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Forord
Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om 
opstilling af seks vindmøller ved Hevring Ådal. Om-
rådet er i kommuneplanen udlagt til vindmølleområ-
de nr. 6 Hevring Ådal, hvor der kan opstilles maksi-
malt seks vindmøller med maksimal totalhøjde på op 
til 150 meter.

For vindmøller over 80 meter totalhøjde skal der ud-
arbejdes en VVM-redegørelse. Redegørelsen skal på-
vise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indi-

vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kultur-
arv samt samspillet mellem disse faktorer. Norddjurs 

Kommune er ansvarlig for, at denne VVM-redegørel-
se bliver udarbejdet. 

VVM er en forkortelse af vurdering af virkning på 
miljøet. Dette hæfte udgør VVM-redegørelsen for de 
nye vindmøller ved Hevring Ådal.

Norddjurs Kommune har afholdt en foroffentligheds-
fase fra den 18. januar til den 15. februar 2012. 

VVM-redegørelsen er udvidet, så den endvidere ud-
gør en miljørapport, der opfylder lovgivningen om mil-
jøvurdering af planer og programmer. Miljørapporten 
skal - ud over de emner som behandles i VVM-redegø-
relsen - gøre rede for påvirkningen af menneskers sund-
hed, samt hvorledes kommunen overvåger, at hensynet 
til miljøet bliver varetaget.

Den kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport 
bliver ledsaget af et ikke teknisk resumé, hvori miljø-
vurderingens væsentligste pointer er gengivet. Det ik-

ke tekniske resumé er ligeledes indsat som bilag til lo-
kalplanen, som offentliggøres samtidig med forslaget 
til kommuneplantillæg for vindmølleområdet.

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

Denne VVM beskriver, hvorvidt landskabet og mil-
jøet i øvrigt taber eller vinder ved at opstille de seks 
vindmøller. Desuden bliver konsekvenserne ved ik-
ke at gennemføre projektet - det såkaldte 0-alternativ 
- beskrevet.

Norddjurs Kommune har endvidere udarbejdet et 
forslag til kommuneplantillæg, som denne VVM-re-
degørelse og miljørapport knytter sig til. Sluttelig har 
Norddjurs Kommune udarbejdet et forslag til lokalplan.

Visualisering af projektet set fra Hejbæk Bro. De seks nye vindmøller i midten af billedet. De fem vindmøller til venstre i billedet er de eksisterende vindmøller ved Ørsted Kær.
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Kort 1.1 Vindmøllernes placering

Projektområde

0-alternativet
Ved 0-alternativet vil vindmøllerne ikke blive opstil-
let. Nul-alternativet er nærmere omtalt i kapitel 7, an-
dre forhold.

1.2 Fokusområder
Projektet rejser følgende overordnede problemstillinger.

Visuel påvirkning af landskabet
Nærmeste byer og landsbyer

vindmølleområdet. I denne VVM-redegørelse er det 
undersøgt, om disse bysamfund vil blive påvirket af de 
planlagte vindmøller. De bysamfund, som ligger tæt-
test ved vindmølleområdet, er Hevring, Lystrup, Gje-

1 Indledning
Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om til-
ladelse til at opføre seks vindmøller ved Hevring Ådal. 

Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er i 
Kommuneplan 2009 – 2021 udlagt til vindmølleområ-
de nr. 6, Hevring Ådal, hvor der kan opstilles op til seks 
vindmøller med en maksimal totalhøjde på 150 meter.

Forud for planlægningsprocessen har Norddjurs 
Kommune foretaget en indledende offentlig høring 
fra den 18. januar til den 15 februar 2012.

1.1 Projektforslag
Hovedforslaget 
VVM-redegørelsen og Miljørapporten beskriver og vur-
derer et hovedforslag med i alt seks vindmøller opstil-

Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre lokale elementer

Menneske 112 meter rotor
navhøjde 94 meter

3 MW 

Landsbykirke 120 meter rotor
navhøjde 90 meter 

3,6 MW

Eksisterende 750 kW mølle ved 
Ørsted Kær, 48,2 meter rotor 

navhøjde 45 meter

let i et bueslag, der strækker sig fra nordøst til sydvest.
De seks vindmøller er af samme type og udseende med 
en rotordiameter på 112 eller 113 meter og en navhøjde 
på 94,0 eller 92,5 meter, som tilsammen giver en total-
højde på knap 150 meter. 

At totalhøjden til øverste vingespids er knap 150 me-
ter skyldes, at rotoren er skråtstillet.

 Vindmøllerne har hver især en kapacitet på 3,0 MW, 
og den samlede kapacitet er således 18,0 MW.

Alternativer
I alternativet opstilles ligeledes seks ens vindmøller. 
Vindmøllerne opstilles på samme placeringer som i 
hovedforslaget.

De seks vindmøller er af samme type og udseen-
de med en rotordiameter på 120 meter og en navhøj-
de på 90 meter, som tilsammen giver en totalhøjde på 
knap 150 meter. 

Vindmøllerne i alternativet har hver især en kapacitet 
på 3,6 MW, og den samlede kapacitet er således 21,6 MW.
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sing, Sorvad, Allestrup, Tøjstrup, Tårup, Vivild, Al-
lingåbro og Ørsted. Alle bysamfund er undersøgt ved 
besigtigelse, og såfremt det er vurderet, at vindmøl-
lerne vil være synlige, er der udarbejdet visualiserin-
ger fra disse byer.   

Landskab
Vindmøller, der er 150 meter høje, er synlige på lang 
afstand og vil nogle steder være visuelt dominerende 
tekniske elementer i landskabet. For projektet ved Hev-
ring Ådal skal den visuelle påvirkning af det nærliggen-
de landskab vurderes, ligesom det skal vurderes, hvor-
ledes vindmøllerne påvirker oplevelsen af landskabet 
fra udsigtspunkter, rekreative områder, herunder Hev-
ring Ådal, Sorvad og Hevring Hede.

Kirker
Inden for 4,5 kilometer fra vindmølleområdet ligger 
Vivild, Gjesing, Allingåbro/Vejlby og Ørsted kirker. 
VVM-redegørelsen vurderer, hvorledes vindmøller-
ne påvirker oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet. 
Endvidere vurderer rapporten, hvorledes udsynet fra 
kirkerne bliver påvirket.

Andre vindmøller
Inden for en afstand på 4,5 kilometer er der grupper 
med mellemstore vindmøller ved Ørsted Kær, Lystrup 
og Stenbakke.

I kapitel 4 bliver det vurderet, hvorledes vindmøl-
ler opleves sammen, og om der er et uheldigt visuelt 
samspil mellem de nye og de eksisterende vindmøller.

Støj og skyggekast ved naboboliger
Inden for en afstand af en kilometer fra de nye vind-
møller ligger der ni beboelser i det åbne land.

Rapporten skal vurdere den samlede påvirkning af 
vindmøllerne ved naboboligerne - såvel fra støj og skyg-
gekast, som visuelt.

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 miljø-
rapporten. Indgår desuden i forslag til kommuneplan-
tillæg og lokalplan for vindmøller ved Hevring Ådal.

Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nær-
mere for projektet og for de aktiviteter, der er forbun-
det med anlægsarbejderne, opstilling af vindmøller-
ne, aktiviteter i driftsfasen samt arbejder i forbindel-
se med nedtagning af vindmøllerne og reetablering af 
vindmølleområdet.

Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, indeholder 
en deltaljeret landskabsanalyse og en vurdering af de 
planlagte vindmøllers påvirkning af landskabet. Ka-
pitlet indeholder blandt andet visualiseringer, hvor de 
planlagte vindmøller er indarbejdet i fotos af de eksi-
sterende forhold.

Femte kapitel, Miljøkonsekvenser ved naboer, ana-
lyserer konsekvenserne ved naboboligerne i form af vi-

Sjette kapitel, Øvrige miljøkonsekvenser, redegør for 

samt forbrug af ressourcer.
Syvende kapitel, Andre forhold, redegør for 0-alter-

nativet, ledningsanlæg og telesignaler samt socioøko-
nomiske konsekvenser af projektet.

Ottende kapitel, Sundhed og overvågning, redegør 
for, hvorledes projektet påvirker helbredet, og hvorle-
des det sikres, at miljøkrav til vindmøllerne bliver op-
fyldt i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen.

Niende kapitel, Henvisninger, indeholder en oversigt 

forkortelser og begreber, en referenceliste og henvis-
ning til yderligere litteratur.

1.4 Lovgivning
En række love og bekendtgørelser kan have betydning 
for opstilling af vindmøller. I afsnit 1.4 gennemgås de 
love, der er relevante i forhold til vindmølleprojektet 
ved Hevring Ådal. 

Vindmøllecirkulæret
I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet cirkulære 
om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling 
af vindmøller. Cirkulæret blev kendt som vindmøllecir-

af 22. maj 2009 som konsekvens af strukturreformen 
og de store vindmøller, der er aktuelle i dag. Vindmøl-
lecirkulæret pålægger kommunerne at tage omfattende 
hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte vind-
ressourcen, men også til naboboliger, natur, landskab, 
kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interes-
ser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vindmøller 

kommuneplan. I Kommuneplan 2009-2021 for Nord-
djurs Kommune er der udpeget en række vindmølleom-
råder, herunder vindmølleområdet ved Hevring Ådal.

Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til 
kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til om-
givelserne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstil-

-
talhøjde målt fra ydersiden af vindmøllens tårn til nær-
meste mur eller hushjørne ved naboboligen. 

Totalhøjden på de ansøgte vindmøller er knap 150 
meter, og det medfører en mindsteafstand på 600 me-
ter til nærmeste nabobolig. Kravet er opfyldt for al-
le naboboliger. Nærmeste nabobolig ligger sydøst for 
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vindmøllerne i en afstand af 737 meter. Se kort 5.1, ta-
bel 5.1 og tabel 5.2.

Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere bestem-
melser og vejledninger for blandt andet størrelsesfor-
holdet mellem navhøjde og rotordiameter samt afstan-
den mellem vindmøllegrupper. I vejledningen er det til-
rådet, at vindmøllens harmoniforhold vurderes i hvert 
projekt ud fra de lokale forhold. Som udgangspunkt vil 
et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,35 mellem navhøjden 
og rotordiameteren give den mest harmoniske vind-
mølle. De planlagte vindmøller ved Hevring Ådal har 
en navhøjde på 94,0 eller 92,5 meter og en rotordiame-
ter på 112 eller 113 meter, hvilket svarer til et forhold 
på 1:1,19 eller 1:1,22. I alternativet, hvor vindmøller-
ne har en navhøjde på 90 meter og en rotordiameter på 
120 meter, svarer det til et harmoniforhold på 1:1,33. 

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. I kapitel 4 er det samlede udtryk fra 
vindmøller inden for 4,5 km, svarende til 30 gange to-
talhøjden, vurderet.

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

Det åbne land
Ifølge Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller må støj-
belastningen fra vindmøller i det mest støjbelastede 
punkt ved udendørs opholdsareal ved nabobolig i det 
åbne land ikke overstige 44 dB(A) ved en vindstyrke på 
8 m/s og 42 dB(A) ved en vindstyrke på 6 m/s. Det mest 
støjbelastede punkt kan ligge op til 15 meter fra boligen.

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

Støjfølsomme arealer
Bekendtgørelsen forstår støjfølsomme arealer som om-
råder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanved-
tægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- cam-
ping- eller kolonihaveformål, eller områder, som er ud-
lagt i lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom rekre-
ativ aktivitet.  I sådanne områder må der i det mest støj-
belastede punkt maksimalt være en støjbelastning fra 
vindmøller på 39 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 
37 dB(A) ved 6 m/s. Til sammenligning vil den naturli-
ge baggrundsstøj, der er forårsaget af vindstøj i bevoks-
ning og bygninger, normalt ligge på 45 – 50 dB(A) ved 
vindstyrker på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind. 

Der er i forbindelse med planlægningsarbejdet ikke 
lokaliseret støjfølsomme områder i nærheden af vind-
mølleområdet, udover de nærmeste landsbyer.

Lavfrekvent støj
22. december 2011 trådte en grænse for lavfrekvent støj 
fra vindmøller i kraft. Kravet til vindmøllerne hele døg-
net bliver på niveau med det skrappeste krav til indu-
strien, natniveauet på 20 dB. Lavfrekvent støj er støj i 
frekvensområdet fra 10 til 160 Hz. Se kapitel 5 for en 
nærmere vurdering.

Støjberegning før vindmøllerne bliver anlagt
Når man efter kommunalbestyrelsens endelige god-
kendelse af lokalplaner for vindmøller ønsker at opfø-
re nye vindmøller eller ændre eksisterende vindmøl-
ler, skal man indsende en anmeldelse til kommunen. 
Anmeldelsen skal blandt andet indeholde en rapport 
med godkendte målinger af støjudsendelsen fra et el-

På baggrund af de godkendte målinger skal der fore-

ligge en beregning af støjen ved naboboliger til det an-
søgte projekt. For prototyper skal der foreligge målin-
ger af vindmøllens kildestøj og beregninger over støj-
belastningen ved naboboligerne, der kan sandsynliggø-
re, at vindmøllen vil kunne overholde støjgrænserne.

Kommunen kan kræve, at der bliver foretaget en støj-
måling efter idriftsættelse af vindmøllerne for at sik-
re, at lovens krav bliver overholdt. Målingen vil skul-
le foretages ved vindhastighederne 5,5 – 6,5 m/s og 
7,5 – 8,5 m/s.

Naturbeskyttelse
International naturbeskyttelse
Natura 2000 er EU’s overordnede direktiver til beskyt-
telse af naturen. Udgangspunktet for Natura 2000 er, 
at medlemslandene skal opretholde en såkaldt gunstig 
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der ligger 
til grund for udpegningen af områderne.

Det følger heraf, at aktiviteter, der påvirker beva-
ringsstatus for disse arter og naturtyper negativt, som 
hovedregel ikke kan tillades. Natura 2000 omfatter 
EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og 
ramsarområder. Vindmølleområdet ved Hevring Ådal 
ligger cirka to kilometer fra de nærmeste fuglebeskyt-
telsesområder. Det drejer sig om havområdet nord for 
Djursland og dele af Randers Fjord.

VVM-redegørelsens kapitel 6, Øvrige miljøkonse-
kvenser, omfatter en undersøgelse af vindmøllernes 
betydning for de beskyttede arter og arealer, som lig-
ger til grund for udpegningen.

EF-Habitatområder
Medlemslandene skal i henhold til habitatdirektivets ar-
tikel 12 indføre en streng beskyttelse af en række dyre- 
og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af 
de udpegede habitatområder eller udenfor. Disse arter 
fremgår af direktivets bilag IV. For dyrearter, som frem-
går af direktivets bilag IV, forbydes blandt andet beska-
digelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. 

6



VVM-redegørelsens kapitel 6, Øvrige miljøkonse-
kvenser, omfatter en undersøgelse af vindmøllernes 
betydning for de beskyttede arter og arealer, som lig-
ger til grund for udpegningen.

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

§ 3-områder
Paragraf 3 i Naturbeskyttelsesloven omfatter generel-
le beskyttelsesbestemmelser for beskyttede naturty-
per, herunder søer, vandløb, heder, moser, strand enge, 
strandsumpe, ferske enge, overdrev med videre. Jævn-
før Naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages æn-
dringer i tilstanden af ovenstående naturtyper. 

I projektområdet ligger kun meget få områder om-
fattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. I VVM-redegø-
relsens kapitel 6, Øvrige miljøpåvirkninger, er projek-
tets indvirkning på disse områder og eventuelle afvær-
geforanstaltninger analyseret og vurderet. 

Fortidsminder
Paragraf 18 i Naturbeskyttelsesloven indeholder bestem-
melser for arealerne omkring fortidsminder, som er be-
skyttet efter bestemmelserne i Museumsloven. Er et for-
tidsminde fredet efter Museumsloven, må der ikke fore-
tages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 me-
ter fra fortidsmindet. Der er ikke registreret nogen fre-
dede fortidsminder tæt på eller i selve projektområdet.

Beskyttelseslinjer
Naturbeskyttelsesloven fastsætter bygge- og beskyt-
telseslinjer for at friholde de nærmeste omgivelser om-

kring skove, søer, åer, fortidsminder og kirker for be-
byggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb. 
Linjerne har forskellig udstrækning og indhold.

Nedenfor er omtalt de bygge- og beskyttelseslinjer, 
der er relevante for projektet ved Hevring Ådal.

Åbeskyttelseslinje 
Naturbeskyttelsesloven fastsætter i § 16 bestemmel-
ser for åbeskyttelseslinjer. Åbeskyttelseslinjen ligger 
fra vandløbets øverste kant og 150 meter ud fra beg-
ge kanter. Inden for linjen er der forbud mod at placere 
bebyggelse som for eksempel bygninger, skure, cam-
pingvogne, master og vindmøller samt forbud mod ny 
beplantning eller terrænændringer. 

Kommunalbestyrelsen kan ifølge § 65, stk 2 gøre 
undtagelse for bestemmelsen i § 16. 

I den midterste del af projektområdet er der udlagt 
en åbeskyttelseslinje omkring Hevring Å. Vindmøller-
ne placeres uden for åbeskyttelseslinjen, men opstillin-
gen af en af vindmøllerne vil give vingeoverslag i for-
hold til åbeskyttelseslinjen. Norddjurs Kommune vur-
derer, at overslaget ikke kræver dispensation fra åbe-
skyttelseslinjen. 

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

Arkæologisk undersøgelse
Paragraf 25 i Museumsloven indeholder bestemmelser 
for bygherrer, som påregner at igangsætte jordarbejder. 
De kan anmode vedkommende kulturhistoriske muse-

um om en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det 
arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risi-
ko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Såfremt 
museet vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal sa-
gen forelægges kulturministeren. Udtalelsen skal end-
videre tilkendegive, om det vil være nødvendigt at gen-
nemføre en arkæologisk undersøgelse.

Der er i forbindelse med denne VVM-redegørelse ret-
tet henvendelse til Museum Østjylland om en udtalelse 
vedrørende opstilling af vindmøller ved Hevring Ådal.

Sten- og jorddiger
Paragraf 29 i Museumsloven omfatter bestemmelser for 
sten- og jorddiger. Der må ikke foretages ændring i til-
standen af registrerede sten- og jorddiger. 

-
-

umsloven. Der skal ved opstilling af vindmøllerne og 
etablering af tilkørselsveje m.m. drages omsorg for, at 
de pågældende diger ikke bliver beskadiget.

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

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

Samtidig er det fastsat i Bekendtgørelse nr. 1510 af 
15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af 
lov om planlægning, at der ved planlægning for vind-
møller med en totalhøjde over 80 meter eller for mere 
end tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en rede-
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gørelse, der indeholder en vurdering af projektets virk-
ning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. VVM-
redegørelsen belyser projektets væsentlige miljømæs-
sige konsekvenser og mulige gener for mennesker, na-
tur og landskab og har det dobbelte formål at give of-
fentligheden mulighed for at vurdere det konkrete pro-
jekt samt forbedre kommunalbestyrelsens beslutnings-
grundlag, 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-

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 om miljøvurdering af planer og programmer 
være vurderet i en miljørapport.

I henhold til loven har der været foretaget en høring 
-

sen, Luftfartshuset er blevet hørt. Luftfartshusets krav 
til lysafmærkning af møllerne behandles i VVM-rap-
porten i kapitel 7.

For at være fyldestgørende skal miljørapporten be-
handle "sundhed" og "overvågning af miljøkravene" 

foruden de emner, som VVM-redegørelsen indehol-
der en vurdering af. Dette hæfte udgør både en VVM-
redegørelse og en miljørapport. Sundhed og overvåg-
ning er behandlet i kapitel 8.

Efter endelig vedtagelse af lokalplan og kommune-
plantillæg for vindmøllerne ved Hevring Ådal vil Nord-
djurs Kommune udarbejde en sammenfattende redegø-
relse for offentlighedens ønsker og krav, som de blev 
fremsat i de offentlige høringer. Den sammenfattende 
redegørelse vil ligeledes vise konsekvenserne af offent-
lighedens ønsker og krav. Endelig vil redegørelse oply-
se miljøvurderingens konsekvenser for planens endeli-
ge udformning. Endvidere vil kommunen udarbejde en 
overvågningsplan, så det sikres, at de miljøkrav, som 
stilles i VVM-tilladelsen, bliver overholdt.

Lov om fremme af vedvarende energi
Lov om fremme af vedvarende energi har som mål at 
fremme produktionen af vedvarende energi med hen-
blik på at nedbringe afhængigheden af fossile brænd-
stoffer, sikre forsyningssikkerheden og reducere ud-
slippet af CO2 og andre drivhusgasser. Loven har in-
gen bestemmelser med krav til eller konsekvenser for 
udarbejdelse af VVM-redegørelser eller miljøvurde-

opsætning af vindmøller, idet de skal fremme accep-
ten af vindmøller i lokalbefolkningen.

1. Værditabsordningen pålægger vindmølleopstille-
ren at betale for værditab på ejendomme forårsaget 
af opførelsen af vindmøllerne. Mener en ejendoms-
besidder at få værditab, kan ejeren søge værditabet 
betalt af vindmølleopstilleren. 
Ansøgning sendes til Energinet.dk, der efter kom-
munens endelige vedtagelse af planerne er sekretariat 
for en kommission, som vurderer værditabet. Kom-
missionen besigtiger forholdene ved ansøgerboliger-
ne, og vurderer værditabets omfang ud fra en ana-
lyse af påvirkningen fra vindmøllerne ved den en-
kelte ejendom.

Ejeren af vindmøllerne er pligtig til at afholde et mø-
-

bet af den offentlige høring af planerne, som normalt 
varer otte uger. Ejere af fast ejendom inden for en 
afstand af seks gange totalhøjden fra vindmøllerne 
kan gratis få vurderet eventuelt værditab, mens eje-
re i større afstand skal betale 4.000 kr for at få vur-
deret eventuelt værditab.
2. Køberetsordningen giver fastboende myndige per-
soner bosat inden for en afstand af 4,5 kilometer fra 
vindmøllerne, uanset bopælskommune, ret til at kø-
be andele i vindmøllerne. Vindmølleopstilleren har 
pligt til at udbyde 20 % af produktionen i andele. 
Andelsprisen må kun indeholde de forholdsmæssi-
ge anlægsudgifter, så andelsprisen for opstilleren og 
andelshaverne er forholdsmæssigt ens. Bliver alle 20 
% andele ikke solgt, kan de udbydes i hele den kom-
mune, hvor vindmøllerne ønskes rejst.
Vindmølleopstilleren har pligt til at udarbejde et ud-
budsmateriale for vindmølleandelene. Energinet.dk 
skal vurdere og godkende materialet.
Vindmølleopstilleren er endvidere forpligtiget til ty-
deligt at annoncere udbud af vindmølleandelene. An-

-
sten for køb af andele udløber. Køberetsordningen 
gælder dog ikke forsøgsmøller.
3. Grøn ordning fastlægger, at der for hver opført 
MW kapacitet på vindmøller i en kommune henlæg-
ges 88.000 kr i en pulje for den pågældende kommu-
ne. Ved Hevring Ådal drejer det sig om 18 MW i ho-
vedforslaget, i alt 1.584.000 kr. I alternativet drejer 
det sig om 21,6 MW, i alt 1.900.800 kr. Puljen admi-
nistreres af Energinet.dk. 
På baggrund af ansøgning kan Energinet.dk give til-
sagn om tilskud til udgifter, som kommunalbestyrel-
sen afholder til 1) anlægsarbejder til styrkelse af land-
skabelige og rekreative værdier i kommunen og 2) 
kulturelle og informative aktiviteter i lokale forenin-
ger m.v. med henblik på at fremme accepten af ud-
nyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. 
4. Garantiordning giver vindmøllelaug med mindst 
10 medlemmer en lånegaranti på 500.000 kr.
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Kort 1.2 Kommuneplan 2009-2021

Reference /1/

Skovrejsning  1 kilometer

Særlig landskabelig interesse

Særlig geologisk interesse

1.5 Planlægning
Kommuneplan 2009-2021
Planlægning i det åbne land og herunder vindmølle-
planlægningen for vindmøller med totalhøjde under 
150 meter varetages af kommunerne.

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

Landskabelige interesser
Vindmølleområdet ligger 0,5 – 1 kilometer fra et om-
råde, som i Kommuneplan 2009 er udpeget som et om-
råde af særlig geologisk interesse. Landskabet afspej-
ler i særlig grad fjordområdets dannelseshistorie ef-
ter sidste istid og har i den henseende stor oplevelses-
mæssig værdi.

Ligeledes ligger den nordlige del af vindmølleområ-
det cirka 0,5 kilometer fra et område, som er udpeget 
som et område af særlig landskabelig interesse.

Områderne og vindmøllernes eventuelle påvirkning 
beskrives i kapitel 4.

Kulturhistoriske værdier
I Kommuneplan 2009-2020 for Norddjurs Kommune 
er der udpeget en række kulturhistoriske værdier, her-
under kirkeindsigtsområder omkring kirker og beva-
ringsværdige kulturmiljøer.

-
re kilometer fra vindmølleområdet, nær Gejsing og Lø-
venholm Skov. Det er vurderet, at opstilling af vindmøl-
ler ved Hevring Ådal ikke vil påvirke de udpegede kul-
turmiljøer.

