbekendtgørelse
Lemvig kommune, det geografiske område, til forskel fra Lemvig Kommune, den or-
ganisatoriske og juridiske enhed.
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brugbar som et instrument i beskyttelsen af de allermest truede arter
SO2, svovldioxid
spektakulære, opsigtsvækkende
statistisk signifikant, en vis procendel sandsynlighed - eksempelvis 95 % - for, at et 
resultat ikke er fremkommet ved en tilfældighed, at en hypotese er rigtig 
t, ton eller tons, 1 ton er 1000 kg
topografi, landskabets form, placeringen af naturlige og kunstige landemærker i
området, som f.eks. skrænter, vandløb, byer. Et tilsvarende ord er terræn
t/år, ton per år
VVM, vurdering af virkning på miljøet
§, paragraf
§ 3-område, refererer til Naturbeskyttelseslovens § 3 
0-alternativ, nul-alternativ, fortsættelse af eksisterende forhold
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