I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens 
status og oplevelsen af kirken fra det åbne land respek-
teres. Byggeri, anlæg og andre indgreb skal placeres og 
udformes på en måde, der ikke slører eller forringer 
oplevelsen af kirken og dens umiddelbare omgivelser. 

Bevaringsværdige kulturmiljøer

Projektområde

Kirkeindsigtsområde
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Der er i kommuneplanen for Norddjurs Kommune 
udpeget kirkeindsigtsområder ved Vivild, Gjesing, Al-
lingåbro/Vejlby og Ørsted kirker, der alle ligger i vind-
mølleområdets nærzone.

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

Skovrejsningsområde
I kommuneplan 2009-2021 for Norddjurs Kommune 
er der udpeget områder, hvor skovtilplantning ønskes 
fremmet. Den nordlige del af vindmølleområdet ved 
Hevring Ådal er udpeget som skovrejsningsområde. 
Opstilling af vindmøller ved Hevring Ådal er dog ik-
ke i modstrid med det udpegede skovrejsningsområde 
og en eventuel skovrejsning i dette område er vurde-
ret ikke at have nogen negativ virkning på vindmøller-
nes el-produktion.  

Vindmøller
Området ved Hevring Ådal er i Norddjurs Kommu-
nes Vindmølleplan udlagt til vindmølleområde nr. 6 
til vindmøller op til 150 meter. Vindmølleplanen inde-
holder, udover en række generelle retningslinjer, også 
rammer for det enkelte vindmølleområde, som blandt 
andet sætter bestemmelser for hvor mange og hvor hø-
je vindmøller, der må opsættes.

For at gennemføre det VVM-pligtige projekt ved 
Hevring Ådal skal der udarbejdes et kommuneplantil-
læg, som i henhold til vindmøllecirkulæret blandt an-
det fastlægger bestemmelser for vindmøllernes forven-
tede maksimale antal og størrelse samt den afstand, der 
skal være mellem vindmøllerne af hensyn til en effek-
tiv 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. 

Reference /1/

Kort 1.3 Eksisterende kommuneplanrammer

 1 kilometerOffentlige formål

Boligområde

Projektområde
Blandet bolig og erhverv
Erhvervsområde

Centerområde
Sommerhusområde

Tekniske anlæg
Landområde
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For vindmølleområde nr. 6 ved Hevring Ådal er der 
i Vindmølleplanen følgende eksisterende retningslin-
jer for områdets anvendelse:

-
drer, at lavbundsarealernes naturlige hydrologi kan 
genoprettes.

Øvrige kommuneplanrammer
Kort 1.3 viser de eksisterende kommuneplanrammer i 
nærheden af vindmølleområdet.

Der er ingen rammeområder i umiddelbar nærhed af 
vindmølleområdet ved Hevring Ådal. Nærmeste eksi-
sterende vindmølleområder ligger ved Ørsted Kær og 
ved Lystrup. Nærmeste boligområder ligger i Hevring, 
Lystrup og Vivild. For en vurdering af den visuelle på-
virkning fra vindmøllerne set fra disse og øvrige byer 
og landsbyer henvises til kapitel 4.

VVM-tilladelse
Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og 
lokalplanen vil Norddjurs Kommune udarbejde en 
VVM-tilladelse til vindmøllerne ved Hevring Ådal. Til-
ladelsen kan blandt andet rumme miljøkrav om eksem-
pelvis begrænsning af skyggekast, højde og belysning. 
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Arbejdsareal

Ny vindmølle

Adgangssvej

1:15.000Mål:

2 Ikke teknisk resume

2.1 Indledning
Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om til-
ladelse til at opføre seks vindmøller ved Hevring Ådal. 

Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er i 
Kommuneplan 2009 – 2021 udlagt til vindmølleområ-
de nr. 6, Hevring Ådal, hvor der kan opstilles op til seks 
vindmøller med en maksimal totalhøjde på 150 meter.

Forud for planlægningsprocessen har Norddjurs 
Kommune foretaget en indledende offentlig høring 
fra den 18. januar til den 15 februar 2012.

2.2 Projektforslag
Hovedforslag
Hovedforslaget består i alt seks vindmøller opstillet i et 
bueslag, der strækker sig fra nordøst til sydvest. 

De seks vindmøller er af samme type og udseende 
med en rotordiameter på 112 eller 113 meter og en nav-
højde på 94,0 eller 92,5 meter, som tilsammen giver en 
totalhøjde på knap 150 meter. 

At totalhøjden til øverste vingespids alligevel er un-
der 150 meter skyldes, at rotoren er skråtstillet.

 Vindmøllerne har hver især en kapacitet på 3,0 MW, 
og den samlede kapacitet er således 18,0 MW.

Alternativer
I alternativet opstilles ligeledes seks ens vindmøller. 
Vindmøllerne opstilles på samme placeringer som i 
hovedforslaget.

De seks vindmøller er af samme type og udseende med 
en rotordiameter på 120 meter og en navhøjde på 90 me-
ter, som tilsammen giver en totalhøjde på knap 150 meter. 

Kort 2.1 Placering af vindmøller, veje og arbejdsarealer i projektforslaget
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Vindmøllerne i alternativet har hver især en kapacitet 
på 3,6 MW, og den samlede kapacitet er således 21,6 MW. 

0-alternativet
Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold, 
og nærværende projekt realiseres ikke.

Produktion af el fra vindmøllerne 
Projektområdet ved Hevring har gode vindressourcer 
med en beregnet middelvindhastighed på 6,8 meter pr. 
sekund i navhøjde, 94 meter over terræn.

Produktionen fra de seks nye vindmøller ved Hevring 
Ådal er beregnet til cirka 53.000 MWh årligt. Det sva-
rer til det årlige elforbrug til apparater og lys i 15.370 
husstande. De seks vindmøller ved Hevring vil i deres 
tekniske levetid på 20 år producere 1.060.000 MWh.

Til sammenligning er produktionen fra vindmøller-
ne i alternativet beregnet til 56.500 MWh årligt, eller 
1.130.000 MWh på 20 år, hvilket svarer til det årlige el-
forbrug til apparater og lys i 16.300 husstande.

2.3 Aktiviteter i anlægsfasen
Anlægsarbejder
Hele anlægsfasen vil formodentlig strække sig over 18 
til 24 uger, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil 
sige til vindmøllerne er stillet op, tilsluttet elnettet og 
sat i drift. Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.

Transport- og serviceveje samt arbejdsarealer
De første tiltag i projektområdet er etablering af de nød-
vendige veje- og arbejdsarealer, som er angivet på kort 2.1.

Transport af de store mølledele og vejmaterialer fore-
går via veje, som bliver etableret med indkørsel fra Voer 
Færgevej, Aldershvilevej og Nordkystvejen. Transport-

veje, som er midlertidige, bliver fjernet igen, når alle 
vindmøllerne er stillet op. 

De eksisterende markveje, som bliver genanvendt til 
serviceveje, bliver om nødvendigt udvidet og forstær-
ket. Nye serviceveje bliver etableret i op til 5,5 meters 
bredde med stabilt vejmateriale. I alt bliver der udvi-
det og forstærket ca. 3.150 meter eksisterende markvej 
og anlagt ca. 1.150 meter ny vej.  

I anlægsfasen bliver der ved hver mølleplads etab-
leret et arbejdsareal på 2.500 m2 til opstilling af vind-
møllerne. Herudover omfatter anlægsarbejderne etab-
lering af midlertidige arbejdsarealer til arbejdsskure, P-
pladser og til kortvarig opbevaring af større vindmøl-
ledele. Midlertidige grusarealer, som ikke bliver an-
vendt i driftsfasen, bliver brudt op og bortkørt til gen-
anvendelse. Etablering af veje og arbejdsarealer inde-
bærer for hele projektet levering af cirka 11.300 m3 sta-
bilt vejmateriale transporteret på cirka 1.130 lastbillæs. 

Fundamenter
Fundamenterne til de seks vindmøller bliver etableret 
cirka en måned før, vindmøllerne bliver stillet op. Til et 
enkelt vindmøllefundament bliver der normalt anvendt 
cirka 1.600 m3 armeret beton, hvilket omfatter cirka 220 
læs beton og op til 2 - 3 vognlæs med øvrige funda-
mentsdele. Etablering af de seks vindmøllefundamenter 
omfatter levering af materialer transporteret på ca. 1.340
lastbillæs. 

Vindmøller
Opstilling af de seks vindmøller ved Hevring omfat-
ter levering af vindmølledele transporteret på cirka 70 
lastvogne eller specialtransporter. Opstilling af en en-
kelt vindmølle strækker sig normalt over 4 – 5 dage 
med anvendelse af to kraner. 

Nettilslutning 
For at forbinde vindmøllerne med elnettet bliver der fra 
vindmøllerne fremført jordkabler til et af forsynings-

selskabet  udpeget tilslutningspunkt. Tilslutningspunk-
tet bliver præciseret, når elforsyningsselskabet har be-
handlet en ansøgning om nettilslutning.

Tilslutning til offentlig vej
I hele driftsfasen foregår tilkørsel til alle vindmøller-
ne fra Voer Færgevej, Aldershvilevej og Nordkystve-
jen via serviceveje som vist på kort 2.1.

2.4 Aktiviteter 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 i driftsperioden omfatter normalt to ser-
viceeftersyn om året ved hver af de seks vindmøller. 
Derudover kan det i ekstraordinære tilfælde være nød-
vendigt at foretage justeringer, målinger eller test på 
vindmøllerne. Det daglige tilsyn på vindmøllerne bli-
ver udført via fjernovervågning, og det er vurderet, at 
ovenstående aktiviteter i driftsfasen er så få, at de kun 
i meget begrænset omfang vil påvirke miljøet.

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

2.6 Sikkerhedsforhold
Havari 
Risiko for havari med vindmøller er minimale for af-
prøvede og godkendte vindmølletyper.

 I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegod-

godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegodkendel-
sen skal blandt andet sikre overensstemmelse med gæl-
dende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og struk-
turel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed. 

Isnedfald 
I frostvejr kan isslag under særlige forhold sætte sig 
på vingerne. 

Da alle møller er placeret i god afstand fra offentlig 
vej og naboboliger, vil der ikke være risiko for isned-
fald ved naboboliger eller offentlig vej. 

Brand
Brand i møller er meget sjældne. Sker det, vil møller 

store, lette dele vil kunne falde brændende til jorden.
På baggrund af erfaringer, de skærpede krav til ser-

vice og afstanden til naboboliger og offentlige veje ved 
projektet ved Hevring Ådal vurderes det, at brand ikke 
udgør nogen væsentlig risiko.

Flysikkerhed

-

zoner. Det militære skydeterræn ved Hevringlejren, an-

har oplyst at opstilling af vindmøller ved Hevring Ådal 

Vindmøllerne vil få monteret to lamper med lavin-
-

kerheden. Lyset i lamperne vil være rødt og lyse kon-
stant 360 grader horisonten rundt med en styrke, der 
svarer til lyset fra en 9W glødepære. Lyset er afskær-
met nedad. På grund af lysets ringe styrke og afskærm-
ningen nedad vil lyset erfaringsmæssigt ikke være væ-
sentligt generende.

2.7 Landskabelige forhold
Vindmølleområdet ligger i Hevring Ådal i Norddjurs 
Kommune.

-
skab, som fortrinsvis består af arealer i landbrugsmæs-
sig drift, adskilt af afvandingskanaler, enkelte læhegn 
og spredte småskove.

Vindmøllernes visuelle påvirkning af oplevelsen af 
landskabet er i VVM-redegørelsen inddelt i tre zoner: 
Nærzonen indtil 4,5 kilometer fra vindmøllerne, mel-
lemzonen indtil 10 kilometer fra vindmøllerne og fjer-
nzonen i afstande over 10 kilometer.

Idet vindmøllerne ved hovedforslaget og alternativet 
har samme opstillingsmønster og antal, er de to forslags 
visuelle påvirkning behandlet under ét. Fra enkelte Fo-
topunkter er alternativet dog også visualiseret og de to 
forslag er bedømt hver for sig.

Nærmeste byer
Det er undersøgt, om vindmøllerne er synlige fra de by-
er, som ligger inden for mølleområdets nærzone. Gene-
relt er det vurderet, at den eksisterende bevoksning og 
husene i byerne mere eller mindre reducerer den visu-
elle påvirkning fra vindmølleanlægget, men i de om-

råder af byerne, som ligger ud mod vindmølleområdet, 
vil de seks vindmøller i større omfang blive synlige og 
dermed medføre en visuel påvirkning. 

Fra udkanten af Hevring og Lystrup er det vurderet, 
at vindmøllerne fremstår som et markant anlæg, dog 
uden at de er visuelt dominerende i landskabet.

Fra sommerhusområdet ved Lystrup Strand er der 
sandsynligvis mulighed for kig mod vindmølleområ-
det. Det er dog vurderet, at den landskabelig oplevelse 
ikke forandres af projektet.

Fra byerne i mellem- og fjernzonen er det vurde-
ret, at der ikke er visuelle gener af væsentlig betydning

Landskab
Vindmøllerne placeres i Hevring Ådal, som er hævet 

-
kant landskabsrum, som afgrænses tydeligt af de sti-
gende morænebakker mod sydøst og nordvest. Land-
skabsrummet er stort og meget rummeligt og egner sig 
erfaringsmæssigt godt til opstilling af store vindmøller.

Generelt er der et godt udsyn over ådalen fra de om-
kringliggende morænebakker. Fra blandt andet Hev-
ringholmvej, Sorvad og Rougsøvej er der således vidt 
udsyn over projektområdet. Mange steder er udsynet 
dog reduceret til en kort strækning, idet terræn, bevoks-
ning og bebyggelse skærmer for udsynet til vindmølle-
området. Det gælder blandt andet for områderne om-
kring Hevring Hede, Allestrup og Ørsted Mark. Det er 
vurderet, at de seks vindmøller vil fremstå som et mar-
kant anlæg. Særligt fra Sorvad vil de visuelt virke sto-
re og dominerende i forhold til de øvrige elementer i 
landskabet. Det er dog vurderet, at de planlagte vind-
møller er velplacerede, og at de ikke ændrer på ople-
velsen af de landskabelige elementer.

I nærzonen er der ikke registreret nogen markante 
terrænformer, som bliver visuelt påvirket af vindmøl-

-
hæve ådalens form, som krummer let mod nordvest. 

De øvrige visualiseringer viser, hvordan vindmøller-
ne er synlige i et landskab, der er præget af landbrug 
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med store åbne marker og spredt bevoksning i form af 
læhegn og mindre skovområder - en landskabstype, der 
erfaringsmæssigt er velegnet til store vindmøller. Al-

-
aliseringerne fra nærzonen viser, at vindmøllerne kan 
være synlige og markante uden at påvirke væsentlige 
elementer i landskabet.

Øvrige vindmøller
I henhold til vindmøllecirkulærets krav om at planlag-
te vindmøller skal vurderes i en visuel sammenhæng 
med eksisterende vindmøller, er det undersøgt, om det 
samlede visuelle udtryk fra planlagte og eksisterende 
vindmøller er betænkeligt. Der står i nærzonen i alt 15 
vindmøller, hvoraf ingen kan udskiftes til nye vindmøl-
ler, når de er udtjente. 

Det samlede visuelle udtryk fra eksisterende og plan-
-

ger. Enkelte steder kan det på visualiseringerne være 
vanskeligt at adskille de planlagte vindmølle fra eksi-
sterende møller. Det er dog vurderet, at virkeligheden 
vil tage sig anderledes ud, idet møllevingerne vil rote-
re med lavere hastighed end de eksisterende vindmøl-
ler, hvilket visuelt vil samle de planlagte vindmøller 
som et anlæg. På den baggrund er det vurderet, at det 
planlagte vindmølleprojekt ved Hevring Ådal frem-
står som et særskilt anlæg, og at der ikke er nogen vi-

På den baggrund er det vurderet, at det samlede udtryk 
er ubetænkeligt.

Vindmøllernes design 
og opstillingsmønster
Vindmøllernes design svarer til øvrige moderne vind-
møller med en 3-vinget rotor på et rørtårn. Vindmøl-
lerne vil have en lys grå farve, der reducerer synlighe-
den mod himlen. På toppen af møllehuset opsættes lys-
afmærkning. Lyset vil være rødt og lyse konstant med 

en intensitet på mindst ti candela. Ti candela svarer til 
lyset fra en 9W glødepære. På møllehuset vil fabrikan-
tens logo være påført.

Vindmøllerne i hovedforslaget vil have en rotordia-
meter på 112 eller 113 meter og en navhøjde på 94 el-
ler 92,5 meter, hvilket betyder, at møllerne vil have en 
totalhøjde på knap 150 meter. Vindmøllerne i alterna-
tivet vil have en rotordiameter på 120 meter og en nav-
højde på 90 meter, hvilket ligeledes giver en totalhøjde 
på knap 150 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotor-
diameter er i hovedforslaget 1:1,19 og 1:1,22, mens det 
for alternativet er 1:1,33. Harmoniforholdene for vind-
møllerne ved Hevring Ådal anses for at være accepta-

Rotorens omdrejningshastighed vil være cirka 7 – 13 
omdrejninger pr. minut afhængig af vindstyrken.

Kulturhistoriske elementer
Ifølge arkæologisk udtalelse fra Museum Østjylland  er 
det oplyst, at der ikke hidtil er registreret fortidsminder 
på de steder, hvor vindmøllerne er planlagt opstillet, da 
området i størstedelen af forhistorisk tid var overskyl-
let af hav. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan ske 

-
fales, at der bliver foretaget arkæologiske forundersø-
gelser i de berørte områder. Alternativt ønsker museet 
adgang til at besigtige pladserne under gravearbejdet.

Det er ligeledes undersøgt, om de planlagte vind-
møller ved Hevring Ådal respekterer de udlagte kir-
keindsigtsområder, og om de seks vindmøller vil for-
styrre oplevelsen af kirkerne i nærzonen som kultur-
historiske elementer i landskabet. Fra Bakkegårdsvej 
øst for Vivild vil vindmøllerne kunne opleves sammen 
med Vivild Kirke i et omtrent jævnbyrdigt størrelses-

-
tet, og det er vurderet, at vindmøllerne er synlige, uden 
at de forstyrrer oplevelsen af kirken i væsentlig grad. 
Ved besigtigelse af landskabet omkring de øvrige kir-

ker i nærzonen er der ikke registreret nogen væsentli-
ge indsigtslinjer, hvor oplevelsen af kirkerne bliver for-
styrret af vindmøllerne.

som er beskyttet i henhold til Museumsloven. Tre steder 
passerer adgangsveje digerne meget tæt på. Hvis et jord-
dige, der ligger tæt ved en adgangsvej eller et arbejds-
areal bliver beskadiget under anlægsarbejdet, skal det 
reetableres, straks efter anlægsarbejderne er afsluttet.

Rekreative interesser
De rekreative interesser i nærzonen knytter sig primært 
til Bakkerne ved Ørsted samt til de kystnære områder 
ud mod Kattegat med badestrande, sommerhusområ-
der og andre kystrelaterede aktiviteter. Det er vurde-
ret, at vindmølleprojektet ikke vil påvirke de rekreati-
ve interesser i disse områder.

Der er registreret en cykelrute, som passerer øst om 
Hevring Ådal. Ruten er en del af North Sea Cycle Route. 
Det er vurderet, at de seks vindmøller ved Hevring Ådal 
i nogen grad vil forandre den landskabelige oplevelse 
af ådalen, idet de store tekniske elementer vil tiltrække 
sig den forbipasserendes opmærksomhed. Det er dog 
samtidig vurderet, at det ikke vil medføre nogen nega-
tiv påvirkning af ruternes rekreative værdi, idet vind-
møllerne er velplacerede i det store dalrum og ikke for-
styrrer de landskabelige elementer. Vindmøllerne kan 
tværtimod give en yderligere oplevelse for cyklisten.

Fra det meste af Norddjurs Golfklubs områder ved 
Allingåbro er det vurderet, at de planlagte vindmøller 
vil være skjult bag terræn og bevoksning.

2.8 Naboforhold
Afstand og visuel påvirkning 
Inden for en kilometers afstand fra vindmøllerne lig-
ger der ni naboboliger, som indgår i VVM-redegørel-
sen og miljørapporten.
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I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden 
mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være 

at afstanden til naboboliger for en mølle med en total-
højde på knap 150 meter ved Hevring Ådal skal væ-
re 600 meter. Det er opfyldt for alle naboboliger. Den 
nærmeste bolig ligger i en afstand fra vindmøllerne på 
737 meter. Det drejer sig om nabobolig 4, Sorvad Bjerg 
5, i forhold til vindmølle 5.

Det er for alle ni naboboliger inden for en kilome-
ter vurderet, hvor stor visuel påvirkning, der vil være 
ved boligerne. 

De nye vindmøller er så høje, at de vil række over 
bevoksningen, når man har et frit sigte mod møllerne. 

nabobolig 5, Sorvad Bjerg 3, nabobolig 7, Ørsted Kær-
vej 16, og nabobolig 8, Ørsted Kærvej 14, vil vindmøl-
legruppen være markant synlig og dominerende fra de-
le af boligen eller dele af haven. Fra de øvrige fem na-
boboliger vil vindmøllerne i væsentlig grad være skær-
met af bevoksning eller bygninger. Mest dominerende 
vil vindmøllerne stå i synsfeltet fra nabobolig 3, Alders-
hvilevej 6, og nabobolig 7, Ørsted Kærvej 16.

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

Støjpåvirkning
Lovkravene om støj fra vindmøller er overholdt. 

Reglerne betyder, at vindmøllerne ved Hevring Ådal 
ikke må støje mere end 44 dB(A) ved en vindhastighed 
på 8 m/s, henholdsvis 42 dB(A) ved 6 m/s, ved uden-
dørs opholdsareal ved nabobolig i det åbne land. I om-
råder med støjfølsom arealanvendelse, må støjen fra 
vindmøllerne ikke overstige 37 dB(A) ved vindhastig-
heder på 6 m/s og 39 dB(A) ved 8 m/s.

Den lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs 
i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til 
støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 dB(A) ved 

en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s. Lavfrekvent støj 
er støj i frekvensområdet fra 10 til 160 Hz.

Den højeste støjbelastning er nabobolig 4, Sorvad 
Bjerg 5, udsat for med henholdsvis 40,1 og 41,7 dB(A) i 
hovedforslaget ved vindhastigheden 6 og 8 m/s. I alter-
nativet er støjpåvirkningen 41,9 ved begge vindhastighe-
der. Den højeste indendørs lavfrekvente støjpåvirkning 
er 14,1 dB(A) ved 6 m/s og 15,2 ved 8 m/s i nabobolig 4 
i hovedforslaget, og henholdsvis 16,1 og 16,5 dB(A) i 
alternativet i samme bolig.

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.

Støjmåling og støjdæmpning
Ved ejerens anmeldelse af vindmøllen efter Bekendt-
gørelse om støj fra vindmøller vil Norddjurs Kommune 
kræve, at der efter idriftsættelse af vindmøllerne bliver 
foretaget en støjmåling af vindmøllernes kildestøj med 
efterfølgende beregning af støjen. Hvis støjmåling viser, 
at vindmøllerne ikke overholder gældende lovkrav, skal 
de støjdæmpes, eller driften skal indstilles. Støjen kan 
dæmpes ved at ændre omdrejningshastigheden eller vin-
gernes vinkel, så de ikke går så højt op i vinden. Det be-
tyder, at de stadig har samme omdrejningstal. Desuden 
vil alle møller i en vindmøllepark aldrig få lige meget 
vind og dermed dreje lige hurtigt. Alle moderne vindmøl-
ler varierer omdrejningshastigheden med vindstyrken.

Skyggekast
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger 

-
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-

-
stets 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.

* Ved hvilke vindhastigheder vind-
møllen producerer.

Beregningerne i  VVM-redegørelsen og miljørappor-
ten er for projektet ved Hevring Ådal udført for uden-
dørs opholdsarealer og for indendørs opholdsareal ved 
et lodret vindue vendt mod vindmøllerne. På grund af 
beregningsmetoderne vil værdierne for indendørs skyg-
gekast som regel være lavere end værdierne for uden-
dørs skyggekast. VVM-redegørelsen og Miljørappor-
ten anlægger den mest restriktive vurdering af skyg-
gekastet ved at beregne udendørs skyggekast og vur-
dere påvirkning ved naboboliger ud fra denne værdi.

Beregnede skyggekastværdier
En enkelt nabobolig, nr. 2, Aldershvilevej 3, får over ti 
timer reel udendørs skyggekast om året af alle tre mølle-
typer, det vil sige i hovedforslag og alternativ. Boligeje-
ren har søgt om tilladelse til at nedlægge boligen. Des-
uden får nabobolig 4, Sorvad Bjerg 5 , også over 10 ti-
mer udendørs skyggekast i hovedforslaget med mølle-
type 113 m rotor 92,5 m navhøjde. Norddjurs Kommu-
ne vil kræve skyggestop installeret i de nye vindmøl-
ler, så ingen boliger udsættes for mere end 10 timer re-
el udendørs skyggekast om året.

-
sentlige gener.
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Støjkurverne 37 og 42 dB(A) viser de punkter i landskabet, hvor støjen fra 
vindmøllerne er beregnet til at være 37 dB(A) og 42 dB(A) ved en vindhastig-
hed på 6 m/s. Støjberegningerne stammer fra hovedforslagets vindmølle V112 
ved vindhastighed 6 m/s. Ved 6 m/s ligger støjbidraget fra vindmøllerne ved 
naboboligerne tættere på grænseværdien end ved 8 m/s.

Kort 2.2 Støjkurver hovedforslag ved 6 m/sek vind

42,0 dB(A)

37,0 dB(A)

Ny vindmølle med nummer

Bolig eller punkt ved eksisterende 
vindmøller, hvor der er beregnet 
støj

Eksisterende vindmølle

Nabobolig med nummer8

4

Mål:     1:25.000

Nedtaget vindmølle,der indgår 
i beregning
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Samlet vurdering af påvirkning 
ved naboer
Lovgivning om afstand er overholdt ved alle boliger.

Den nye vindmøllepark vil blive oplevet som mar-

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

Kravene i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller 
er overholdt for alle naboboliger i det åbne land og for 
støjfølsom arealanvendelse. 

En til to naboboliger, nr. 2 og 4, vil teoretisk få mere 
udendørs skyggekast end det anbefalede maksimum på 
ialt 10 timer om året afhængig af valgt vindmølletype, 
men Norddjurs Kommune vil kræve skyggestop instal-
leret i nødvendigt omfang i vindmøllerne, så ingen na-
bobolig bliver i praksis udsat for mere end ti timer årlig 
skyggekast. Skyggestoppet vil i forhold til nabobolig 2 
være i funktion, så længe den aktuelle bolig eksisterer.

væsentlige gener.

2.9 Øvrige miljøforhold 
Luftforurening, klima og miljø
Vindmølleprojektet vil resultere i en reduceret emission 
på cirka 38.000 tons pr. år. Reduktionen svarer til ca. 2,5 
promille af den mængde Danmark ifølge Kyotoaftalen har 
forpligtiget sig at spare inden udgangen af 2012. Vind-
mølleprojektets største effekt på miljøet vurderes at væ-
re positiv i form af en stor reduktion af CO2-udledningen 
fra konventionelle kraftværker. Effekten er dog i denne 
sammenhæng ikke lokal, men nærmere af global karakter.  

Geologi
Møllerne placeres ikke i et værdifuldt geologiske områ-
de, og risikoen for okkerforurening ved eventuel grund-

vandssænkning i forbindelse med etablering af funda-
menter er meget lille.

Naturbeskyttelse
Internationale beskyttelsesinteresser
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskytte-
de naturområder i EU, og udpegningen og beskyttelsen 
af områderne har til formål at bevare og beskytte na-
turtyper og dyre- og plantearter, som er sjældne, true-
de eller karakteristiske for EU-landene. Fuglebeskyt-
telses- og Ramsarområder er udpeget for at beskytte 
især fuglelivet og udpegningsgrundlaget er det samme.

Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt be-
skyttet naturområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesom-
råder ligger 2 kilometer fra vindmøllerne. Det drejer sig 
om havområdet nord for Djursland og dele af Randers 
Fjord (F 15 og F 112). Området er også udpeget som ha-
bitatområde (H 14). Desuden er områder i Løvenholm 
Skov udpeget som habitatområde (H 43).

Beskyttede naturområder
Der er kun meget få beskyttede § 3-områder i projekt-
området. Vigtigst er Hevring Å, der ligger dybt i land-
skabet og fungerer som afvandingsgrøft for den nord-
østligste del af projektområdet. Bækken er omgivet af 
en åbeskyttelseslinje. Herudover er der kun få natur-

-
le større og mindre fredskove sydvest for møllerne. 

Ingen møller berører beskyttede arealer og heller ik-
ke fredskov, eller placeres inden for skovbyggelinjen.  
Alle møller og serviceveje etableres på arealer, der an-
vendes til traditionel landbrugsproduktion.

Alle møller placeres på arealer i omdrift, og med  god 
afstand til beskyttede arealer, Hevring Å eller andre § 
3-områder. Ved Opstilling af en af møllerne i projek-
tet vil der være vingeoverslag i forhold til åbeskyttel-
seslinjen. Norddjurs Kommune vurderer, at overslaget 
ikke kræver dispensation fra åbeskyttelseslinjen. Om-
kringliggende skove og plantager berøres ikke af pro-

jektet. Møllerne kan derfor etableres uden at berøre el-
ler beskadige beskyttede biotoper. Biotoperne påvirkes 
heller ikke negativt under driften. Det vurderes derfor, 
at man vil kunne etablere og drive møllerne uden nega-
tive konsekvenser for områdets naturlokaliteter. 

Afværgeforanstaltninger
Etablering af fundamenter
Skulle det i forbindelse med støbning af fundamen-
ter blive aktuelt at foranstalte midlertidig grundvands-
sænkning, anbefales det, at oppumpet vand nedsives lo-

-
koen for okkerforurening bliver uvæsentlig.

Fugle og andre dyr i området
Mortalitetsraten pga. kollisioner med vindmøller er som 

-
mus, og udgør generelt ikke et væsentligt problem for 
nogen arter på populationsniveau. Variationen er rela-

få dyr ihjel, mens uheldigt placerede møller kan forår-
sage mange drab. 

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

Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få 
væsentlige negative konsekvenser for fugle- og dyreli-
vet i området, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det 
gælder også for habitatdirektivets Bilag IV-arter. Der 
er ikke kendskab til forekomst eller fund af fredede el-
ler truede arter i området, for eksempel rød- eller gul-
listede plante- og dyrearter, hvor møllerne præcist bli-
ver placeret. 

Vurdering af konsekvenser 

fredskove, som eventuelt kan indeholde forskellige be-
skyttede dyrearter eller planter. Men etablering og drift 
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af møllerne vil ikke berøre disse biotoper og dermed 
heller ikke påvirke plante- og dyrelivet knyttet hertil.

2.10 Udtaget areal af landbrugsdrift
Omkring vindmøllerne udlægges permanente arbejds-
arealer, som sammen med vejene vil optage i alt cir-
ka 2,1 hektar. 

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

2.11 Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM 
er der rettet forespørgsel til en lang række radiokæde-
operatører om projektets mulige interferens med deres 
respektive signaler. 

En enkelt operatør har gjort opmærksom på, at vind-
mølle nr. 4 og 5 vil være placeret inden for 200 meter fra 
radiokædes hovedstråle, og møllerne vil således kunne 
genere radiokædeforbindelsen. Der er iværksat under-

-
mølleområdet på vindmølleprojektets regning. Tilsva-

vindmølleprojekter.

2.12 Ledningsanlæg
Inden for projektområdet er der en 60 kV-ledning. Luftled-
ningen krydser vindmøllerækken mellem mølle nr. 2 og 3.

ELRO Net A/S har givet skriftlig tilladelse til opstil-
ling af vindmøller i det pågældende område. Med den 
anviste placering af vindmøllerne er der en afstand på 
ca. 160 meter fra midten af mølletårnet på mølle nr. 3 
til luftledningens midtlinie. Afstanden fra midten af 
mølletårn til luftledningens midtlinie til mølle nr. 2 er 

ca. 325 meter. Minimumsafstanden, der skal overhol-
des mellem ledning og vindmølle, er på denne stræk-
ning 80 meter, hvilket svarer til en radius på rotoren 
på op til 60 meter plus en respekt afstand på 20 meter.

2.13 Socioøkonomiske forhold
I VVM-redegørelsen er det vurderet, at vindmøllepro-
jektet ved Hevring Ådal ikke vil medføre nogen nega-
tive socioøkonomiske påvirkninger af hverken turis-

-
ler jagt. Eventuelle værditab på ejendomme er ikke et 
socioøkonomisk forhold og bliver ikke behandlet i en 
VVM-redegørelse og miljørapport. Værditab på fast 
ejendom henhører under Lov om fremme af vedvaren-
de energi, - lov nr. 1392 af 27. december 2008.

2.14 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.

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 generen-
de for nogle mennesker, der er følsomme for støj. Stø-
jen vil komme som et sus, der for møllerne ved Hev-
ring Ådal bliver gentaget mellem hvert andet og hvert 
sekund afhængig af vindstyrken. Monotonien vil væ-
re en del af problemet ved påvirkningen, men støjen vil 
næppe kunne skelnes fra baggrundsstøjen fra bevoks-
ning 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 timer skyggekast årligt. 

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et litteratur-
studie af forskellige rapporter om gener fra vindmøl-
ler og deres indvirkning på helbredet i april 2011. Stu-
diet konkluderer følgende: ” Det er vist, at vindmøl-
lestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra så 
mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykni-
veauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpå-
virkninger vi normalt udsættes for, og det gælder og-
så lavfrekvent støj. Hørbar infralyd forekommer ikke.

Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vind-
møller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vej-

dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vind-
møller regne med, at cirka 10 % er stærkt generede. 
Til sammenligning kan det nævnes, at den vejledende 
grænse for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i 
gennemsnit til cirka 8 % stærkt generede.

Søvnforstyrrelser kan forekomme. Der er en brat 
stigning i procentdelen af søvnforstyrrelser lige over 
støjgrænserne.

Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem 
-

te sammenhænge mellem stresssymptomer og støjge-
ne. I eksisterende undersøgelser er der ikke fundet sig-

-
tes, højt blodtryk og hjerte-kar sygdomme.

Der er i litteraturen rapporter om fænomener, som 
kaldes vibro-akustiske sygdomme og vindmøllesyn-
dromet, uden at der dog er vist en kausal dosis-respons 
sammenhæng eller udført undersøgelser, hvor der er 
sammenlignet med kontrolgrupper. Disse fænomener 
anses ikke for reelle for møller.

På det foreliggende grundlag er der ikke vist direkte 
helbredseffekter pga. vindmøllestøj, dog er der konsta-
teret sammenhæng imellem støjgener og stresssymp-
tomer.”
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2.15 Overvågning
Miljøtilsynet i Norddjurs Kommune skal sikre, at kra-
vene i VVM-tilladelsen overholdes. 

I VVM-tilladelsen vil der blandt andet blive stillet 
betingelse om støjmåling og afværge af skyggekast. 
Endvidere kan der være stillet krav til placeringen i for-
hold til byggelinjer, afstand til naboer og andre forhold. 
VVM-tilladelsen kan også indeholde krav om inddra-
gelse af tilsynsmyndigheden i anlægsfasen ved arbej-
de i nærheden af beskyttede områder.

Inden der udstedes ibrugtagningstilladelse, vil der 
normalt foregå en besigtigelse af forholdene. Endvide-
re sikrer kommunen sig, at kravet om afværge af skyg-
gekast og støjmåling bliver overholdt ved at kræve do-
kumentation for støjmålingen inden for en given tids-
periode.

Klage fra naboer medfører, at kommunens miljøtil-
syn kan pålægge ejeren af vindmøllen at få foretaget 
en støjmåling eller beregning af skyggekast, hvor ek-
sisterende bygninger og bevoksning indgår i beregnin-
gen, hvis miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen. 
Norddjurs Kommune kan herefter om fornødent pålæg-
ge ejeren at dæmpe støjen og skyggekastet eller stop-
pe vindmøllen, hvis kravene i Bekendtgørelsen om støj 
fra vindmøller og VVM-tilladelsen ikke er overholdt.

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

2.16 Sammenligning af forslagene
I tabel 2.1 er de faktuelle forhold ved forslagene op-
summeret. Tabellen viser ikke den store forskel mellem 
hovedforslag og alternativ, men viser, at produktionen 
fra de seks møller i alternativet ikke vil være betydelig 
større end fra de seks hovedforslaget. Dette skyldes, at 

det er nødvendigt at støjreducere møllerne i alternati-
vet kraftigt for at kunne indpasse seks møller med en 
større rotor og generator. 

De visuelle forskelle i vindmøllernes størrelse og i 
nacellernes udformning er ikke væsentlige.
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Tabel 2.1 Opsummering af vindmølleprojektet og dets miljømæssige effekter
Emne Hovedforslag Alternativ Bemærkninger
Antal vindmøller 6 6 6
Effekt pr. vindmølle (MW) 3,0 3,0 3,6
Samlet kapacitet (MW) 18 18 21,6
Produktion pr år, cirka (1.000 MWh) 54,3 53,0 56,5
Samlet produktion til møllerne er 20 år (1.000 MWh) 1.086 1.060 1.132 Produktionen fra de seks møller i alternativet ikke vil være betydelig større end fra de seks møller i 

hovedforslaget. Dette skyldes at det er nødvendigt at støjreducere møllerne i alternativet kraftigt, for at 
kunne indpasse seks møller med en større rotor og generator

Navhøjde (meter) 92,5 94 90
Rotordiameter (meter) 113 112 120 Den større rotor i alternativet gør vindmøllen mindre harmonisk
Totalhøjde maksimum (meter) 149 knap 150 1) knap 150 1) 1) Vindmøllernes totalhøjde er under 150 meter, da rotoren er skråtstillet.
Rotoromdrejninger pr. minut, nominel 12,8 13 13 Den langsomme rotation gør vindmøllerne mere rolige i landskabet
Støj, maksimal ved vind 6 m/s / 8 m/s og lavfrekvent 40,0 / 41,2 / 12,3 40,1 / 41,2 / 15,2 41,9 / 41,9 /16,5
Skyggekast max timer:min udendørs uden skyggestop 18:05 16:50 16:13 De nye vindmøller vil få skyggestop, og skyggekastet vil dermed komme under 10 timer om året
Årlig CO2-reduktion - 38.000 ton - 12 % af Norddjurs Kommunes emission 2)

Årlig svovldioxidreduktion - 7 ton - 1 % Norddjurs Kommunes bidrag til svovl-depositionen
Årlig kvælstofoxidreduktion - 50 ton - 1 % af Norddjurs kommunes bidrag til kvælstof-depositionen
Årlig slagge- og aske reduktion - 2.100 ton - 1,5 ‰ af produktion i Danmark
Påvirkning af grundvand Ingen Risiko for forurening ubetydelig
Påvirkning af Natura 2000-områder Ingen
Påvirkning af naturområder Ingen
Påvirkning af pattedyr Minimal
Påvirkning af fugle Minimal Skøn 0 – 10 ekstra dødsfald pr. år 3). Ingen effekt på populationsniveau. Minimal fortrængning og tab 

af fourageringsområde. Et ’gammelt’ vindmølleområde frigøres.
Minimal Skøn 0 – 10 ekstra dødsfald pr. år 3). Næppe af betydning på populationsniveau

Påvirkning af padder Ingen Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres
Påvirkning af planter Ingen Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres
Påvirkning af insekter Ingen Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres
Påvirkning af menneskers sundhed Positiv Mindre skadelig emission af SO2 og NOx

Støjgener Minimal Overholder lovgivningens krav for alle omkringboende, også for lavfrekvent støj
Skyggekast Minimal Overholder kommuneplanenes krav for alle omkringboende idet skyggestop installeres
Visuel påvirkning størrelse Negativ Afhængigt af afstand og øjnene der ser. Se visualiseringer
Visuel påvirkning rotation Positiv Den langsommere rotation vil give et roligere billede

Minimal Øget transport i anlægsfasen
2) Hver indbyggers emission sættes til 8,5 ton pr. år. 
3) Skøn (se kapitel 6 i VVM) og under hensyntagen til, at fem eksisterende vindmøller samtidig nedtages og en vurdering af områdets værdi for fugle og flagermus. 
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Arbejdsareal

Ny vindmølle med nummer

Adgangssvej

1:20.000Mål:

M3

3 Beskrivelse af anlægget

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

Vindmøllerne 
Hovedforslag
Projektet omfatter seks ens vindmøller med en totalhøj-
de på op til knap 150 meter målt fra terræn til vingespids 
i øverste position. Vindmøllerne har en rotordiameter 
på 112 eller 113 meter og en navhøjde på 94,0 eller 92,5 
meter. Mølledesignet er traditionel dansk med tre vin-
ger, et møllehus og et rørtårn. Farven på alle vindmøl-

-
let til et glanstal på maximalt 30, så de fremstår med 

Vindmøllen med rotordiameter 112 meter er med gear 
og ligner dermed de traditionelle vindmøller. Vind-
møllen med 113 meter rotordiameter er uden gear. Ved 
vindmøller uden gear driver de roterende vinger gene-
ratoren direkte. Denne type generator er meget tung, og 
derfor har vindmøllen et lidt andet udseende end vind-
møller med gear. Se foto 3.1 og 3.2.

Vindmøllernes placering tegner et bueslag hen over 
-

lerne er cirka 490 meter.

Alternativer
Alternativet omfatter seks ens vindmøller med en to-
talhøjde på op til knap 150 meter. Vindmøllerne har ro-
tordiameter på 120 meter og en navhøjde på 90 meter. 
Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger, et 

Kort 3.1 Placering af vindmøller, veje og arbejdsarealer i projektforslaget
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stærket. Belægning på servicevejene er stabilt grus el-
ler andet godkendt vejmateriale. 

Ved en realisering af projektet vil anlægget omfatte 
ca. 1.150 meter ny vej, og forstærkning af 3.150 meter 
eksisterende markvej. 

møllehus og et rørtårn. Farven på alle vindmøllens dele 
-

stal på maximalt 30. Vindmøllerne kan både være med 
eller uden gear. De seks møller i alternativet vil stå i de 
samme placeringer som vindmøllerne i hovedforslaget. 

0-alternativet
Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold, 
og der vil ikke blive rejst vindmøller. 0-alternativet er 
nærmere omtalt i kapitel 7, Andre forhold.

Servicevej, arbejdsareal og fundament
Serviceveje
Adgang til vindmøllerne vil blive etableret med anlæg 
af serviceveje som angivet på kort 3.1. I driftsperioden 
vil transport til vindmøllerne ske fra Voer Færgevej, 
Aldershvilevej og Nordkystvejen og herfra videre til 
vindmølleområdet ad eksisterende markvej. Arbejds- 
og servicevejene anlægges langs eksisterende elemen-
ter i landskabet såsom drænkanaler, markskel og leven-
de hegn til hver enkelt af de seks vindmøller. 

De nye serviceveje bliver etableret med en bredde på 
op til 5,5 meter, og eksisterende markveje, som påreg-
nes genanvendt, bliver om nødvendigt udvidet og for-

Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag
Antal 

vindmøller
Navhøjde 

meter
Rotordiameter 

meter
Totalhøjde 

meter
Effekt pr. 

vindmølle MW
Årlig produktion 

1.000 MWh
Vindmøllernes 
produktion over 

20 år i 1.000 MWh

Hovedforslag
6 92,5  113 149 3 54,3 2) 1.086

6 94 112 knap 150 1) 3 53,0 2) 1.060

Alternativ 6 90 120 knap 150 1) 3,6 56,5 2) 1.132

1) Vindmøllernes totalhøjde er under 150 meter, da rotoren er skråtstillet. 2)  Reference 5 - 7, hvor der her er regnet med 95 % af parkresultatet.

Figur 3.1 Principtegning af vindmølle

Foto 3.1. Møllehus på en Vestas med 112 meter rotor 
og gear. Tårnet er traditionelt placeret forrest på 
møllehatten.

Foto 3.2 Møllehus på en gearløs Siemens vindmølle med 
113 meter rotor. Tårnet er placeret midt på møllehuset.
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kunne dække godt 15.370 husstandes årlige elforbrug 
til apparater og lys på 3.448 kWh. Reference /4/

De seks vindmøller ved Hevring Ådal vil i deres 
tekniske levetid på 20 år producere 1.060.000 MWh.

Alternativet: Produktionen fra de seks nye vindmøl-
ler er beregnet til cirka 56.500 MWh årligt. Reference 
/7/. Vindmølleparkens elproduktion vil dermed kunne 
dække godt 16.380 husstandes årlige elforbrug til ap-
parater og lys på 3.448 kWh. Reference /4/

De seks vindmøller i alternativet vil i deres tekniske 
levetid på 20 år producere 1.130.000 MWh.

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen
Anlægsarbejder
Hele anlægsfasen vil formodentlig strække sig over 18 
til 24 uger, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil 

Arbejdsareal

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

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

Fundament
Fundamenternes størrelse og udformning er afhæn-
gig af de lokale geotekniske forhold samt vindmøller-
nes størrelse. Med den påregnede vindmølletype bli-
ver det sandsynligvis et pladefundament på op til 24 
meter i diameter med en underkant i 3 – 4 meters dyb-

-
dækket igen med enten jord eller grus.

Overskudsjord
Eventuel overskudsjord i forbindelse med anlæg af 
ovenstående elementer bliver udjævnet på de omkring-
liggende jordbrugsarealer. Eventuel yderligere over-
skudsjord bliver kørt i godkendt depot efter anvisning 
fra Norddjurs Kommune. 

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

Der er cirka 250 – 300 liter hydraulikolie til vinger 
og bremse. Transformeren, som er placeret i møllehu-
set, indeholder ca. 1.200 liter olie. Vindmøllens køle-
system indeholder cirka 600 liter kølervæske (33 % 
glycol). Gearet bruger cirka 1.200 liter olie ved vind-
møllen med 112 meter rotor. Ved valg af hovedforsla-
gets vindmølle med 113 meter rotordiameter er genera-
toren direkte drevet uden gear, og vindmøllerne inde-
holder således ikke gearolie. Herudover anvendes min-

dre mængder af fedt og smøremidler - cirka 100 liter - 
-

re modeller et svingningsdæmpningsmodul med cirka 
370 liter olie. Reference /2/ og /3/.

Nettilslutning 
For at forbinde vindmøllerne med elnettet bliver der 
fra vindmøllerne fremført jordkabler til et tilslutnings-
punkt, som er udpeget af forsyningsselskabet. Tilslut-
ningspunktet bliver præciseret, når elforsyningssel-
skabet har behandlet en ansøgning om nettilslutning. 

Der kan ved opførelse af de store vindmøller være 
behov for en teknikbygning og en koblingsstation med 
et samlet areal på op til 50 m2.

Vindressourcer og produktion
Projektområdet ved Hevring Ådal har gode vindres-
sourcer med en beregnet middelvindhastighed på 6,8 
meter pr. sekund i navhøjde, 90 – 94 meter over terræn. 

Hovedforslaget: Produktionen fra de seks nye vind-
møller er beregnet til cirka 53.000 MWh årligt. Refe-
rence /5/. Vindmølleparkens elproduktion vil dermed 

Kort 3.2 Vindressourcerne Energiindhold i vinden
i 100 meters højde

Reference /1/

kWh/m2/år

Vindmølleområde

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

Figur 3.2 Principtegning af pladefundament
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sige til vindmøllerne er stillet op, tilsluttet elnettet og 
sat i drift. Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.

Transport- og serviceveje 
samt arbejdsarealer
De første tiltag i projektområdet er etablering af de 
nødvendige veje- og arbejdsarealer, som er angivet på 
kort 3.1. Transport af de store mølledele og vejmateri-
aler foregår via veje, som bliver etableret med indkør-
sel fra Voer Færgevej, Aldershvilevej og Nordkystve-
jen. Transportveje, som er midlertidige, bliver fjernet 
igen, når alle vindmøllerne er stillet op. 

De eksisterende markveje, som bliver genanvendt til 
serviceveje, bliver om nødvendigt udvidet og forstær-
ket. Nye serviceveje bliver etableret i op til 5,5 meters 
bredde med stabilt vejmateriale. I alt bliver der udvi-
det og forstærket ca. 3.150 meter eksisterende markvej 
og anlagt ca. 1.150 meter ny vej.    

I anlægsfasen bliver der ved hver mølleplads etableret 
et arbejdsareal på 2.500 m2 til opstilling af vindmøller-
ne. Herudover omfatter anlægsarbejderne etablering af 
midlertidige arbejdsarealer til arbejdsskure, P-pladser og 
til kortvarig opbevaring af større vindmølledele. Mid-
lertidige grusarealer, som ikke bliver anvendt i drifts-
fasen, bliver brudt op og bortkørt til genanvendelse.

Etablering af veje og arbejdsarealer indebærer for he-
le projektet levering af cirka 11.300 m3 stabilt vejmate-
riale transporteret på cirka 1.130 lastbillæs.

Fundamenter 
Fundamenterne til de seks vindmøller bliver etableret 
cirka en måned før, vindmøllerne bliver stillet op. Til et 
enkelt vindmøllefundament bliver der normalt anvendt 
cirka 1.600 m3 armeret beton, hvilket omfatter cirka 220 
læs beton og op til 2 – 3 vognlæs med øvrige funda-
mentsdele. Etablering af de seks vindmøllefundamenter 
omfatter levering af materialer transporteret på ca. 1.340 
lastbiler. 

Vindmøller
Opstilling af de seks vindmøller ved Hevring Ådal om-
fatter levering af vindmølledele transporteret på cirka 
70 lastvogne eller specialtransporter. Opstilling af en 
enkelt vindmølle strækker sig normalt over 4 – 5 dage 
og indebærer anvendelse af to kraner. 

Nettilslutning
I anlægsfasen bliver der etableret ledningsgrave for 
henholdsvis nettilslutning og fjernovervågning. Hver 
enkelt vindmølle bliver tilsluttet elnettet med kabel fra 
møllepladsen til koblingsstationen. Det lokale elforsy-
ningsselskab udfører og håndterer de deraf følgende 
problemstillinger, såsom udpegning af tracé og ting-
lysning af ledningerne.

Tilslutning til offentlig vej
I hele driftsfasen foregår tilkørsel til de seks vindmøl-
lerne fra Voer Færgevej, Aldershvilevej og Nordkyst-
vejen via serviceveje, som er beskrevet ovenfor. Se 
kort 3.1.

Støj
Støj i anlægsfasen vil primært stamme fra lastbiltra-

med etablering af de seks fundamenter. I anlægsfasen 
er støjbelastningen fra projektområdet vurderet at væ-
re som støjbelastningen fra en mellemstor byggeplads.

Foto 3.4 Transport af tårnsektioner.

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

Driftsaktiviteter 
Aktiviteterne i driftsperioden omfatter normalt to ser-
viceeftersyn om året ved hver af de seks vindmøller. 
Derudover kan det i ekstraordinære tilfælde være nød-
vendigt at foretage justeringer, målinger eller test på 
vindmøllerne. 

Det daglige tilsyn på vindmøllerne bliver udført via 
fjernovervågning, og det er vurderet, at ovenstående 
aktiviteter i driftsfasen er så få, at de kun i meget be-
grænset omfang vil påvirke miljøet. 

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

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

Kabler og øvrige nedgravede installationer bliver af-
koblet fra netforbindelser og henligger spændingsløse 

eller bliver opgravet og bortskaffet hos godkendt mod-
tager med genbrug for øje. 

Demonteringen og reetablering vil formodentlig va-

vurderet at have nogenlunde samme karakter som i an-
lægsfasen.

3.5 Sikkerhedsforhold
Havari 
Risiko for havari med vindmøller er minimale for af-
prøvede og godkendte vindmølletyper, som vil blive 
anvendt i projektet ved Hevring Ådal. Ifølge en risi-
kovurdering af vindmøller ved motorveje er sandsyn-
ligheden for at blive dræbt ved havari af en vindmølle 
af mindre betydning. For en 120 meter høj vindmølle 
placeret 100 meter fra motorvejen er risikoen 1 til 500 
milliarder pr. kørt km. Reference /8/.

I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegod-

og godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegod-
kendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse 
med gældende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk 
og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk 
sikkerhed. For vindmøller, der ikke har en endelig god-
kendelse, vil der være en særlig tidsbegrænset godken-
delse, som senere vil blive ændret til en egentlig type-
godkendelse.

Der har i 2008 været et par større, spektakulære ha-
varier af vindmøller omkring 600 kW i Danmark, for-
modentlig på grund af mangelfuld service. Blandt an-
det var der et havari på en vindmølle ved Halling den 
22. februar 2008. Det har medført, at kravene til ser-
vice på vindmøllerne er blevet skærpet, så befolknin-
gen kan være sikker på, at bremsesystemer og øvrigt 
sikkerhedsudstyr bliver holdt i orden. Reference /9/

Generelt er vindmøller meget sikre, og endnu er in-
gen mennesker blevet ramt af dele, som er faldet ned 
fra vindmøller, selvom der er rejst mere end 100.000 
vindmøller i verden. Reference /9/. For de tidligste, små 

vindmøller er der set vindmøller, hvor hele vingen på ti 
meter er blevet kastet af vindmøllen ved meget høje om-
drejningstal under løbskkørsel og smidt op til 400 meter 
væk. Nye, større møller kører væsentlig langsommere 
rundt, og derfor vil en hel vinge, eller dele af en vinge, 
kastet fra en større mølle ikke kunne nå så langt ud. 

Der har også været vinger, der er knækket af ved no-
minelt omdrejningstal, det vil sige normal drift, hvor 
møllen har været i drift med generatoren tilsluttet. I 
denne situation falder vingen ned på jorden i en afstand 
fra møllen på 0 til 50 meter. Ved skaden på møllen ved 
Halling, der skete i meget stærk blæst, blev vingerne 
slået i stykker, og alle de store dele faldt ned mindre 
end 100 meter fra møllen, men nogle lettere dele med 
stort areal, der ville kunne skade en person, var i stand 

Reference /9/
På baggrund af den lille sandsynlighed for havari har 

en arbejdsgruppe nedsat af den tidligere regering un-
der transportministeriet konkluderet, at den nuværen-
de viden giver mulighed for at sætte et afstandskrav til 
overordnede veje på 1 gang vindmøllernes totalhøjde. 
Reference /10/. Med eksisterende erfaringer, de skær-
pede krav til service og med afstanden til naboboliger 
og offentlige veje for projektet ved Hevring Ådal ud-
gør havari ikke nogen væsentlig risiko.

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

Vindmøllen har sikkerhedsfunktioner, som overvåger, 
at de meteorologiske instrumenter fungerer korrekt eller 
f.eks. er overisede. Fungerer disse ikke, slår vindmøllens 
sikkerhedsfunktion til og stopper vindmøllen. Det er er-
faringen, at vindmøller stopper ved overisning af de me-
teorologiske instrumenter, før der er afsat is på vindmøl-
lens vinger, som kan give anledning til risiko under drift.

Når isen på de meteorologiske instrumenter igen er 
smeltet, genstarter vindmøllen, og eventuel is på vin-
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gerne vil ryste af og falde til jorden. Isen vil således ik-
ke blive slynget ud fra møllerne, men ganske tynde og 

Mens møllen er stoppet for overisning, og når den 
genstarter, kan der teoretisk være en risiko for at blive 
ramt af nedfaldende is, hvis man bevæger sig ind un-
der møllehuset eller vingerne. Der er ikke i den nyere 
vindkrafthistorie i Danmark registreret personskade 
som følge af nedfaldende is fra vindmøller. Ifølge re-
ference /8/ er den maksimale kastafstand stort set 1,7 
gange vindmøllernes totalhøjde. Derfor er anbefalin-
gerne i reference /10/ for afstand til veje og jernbaner 
på grund af risikoen for isafkast de samme som for ha-
vari, 1 gang totalhøjden. 

Vindmøllerne ved Hevring Ådal er placeret mindst 
737 meter fra nærmeste nabobolig og ca. 340 meter fra 
Voer Færgevej, som er nærmeste offentlige vej. End-
videre står vindmøllerne på markarealer, hvor der kun 
færdes få mennesker.

Brand
Brand i vindmøller er meget sjældne. Sker det, vil vind-

-
vendt ved de aktuelle vindmøllertyper, kunne brænde, 
og store, lette dele vil kunne falde brændende til jor-
den. Reference /9/

-
me i form af lastvognskørsel med byggematerialer og 
tung specialtransport på blokvogne med dele til funda-
menter og vindmøller. 

-
enteret om anlægsarbejdets start og omfang, så de nød-
vendige sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel 
skiltning, kan blive iværksat.

Specieltransport af møllekomponenter og øvrige ma-
terialeleverancer til og fra anlægsområdet vil foregå ad 
ruter, som bliver afstemt med vejmyndighederne i kom-
munen, men herudover bliver der formentlig ikke behov 

I driftsfasen bliver den normale til- og frakørsel mi-
nimal og er dermed vurderet til ikke at udgøre nogen 
væsentlig sikkerhedsrisiko. Såfremt det er nødvendigt 
med ekstraordinær kørsel med blandt andet mobilkra-

-
get på lignende måde som i anlægsfasen.

Foto 3.5 Transport af vinge
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4 Landskabelige forhold
vet og vurderet som en vigtig del af analysearbejdet. 

-
de visualiseringer af de nye vindmøller ved Hevring 
Ådal og til at vurdere den samlede visuelle påvirk-
ning fra vindmøller. 

Vurderingen af den visuelle påvirkning fra de plan-
lagte vindmøller er udarbejdet på baggrund af visua-
liseringerne og landskabsanalysen. Visualiseringer-
ne viser, hvordan de planlagte vindmøller vil se ud i 
det eksisterende landskab, og vurderingerne beskriver, 
om vindmøllerne virker dominerende eller forstyrren-
de i forhold til landskabets karaktergivende elementer 
og landskabets skala, som tilsammen er et udtryk for 
landskabets sårbarhed. 

Den samlede påvirkning af landskabet er vurderet i 
et særskilt og afsluttende afsnit.

Afstandszoner
For at kunne systematisere landskabsanalysen i forhold 
til vindmøllernes visuelle påvirkning, er omgivelser-
ne til projektområdet ved Hevring Ådal inddelt i tre af-
standszoner: En nærzone tæt ved vindmøllerne, en mel-
lemzone og en fjernzone. Zoneinddelingen er anvendt 
til at udvælge særskilte elementer i landskabet i forhold 
til den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. Zonernes 
udstrækning er fastlagt på baggrund af egne iagttagel-
ser og lignende undersøgelser af vindmøller med en to-
talhøjde op til 150 meter. 

De tre afstandszoner omkring projektområdet ved 
Hevring Ådal er vist på kort 4.2 og er som følger.

Nærzonen 0 – 4,5 kilometer 
I nærzonen er vindmøllerne dominerende, enkelthe-
der i vindmøllens design er tydelige, og vindmøller-

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

Mellemzonen 4,5 – 10 kilometer 
I mellemzonen virker vindmøllerne generelt mindre end 
i nærzonen og virker ikke dominerende, men kan væ-
re det fra enkelte punkter. Beskueren oplever samspil-
let med andre vindmøller og opfatter større forskelle i 
vindmøllens design. Vindmøllernes størrelse kan væ-
re svær at opfatte, idet afstanden til dem kan være svær 
at vurdere. Bevoksning og terræn er afgørende for, om 
vindmøllerne er synlige. Sigtbarheden spiller en stor 
rolle. I mellemzonen registreres større landskabsele-
menter, hovedfærdselsårer, udsigtspunkter og eksiste-
rende vindmøller, som evt. kan opleves sammen med 
de nye vindmøller.

Fjernzonen over 10 kilometer 
I fjernzonen spiller terræn og sigtbarhed en afgøren-
de rolle. Vindmøllerne vil især være synlige fra høj-
depunkter og meget åbne landskaber samt fra havet. 
I fjernzonen oplever man især samspillet med andre 
vindmøller.

De tre zoner er indtegnet med en præcis afgrænsning 
på kort 4.2, men i virkeligheden vil overgangen fra den 
ene zone til den anden opleves i et mere glidende for-
løb, hvor vindmøllernes påvirkning gradvis ændrer sig.

4.2 Eksisterende forhold
Landskabets dannelse og terrænformer
Hevring Ådal var efter den sidste istid et lavbundet sund 
forbundet med den nuværende Randers Fjord og Grund 
Fjord, så hele Rougsø var en ø adskilt fra det øvrige 

4.1 Indledning
Arbejdsmetode
Dette kapitel indeholder en registrering og en analyse 
af det eksisterende landskab samt en vurdering af den 
visuelle påvirkning fra de planlagte vindmøller.

Registreringen er udført på baggrund af kortmateri-
ale, litteraturstudier og besigtigelser af landskabet om-
kring vindmølleområdet ved Hevring Ådal. Besigtigel-
serne er anvendt til at registrere forhold, som ikke frem-
går af kortmaterialet, herunder højder på bebyggelser 
og bevoksning samt en grundig afsøgning af mulige 
udsigtspunkter i landskabet. Besigtigelserne ved Hev-
ring Ådal er udført fra marts til maj 2012.

Landskabsanalysen indeholder en tematisk gennem-
gang af de registrerede elementer i landskabet, herunder 
terræn, bevoksning, bebyggelse, tekniske anlæg, kultur-
historiske elementer og rekreative interesser. Elemen-
terne er beskrevet og analyseret i særskilte afsnit, hvor 
analysearbejdet omfatter en vurdering af elementernes 
karakteristika og på den baggrund, om de enkelte ele-
menter medfører, at landskabet er sårbart for en visuel 
påvirkning fra de planlagte vindmøller. 

Landskabsanalysen omfatter desuden en analyse af 
de fremtidige forhold, såfremt mølleprojektet ved Hev-
ring Ådal bliver realiseret. I den forbindelse er der fore-
taget en overordnet synlighedsanalyse, forstået som en 
udpegning af de områder eller punkter, hvorfra de plan-
lagte vindmøller vil være synlige og dermed påvirke op-
levelsen af landskabet. Analysen er blandt andet baseret 
på en kortlægning af terræn, bevoksning og andre ele-
menter, der har betydning for synligheden. Se kort 4.5.

Vindmøllernes design og opstillingsmønster er af-
gørende faktorer for den visuelle oplevelse og påvirk-
ning af landskabet. Eksisterende og planlagte vind-
møller samt deres visuelle betydning er derfor beskre-
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Projektområdet
-

de øen landfast med Djursland, og Hevring Ådal an-
tog sin nuværende form som et forholdsvis smalt dal-
rum i bunden af Grund Fjord ved Købeenge og Hol-

af marint forland nærmere kysten ved Hevring Kær. 
Moderne landbrug har siden tørlagt det meste af åda-
len ved hjælp af et system af dræning, afvandingsgrøf-
ter og pumper. Ådalen har form efter det gamle sund 
og runder mod nord efter Hevring Kær. Ved kysten lø-

lav bevoksning. Hevring Hede ligger midt i ådalen ud 
til den nordøstvendte kyst med strandvolde, klitter og 
lav kratbevoksning. Hele dalbunden ligger lavt i cirka 

-
landskabet adskiller sig tydeligt fra de omkringliggen-
de morænebakker, som rejser sig bølgende mod syd-
øst og nordvest. 

Rougsø nordvest for Hevring Ådal hæver sig som 
et typisk østjysk morænelandskab med blødt bølgende 
bakker, der afsluttes af stejle skrænter mod Kattegat, 
Randers Fjord og Grund Fjord mod nordøst, vest og syd 
og lidt mindre stejle skråninger mod sydøst, hvor Sten-
bakke på Ørsted Mark er "øens" højeste punkt med 44 

Landskabet sydøst for Hevring Ådal er også karak-
teriseret af morænebakker, som på få kilometer rejser 

har tilløb fra sydøst mellem Vivild og Sorvad, hvor åen 
skærer sig dybt ned i morænebakkerne. Herefter run-
der terrænet svagt mod nord. Se kort 4.1. Reference /1/ 

Særlige landskabelige interesser
Vindmøllerne ved Hevring Ådal rejses uden for om-
råder, der er udpeget som særlige landskabelige inte-
resseområder.

Nærmeste udpegning er området Bakkerne vest for 
vindmølleområdet, se kort 4.2. Bakkerne er en skov-
bevokset indlandsklit. Vindmøllerne vil muligvis kun-
ne ses over bevoksningen, når man bevæger sig rundt i 
områdets lysninger.

Kort 4.1 Landskabets dannelse 
Reference /2/

Hevring ÅDAL
HOLLANDS-
BJERG 
HOLME

ROUGSØ
44'

GRUND FJORD
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I selve ådalen er bevoksning begrænset til dyrkede 
marker, enkelte læhegn og spredt bevoksning i tilknyt-
ning til vandløbene. Dertil kommer et større sammen-
hængende område ved Hevring Hede, som er karak-
teriseret ved høj, primært yngre skovbevoksning om-
kring Hevring og lav kratbevoksning og lyng nærme-
re kysten. Resten af nærzonen er intensivt opdyrket, og 

Både Bakkerne og Hevring Hede har landskabelige 
værdier, som er beskyttet i kommuneplanen. Det er un-
dersøgt og vurderet i afsnit 4.4, hvordan og i hvor høj 
grad de planlagte vindmøller i Hevring Ådal vil på-
virke oplevelsen af de beskyttede landskabsområder.

Mellem- og fjernzonen
I mellemzonen er det primært Løvenholm Skov og sko-
vene ved  Tustrup Hede og Fuglsø Mose, som sætter sit 
præg på landskabsoplevelsen mod sydøst og øst. Sko-
vene ligger højt i terrænet og vil have betydning for 
synligheden af vindmøllerne i fjernzonen syd, sydøst 
og øst for vindmølleområdet. Dertil kommer Overskov 
mod øst og Fjeld Skov mod syd i fjernzonen.

I mellemzonen bidrager Stenalt Skov til landskabs-
oplevelsen mod nordvest.

Konklusion
Der er registreret én lokalitet i nærzonen, Bakkerne, 
hvor den eksisterende bevoksning er med til at give 
landskabet karakter. Det er undersøgt og vurderet i af-
snit 4.4, om oplevelsen af landskabet i dette område bli-
ver påvirket af de planlagte vindmøller.

I mellem- og fjernzonen vil oplevelsen af bevoks-
ningen ikke blive forstyrret af de planlagte vindmøller. 

Bebyggelse
I det åbne land omkring vindmølleområdet i Hevring 
Ådal består bebyggelsen primært af gårde og boliger, som 
ligger solitært eller samlet i mindre grupper. De større 

Langs kysten mod nord og nordøst er der udpeget 
landskabelige interesser, som omfatter kystarealerne. 
Vindmølleprojektet vurderes ikke at have betydning 
for oplevelsen af udpegningerne, se kort 4.2.

Bevoksning
Generelt er landskabet i denne del af Norddjurs Kom-
mune domineret af landbrugsmæssig drift med store 
markparceller, som er indbyrdes adskilt af læhegn og 
en del skov- og plantagedrift. 

I det bakkede morænelandskab vidner læhegn i stjer-
nestruktur stadig om 1700-tallets landboreformer, som 
opdelte landsbyernes jordfællesskaber til individuelle 
landbrug i et tæt landsbyfællesskab. Visuelt giver de 
mange læhegn landskabet en varieret rumlig struktur 
med både store og små landskabsrum, som kan vende 
mod alle verdenshjørner. 

-
perede bakkedrag, mens små skovbevoksninger lig-
ger spredt rundt i landskabet. Større sammenhængen-
de skovbevoksning er registreret i Løvenholm Skov og 
Fjeld Skov mod sydøst. 

Ved bydannelserne og ved de fritliggende boliger i 
det åbne land er der generelt etableret bevoksning i form 
af haveanlæg med træer og buske. Ved enkelte landsby-
er er der desuden registreret mindre bevoksninger med 
skovlignende karakter.

Særligt for området er Hevring Hede ved kysten nord 
for projektområdet. Heden fremstår med lav, tæt krat-
bevoksning, lavest mod kysten. Heden er kun delvist 
tilgængelig, da den benyttes som militært træningsom-
råde. Se kort 4.2.

Nærzonen
Bevoksningen i nærzonen knytter sig primært til den 
gamle stenalderkysts kanter, som har mindre grupper 
af skovbevoksning. Skovområdet Bakkerne ved Ørsted 
er det tydeligste eksempel på en markant bevoksning 
på kanten af morænebakken.

samlede bystrukturer ligger alle oven for ådalen på mo-
rænebakkerne mod henholdsvis sydøst og nordvest. Syd-
øst for Hevring Ådal ligger byerne langs landevejen rute 
547, Nordkystvejen, som følger morænebakkens nordli-
ge afgrænsning. Mod nordvest ligger stjernelandsbyen 
Ørsted midt på morænebakken, og rundt om byen ligger 
seks små landsbyer. Mange bydannelser i projektområdet 
har tydelig struktur efter de omfattende landboreformer, 
der sidst i 1700-tallet ændrede det danske landbrug dra-
stisk. Den mest iøjnefaldende struktur, som også er sær-
deles udbredt på egnen, er stjernestrukturen, hvor går-

en jordlod i tilknytning til gården, hvorved markskelle-
-

mation som en stjerne. Et tydeligt eksempel på en sådan 
stjernestruktur er Ørsted længst mod vest i nærzonen.

Ved besigtigelse af bydannelserne er det undersøgt, 
om vindmøllerne ved Hevring Ådal kan påvirke ople-
velsen af byernes visuelle sammenhæng med det omgi-
vende landskab, og om der er udsigtslinjer fra de ydre 
bygrænser i retning mod vindmølleområdet. Se kort 4.2.

Nærzonen
Omkring vindmølleområdet ligger adskillige byer, 
landsbyer og spredte bebyggelser. 

I kommunens kommuneplan er udpeget seks cen-
terbyer, som er byer med et særligt udviklingspoten-
tiale. Allingåbro, Ørsted og Vivild er de tre centerby-
er i vindmølleområdets nærzone. Centerbyerne er sik-
ret udvidelsesmuligheder for både beboelse og erhverv. 

Af landsbyer i projektområdets nærzone er regi-
streret Hevring, Lystrup, Gjesing, Sorvad, Allestrup, 
Tøjstrup og Tårup.

Spredt bebyggelse knytter sig til Hevringholmvej og 
Langkærvej syd for Hevringholm. 

-
ning til Lystrup Strand.

Allingåbro
Centerbyen Allingåbro er kommunens tredjestørste by 
med cirka 2.000 indbyggere. Byen vokser i den nordøst-
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Kort 4.2 Eksisterende forhold og afstandszoner 4,5 og 10 kilometer

Vindmøller 10 - 450 kW

Vindmøller 450 - 1500 kW

Afstandszoner 4,5 og 10 km

Nummer i henhold til tabel 4.1

Projektområde

1:100.000Mål:

6

5
4

3

1

2

2
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lige udkant sammen med landsbyen Vejlby, hvor byens 
kirke ligger. Allingåbro afgrænses mod nord af ådalens 

-
ner om at udbygge byen, dog ingen planer i retning mod 
vindmølleområdet. En golfbane afslutter Allingåbro mod 
nordøst, bevoksning og terræn i forbindelse med golfba-
nen lukker af for udsyn i retning mod vindmølleområdet.

Ørsted
Ørsted er den største by på morænebakken nordvest for 
Hevring Ådal. Ørsted er ligeledes udpeget som center-
by. Landsbyen har tydelig stjernestruktur, og i udkan-
ten af byens gamle marker i en radius af omtrent tre 
kilometer ligger seks små landsbyer, herunder Hev-
ring i nærzonen. Tæt skovbevoksning på Bakkerne øst 
for Ørsted skærmer for udsyn mod vindmølleområdet.

Vivild
På sydsiden i nærzonen ligger centerbyen Vivild. Lands-
byen er udlagt til byzone og ligger cirka to kilometer syd-
øst for vindmølleområdet. Landsbyen afgrænses i ret-
ning mod vindmølleområdet af Nordkystvejen. Lands-
byen ligger cirka 30 meter højere i terrænet end vind-
mølleområdet, og plateauet hindrer kig til dalbunden. 
Fra Nordkystvejen ser man ud over det opdyrkede pla-
teau med spredte bebyggelser og enkelte levende hegn.

Hevring
Landsbyen Hevring ligger knap to kilometer nordvest 
for projektområdet i landzone. Landsbyen grænser mod 
nordøst op til Hevring Hede, der bruges som militært 
øvelsesterræn. Mod vest ud mod landbrugsarealerne 

mere spredt bebyggelse med ældre husmandssteder og 
nyere enfamiliehuse. Et grønt område midt i byen dan-
ner rammen om byens forsamlingshus og friluftsscene.

Lystrup
Landsbyen Lystrup ligger øst for projektområdet langs 
Nordkystvejen. Lystrup ligger i landzone og består hoved-
sageligt af nedlagte landbrugsejendomme og landsbyhu-
se. Landsbyen ligger cirka 30 meter højere i terrænet end 

vindmølleområdet. Fra den nordlige udkant af landsbyen 
kan man se langt hen over Hevring Ådal og Hejbæk Ådal.

Gjesing
Gjesing ligger i byzone i nærzonens sydøstligste udkant 
tæt på herregården Løvenholm. Mod nordvest i retning 
mod vindmølleområdet ligger byens erhvervsområde. 
I tilknytning til byens forsamlingshus er der et rekre-
ativt område for alle byens beboere. Der er lokalplan-
lagt et boligområde i den vestlige del af byen med mu-
lighed for at opføre ni boliger.

Sorvad og Allestrup
Allestrup og Sorvad er to landsbyer med en løs struk-

-
vejen. Landsbyerne består mest af gårde og landbrugs-
bygninger og samler sig omkring Allestrupvej, Sorvad-
vej og Sorvadgårdvej.

Tøjstrup
Den lille landsby Tøjstrup ligger syd for vindmølleom-
rådet langs Løvenholmvej/Tårupvej, hvor vejen bugter 
sig og krydser Tøjstrup Bæk. Gårdene ligger side om 
side med dyrkede marker mod nord og engarealer mod 
syd. Også denne struktur er opstået som følge af land-
boreformerne i slutningen af 1700-tallet ved at en grup-

nyt sted, hvor jorden var en blanding af ager og eng. Ved 
at lægge gårdene på en lang række, kunne man forde-

stribe jord på hver side af bebyggelsen, i dette tilfælde 
agerjord mod nord og engarealer mod bækken mod syd.

Tårup
Sydligst i nærzonen ligger den lille landsby Tårup lige 
nord for Auning. Tæt skovbevoksning nord for Tårup 
skærmer sandsynligvis helt for udsyn mod vindmølle-
området mod nord.

Spredt bebyggelse langs Hevringholmvej og Langkærvej
Knap 20 boliger med driftsbygninger er registreret syd 
for Hevringholm i en struktur, der tyder på en vis sam-

menhæng mellem enhederne. Muligvis har de fungeret 
som landarbejderboliger i tilknytning til herregården.

Sommerhusområde ved Lystrup Strand
Ved Lystrup Strand ligger et mindre sommerhusområ-
de. Fra den sydligste udkant af sommerhusområdet er 
der registreret et sted, hvorfra det er muligt at se hen 
over sommerhusene i retning mod vindmølleområdet.

Mellem- og fjernzonen
Bydannelserne og sommerhusområderne i mellem- og 
fjernzonen ligger generelt så langt væk fra vindmølle-
området, at det omgivende terræn og den eksisterende 
bevoksning mere eller mindre skjuler hele det planlag-
te vindmølleprojekt ved Hevring Ådal.

Konklusion

nærzone, som kan blive visuelt påvirket af de planlag-
te vindmøller. Det drejer sig om Hevring, Lystrup, Sor-
vad og Allestrup.

I afsnit 4.4 er det vurderet, om de planlagte vindmøl-
ler ved Hevring Ådal vil påvirke oplevelsen af disse by-
dannelser. Der er ikke registreret nogen udsigtspunk-
ter, hvorfra de planlagte vindmøller vil påvirke ople-
velsen af byernes visuelle sammenhæng med det om-
givende landskab.

Tekniske anlæg
Infrastruktur
Det er undersøgt, om der er infrastrukturelle anlæg, 
som i samspil med vindmølleprojektet kan forstyrre 
oplevelsen af landskabet omkring det planlagte vind-
mølleområde ved Hevring Ådal.

Veje
Syd for projektområdet i mellemzonen skaber Rute 16 
Randersvej/Grenåvej/Hovedvejen forbindelse mellem 
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Grenå på Djurslands østkyst og Randers og det øvrige 
jyske vejnet. I Fausing fører Rute 547 Nordkystvejen 
mod nordøst til kystbyerne via Allingåbro, Vivild og 
Lystrup. I Allingåbro løber Rute 531 Rougsøvej mod 
nord over Rougsø og Randers Fjord via Ørsted, Hol-
bæk og Udbyhøj. Mellem Nordkystvejen og Rougsø-
vej ligger Hevring Ådal og projektområdet. Fra disse 

Voer Færgevej fører tværs over ådalen cirka 300 meter 
nord for den nordligste planlagte vindmølle. I projekt-
området i selve ådalen udgør markveje vejnettet, der 
primært bliver anvendt i forbindelse med dyrkning af 
markerne. Se kort 4.2.

El-tracé
Der fører en 60 kV-ledning tværs over Hevring Ådal 
mellem anden og tredje vindmølle talt nordfra. I af-
snit 4.4 er samspillet mellem elledningen og vindmøl-
lerne vurderet.

Konklusion
Efter besigtigelse er det vurderet, at landskabet om-
kring Hevring Ådal ikke er præget af tekniske anlæg. 

Eksisterende og planlagte vindmøller 
Hovedparten af de eksisterende vindmøller i Nord-
djurs Kommune er opstillet i slutningen af 90'erne, og 
de har en totalhøjde på omkring 70 meter og en effekt 
på 600 – 750 kW.

Nærzonen
I nærzonen er der registreret 15 eksisterende vindmøller 
fordelt på tre møllegrupper. De 15 vindmøller ligger al-
le inden for kort afstand af de planlagte vindmøller ved 
Hevring Ådal. Se tabel 4.1 og kort 4.2. Vindmøller i de tre 
grupper har en forventet levetid på omtrent 20 år. Restle-
vetiden for de eksisterende vindmøller er således 5 – 10 år. 
I følge Norddjurs Kommune kan de eksisterende projekt-
områder ikke indeholde nye vindmøller. Det betyder, at 
vindmølleprojektet i Hevring Ådal vil være det eneste i 
nærzonen, når eksisterende vindmøller bliver nedtaget. 

Samspillet mellem de planlagte og de eksisterende 
vindmøller er vurderet i afsnit 4.4.

Mellemzonen
I mellemzonen er der registreret 16 eksisterende vind-
møller fordelt på tre vindmøllegrupper. Heraf står de 11 
største i en stor bueopstilling ved Hollandsbjerg - om-
rådets mest markante vindmøllepark med vindmøller 
med totalhøjde 92 meter. De sidste fem vindmøller står 
som en samlet gruppe ved Tørslev knap syv kilometer 
fra projektområdet.

Planlagte vindmøller 
Vindmølleområdet ved Hevring Ådal er et af seks vind-
mølleområder i kommunen. Der kan kun ansøges om 
opstilling af vindmøller i de seks områder, og det bety-
der, at mange af de eksisterende vindmøller i området 
ikke vil kunne udskiftes. Nærmeste planlagte vindmøl-
leområder bliver ved Tørslev og ved Hollandsbjerg. Der 
bliver således ikke tale om nye vindmøller inden for 28 
gange totalhøjden af de nye møller ved Hevring Ådal.

Konklusion
Der står en del eksisterende vindmøller i større grup-
per i området. De største er 92 meter høje. Eksisteren-
de vindmøller i nærzonen kan ikke udskiftes, og områ-
det vil derfor på sigt kun rumme de seks vindmøller ved 
Hevring Ådal. De 15 vindmøller i nærzonen vil de næste 
10 – 15 år blive oplevet sammen med de nye vindmøller.

I afsnit 4.4 er det blandt andet vurderet, om de plan-
lagte vindmøller ved Hevring Ådal fremstår som et sær-
skilt anlæg i de områder og fra de punkter, hvor man 
i samme synsfelt kan se både planlagte og eksisteren-
de vindmølleanlæg.

Kulturhistoriske elementer
Efter istidens formdannende processer er ændringer i 
landskabet primært forårsaget af menneskelig aktivitet. 

spor og dermed et kulturlandskab, der kan være med til 
at formidle en kulturhistorisk udvikling. 

Registreringen og landskabsanalysen af de kulturhi-
storiske elementer ved Hevring Ådal omfatter særlige 
kulturhistoriske beskyttelsesområder og kirker i vind-
mølleområdets nærzone samt fortidsminder og beskyt-
tede sten- og jorddiger i projektområdet.

Bevaringsværdigt kulturmiljø
I Kommuneplan 2009-2021 for Norddjurs Kommune 
er der udpeget en lang række bevaringsværdige kul-
turområder.

Den nærmeste udpegning er tilknyttet herregården 
-

rådet. Udpegningen er uden betydning for vindmølle-
projektet. Se kort 4.3.

Kirker i nærzonen
For at sikre de danske kirker og deres nærmeste omgi-
velser er der i naturbeskyttelsesloven fastsat en kirke-
beskyttelseszone omkring alle kirker i Danmark. Der-
udover er der i Kommuneplan 2009-2021 for Nord-
djurs Kommune udlagt kirkeindsigtslinjer ved de kir-
ker, som har særlig landskabelig værdi som kulturhi-
storiske elementer. Beskyttelseszonen og kirkeindsigts-
linjen skal forhindre, at den visuelle oplevelse af kir-
kerne bliver forstyrret af nye indgreb - såsom nyt byg-
geri og tekniske anlæg. 

Tabel 4.1 Eksisterende vindmøller i 
nær- og mellemzonen

Nummer 
og retning

Afstand 
i km

Lokalitet Antal og 
effekt i kW

Total-
højde

År

1  SV 2,4 Ørsted Kær 5 x 750 69 m 1998
2  Ø 3,0 Lystrup 3 x 750 69 m 1999
3  NV 3,0 Ørsted Mark 7 x 750 69 m 1997
4  NV 6,2 Tørselv 3 x 600 70 m 1997
5  NV 6,7 Tørslev 2 x 750 69 m 1998
6 VSV 7,5 Hollandsbjerg 11 x 1.500 92 m 2002
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De kirker, som ligger i vindmølleområdets nærzo-
ne, er kirkerne i Vivild, Gjesing, Allingåbro/Vejlby og 
Ørsted. Se kort 4.4.

Vivild Kirke
Vivild Kirke ligger cirka 2,5 kilometer sydøst for pro-
jektområdet midt i landsbyen Vivild. Kor og skib er fra 
romansk tid, i gotisk tid har kirken foruden nogle ind-
vendige ombygninger fået tårn og våbenhus. Kirken er 
blytækt og fremstår med blanke granitkvadre og på tår-
nets øvre del hvidkalket murværk. Kirken ligger inde i 
byen og opleves ikke som markant i landskabet. Der er 
ikke registreret muligt udsyn mod vindmølleområdet 
fra kirken. Fra Bakkegårdsvej øst for Vivild vil vind-
møllerne kunne opleves sammen med kirken i et om-
trent jævnbyrdigt størrelsesforhold.

Gjesing Kirke
Gjesing Kirke ligger cirka 3,8 kilometer sydsydøst for 
vindmølleområdet. Kirken er oprindeligt bygget i ro-
mansk stil af granitkvadre og har rødt tegltag. Det hvid-
kalkede tårn med takkede gavle mod nord og syd er fra 
gotisk tid. Bebyggelse og tæt bevoksning skærmer helt 
for udsyn fra kirken og kirkegården.

Vejlby Kirke
Den lille kirkeby Vejlby er vokset sammen med Alling-
åbro og udgør i dag en nordlig bydel. Vejlby Kirke lig-
ger cirka 3,9 kilometer sydvest for vindmølleområdet. 
Den oprindelige romanske kirke af granitkvadre ud-
gør i dag sideskib og sakristi i den store rødstenskir-
ke fra 1922 – 23. Det vestvendte tårn er tilføjet i sen-
middelalderen. Vejlby Kirke er på alle sider omgivet af 
bevoksning og bebyggelse, og der er ikke udsyn mod 
vindmølleområdet fra kirken eller kirkegården. På de 
høje moræneskrænter syd for Alling Å vil man enkelte 
steder kunne se de planlagte vindmøller sammen med 
Allingåbro og Vejlby Kirke.

Ørsted Kirke
Ørsted Kirke ligger 3,5 kilometer vest for vindmølle-
området i den østlige ende af Ørsted tæt på Bakkerne. 

Kirken er Rougsø Herreds største kirke. Kor og skib 
er opført i granitkvadre i romansk tid, i senmiddelal-
der blev tilføjet hvidkalket tårn mod vest. Kirken ligger 
blandt tæt bebyggelse og høj bevoksning, og der er ikke 
registreret udsyn i retning mod vindmølleområdet. Det 
skovklædte Bakkerne, som ligger mellem Ørsted Kir-
ke og projektområdet, skærmer desuden helt for udsyn 
fra kirkeomgivelserne i retning mod vindmølleområdet.

Konklusion
Der er registreret enkelte udsigtspunkter syd for Alling 
Å, hvorfra de planlagte vindmøller i Hevring Ådal kan 
ses sammen med Vejlby Kirke. I afsnit 4.4 er det un-
dersøgt og vurderet, om vindmøllernes visuelle påvirk-
ning vil forstyrre oplevelsen af kirken som et kulturhi-
storisk elementer i landskabet. 

Rekreative interesser
De rekreative interesser i vindmølleprojektets nærzone 
knytter sig primært til Bakkerne, et mindre skovom-
råde ved Ørsted, og til de kystnære områder ud mod 
Kattegat, hvor der er badestrande, sommerhusområder, 

Margueritruten og vandre- og cykelstierne Nordsø-
stien og North Sea Cycle Route fører turister tæt forbi 
vindmølleområdet, se kort 4.3. 

Margueritruten, som leder forbi natur- og kulturse-
værdigheder i Danmark, følger blandt andet Rougsø-
vej, som passerer vindmølleområdet i en afstand af cir-

-
kyst på nær ved Hevring Hede, som den passerer syd-
om via Voer Færgevej i en afstand af cirka 900 meter 
til nærmeste planlagte vindmølle. For Margueritruten 

Foto 4.1 Vivild Kirke

Foto 4.2 Gjesing Kirke

Foto 4.3 Vejlby Kirke
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Kirkeindsigtslinjer

Nordsøstien

North Sea Cycle Route

Kirke og kirkebyggelinje

Ny vindmølle

1:50.000Mål:

Vivild Kirke

Gjesing Kirke

Ørsted Kirke

Vejlby Kirke

Kort 4.3 Kirker, kirkeomgivelser, bevaringsværdigt kulturmiljø og rekreative stierog Nordsøstien er det vurderet, at vindmøllerne ikke 
vil have væsentlig betydning for den landskabelige op-
levelse, se visualisering nummer 5 og 1. 

North Sea Cycle Route går fra Vivild mod nordvest 
via Voer Færgevej, hvor den passerer den nordøstligste 
vindmølle i en afstand af cirka 320 meter. Det er vurde-
ret, at vindmøllerne på en kort strækning på Voer Fær-
gevej i nogen grad vil forandre oplevelsen af landskabet 
på North Sea Cycle Route, se visualisering nummer 2. 

Derudover er der af rekreative interesser registre-
ret en golfbane nordøst for Allingåbro samt en moto-
crossbane umiddelbart vest for vindmølleprojektet.. Fra 
golfbanen er der ikke udsyn mod vindmølleområdet, 
og det er vurderet, at vindmøllerne ikke får betydning 
for udøvelsen af motocrosssporten. 

Konklusion
Den landskabelige oplevelse fra North Sea Cycle Route 
vil i nogen grad blive påvirket af vindmølleprojektet. 
Med fotopunkter ved øvrige ovennævnte områder og 
ruter er det undersøgt og vurderet i afsnit 4.4, om de 
planlagte vindmøller ved Hevring Ådal visuelt vil på-
virke de rekreative interesser i området.

Foto 4.4 Ørsted Kirke

Bevaringsværdigt kulturmiljø
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Fortidsminder

gravhøje, mens øvrige arkæologiske fund ikke efterla-
der sig synlige spor. Inden for vindmølleområdets af-
grænsning er der ikke registreret nogen fredede fortids-
minder. De nærmeste synlige gravhøje, som jævnfør 
Danmarks Miljøportal er fredede, ligger 6 – 700 me-
ter syd for de planlagte vindmøller på morænebakken 
Sorvad Bjerg. Gravhøjene er delvist nedbrudte og lig-
ger svært tilgængelige i tæt bevoksning, dog er særligt 
den østligste gravhøj synlig fra Nordkystvejen, hvor ve-
jen krydser Hevring Å. Se kort 4.4 og visualisering 4.1.

Ifølge arkæologisk udtalelse fra Museum Østjylland  
er det oplyst, at der ikke hidtil er registreret fortidsmin-
der på de steder, hvor vindmøllerne er planlagt opstillet, 
da området i størstedelen af forhistorisk tid var over-
skyllet af hav og senere har fremstået som vådområde. 
Først i nyere tid er ådalen blevet afvandet. Der er såle-

des ingen kendskab til kulturhistoriske fund eller an-
læg på arealet eller i umiddelbar nærhed heraf. Det kan 
dog ikke udelukkes, at der kan ske fund af for eksem-

-
delse med anlægsarbejdet. Sådanne fortidsminder vil 
være omfattet af Museumslovens § 27 (LBK nr. 1505 
af 14. december 2006). Risikoen for, at der på de berør-
te områder kan fremkomme fortidsminder, er dog ikke 
nogen hindring for anlæggelse af vindmøllerne, men 
for ikke at forsinke et igangsat anlægsarbejde, anbefa-
les det, at der bliver foretaget arkæologiske forunder-
søgelser i de berørte områder. Alternativt ønsker mu-
seet adgang til at besigtige pladserne under gravearbej-
det. Reference /3/

på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, 
anbefales det bygherren at kontakte Museum Østjyl-
land på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Bygher-
ren bedes under alle omstændigheder kontakte museet 

Kort 4.4 Beskyttede diger og fortidsminder

Ny vindmølle

Beskyttet dige

1:20.000Mål:

Fredet gravhøj og 
fortidsmindebeskyttelseslinje

Adgangsvej og arbejdsareal

Foto 4.5 Visualisering. De tre fredede gravhøje syd for 
vindmølleområdet set fra Nordkystvejen, hvor vejen kryd-
ser Hevring Å. På visualiseringen ses mølle nummer 4 og 5.

Foto 4.6 Bakkerne er tæt bevokset med fortrinsvis nåle-
træer. Der er mange cykel- og vandrestier og dermed mu-

Tre fredede gravhøje
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i så god tid som muligt forud for iværksættelse af an-
lægsarbejde på arealet. 

Konklusion
I nærheden af vindmølleområdet er der ingen synlige 
gravhøje, som kan blive påvirket af de planlagte vind-
møller ved Hevring Ådal. 

Beskyttede sten og jorddiger
-

diger, som jævnfør Danmarks Miljøportal er beskyttet i 
henhold til museumsloven. Servicevejene til vindmøl-
lerne krydser i nogle tilfælde digerne. Det er vist på kort 
4.4, hvordan de seks vindmøller og de tilhørende ser-
viceveje og arbejdsarealer ønskes placeret i forhold til 
de beskyttede jorddiger. Ved mølle 5 placeres arbejds-
arealet tæt på et beskyttet dige. Hvis et beskyttet dige 
i området bliver beskadiget under anlægsarbejdet, skal 
det reetableres straks efter, anlægsarbejdet er afsluttet.

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

Marint forland
Det nordlige Djursland var i stenalderen en mængde 
små og store øer med Rougsø som den største. Mel-
lem øerne løb stenalderhavet ind i de tidligere smelte-

så øerne blev landfaste. 
Denne landskabstype kaldes marint forland og er 

I projektområdet er området mellem morænebak-
kerne mod sydøst og nordvest marint forland, og det er 
sammenhængende med det store landskab af marint for-
land i Randers Fjord, Grund Fjord og dele af Tirstrup 
Hedeslette, se kort 4.1.

-
je elementer.

Bakkeølandskab
De tidligere kystlinjer på bakkeøerne Rougsø mod nord-

-
der som stejle skrænter, der danner en brat overgang 
til det lavereliggende marine forland. Bakkeølandska-
bet her er ikke dramatisk som på det sydlige Djursland, 
men er karakteriseret af bløde bakker og lavtliggende 
issøer i et jævnt bølget forløb.

Bakkeølandskabet er sårbart over for høje elemen-
ter placeret i overgangszonen på bakkernes skrænter.

Nærzonen
I nærzonen er der registreret to lokaliteter, hvor ople-
velsen af de eksisterende terrænformer kan blive på-
virket af de planlagte vindmøller ved Hevring Ådal. 

- Vest for Vivild, hvor Nordkystvejen krydser Hev-
ring Å, kan man i retning mod vindmølleområdet se 
mod nord langs den sydøstlige morænebakkes skræn-
ter. Fra dette punkt opleves den bratte overgang til det 

- Fra Rougsøvej mellem Ørsted og Allingåbro kan 
man i retning mod vindmølleområdet se langt ud i dal-
rummet. I horisonten kan man se de sydøstlige moræ-
nebakker, som afslutter dallandskabet.

Mellem- og fjernzonen
I mellemzonen er det primært fra højdepunkter i land-
skabet mod sydøst, vest og nordvest, man kan se langt 
i retning mod vindmølleområdet i Hevring Ådal. Fra 
disse punkter opleves projektområdet som liggende i et 
stort lavereliggende landskabsrum omgivet af moræne-

bakker i alle retninger, og der er ikke registreret mar-
kante terrænformer, som kan blive visuelt påvirket af 
vindmøllerne ved Hevring Ådal.

Fra kysten mod nord og nordøst er der ikke registre-
ret steder med udsigt mod vindmølleområdet. Sejlen-
de vil i mellem- og fjernzonen kunne se de planlagte 
vindmøller, men møllerne vurderes ikke at have be-
tydning for oplevelsen af terrænformerne set fra havet.

Mod sydøst skærmes udsynet mod vindmølleområ-
det helt af Løvenholm Skov. 

Konklusion

forland i ådalen kantet af de blødt formede morænebak-
ker, som kan blive påvirket af det planlagte vindmølle-
projekt ved Hevring Ådal.

Moræneskrænten vest for Vivild fremstår markant, 
når man står på Nordkystvejen på broen over Hevring 
Å og ser mod nord i retning mod de nordligste af de 
planlagte vindmøller. Det er vurderet i afsnit 4.4, om 
den visuelle oplevelse af terrænet set fra dette fotopunkt 
bliver påvirket af vindmøllerne.

Dallandskabet med morænebakkerne i baggrunden 
opleves tydeligt fra Rougsøvej mellem Ørsted og Al-
lingåbro. Det er vurderet i afsnit 4.4, om oplevelsen 
af terrænet bliver påvirket af de planlagte vindmøller.

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

I Hevring Ådal er landskabet generelt præget af sto-
re dyrkede marker med sparsom bevoksning i form af 
læhegn og løvskov. Markernes størrelse og åbenhed 
gør, at man mange steder i ådalen og på morænebak-
kernes kanter kan se langt og opleve et landskab, som 
har en stor skala.
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Landskabets sårbarhed
Landskabets sårbarhed afhænger af landskabets skala 
og mængden af synlige historiske, geologiske og natur-
mæssigt værdifulde elementer. 

På baggrund af registreringen og landskabsanalysen 
er det vurderet, at de sårbare steder ved Hevring Ådal 
primært knytter sig til de markante overgange mellem 
morænebakke- og dallandskab.

4.3 Fremtidige forhold
Synlighed af vindmølleprojektet
På baggrund af kortanalyser og besigtigelse af områ-
det ved Hevring Ådal er det vurderet, at de planlagte 
vindmøller vil være synlige fra de åbne områder i nær-
zonen. Dette gælder blandt andet det forholdsvis åbne 
landbrugslandskab i Hejbæk Ådal og Hevring Ådal, 

hvor vindmøllerne sandsynligvis vil fremstå markan-
te og visuelt dominerende i forhold til de øvrige ele-
menter i landskabet. Derudover er der i nærzonen regi-

-
ninger, hvorfra vindmøllerne muligvis vil være synlige 
og fremstå store. Fra Bakkerne, de skovklædte områ-
der nord for Auning og fra moræneplateauet øst for Vi-
vild og Lystrup vil de sandsynligvis ikke være synlige. 

I mellemzonen er det vurderet, at den eksisterende 

hindre udsyn til de planlagte vindmøller ved Hevring 
Ådal. Fra højdepunkter primært i mellemzonens syd-
vest-, vest- og nordvestlige del er det vurderet, at de-
le af vindmølleanlægget kan ses over den eksisteren-
de bevoksning.

I fjernzonen skærmer terræn og bevoksning i mange 
tilfælde helt for udsynet til de lavtstående vindmøller i 
Hevring Ådal. Der er dog registreret et udsigtspunkt ved 
Støvring godt 13 kilometer vest for vindmøllerne, hvorfra 
man kan se langt i retning mod Hevring Ådal. Se kort 4.5.

Samspil med andre vindmøller
Ifølge vindmøllecirkulæret skal det visuelle samspil 
med eksisterende og planlagte vindmøller inden for pro-

-
ges vindmøller inden for denne afstand, skal det samle-
de udtryk fra vindmøllerne være ubetænkeligt. 

Inden for nærzonen står der fem 750 kW vindmøl-
ler ved Ørsted Kær med totalhøjde 69 meter og tre 750 
kW vindmøller ved Lystrup med totalhøjde 43 og 69 
meter, se kort 4.2 og tabel 4.1.

Ved udarbejdelsen af nærværende VVM har Nord-
djurs Kommune meddelt, at de nærmeste vindmølleom-
råder i kommuneplanen er to udskiftningsområder me-
re end syv kilometer fra projektområdet ved henholds-
vis Hollandsbjerg og Tørslev. Det samlede visuelle ud-
tryk fra både planlagte og eksisterende vindmølleom-
råder skal være ubetænkeligt. Dette forhold er under-

Figur 4.1 Landskabssnit

VivildØrsted

0 km

0 m
25 m
50 m
75 m

100 m
125 m
150 m
175 m
200 m

1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km

Syv eksisterende 750 kW 
vindmøller på Ørsted Mark

Seks planlagte 3,0 MW 
vindmøller i Hevring Ådal

Stenalt Skov

Østerengsgrøft Grøft

Hevring Å

Hevringholm

Figur 4.1. Landskabssnit a-a fra Ørsted over Hevring 
Ådal til Vivild. Højderne er skaleret fem gange for at syn-
liggøre terrænforskelle. De syv eksisterende vindmøller 
på Ørsted Mark ses højt i terrænet i billedets venstre si-

vandløb ses lavt i terrænet midt i billedet. I billedets høj-
re side rejser terrænet sig igen op mod Vivild. Bevoks-
ning skærmer mange steder for udsynet til vindmøllerne.

Skulle den vandrette akse have samme målestok som den 
lodrette, ville billedet være 121 centimeter bredt. 

S
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Kort 4.5 Terræn og synlighed

a
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HEVRING HEDE
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Grund Fjord

Randers Fjord

afstandszoner 
4,5  og 10 km
Ny vindmølle
1:100.000Mål:

0 meter o.h.o
10 meter o.h.o
20 meter o.h.o
30 meter o.h.o
40 meter o.h.o
50 meter o.h.o
60 meter o.h.o
70 meter o.h.o
80 meter o.h.o

TERRÆNHØJDE:
Skov og anden bevoksning
Hede
By
Veje
Åer og vandløb

Kort 4.5 viser de områ-
der, hvorfra vindmøller-
ne vil være synlige. Områ-
der, hvorfra vindmøllerne 
sandsynligvis ikke vil bli-
ve set, er markeret med et 
hvidt slør.

SIGNATUR:
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Foto 4.7 og 4.8. Vindmølledesign. Billederne illustrerer, 
hvordan de to vindmølletyper visualiseres. Ud over di-
mensionsforskelle i rotor og tårn, er det primært nacellens 
udformning, der er forskellig. Til venstre ses en vindmølle, 
som beskrevet i alternativet, og til højre en vindmølle, som 
beskrevet i hovedforslaget. Visualiseringer er ikke en nøj-
agtig gengivelse af virkeligheden, men kan udmærket il-
lustrere forskellene i designet og desuden vindmøllens di-
mensioner i forhold til eksisterende forhold.

Foto 4.7 Alternativ Foto 4.8 Hovedforslag Vindmølleanlæggets design 
og opstillingsmønster
Vindmøllernes design svarer til øvrige moderne vind-
møller med en 3-vinget rotor på et rørtårn. Vindmøl-
lerne vil have en lys grå farve, der reducerer synlig-
heden mod himlen. På toppen af møllehuset bliver der 
opsat lysafmærkning. Lyset vil være rødt og lyse kon-
stant med en intensitet på mindst ti candela. Ti cande-
la svarer til lyset fra en 9 W glødepære. På møllehuset 
vil fabrikantens logo være påført.

Vindmøllerne i hovedforslaget vil have en rotordia-
meter på 112 eller 113 meter og en navhøjde på 94 el-
ler 92,5 meter, hvilket betyder, at møllerne vil have en 
totalhøjde på knap 150 meter. Vindmøllerne i alterna-
tivet vil have en rotordiameter på 120 meter og en nav-
højde på 90 meter, hvilket ligeledes giver en totalhøjde 
på knap 150 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotor-
diameter er i hovedforslaget 1:1,19 og 1:1,22, mens det 
for alternativet er 1:1,33. Harmoniforholdene for vind-
møllerne ved Hevring Ådal anses for at være accepta-

Rotorens omdrejningshastighed vil være cirka 7 – 13 
omdrejninger pr. minut afhængig af vindstyrken.

Visualiseringer
For at vurdere den visuelle påvirkning fra de planlagte 
vindmøller, er de visualiseret fra det omgivende landskab. 
Visualiseringerne er udarbejdet på fotos af de eksisteren-

i nær- og mellemzonen. Der er registreret et enkelt højt-
liggende punkt i fjernzonen, hvor de planlagte vindmøl-
ler vil være synlige.

Hvor intet andet er oplyst, er der visualiseret en vind-
mølle med rotordiameter 112 meter og navhøjde 94 me-
ter, der svarer til hovedforslaget. 

På visualisering nummer 2, 4 og 5 er alternativet med 
rotordiameter 120 meter og navhøjde 90 meter desuden 
visualiseret.

Metode for visualisering
-

get med digitalt 24 gange 36 mm kamera med normaloptik 
på 50 mm brændvidde, dog kan der være enkelte undta-
gelser. Undtagelserne er foretaget, hvor det har været hen-
sigtsmæssigt i forhold til billedets præsentation af motivet.

Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordi-

Alle visualiseringer er udført i programmet Wind-
Pro 2.7.490, hvor hver enkelt visualisering er kontrolle-
ret ud fra kendte elementer i landskabet. Det drejer sig 
især om vindmøller, bygninger og højspændingsmaster. 
Hvor de eksisterende møller er svære at se på grund af 
vejrforholdene eller afstanden, er de genoptegnet. Det 
kan de også være for at gengive en rotorstilling, der illu-
strerer ‘mest markante tilfælde’ for både de gamle og de 
nye vindmøller. 

Endvidere vil vindmøllerne ofte være gengivet over-
drevent tydeligt på visualiseringerne sammenlignet med 
et almindeligt foto. Det er gjort for bedre at kunne vur-
dere vindmøllernes indvirkning på landskabet i de situa-
tioner, hvor man har en usædvanlig god sigt.

Ideel betragtningsafstand
For at visualiseringerne skal være sammenlignelige, 
er alle foto gengivet i samme forstørrelse, 7,8 gange. 

Det giver ved den trykte A4-udgave af rapporten en 
ideel betragtningsafstand på 39 cm med hensyn til sam-
menligning af elementerne i billedet. Billedteksten vil 
gøre opmærksom på billeder, der er optaget med en an-
den brændvidde, og som derfor har en anden ideel be-
tragtningsafstand.

Ideel betragtningsafstand skal ikke forveksles med 
læserens foretrukne læseafstand.

Valg af fotopunkter
Overordnet er fotopunkterne til visualiseringerne i dette 
kapitel udvalgt, så de illustrerer, hvordan vindmøllerne 
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Foto 4.10 og 4.11 De to foto, der er taget fra samme punkt med henholdsvis 45 mm objektiv, der gengiver synsoplevel-
sen på stedet, foto 4.9, og 300 mm objektiv, der dramatiserer motivet, foto 4.10. Fotoene illustrerer den ideelle betragt-
ningsafstand. Begge foto er forstørret fra 36 mm til 173 mm på den lange led. Det svarer til en liniær forstørrelsesgrad 
på 4,8 gange. Perspektivet er ens i de to foto, hvis øjnene indtager samme stilling til billedet, som objektivet indtog til 
motivet ved optagelsen. Så hvis man vil sammenligne forholdene i de to billeder med hinanden, bør foto 4.9 betragtes på 
en afstand af 22 cm og foto 4.11 på en afstand af 144 cm i VVM-redegørelsen trykte udgave på A4-papir. Begge afstande 
er nok urealistiske i forhold til den foretrukne læseafstand, men fotoene viser betydningen af ideel betragtningsafstand. 
Motiv fotograferet i Randers kommune.

Foto 4.9

Foto 4.10

Foto 4.11 Billedserien illustrerer, hvordan synligheden af 
vindmøller skifter med lyset.
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vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvor mange 
mennesker normalt har deres daglige færdsel. Fotopunk-
terne er ligeledes valgt med henblik på at vise, hvordan 
de planlagte vindmøller visuelt vil påvirke markante og 
væsentlige landskabselementer som eksempelvis kirker 
og særlige landskabselementer. Derudover er der valgt 
fotopunkter, hvor visualiseringen kan vise samspillet 
mellem eksisterende og planlagte vindmøller.

Der er visualiseret en vindmølle på 94 meter i nav-
højde og 112 meter i rotordiameter. 

De udvalgte fotopunkter er markeret på kort 4.6. Af 
kortet fremgår også punkter, hvor den forudgående ana-
lyse har givet en formodning om, at vindmøllerne ved 
Hevring Ådal vil være synlige, men der er ikke fore-
taget visualisering fra punktet. Det kan enten skyldes, 
at efterfølgende besigtigelse, fotografering og visuali-
sering har vist, at vindmøllerne sandsynligvis ikke er 
synlige fra de pågældende steder, at det er marginalt, 
hvad der kan ses, eller at punktet viser det samme som 
en anden visualisering.

Nærzone, 0 – 4,5 km
Landskab og infrastruktur
1. Fra Voer Færgevej er der i en åbning i bevoksnin-

gen kig til tre af de seks planlagte vindmøller og et 
ældre pumpehus i det drænede ådallandskab. 

2. Fra Hevringholmvej på bakkeskråningen er der 
mulighed for et langt kig gennem ådalen. Det bu-
ede opstillingsmønster opleves tydeligt fra denne 
vinkel. 

3. Fra Sorvad syd for vindmølleområdet kan man se 
langt hen over Nordkystvejen og broen over Hej-
bæk Å. Vindmøllerne opleves i det store dalland-
skab.

4. Fra Nordkystvejen i den lille samlede bebyggelse 
Allestrup kan man se hen over morænebakkens af-
slutning og fornemme det lavereliggende dalland-
skab.

5. Hejbæk Ådal opleves fra Rute 531/Rougsøvej. 
Vindmøllerne vil kunne ses sammen med vind-
møllerne ved Ørsted Kær. 

6. Fra Ørsted Mark, hvor man ser de nye vindmøller 
i samspil med vindmøllerne syd for Lystrup.

Byer
7. Fra Hevringvej sydvest for Hevring er der udsyn 

mod vindmølleområdet. I Hevring, som er skær-
met af bebyggelse og bevoksning, er der ikke re-
gistereret udsigtsmuligheder i retning mod vind-
mølleområdet. 

8. Lystrup Strand og de første rækker sommerhuse 
ligger lavt i terrænet og orienterer sig mod vandet. 
Sommerhusområdet er præget af opvokset skov, 
som skærmer for udsyn i alle retninger. I den syd-
vestlige udkant af området er der dog mulighed for 
udsyn mod vindmølleområdet. 

9. Fra Nordkystvejen i den sydlige udkant af Lystrup 
er der udsyn mod vindmølleområdet. 

Kirker
10. Sydøst for Vivild er der udsyn over byen med kir-

ken centralt placeret som et markant højdepunkt i 
byen.

Mellemzone, 4,5 – 10 km
Landskab og infrastruktur
11. På strækningen mellem Gl. Estrup og svinget før 

Lundbyvej ligger Hovedvej 16 på en nordøstvendt 
bakkeskråning, hvorfra der er udsyn mod vind-
mølleområdet. 

12. Ved Hejbæk Bro krydser Rougsøvej Hejbæk, som 
her ligger i en kanal. Fra broen er der udsyn over 
Hejbæk Ådal.

Byer
13. Fra rundkørslen i Fausings nordvestlige udkant er 

der udsyn i retning mod vindmølleområdet.
14. Fra Hollandsbjergvej i udkanten af Hollandsbjerg 

kan samspillet mellem Ørsted og de planlagte vind-
møller opleves.

15. Fra Voer, der ligger højt, er der lang udsigt mod 
øst. 

16. Nord for Holbæk oplever man de to vindmøllepar-
ker ved Ørsted Kær og Ørsted Mark. De planlagte 
vindmøller vil kunne opleves bag de to parker. 

Kirker i landskabet
17. Sydøst for Nørager kan man se de planlagte vind-

møller bag Nørager Kirke. 
18. Fra Eldrupvej kan Gjesing Kirke ses i sammen-

hæng med Gjesing og de planlagte vindmøller.
19. Vejlby Kirke set fra Jordrampen syd for Allingå-

bro. 

Fjernzone, mere end 10 km
Landskab og infrastruktur
20. Fra Støvring kan man hen over Randers Fjord se 

langt i retning mod vindmølleområdet.
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Kort 4.6 Visualiseringspunkter 

Afstandszoner 4,5 og 10 km

1:100.000

Vindmølleområde

Nummer for Fotopunkt

Fotopunkt

Mål:

Fotopunkter, hvorfra de nye 
vindmøller sandsynligvis ikke 
vil være synlige

6
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1Nærzone. Eksisterende forhold - panorama set fra 
Voer Færgevej øst for Hevring. Det marine forland 

-
ne drænes via et system af pumper, diger og kanaler, som 
gennemskærer det meste af ådalen på kryds og tværs. Fra 

fotopunktet ses diget og pumpestationen ved Storbro syd 
for Hevringholm Skov og Hevring Hede. Området er tæt 
bevokset og ligger på kanten af det millitære øvelsesområ-
de. Når man passerer broen er der kortvarigt et smalt ud-
syn langt mod syd over ådalen.

Visualiseringer i nærzonen
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1Nærzone. Visualisering - panorama fra Voer Fær-
gevej øst for Hevring. Fra fotopunktet er de tre syd-
vestligste vindmøller og den nordøstligste mølle helt 

skjult bag bevoksningen i billedets højre, henholdsvis ven-
stre side. Afstanden til nærmeste vindmølle, den nordøst-

ligste, er cirka 1,6 kilometer Når man passerer Storbro er 
der kortvarigt udsyn til to af vindmøllerne over bevoks-
ningen i Hevring Ådal. Efter få meter er de igen skjult bag 
bevoksning. Det er vurderet, at oplevelsen af det lange kig 
gennem dalrummet ikke vil blive forstyrret af de planlag-

te vindmøller. Vindmøllerne kan endda siges at tiltrække 
opmærksomhed til det store landskabsrum, som opleves 
som en storslået visuel afveksling i det ellers tæt bevokse-
de område.
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2

2Nærzone. Eksisterende forhold. Hevringholmvej stiger op 
mod herregården Hevringholm, som ligger højt på den 
nordvestlige morænebakke med storslået udsigt over stran-

dene mod nord modsat vindmølleområdet. Mod syd lukker bevoks-
ning overvejende af for udsyn fra herregården. Fra fotopunktet er 

der udsyn til vindmølleområdet mod sydvest over dyrkede marker 
og levende hegn. I horisonten til venstre i billedet ses den sydøstli-
ge morænebakke og til højre i billedet ses de skovbevoksede Bak-
kerne på kanten af den nordvestlige morænebakke. I billedets høj-
re side ses vindmøllerne ved Ørsted Kær cirka fem km borte.

Sydøstlige morænebakke Nordvestlige morænebakke

Tre 750 kW vindmøller vest for Fausing Fem 750 kW vindmøller ved Ørsted Kær

To af 11 750 kW vindmøller 
ved Hollandsbjerge
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Nærzone. Visualisering mod sydvest fra Hevringholm-
vej. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle, den 
nordøstligste, hvis vingespids ses i billedets højre si-

de, er cirka 1,1 kilometer. Afstanden til nærmeste vindmølle, 
som ses fuldt ud på billedet, er 1,4 kilometer. De planlagte 

vindmøller ses tydeligt i det åbne landskabrum. De står alle 

-
stre side. De står endvidere helt entydigt som et selvstændigt 
anlæg, klart adskilt fra vindmøllerne ved Ørsted Kær.

2
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2

2 Nærzone. Eksisterende forhold. Som side 48.

Sydøstlige morænebakke Nordvestlige morænebakke

Tre 750 kW vindmøller vest for Fausing Fem 750 kW vindmøller ved Ørsted Kær

To af 11 750 kW vindmøller 
ved Hollandsbjerge

50



Nærzone. Visualisering af alternativet med rotor-
diameter 120 meter og navhøjde 90 meter. Harmoni-
forholdet for hovedforslaget er 1:1,19 og for alterna-

tivet 1:1,33. Vingerne er længere og tårnet er lavere, hvil-
ket dog her er af meget lille visuel betydning. Vindmøller-

ne står frit i det store ådallandskab, og vingerne kommer 2
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3Nærzone. Eksisterende forhold - panorama. Fra 
Sorvadgårdvej er der vid udsigt mod nord over 
ådallandskabet. Hevring Å bugter sig fra sydsiden 

af landsbyen Vivild mod vest i en mindre smeltevandsdal. 
Åen løber under Nordkystvejen, broen ses på den venstre 

del af  panoramaet. Fra broen løber åen mod nord i et 
delvist styret kanalforløb over det marine forland, gennem 
Hevring Kær og vest om Hevring Hede. Fra fotopunktet 
ses åen i en forholdsvis smal og dyb grøft. Knap 500 me-
ter nordnordvest for fotopunktet ses de tre fredede grav-

Bro over Hevring ÅTre gravhøje på Sorvad Bjerg (skimtes bag bevoksningen) Nordkystvejen

høje på Sorvad Bjerg. Gravhøjene er delvist udgravede og 
skovklædte. Den sydøstlige moræneskrænt rejser sig mar-

afgrænsning på ådallandskabet er moræneskrænten et 
markant landskabstræk.
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Morænebakkeskrænt
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Nærzone. Visualisering - panorama mod nord fra 
Sorvadgårdvej. Den vestligste vindmølle ses ikke på 
visualiseringen, den vil stå til venstre for billedet, 

delvist skjult bag bevoksning og bebyggelse. Afstanden til 
nærmeste vindmølle, som er mølle nummer to fra sydvest, 

i billedets yderste venstre side, er cirka 1,6 kilometer. Vin-
gerne på de seks planlagte vindmøller er synlige, tårne-
ne er delvist skjult på de tre sydvestligste møller. Fra det-
te fotopunkt fremstår vindmøllerne store og dominerende. 
De tre nordøstligste vindmøller står i god afstand til Nord-

3 kystvejen i det rummelige dalrum. Stedets tydeligste land-
skabstræk er den brede dalbund afgrænset af morænebak-
ker. Den nordligste vindmølle står tæt på morænebakke-

-
rænformerne. Det kan være vanskeligt at vurdere, hvor de 
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tre sydvestligste vindmøller præcist står. Der vil dog være 
en visuel sammenhæng med de tre øvrige vindmøller, og 
det vurderes derfor, at anlæggets samlede udtryk er ube-
tænkeligt. Vindmøllerne opleves som stående på en lige 
linje, fra dette fotopunkt opfattes bueslaget ikke.

3
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Nærzone. Eksisterende forhold - panorama. Fra 
højdepunktet på Nordkystvejen i Allestrup er der 
udsyn over ådalen. Bakkerne ved Hevringholm 

markerer sig i baggrunden. Nordkystvejen ligger fra Al-
lingåbro til Sorvad på kanten af den sydøstlige moræne-

bakke, og der er stedvis vid udsigt over Hevring Ådal. 
Dog skærmer læhegn parallelt med Nordkystvejen mange 
steder for udsigten mod vindmølleområdet.4
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Nærzone. Visualisering - panorama fra højdepunktet 
på Nordkystvejen i Allestrup. De planlagte vindmøl-

-
re steder er frit udsyn over ådalen. Der er ingen eksisteren-
de vindmøller i synsfeltet. Afstanden til nærmeste planlagte 

vindmølle, den sydvestligste, er cirka 1,1 kilometer. Vindmøl-
lernes opstilling på en let buet linje er synlig fra dette foto-
punkt. Ådalen krummer let mod nordvest. Opstillingsmønste-
ret følger ådalens form og kan på den måde være med til at 
fremhæve oplevelsen af dalrummet og dalens forløb.

4
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Nærzone. Visualisering - panorama af alternativet
med rotordiameter 120 meter og navhøjde 90 meter 
fra højdepunktet på Nordkystvejen i Allestrup.  Vin-

gerne er længere end på møllerne i hovedforslaget. Da 
vingerne vil rotere ned bag bevoksningen, vil det fra det-

te fotopunkt være muligt at se forskel på de to typer vind-
møller. Forskellen er dog så lille, at det er vurderet at væ-
re uden afgørende betydning.4
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5Nærzone. Eksisterende forhold. På Rougsøvej mellem Al-
lingåbro og Ørsted er der frit udsyn over det vidtstrak-
te dallandskab. Vejen føres lavt i terrænet, og det stigen-

de terræn i det skovklædte Bakkerne ses tydeligt herfra i billedets 
venstre side. Dalen er intensivt dyrket i store markfelter afgræn-

set af levende hegn. Afstanden til nærmeste eksisterende vind-
mølle ved Ørsted Kær er 1,7 kilometer. Bag rækkerne af levende 
hegn ses de fem eksisterende 750 kW vindmøller ved Ørsted Kær 
og bag dem de tre eksisterende vindmøller syd for Lystrup cirka 
ni kilometer borte.

Fem 750 kW vindmøller ved Ørsted Kær

Tre 750 kW vindmøller syd for Lystrup
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Nærzone. Visualisering fra Rougsøvej syd for Ørsted. 
Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er 4,3 km. 
De eksisterende møller står på to korte rækker i et 

svært opfatteligt opstillingsmønster. De planlagte vindmøl-
ler står på en langstrakt bue med jævn indbyrdes afstand. 

På visualiseringen er det svært at adskille de to anlæg, og 
det samlede indtryk er rodet. I realiteten vil mølledesign og 
omdrejningshastighed visuelt adskille eksisterende fra plan-
lagte vindmøller. De planlagte møller er cirka dobbelt så 
høje som de eksisterende,men da de ses over større afstand, 

5 fremstår de to anlæg omtrent lige høje. De nye møller vil 
fremstå slankere og vil rotere med synligt lavere hastighed 

sig forbi møllerne og må forventes at have opmærksomhe-
den rettet i vejens retning mod nord eller syd.

Seks planlagte 3,0 MW vindmøller i Hevring Ådal

Fem eksisterende 750 kW vindmøller ved Ørsted Kær
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5

5Nærzone. Eksisterende forhold, som side 62.

Fem 750 kW vindmøller ved Ørsted Kær

Tre 750 kW vindmøller syd for Lystrup
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Nærzone. Visualisering fra Rougsøvej syd for Ør-
sted af alternativet med rotordiameter 120 meter og 
navhøjde 90 meter. Afstanden til nærmeste planlag-

te vindmølle er 4,3 km. På denne afstand er det vanskeligt 
at skelne forskellen på de to typer vindmøller. Det er vur-

deret, at det ikke er af afgørende visuel betydning, hvilken 
mølle der vælges.5

Seks planlagte 3,6 MW vindmøller i Hevring Ådal
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6 Nærzone. Eksisterende forhold - panorama. Fra 
Ørsted er der ikke registreret fotopunkter, hvorfra 
der i væsentlig grad er udsyn i retning mod vind-

mølleområdet. Nordøst for Ørsted følger Hevringvej den 
nordvestlige morænebakkes kant, hvorfra der er stedvis 

udsigt over ådalen mod sydøst. Bondhøjvej føres vinkelret 
på Hevringvej i et snoet forløb ned over skrænten til dal-
bunden. Fra Fotopunktet i T-krydset Hevringvej/Bondhøj-
vej ses den lavtliggende brede ådal, og i horisonten dan-
ner den sydøstlige morænebakke en væg i det store land-

skabsrum. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle, 
ses neden for horisonten, syd for Lystrup er 6,8 kilometer.

Tre 750 kW vindmøller syd for Lystrup
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Nærzone. Visualisering - panorama fra T-krydset 
Hevringvej/Bondhøjvej mod sydøst. Afstanden til 
nærmeste planlagte vindmølle, den sydvestligste, 

som er delvist skjult bag bevoksning i billedets højre side, 
er 2,8 kilometer. Vindmøllerne står på en lang buet linje, 

-
ligt, mens de to sydvestlige delvist er skjult bag bebyggelse 
og bevoksning. Vindmøllerne står i dalbunden, som er stor 
og rummelig, og det er vurderet, at de ikke er i visuel kon-

6
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To sydvestligste af de planlagte vindmøller
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Nærzone. Eksisterende forhold - panorama. Hev-
ring ligger på den nordvestlige morænebakke og 
grænser mod nordøst op til Hevring Hede. Vest for 

byen stiger terrænet op til Stenbakke 43 meter over havets 

Fra den sydvestlige udkant af Hevring er der udsyn over det 
faldende terræn, den cirka tre kilometer brede ådal og den 
sydøstlige morænebakke, der danner bagvæg i landskabs-
rummet. Landskabet er præget af store dyrkede marker op-
delt af kanaler og levende hegn. I billedets venstre side ses 

7 nåletræsplantagerne omkring Hevring Hede og de lange li-
neære læhegn, som følger afvandingskanalerne i Hevring 

-
sivt dyrkede ådallandskab. I horisonten ses et mørkt bælte 
af skovbevoksning i Løvenholm Skov og Fjeld Skov.
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Nærzone. Visualisering - panorama. Fra Hevring-
vej i Hevrings sydvestlige udkant ses de seks plan-
lagte vindmøller tydeligt mod sydøst. Vindmøller-

-
deretning. De står alle lavt i kote 0 – 4, og den lange ræk-

ke vindmøller fremhæver udstrækningen af det store dal-
rum for beskueren. Bueslaget opleves ikke, vindmøllerne 
opleves som stående på en lige linje. Afstanden til nærme-
ste planlagte vindmølle er 2,6 kilometer. Der er ingen ek-
sisterende vindmøller eller andre tekniske anlæg i synsfel-

7 tet. Det er vurderet, at dalrummet er stort og rummeligt, 
og de planlagte vindmøller er velplacerede i landskabet.
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Nærzone. Eksisterende forhold. Lystrup Strand. Fra de 
mange badestrande i projektområdets nærhed er der ik-
ke registreret steder med væsentligt udsyn i retning mod 

vindmølleområdet, da terræn, bebyggelse og bevoksning skærmer 
for udsynet. Sommerhuse i tilknytning til strandene ligger ofte i 

8 krat- eller skovbevoksning, som skærmer for udsyn. Sydvest for 
Lystrup Strand er der registreret et forholdsvis højtliggende som-
merhusområde, hvorfra der muligvis vil være få steder med udsyn 
mod det planlagte vindmølleområde. 
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Nærzone. Visualisering mod sydvest fra sommer-
husområdet ved Lystrup Strand. Afstanden til nær-
meste planlagte vindmølle er 2,8 kilometer. Fra de 

yderst beliggende sommerhusgrunde på Bøgevej ved Ly-
strup Strand vil der mellem de høje træer sandsynligvis 

8 være delvist udsyn i retning mod vindmølleområdet. Vin-
gerne på enkelte vindmøller vil i så fald i perioder uden 
løv på træerne være synlige over hustagene. Det er vurde-
ret, at der ikke er en væsentlig påvirkning af landskabsop-
levelsen.

Seks 3,0 MW planlagte vindmøller i Hevring Ådal
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9Nærzone. Eksisterende forhold. Lystrup ligger på plateauet 
på den sydøstlige morænebakke omtrent 34 meter over ha-

-
ligt udsyn fra Lystrup. Fra den sydlige udkant af byen er der ud-
syn over det faldende terræn ned mod Hevring Ådal. I venstre si-

de af billedet ses de eksisterende vindmøller ved Ørsted Kær og 
Hollandsbjerg Holme. Afstanden til nærmeste eksisterende vind-
mølle er 7,2 kilometer.

9

Elleve eksisterende 1,5 MW vindmøller på Hollandsbjerg Holme

Fem eksisterende 750 kW 
vindmøller ved Ørsted Kær
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9Nærzone. Visualisering. Fra Lystrup mod vest snor 
Lystrupvej sig i retning direkte mod de planlagte 
vindmøller, som herfra er meget synlige. Afstanden til 

nærmeste planlagte vindmølle er 3,2 kilometer. Det er vur-

planlagte vindmøller. De planlagte vindmøller står i et tyde-
ligt opstillingsmønster, en langstrakt svagt buet linje. Vind-

til morænebakkerne, og det er vurderet, at de ikke har be-
tydning for den visuelle oplevelse af terræn og landskab.
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1010 Nærzone. Eksisterende forhold. Fra Vivild er der ik-
ke registreret nogen steder med væsentligt udsyn mod 
vindmølleområdet. Fra Bakkegårdsvej sydøst for Vi-

vild er der udsyn hen over Vivild. Vivild Kirke ses over byens tage 
ligesom skorstenen ved Vivild Varmeværk.

Vivild Kirke Skorsten ved Vivild Varmeværk
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10 Nærzone. Visualisering mod nordvest fra Bak-
kegårdsvej sydøst for Vivild. Afstanden til nær-
meste planlagte vindmølle, nummer to fra nord-

ses. Den let buede opstilling opleves ikke fra denne vinkel, 

hvor vindmøllerne anskues på tværs, og de alle ses på om-
trent samme afstand. Vindmøllerne er delvist skjult bag be-
voksning og bebyggelse, og kun vingerne vil kunne ses ro-
tere over byen. Fra dette fotopunkt og på en kort strækning 
af Bakkegårdsvej ses Vivild Kirkes tårn og tagryggen på 

skibet. Vivild Kirke fremstår ikke som et markant element 
i landskabet. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke vil ska-

fordi Vivild Kirke ikke fremstår markant i landskabet.
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1111Mellemzone. Eksisterende forhold. På strækningen 
mellem Gl. Estrup og svinget før Lundbyvej løber Ho-
vedvej 16 på en nordøstvendt bakkeskråning, hvorfra 

der er udsyn mod vindmølleområdet. Neden for bakkeskråningen 
løber Alling Å mellem vandlidende marker i et bredt ådalland-

skab af marint forland. Allingåbro ligger lavt i det marine forland 
på den gamle havbund. Byens horisont er præget af vindmøller, 
siloer og skorstene, som bidrager til at give byen en teknisk ka-
rakter. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle er 4,8 kilo-
meter. 

Visualiseringer i mellemzonen

Skorsten ved Allingåbro Varmeværk
Fem 750 kW vindmøller på Ørsted Kær

Tre af fem 750 kW vindmøller på Hevring Mark Vejlby Kirke

Ældre industrisilo på Hovedgaden 130
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11Mellemzone. Visualisering fra strækningen 
mellem Gl. Estrup og svinget før Lundbyvej på 
Hovedvej 16. Bag Allingåbro ses de eksisteren-

de vindmøller i Ørsted Kær og på Ørsted Mark i billedets 
venstre side. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle 

er 6,6 kilometer. En skorsten og en silo rejser sig over by-
ens horisontlinje og ses således også efter løvspring, hvor 
byen ellers fremstår meget begrønnet. De planlagte vind-
møller ses på langs ad rækken fra dette fotopunkt, og bu-
en fremstår tydeligt. Opstillingsmønsteret på en buet lin-

je medfører, at vindmøllerne altid vil stå lidt forskudt i for-
hold til hinanden, og man aldrig får det forvirrende bille-
de, hvor alle vingerne roterer lige bag hinanden.
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12

12Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Hejbæk Bro på 
Rougsøvej er der vid udsigt over Hejbæk og det store 

side ses det skovklædte Bakkerne. Foran Bakkerne og bag to ræk-
ker levende hegn ses de fem eksisterende vindmøller i Ørsted Kær, 

cirka 2,2 km borte. Ådalens store landskabsrum er karakteriseret 
ved store dyrkede marker opdelt af afvandingskanaler og læhegn. 
I billedets højre side ses bevoksningen og starten på det stigende 
terræn ved Allestrup. Hejbækken er på dette sted reguleret og ka-

Fem 750 kW vindmøller på Ørsted Kær Tre 750 kW vindmøller syd for Lystrup
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12Mellemzone. Visualisering fra Hejbæk Bro, 
hvor Rougsøvej føres over Hejbæk. Afstanden 
til nærmeste planlagte vindmølle er 4,7 kilome-

ter. De to møllegrupper har forskellige opstillingsmønstre. 
Det er vurderet, at samspillet mellem de to grupper er 

ubetænkeligt, idet de er klart adskilte. Rotorernes omdrej-
ningshastighed vil yderligere adskille de to grupper, idet 
de planlagte vindmøller er større og vil rotere med lave-
re hastighed end de eksisterende. Ådalen opleves som me-
get rummelig fra dette fotopunkt, og det vurderes, at vind-

møllerne er velplacerede. Vindmøllerækkens lette krum-
ning følger landskabsrummets form og kan formidle da-
lens forløb.
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13Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra rundkørslen i 
Fausings nordøstlige udkant er udsynet mod vindmøl-
leområdet begrænset af bevoksning. 13
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Seks planlagte 3.0 MW vindmøller i Hevring Ådal

13Mellemzone. Visualisering mod nordøst fra 
Randersvej/Nordkystvejen i retning mod vind-
mølleområdet. Afstanden til nærmeste planlagte 

vindmølle er otte kilometer. Udsynet mod vindmøllerne er 
delvist skærmet af bevoksning. Man vil muligvis på en kort 

strækning kunne se de planlagte vindmøller over bevoks-
ningen og bebyggelsen i området. Det er vurderet, at vind-
møllerne ikke ændrer den landskabelige oplevelse i væ-
sentlig grad.

85



14Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Hollands-
bjergvej i udkanten af Hollandsbjerg kan Ørsted Kir-
ke svagt anes bag bevoksningen sammen med DLG-

skorstenen i Ørsted. Over bakkekammen ser man til højre i bille-
det vingerne på de eksisterende vindmøller i Ørsted Kær i en af-

stand af 3,7 kilometer. Vindmøllerne står lavt i terrænet nede i 
dalbunden. 

DLG's skorsten i Ørsted Fem eksisterende 750 kW vindmøller i Ørsted Kær
Ørsted Kirke

14
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14Mellemzone. Visualisering mod øst fra Hol-
landsbjergvej i udkanten af Hollandsbjerg. Af-
standen til nærmeste planlagte vindmølle er 6,2 

kilometer. De to nordøstligste vindmøller vil være skjult 
bag bevoksning i Ørsted. Vindmøllerne i Ørsted Kær står 

på to korte rækker i omtrent samme højdekote som de 
planlagte vindmøller i Hevring Ådal, og de er til sammen-
ligning knap 70 meter høje. De planlagte vindmøller er ty-
deligvis større og står på en langstrakt linje. De to vind-
møllegrupper adskiller sig fra hinanden ved størrelse, op-

stillingsmønster og rotorernes omdrejningshastighed. 
Samspillet mellem de to vindmøllegrupper vurderes at væ-
re ubetænkeligt.
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15Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra den højtliggen-
de landsby Voer er der udsyn over den sydlige del af 
det blødt bakkede Rougsø. Højt på Hevring Mark ses 

de syv eksisterende 750 kW vindmøller 5,2 kilometer borte. Vind-
møllerne har en totalhøjde på knap 70 meter og står på to kor-

Til højre herfor ses 
vingerne på de tre lavtstående 750 kW vindmøller syd for Lystrup. 
I forgrunden ses gården Høgsminde, og bag den i højre side af 
billedet ses Stenalt Skov.

Syv 750 kW vindmøller på Hevring Mark Tre 750 kW vindmøller syd for Lystrup

15
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15Mellemzone. Visualisering mod østsydøst fra 
Voer. Afstanden til nærmeste planlagte vind-
mølle i Hevring Ådal er 8,1 kilometer. De plan-

lagte vindmøller står i højdekote 0 – 4. På grund af afstan-
den og placeringen i terrænet ses de eksisterende vindmøl-

ler på Ørsted Mark fra dette fotopunkt tydeligere end de 
planlagte vindmøller, på trods af at de er væsentligt min-
dre. To af de planlagte vindmøller er helt skjult bag be-
voksning, og én mølle er delvist skjult bag bebyggelse. 
Af tre vindmøller ses hele rotoren, mens tårnet er delvist 

skjult bag det forhøjede terræn på Hevring Mark og Sten-

med eksisterende vindmøller eller landskab.

Seks planlagte 3.0 MW vindmøller i Hevring Ådal

89



Fem 750 kW vindmøller ved Langvadvej

Syv 750 kW vindmøller på Hevring Mark

Højspændingsmaster til 60 kV luftledning

16

16Mellemzone. Eksisterende forhold. Holbæk på den 
nordlige del af Rougsø ligger højt i terrænet. Fra foto-
punktet på Holbækvej nordøst for Holbæk er der ud-

syn langt mod sydøst i retning mod vindmølleområdet. Langs be-
voksningen midt i billedet løber Ingerslev Å lavt i en ådal. På den 

modstående mark står de fem eksisterende 750 kW vindmøller ved 
Langvadvej cirka 2,3 kilometer borte. Omtrent parallelt med dis-
se står de syv 750 kW vindmøller ved Hevring Mark. Længere 
borte anes rækken af højspændingsmaster til 60 kV luftledningen.
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16Mellemzone. Visualisering fra Holbækvej mod 
sydøst. Afstanden til nærmeste planlagte vind-
mølle er 9,2 kilometer. De mange tekniske an-

læg giver landskabet et teknisk præg, dog er opstillinger-
ne overskuelige, da de opleves som tilnærmelsesvis paral-

lelle. De planlagte vindmøller står på tværs af de eksiste-
rende tekniske anlæg og adskiller sig på den måde tydeligt 
fra de eksisterende vindmøller og elmaster Den sydvestlig-
ste vindmølle står foran møllerne ved Hevring Mark. Den 
nordøstligste vindmølle står uden for billedets venstre si-

de. Det er vurderet, at møllernes størrelse og rotorens la-
ve omdrejningshastighed vil adskille de nye vindmøller fra 
de ældre møller ved Hevring Mark. Endvidere vil de plan-
lagte vindmøller på grund af  afstanden være utydelige. 
De er her tegnet mørke for at fremme synligheden.
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17

17 Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Skovgårde-
vej øst for Nørager kan Nørager Kirke opleves i land-
skabet sammen med de tre eksisterende vindmøller 

syd for Lystrup, når man ser i retning mod vindmølleområdet. Af-
standen til nærmeste eksisterende vindmølle er 4,4 kilometer. Fo-

topunktet ligger på den sandholdige morænebakke fra sidste is-
tid. Området er præget af bevoksning, og udsynet skærmes mange 
steder, når man bevæger sig rundt i landskabet. De eksisterende 
vindmøller er optegnet med hvidt for at øge synligheden.

Nørager Kirke Tre 750 kW vindmøller syd for Lystrup
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17Mellemzone. Visualisering fra Skovgårdevej mod 
vestnordvest. Afstanden til nærmeste planlagte 
vindmølle er 7,7 kilometer. De planlagte vindmøl-

ler kan skimtes i horisonten bag bevoksningen. Det er vurde-
ret, at den visuelle påvirkning af landskabet er ubetænkelig.

Seks planlagte 3,0 MW vindmøller i Hevring Ådal
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18
18Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Eldrupvej syd 

for Gjesing er der udsyn hen over byens tage mod Gje-
sing Kirke og vindmølleområdet.

Gjesing Kirke
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18Mellemzone. Visualisering fra Eldrupvej mod 
nordvest. Afstanden til nærmeste planlagte 
vindmølle er 4,5 kilometer. De planlagte vind-

møller ses ligesom kirketårnet hen over bevoksning og be-
byggelse i udkanten af Gjesing. Udsynet til kirken er i 

dag delvist skærmet af bevoksning og bebyggelse, og det 
er vurderet, at udsynet ikke bliver væsentligt berørt af de 
planlagte vindmøller.

Seks planlagte 3,0 MW vindmøller i Hevring Ådal
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19
Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Jordrampen 
sydvest for Allingåbro kan Vejlby Kirke i Allingåbro 
skimtes i byens horisontlinje. Vejen ligger neden for 

den sydøstlige morænebakke og ligger ligesom Allingåbro lavt i 
terrænet. Der er vidt udsyn over ådalen frem mod Allingåbro.

19

Vejlby Kirke Skorsten ved Allingåbro Varmeværk Ældre elmastÆldre industrisilo på Hovedgaden 130
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19 Mellemzone. Visualisering fra Jordrampen mod 
nordøst. Afstanden til nærmeste planlagte vind-
mølle er 6,3 kilometer. Vindmøllerne vil fra det-

te fotopunkt ses som et samlet anlæg klart adskilt fra de øv-
rige tekniske elemeneter i synsfeltet. Vindmøllerne ses bag 

bevoksning og bebyggelse og vil være delvist skjult. Det er 
vurderet, at vindmøllerne vil være det mest markante ele-
ment blandt de mange tekniske anlæg i horisontlinjen. Det 
er samtidig vurderet, at oplevelsen af Vejlby Kirke, som ses 
til højre for vindmøllerne, ikke forstyrres i væsentlig grad.
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20

20 Fjernzone. Eksisterende forhold. Fra udkanten af 
Støvring ved kirken er der vid udsigt i retning mod 
vindmølleområdet. Afstanden til nærmeste eksiste-

rende vindmølle ved Hollandsbjerg Holme er 4,4 km. Den stor-
slåede udsigt over de bølgede bakker ned mod Randers Fjord og 

over Rougsøs ådal- og morænelandskab er præget af mindre by-
samfund med skorstene og siloer og af de eksisterende vindmøller 
ved Hevring Mark, Lystrup, Ørsted Kær og Hollandsbjerg Holme. 
Neden for bakken ses Randers Fjord Golfklub, hvorfra udsynet 
mod vindmølleområdet dog skærmes af bevoksning og terræn.

Visualisering i fjernzonen

Ældre industrisilo på Hovedgaden 130

DLG's skorsten i Ørsted

Ørsted Kirke

Vivild Kirke

Fem 750 kW vindmøller i Ørsted KærSyv 750 kW vindmøller på Hevring Mark

Elleve 1,5 MW vindmøller ved Hollandsbjerg HolmeTre 750 kW vindmøller 
syd for Lystrup
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20Fjernzone. Visualisering mod øst. Afstanden til 
nærmeste planlagte vindmølle er 13,4 kilome-
ter. Der er i forvejen mange vindmøller i syns-

feltet fra dette fotopunkt. De planlagte vindmøller er bety-
deligt større end vindmøllerne i de andre grupper, og de-

res rotationshastighed er væsentligt lavere. På den bag-
grund er det vurderet, at de planlagte vindmølle vil ople-
ves som et særskilt anlæg, og samspillet med andre vind-
møller er ubetænkeligt. På grund af de mange eksisteren-
de vindmøller i området er det ligeledes vurderet, at de 

planlagte vindmøller i Hevring Ådal ikke vil ændre den 
landskabelige oplevelse fra Støvring.

Seks planlagte 3,0 MW vindmøller i Hevring Ådal
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Harmoniforhold

Harmoniforholdene for de enkelte vindmøller, det vil 
sige forholdet mellem navhøjde og rotordiameter, lig-
ger for alle de planlagte vindmøller ved Hevring Ådal 
mellem 1:1,19 og 1:1,33, hvilket holder sig inden for det 
anbefalede. Den visuelle oplevelse af hovedforslaget og 
alternativet undersøges og vurderes her.

Til at sammenligne harmoniforhold ved forskellige 
vindmøller er der brugt et foto fra visualisering nummer 
19 fra Jordrampen. Fra dette fotopunkt ses vindmøller-
ne i en bymæssig kontekst, og det er muligt at sammen-
holde vindmøllernes dimensioner med de landskabe-
lige elementer på stedet. Vindmøllerne er her visuali-

-
liseringerne på dette opslag er derfor udelukkende til 
brug for sammenligning af harmoniforhold vindmøl-
lerne imellem og er ikke et udtryk for, hvordan oplevel-
sen af vindmøllerne vil være fra Jordrampen. Se even-
tuelt visualisering nummer 19.

For at tydeliggøre forskellene på navhøjde og rotor-
diameter mellem hovedforslag og alternativ er rotorerne 
kunstigt sat i samme position på de to visualiseringer.

På foto 4.12 ses det, at vingerne er længere og nav-
højden er lavere. Det betyder, at vingespidserne roterer 
længere ned i byen og bevoksningen, hvorimod vind-
møllerne på foto 4.13 rejser sig og er mere fri af kon-
teksten. Det er vurderet, at de længere vinger nogle ste-

Det er særligt udtalt i en opstilling som i Hevring Ådal, 
hvor vindmøllerne står lavt i terrænet.

Foto 4.12 Alternativ med rotordiameter 120 meter, navhøjde 90 meter og totalhøjde knap 150 meter.

Foto 4.13 Hovedforslag med rotordiameter 112 meter, navhøjde 94 meter og totalhøjde knap 150 meter.
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4.4 Vurdering af landskabspåvirkningen
projektområdet. Se visualisering nummer 2 og 3. Man-
ge steder er udsynet dog reduceret til en kort strækning, 
idet terræn, bevoksning og bebyggelse skærmer for ud-
synet til vindmølleområdet. Det gælder blandt andet for 
områderne omkring Hevring Hede, Allestrup og Ør-
sted Mark. Se visualisering nummer 1, 4 og 6. Fra dal-
bunden, blandt andet på Rougsøvej, er der på en kort 
strækning udsyn mod øst, hvor vindmøllerne ses sam-
men med de eksisterende vindmøller ved Ørsted Kær. 
Det kan være vanskeligt at adskille de to anlæg, og det 
samlede udtryk er rodet. Det er dog vurderet, at det ro-
dede udtryk ikke er dominerende for oplevelsen af land-
skabet, idet man formodentlig primært vil være orien-
teret i vejens retning mod nord eller syd. I øvrigt har 
de eksisterende vindmøller ved Ørsted Kær en forven-
tet restlevetid på 5 – 10 år, som således er den periode, 
hvor de to anlæg vil kunne opleves sammen.

Det er vurderet, at de seks vindmøller vil fremstå 
som et markant anlæg. Særligt fra Sorvad, visualise-
ring nummer 3, vil de visuelt virke store og domine-
rende i forhold til de øvrige elementer i landskabet. Det 
er dog vurderet, at de planlagte vindmøller er velpla-
cerede, og de ikke ændrer på oplevelsen af de landska-
belige elementer.

I nærzonen er der ikke registreret nogen markante 
terrænformer, som bliver visuelt påvirket af vindmøl-

-
hæve ådalens form, som krummer let mod nordvest. 

De øvrige visualiseringer viser, hvordan vindmøller-
ne er synlige i et landskab, der er præget af landbrug 
med store åbne marker og spredt bevoksning i form af 
læhegn og mindre skovområder - en landskabstype, der 
erfaringsmæssigt er velegnet til store vindmøller. Al-

-
aliseringerne fra nærzonen viser, at vindmøllerne kan 
være synlige og markante uden at påvirke væsentlige 
elementer i landskabet.

Øvrige vindmøller
I henhold til vindmøllecirkulærets krav om at planlag-
te vindmøller skal vurderes i en visuel sammenhæng 
med eksisterende vindmøller, er det undersøgt, om det 
samlede visuelle udtryk fra planlagte og eksisterende 
vindmøller er betænkeligt. Der står i nærzonen i alt 15 
vindmøller, hvoraf ingen kan udskiftes til nye vindmøl-
ler, når de er udtjente. 

Det samlede visuelle udtryk fra eksisterende og plan-
-

ger. Enkelte steder kan det på visualiseringerne være 
vanskeligt at adskille de planlagte vindmølle fra eksi-
sterende møller, se visualisering nummer 5, 16, 17 og 
20. Det er dog vurderet, at virkeligheden vil tage sig 
anderledes ud, idet vingerne på de nye møller vil rote-
re med lavere hastighed end på de eksisterende vind-
møller, hvilket visuelt vil samle de planlagte vindmøl-
ler som et anlæg. På den baggrund er det vurderet, at 
det planlagte vindmølleprojekt ved Hevring Ådal frem-
står som et særskilt anlæg, og der ikke er nogen visu-

den baggrund er det vurderet, at det samlede udtryk er 
ubetænkeligt.

Kulturhistoriske elementer
Ifølge arkæologisk udtalelse fra Museum Østjylland  er 
det oplyst, at der ikke hidtil er registreret fortidsminder 
på de steder, hvor vindmøllerne er planlagt opstillet, da 
området i størstedelen af forhistorisk tid var overskyllet 
af hav. Der er således ingen kendskab til kulturhistori-
ske fund eller anlæg på arealet eller i umiddelbar nær-
hed heraf. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan ske 

-
fales, at der bliver foretaget arkæologiske forundersø-
gelser i de berørte områder. Alternativt ønsker museet 
adgang til at besigtige pladserne under gravearbejdet.

Det er ligeledes undersøgt, om de planlagte vindmøl-
ler ved Hevring Ådal respekterer de udlagte kirkeind-

På baggrund af landskabsanalyse og visualiseringer er 
det vurderet, hvordan de planlagte vindmøller ved Hev-
ring Ådal vil påvirke det omkringliggende landskab. 

Nærmeste byer
Det er undersøgt, om vindmøllerne er synlige set fra 
de byer, som ligger inden for mølleområdets nærzone. 
Generelt er det vurderet, at den eksisterende bevoks-
ning og husene i byerne mere eller mindre reducerer 
den visuelle påvirkning fra vindmølleanlægget. I de 
områder af byerne, som ligger ud mod vindmølleom-
rådet, vil de seks vindmøller dog i større omfang blive 
synlige og medføre en visuel påvirkning af den land-
skabelige oplevelse af byerne.

Fra udkanten af Hevring og Lystrup er det vurderet, 
at vindmøllerne fremstår som et markant anlæg, dog 
uden de er visuelt dominerende i landskabet. Se visu-
alisering nummer 7 og 9.

Fra sommerhusområdet ved Lystrup Strand er der 
sandsynligvis mulighed for kig mod vindmølleområ-
det. Det er dog vurderet, at den landskabelig oplevelse 
ikke forandres af projektet. Se visualisering nummer 8.

Fra byerne i mellem- og fjernzonen er det vurderet, 
at der ikke er visuelle gener af væsentlig betydning.

Landskab
Vindmøllerne placeres i Hevring Ådal, som er hævet 

-
kant landskabsrum, som afgrænses tydeligt af de sti-
gende morænebakker mod sydøst og nordvest. Land-
skabsrummet er stort og meget rummeligt og egner sig 
erfaringsmæssigt godt til opstilling af store vindmøller.

Generelt er der et godt udsyn over ådalen fra de om-
kringliggende morænebakker. Fra blandt andet Hev-
ringholmvej og Sorvad er der således vidt udsyn over 

102



sigtsområder, og om de seks vindmøller vil forstyrre 
oplevelsen af kirkerne i nærzonen som kulturhistori-
ske elementer i landskabet. 

Fra Bakkegårdsvej øst for Vivild vil vindmøllerne 
kunne opleves sammen med Vivild Kirke i et omtrent 

-
niske anlæg i synsfeltet, og det er vurderet, at vindmøl-
lerne er synlige, uden de forstyrrer oplevelsen af kirken 
i væsentlig grad, se visualisering nummer 10. 

Ved besigtigelse af landskabet omkring de øvrige 
kirker i nærzonen er der ikke registreret nogen væ-
sentlige indsigtslinjer, hvor oplevelsen af kirkerne bli-
ver forstyrret af vindmøllerne. Se visualisering num-
mer 17, 18 og 19.

som er beskyttet i henhold til Musumsloven. Tre steder 
passerer adgangsveje digerne meget tæt på. Hvis et jord-
dige, der ligger tæt ved en adgangsvej eller et arbejds-
areal bliver beskadiget under anlægsarbejdet, skal det 
reetableres, straks efter anlægsarbejderne er afsluttet.

Rekreative interesser
De rekreative interesser i nærzonen knytter sig primært 
til de kystnære områder ud mod Kattegat med bade-
strande, sommerhusområder og andre kystrelaterede 
aktiviteter. På baggrund af besigtigelse, visualisering 
nummer 8 og afstanden til de planlagte vindmøller er 
det vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil påvirke de 
rekreative interesser i disse områder.

Der er registreret en cykelrute, som passerer øst om 
Hevring Ådal. Ruten er en del af North Sea Cycle Route. 
På baggrund af besigtigelse og visualisering nummer 
1 og 2 er det vurderet, at de seks vindmøller ved Hev-
ring Ådal i nogen grad vil forandre den landskabeli-
ge oplevelse af ådalen, idet de store tekniske elemen-
ter vil tiltrække sig den forbipasserendes opmærksom-
hed. Det er dog samtidig vurderet, at det ikke vil med-
føre nogen negativ påvirkning af ruternes rekreati-
ve værdi, idet vindmøllerne er velplacerede i det store 
dalrum og ikke forstyrrer de landskabelige elementer. 

Vindmøllerne kan tværtimod give en yderligere ople-
velse for cyklisten.

Fra det meste af Norddjurs Golfklubs områder ved 
Allingåbro er det vurderet, at de planlagte vindmøller 
vil være skjult bag terræn og bevoksning.

Konklusion
Set fra udkanten af Hevring og Lystrup er det vurde-
ret, at de seks vindmøller vil fremstå markant og visu-
elt virke store og dominerende i forhold til de øvrige 
elementer i landskabet, men generelt er det vurderet, 
at den eksisterende bevoksning og bebyggelse i lands-
byerne vil reducere den visuelle påvirkning fra bydan-
nelserne i nærzonen og i mellemzonen.

Det er vurderet, at opstilling af de seks planlagte 
vindmøller i Hevring Ådal ikke vil påvirke væsentli-

områder i nærzonen og mellemzonen.
Generelt er det vurderet, at vindmølleanlægget ik-

ke vil forstyrre oplevelsen af kirkerne i nærzonen som 
kulturhistoriske elementer i landskabet. Det er samti-
dig vurderet, at de rekreative værdier ikke bliver påvir-
ket negativt ved hverken badestrande, vandre- og cy-
kelruter eller golfbaner. 

På den baggrund er det samlet vurderet, at projekt-
området i Hevring Ådal er velegnet til opstilling af seks 
store vindmøller.
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Tabel 5.1 Forhold for naboboliger
Afstand til nærmeste bolig, meter 737
Nærmeste nabobolig, nr. 4
Antal enkeltboliger inden for en kilometer 9

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

1 (hovedforslag)

6 (alternativ)

Lavfrekvent støj, dB(A). Beregnet maksimum 
ved 8 m/s vind 

15,2 (hovedforslag)
16,5 (alternativ)

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

1 – 2 (hovedforslag)

1 (alternativ)

Reference /1/, /8 – 13/ og /21 – 24/

Tabel 5.2 Afstande til naboboliger under en km
Nabobolig Afstand til nærmeste mølle, meter

(møllenummer)
Nabobolig 1, Voer Færgevej 2 969 (1)
Nabobolig 2, Aldershvilevej 3 754 (2)
Nabobolig 3, Aldershvilevej 6 954 (3)
Nabobolig 4, Sorvad Bjerg 5 737 (5)
Nabobolig 5, Sorvad Bjerg 3 855 (6)
Nabobolig 6, Sorvad Bjerg 1 908 (6)
Nabobolig 7, Ørsted Kærvej 16 819 (6)
Nabobolig 8, Ørsted Kærvej 14 923 (6)
Nabobolig 9, Digevej 12 955 (2)
Afstanden er nedrundet til nærmeste hele tal. Reference /1/

5 Miljøkonsekvenser ved naboer
de. Det betyder, at afstanden til naboboliger for en vind-
mølle med en totalhøjde på knap 150 meter ved Hevring 
Ådal skal være 600 meter. Det er opfyldt for alle ni na-

totalhøjde ligger der ingen boliger. Se kort 5.1 og tabel 
5.2. Den nærmeste bolig ligger i en afstand fra vindmøl-
lerne på 737 meter. Det drejer sig om nabobolig 4, Sorvad 
Bjerg 5, i forhold til vindmølle 5. Se tabel 5.2 og kort 5.1.

Afstanden til de ni naboboliger med en afstand til 
møllerne på under en kilometer er anført i tabel 5.2. 
Tallene er nedrundet til nærmeste hele tal. 

Naboboliger
I det følgende er der givet en kort beskrivelse af nabo-
boligernes beliggenhed og orientering i forhold til vind-
mølleområdet med henblik på at vurdere vindmøller-
nes påvirkning visuelt og vurdere skyggekast.

Nabobolig 1, Voer Færgevej 2. Boligen ligger øst – 
vest. Bolig og have er orienteret mod syd og vindmøl-
lerne vil stå mod sydvest. Den sydøstligste del af Hev-

ringholm Skov vil sandsynligvis skærme for udsigten 
fra boligen mod vindmøllerne, mens især de tre østlig-
ste vindmøller vil være synlige fra dele af haven. Se 
foto 5.1, der er taget sydøst for boligen, og hvor lidt af 
Hevringholm Skov står til venstre i billedet.  

Nabobolig 2, Aldershvilevej 3. Boligen ligger øst – 
vest og er sammen med haven orienteret mod syd. Vind-
møllerne vil stå fra nordvest til sydvest for boligen. Tæt 

Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den 
visuelle påvirkning ved naboboliger under de eksiste-
rende forhold, derunder en visualisering af de kommen-

-
lometers afstand af vindmøllerne. Afsnit 5.2 gennem-
går støjpåvirkningen, og afsnit 5.3 behandler skygge-

-
pitlet de samlede miljøkonsekvenser ved naboboliger i 
afsnit 5.4. Se tabel 5.1 for en oversigt over de forhold, 
som kapitel 5 behandler.

5.1 Visuel påvirkning
Afstande til naboboliger

man ni boliger i det åbne land. Alle boliger inden for den-
ne afstand af møllerne er behandlet som nabobolig i det-
te kapitel. I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstan-
den mellem vindmølletårnets yderside og nærmeste na-

-

Foto 5.1 Nabobolig 1 fotograferet fra sydøst. Foto 5.2 Nabobolig 2 fotograferet fra øst.
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1:25.000

Ny vindmølle med nummer

4 gange vindmøllens 
totalhøjde, 600 meter, 
afstandslinje

Nabobolig med nummer8

Mål:

A
Fotoretning til nabovisualisering

Kort 5.1 Naboboliger

1 kilometer afstandslinje
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Foto 5.3 Nabobolig 3 fotograferet fra nord.

havebevoksning, driftsbygning og en række birketræ-
er står mellem boligen og vindmøllerne. Det øverste af 
vindmølle 2 og 3 vil sandsynligvis være synlig fra de-
le af haven, ligesom de to vindmøller vil være synlige 
bag birketræerne fra dele af gårdspladsen. Se foto 5.2. 
Ejeren af ejendommen har til kommunen indsendt an-
søgning om nedrivningstilladelse.

Nabobolig 3, Aldershvilevej 6. Boligen ligger øst – 
vest og er med haven orienteret mod syd, mens vind-
møllerne vil stå i de vestlige retninger. Haven er lukket 
mod vest af tæt og mellemhøj bevoksning. Der vil væ-
re direkte udsigt fra indgangspartiet og de nordvendte 

-
lerne 1 – 4. Se foto 5.3 og visualisering A. 

Foto 5.4 Nabobolig 4 fotograferet fra nord.

Foto 5.5 Nabobolig 5 fotograferet fra nord.

Foto 5.6 Nabobolig 6 fotograferet fra syd.

Nabobolig 4, Sorvad Bjerg 5. Vinkelbolig, der med 
haven især er orienteret mod syd. Vindmøllerne vil stå 
i retning fra nordøst til vestnordvest for boligen. Høj og 
forholdsvis tæt bevoksning står sammen med en drifts-
bygning mellem boligen og vindmøllerne. Den vestlig-
ste vindmølle, mølle 6, vil være synlig gennem bevoks-
ningen fra vestvendte vinduer og dele af haven, mens 
de øvrige vindmøller formodentlig vil være afskær-
met af havebevoksningen og driftsbygning. Se foto 5.4.

Nabobolig 5, Sorvad Bjerg 3. Boligen ligger øst – 
vest, og er med haven især orienteret mod syd. Vind-
møllerne vil stå i retning fra nordøst til nordvest for bo-
ligen. Driftsbygninger ligger mellem boligen og de fem 
første vindmøller, og vil sandsynligvis skærme for ud-

vingerne på den femte vil være synlig over driftsbygnin-
gerne. En siddeplads er anlagt vest for driftsbygninger-
ne. Herfra vil der være direkte udsigt til vindmøllerne, 
som også vil blive synlige fra dele af haven og vindu-
er på 1. sal i vestgavlen. Se foto 5.5 og visualisering B.

Nabobolig 6, Sorvad Bjerg 1. Boligen ligger sydøst 
– nordvest og er orienteret mod syd, mens vindmøller-
ne vil stå i retning fra nordøst til nordvest for boligen. 
Driftsbygninger og bevoksning står mellem boligen og 
vindmøllerne. Der vil næppe være sigt af vindmøller-
ne fra boligen eller haven. Se foto 5.6.

Nabobolig 7, Ørsted Kærvej 16. Boligen ligger nord-
øst – sydvest, og vindmøllerne vil stå i retning fra nord-

Foto 5.7 Nabobolig 7 fotograferet fra nordøst.

Foto 5.8 Nabobolig 8 fotograferet fra nord.
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Visualisering
I forhold til naboboligerne er der på de følgende sider 
visualiseret fra tre naboboliger i det åbne land. Det er 
fra nabobolig nr. 3, 5 og 7. Boligerne ligger henholds-
vis øst, sydøst og vest for vindmøllegruppen. Foto 5.11

øst til sydøst for boligen. Der vil være direkte udsigt til 
vindmøllerne fra sydøstvendte vinduer og dele af ha-
ven. Se foto 5.7 og visualisering C.

Nabobolig 8, Ørsted Kærvej 14. Boligen ligger øst – 
vest med en forholdsvis åben have med store, solitære 
træer mod syd, To familier bebor ejendommen. Vind-
møllerne vil stå i retning fra nordøst til østsydøst for 
boligen. Der vil være direkte udsigt til vindmøllerne 
fra den østlige del af boligen og haven, mens bevoks-
ning skærmer mod vindmøllerne fra andre dele af bo-
ligen og haven. Se foto 5.8.

Nabobolig 9, Digevej 12. Boligen ligger øst – vest og 
-

ning fra østsydøst til sydsydvest for boligen. Den ek-
sisterende bevoksning ved Hevring Å vil skærme for 

Vindmøllerne vil få monteret to lamper med lavinten-
-

kerheden. Lyset i lamperne vil være rødt og lyse kon-
stant 360 grader horisonten rundt med en styrke på mi-
nimum 10 candela. Reference /2/

Ti candela svarer til styrken i lyset fra ti stearinlys. 
Lyset er afskærmet nedad. På grund af lysets ringe styr-
ke og afskærmningen nedad vil lyset erfaringsmæssigt 
ikke være væsentligt generende.

Foto 5.9 Nabobolig 9 fotograferet fra nord.

Foto 5.10
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M3

M2

M4

M5

M1

M6

2

3

9

A

Visualiseringer ved naboboliger

AEksisterende forhold set fra nabobolig 3, Aldershvilevej 6. 
Panorering fra bryggerstrappen til boligen. Ideel betragt-
ningsafstand er 39 centimeter.
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M2

M4

M5

M1

M6

2

3

9

A

AVisualisering af vindmøllerne fra nabobolig 3, Aldershvi-
levej 6. Panorering fra bryggerstrappen til boligen. Set 
herfra står de tre østligste vindmøller markante og domi-

nerende i landskabet, mens vindmølle 4 er skjult af blodbøgen, og 
vindmølle 5 og 6 står bag hovedbygningen. Vindmøllerne er be-

tydelig højere end de øvrige landskabselementer, og det kan væ-
re svært at vurdere afstanden til møllerne; men de står entydigt 

-
meste vindmølle, nr. 3, er 969 meter. Ideel betragtningsafstand er 
39 centimeter.
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M3

M2

M4

M5

M1

M6

2

3

4
5

6
B

Eksisterende forhold set fra den del af haven ved nabobo-
lig 5, Sorvad Bjerg 3, hvor der er udsigt over landskabet.
Lidt til venstre for midten af billedet, ser man de syv vind-

møller vest for Hevring i en afstand af 3,9 kilometer til nærme-

ste vindmølle. Til højre i billedet ser man en siddeplads vest for 
driftsbygningerne. Ideel betragtningsafstand er 39 centimeter.B
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M5

M1

M6

2

3

4
5

6
B

Visualisering af møllerne fra den del af haven ved nabo-
bolig 5, Sorvad Bjerg 3, hvor der er udsigt over landska-
bet. Fra stedet ser man de to vestligste vindmøller, nr. 6 

og 5, mens vindmølle 4 i kontur er lagt ind foran driftsbygnin-
gen, for at vise vindmøllens placering. Vindmøllerne er markan-

te og dominerende. De overstiger de øvrige landskabselementer, 
-

punkt til den nærmeste vindmølle, nr. 6, er ca. 850 meter. Afstand 
til nr. 4 er godt 1,1 kilometer. Ideel betragtningsafstand er 39 cen-
timeter.

B
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C

Eksisterende forhold set fra nabobolig 7, Ørsted Kær-
vej 16. Panorering fra terrassen mod øst. Ideel betragt-
ningsafstand er 39 centimeter.C
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C

Visualisering af møllerne fra nabobolig 7, Ørsted Kær-
vej  16. Panorering fra terrassen. Set herfra har man et 
langt, frit udsyn før bevoksning træder ind i synsfeltet, 

og fem af de seks vindmøller står markante og dominerende over 
bevoksningen i udsigten over landbrugsområdet. Den sjette vind-

mølle står bag boligen og bevoksningen til venstre i billedet. Det 
kan være svært at vurdere afstanden til vindmøllerne. Mens de to 
nærmeste vindmøller, nr. 6 og 5, er markant højere end de øvri-
ge elementer i landskabet, medfører afstanden til de resterende 
vindmøller, at deres dimensioner virker i overensstemmelse med 

C
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dimensionerne i det levende hegn. Således er afstanden 
fra fotopunkt til nærmeste vindmølle, nr. 6, på 825 meter, 

-
sualiseringen, er knap 1,9 kilometer. Ideel betragtningsaf-
stand er 39 centimeter.
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Vurdering af visuel påvirkning
-

gruppen være markant synlig og dominerende fra dele 
af boligen eller dele af haven. Fra de øvrige fem nabo-
boliger vil vindmøllerne i væsentlig grad være skærmet 
af bevoksning eller bygninger. Mest dominerende vil 
vindmøllerne stå i synsfeltet fra nabobolig 3, Alders-
hvilevej 6, og nabobolig 7, Ørsted Kærvej 16.

Ideel betragtningsafstand
-

ringer, bør man betragte billederne i den anførte ideelle 
-

er, hvis øjnene indtager samme stilling i forhold til bille-
det, som optikken, fotolinsen, indtog til motivet ved op-
tagelsen, og det sker i den ideelle betragtningsafstand.

Med forskellige forstørrelser og forskellig optik vari-
erer den ideelle betragtningsafstand. Samtidig er billed-
vinklen i panoreringer ofte langt større end den vinkel, 
mennesket normalt beskuer, så man er på stedet nødt til 
at dreje hovedet for at se hele billedets motiv. Den op-
levelse får man også i den ideelle betragtningsafstand.

Foto 5.12 og 5.13 Motiv fotograferet med både nor-
maloptik og teleobjektiv. De to foto, der er taget fra sam-
me punkt med henholdsvis 45 mm optik, nederst, der sva-
rer til synsoplevelsen på stedet, og 300 mm optik, øverst, 
der dramatiserer motivet, illustrerer den ideelle betragt-
ningsafstand. Begge foto er forstørret 4,8 gange. Forhol-
dene mellem elementerne i landskabet er ens på de to fo-

to, men skal man sammenligne forholdene i de to bille-
der med hinanden i den trykte A4-udgave af rapporten, 

bør det nederste billede betragtes på en afstand af 22 cm 
og det øverste på en afstand af 144 cm. Begge afstande er 
nok urealistiske i forhold til den foretrukne læseafstand, 

-
ningsafstand, og de viser, at optik  - og forstørrelsesgrad 

- naturligvis indvirker på oplevelsen af billedmotivet. Foto 5.13

Foto 5.12
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Figur 5.1 Støjbarometer

Reference /4/ Reference /5/

Figur 5.2 Lavfrekvent støj

Figur 5.1 og 5.2 Illustrationerne viser forskellige støjtryk, støj fra forskellige støjkilder. Illustrationerne viser ikke noget 
om selve oplevelsen af støjen. Der kan både være forskelle i folks følsomhed over for den givne støjkilde, og på støjkil-
dens støjmønster  - varighed, gentagelse, udsving, pludselighed, monotoni, med videre.

5.2 Støjpåvirkning
Naboboliger i det åbne land
De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er nærmere 
behandlet i kapitel 1, afsnit 1.4. Reglerne betyder, at vind-
møllerne ved Hevring Ådal sammen med andre vind-
møller ikke må støje mere end 44 dB(A) ved en vindha-
stighed på 8 m/s, henholdsvis 42 dB(A) ved 6 m/s, ved 
udendørs opholdsareal ved nabobolig i det åbne land. 

En ændring af støjen på 3 dB(A) betyder teknisk en 
halvering eller fordobling af støjniveauet, mens menne-
sket almindeligvis oplever en ændring på 8 – 10 dB(A) 
som en halvering eller fordobling. 

Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til 
vindmøllen, af de klimatiske forhold, som vindens ret-
ning og hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtig-
hed, samt af de vindmølletekniske forhold. For lavfre-
kvent indendørs støj har boligens støjdæmpende egen-
skaber også betydning. 

De vindmølletekniske forhold er fastlagt for hver 
mølletype, blandt andet på grundlag af typegodkendel-
sen fra Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Ener-
gi. Støjen fra vindmøller stammer primært fra kølesy-
stemet og vingernes rotation, hvor især passagen af tår-
net kan give støj. 

Metoden til måling og beregning af støj fra vind-
-

møller. Reference /3/.
Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøl-

len fortæller ikke alt om, hvor generende støjen kan 
være. Bliver der eksempelvis udsendt en såkaldt ”ren-
tone”, det vil sige en tydelig hørbar tone, vil den Nor-
malt være meget generende. 

Hvis der måles tydeligt hørbare rentoner fra en vind-
mølle, vil der i støjberegningen blive tillagt yderligere 
5 dB(A) for den pågældende vindmølle. Fra en ny, ty-
pegodkendt vindmølle må der ikke være tydeligt hør-
bare rentoner, der oftest vil være mekanisk støj fra le-
jer og gear. Tonerne kan eventuelt opstå, når vindmøl-
len bliver ældre. I sådant tilfælde vil det være en fejl i 
vindmøllen, som ejeren skal udbedre.

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger og-
så af baggrundsstøjens niveau. Fordi vindmøllestøj va-
rierer med tiden på en særlig måde, kan støjen opfat-
tes, selv om den er svag. Derfor kan man ikke generelt 
regne med, at støjen overdøves af vindens susen i træer 
og buske, men selv om støjemissionen fra en vindmølle 

stiger med stigende vindhastighed, vil baggrundsstø-
jen ofte ”overdøve” støjen fra vindmøllen, hvis vind-
hastigheden er over 8 – 12 m/s. 

Ved vindhastigheder over 8 – 10 m/s stabiliserer stø-
jen sig fra vindmøllerne ved Hevring Ådal, eller falder.
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Tabel 5.3 Vindmøller, der indgår i beregning af støj
Gruppe
/reference/

Nummer Effekt pr.mølle 
kW

Navhøjde
meter

Rotordiameter
meter

Kildestøj, dB(A) Dæmpning
dB(A)

Lavfrekvent 
kildestøj, dB(A)

6 m/s 8 m/s 6 m/s 8m/s

Nye  
vindmøller
ved Hevring 
Ådal

Ho
ve

dfo
rsl

ag V112 LF-3,075 
/7 og 10/

1 – 6 3.075 94 112 104,5 106,9 96,0 94,6

SWT-3.0-113   
/8 og 11/ 1 – 6 3.000 92,5 113 104,8 106,0 92,4 90,4

Al
ter

na
tiv

SWT-3.6-120   
/9 og 12/

3 og 4
3.600 90 120

107,4 108,0 98,7 98,1

1 og 6 105,8 106,0 2 98,0 97,5

2 og 5 104,0 104,0 4 97,3 96,8

Nord for Lystrup 1    /7 og 10/ 7 200 29 25 98,4 98,4 85,4 86,9

Vest for Hevring    /7 og 10/ 8 – 14 750 45 48,2 96,6 97,3 88,9 91,9

Ørsted Kær    /7 og 10/ 15 – 19 750 45 48,2 96,6 97,3 88.9 91,9

Syd for Lystrup    /7 og 10/ 20 – 22 750 45 48,2 96,6 97,3 88,9 91,9

Syd for Allingåbro    /7 og 10/ 23 11 18 13 93,2 95,1 75,4 76,6
1   Den lille Vestas V25 mølle, der på kort 5.2 er markeret nord for Lystrup, eksisterer ikke længere - det var den mølle, der havarerede og væltede 
ned over vejen tidligere på året. At den alligevel indgår i beregningen stiller blot lidt skrappere støjkrav til projektet.

Områder med støjfølsom 
arealanvendelse
I områder med støjfølsom arealanvendelse må støjen 
fra vindmøllerne ikke overstige 37 dB(A) ved vindha-
stigheder på 6 m/s og 39 dB(A) ved 8 m/s.

Miljøstyrelsen gennemgår i sin vejledning om støj 
fra vindmøller begreberne beboelse i det åbne land og 
støjfølsom arealanvendelse. Reference /6/ 

Norddjurs Kommune vurderer, at hverken bebyggel-
sen Hevringholm, boligerne ved Hevringholmvej og 
Langbjergvej, eller øvrige boliger i det åbne land ved 
vindmølleprojektet ligger i et område med støjfølsom 
arealanvendelse. 

Ejendommen nabobolig 1, Voer Færgevej 2, ligger i 
det åbne land uden for områder, der i lokalplan eller by-
planvedtægt er udlagt til bolig-, institutions, sommer-
hus-, camping- eller kolonihaveformål, og uden for om-
råder, som er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til 
støjfølsom rekreativ aktivitet. Ejendommen er således 

ikke udlagt til nogen af de nævnte formål. Ejendommen 
anvendes af beboerne som bolig, og der bliver drevet 
Bed & Breakfast i boligen, som ligeledes lægger loka-
ler til kursusvirksomhed. Norddjurs Kommune vurde-
rer, at grænseværdierne for boliger i det åbne land på 42 
dB(A) og 44 dB(A) gælder for ejendommen. 

Støjberegningerne viser, at støjen fra vindmøllerne 
ved nabobolig 1 i hovedforslaget ligger under 36 og 38 
dB(A) ved 6 og 8 m/s vind og dermed under grænse-
værdierne på henholdsvis 37 og 39 dB(A) for støjføl-
som arealanvendelse, mens vindmøllerne i alternati-
vet giver en støjpåvirkning på lige under 38 dB(A) ved 
begge vindhastigheder. Se tabel 5.4.

Samlet vindmøllestøj
Ved beregningen af støjen indgår den samlede støj fra 
de seks nye vindmøller i projektet og fra 17 vindmøl-
ler inden for en afstand af cirka to kilometer. Se tabel 

5.3. I forhold til de nye vindmøller i vindmølleparken 
ved Hevring Ådal drejer det sig om vindmøllen nord 
for Lystrup, vindmøllerne vest for Hevring, i Ørsted 
Kær, syd for Lystrup og syd for Allingåbro, der kan bi-
drage til at hæve støjen ved naboboligerne til projek-
tet ved Hevring Ådal. Øvrige eksisterende vindmøller, 
som ligger i større afstand til projektet, kan ifølge Mil-
jøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller udela-
des fra beregningerne, da støjen fra disse ikke vil ha-
ve nogen praktisk betydning. Reference /7/

Ikke bare naboerne til de nye vindmøller bliver på-
virket af alle vindmøllerne, også naboerne til de eksi-
sterende vindmøller får et forhøjet støjbidrag på grund 
af de øvrige vindmøller. Beregninger skal således og-
så påvise, at ingen naboboliger til eksisterende vind-
møller får et samlet støjbidrag, der ligger over græn-
seværdierne på grund af de nye vindmøller. Norddjurs 
Kommune vurderer, at alle boliger i det åbne land ved 
de eksisterende vindmøller, der her indgår i støjbereg-
ningen, skal betragtes som enkeltboliger i det åbne land.

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

Infralyd
Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men 
niveauerne er lave. Selv tæt på møllerne er lydtrykni-
veauet langt under den normale høretærskel, og infralyd 
fra vindmøller betragtes således ikke som et problem.
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Tabel 5.4 Støjpåvirkning ved naboboliger til vindmølleprojektet ved Hevring Ådal
Nabobolig

Reference /8 – 10/

Vindhastighed 6 meter/sekund Vindhastighed 8 meter/sekund

Kr
av

 dB
(A

), m
ak

sim
alt Beregnet dB(A)

Kr
av

 dB
(A

), m
ak

sim
alt Beregnet dB(A)

Med vindmøller ved Hevring Ådal Med vindmøller ved Hevring Ådal
Hovedforslag Alternativ Hovedforslag Alternativ

112 m rotor 
94 m navhøjde 

3,075 MW

113 m rotor 
92,5 m navhøjde 

3,0 MW

120 m rotor 
90 m navhøjde 

3,6 MW

112 m rotor 
94 m navhøjde 

3,075 MW

113 m rotor 
92,5 m navhøjde 

3,0 MW

120 m rotor 
90 m navhøjde 

3,6 MW
Nabobolig 1, Voer Færgevej 2 

42

35,9 35.7 37,9

44

37,4 36.9 37,8
Nabobolig 2, Aldershvilevej 3 39,9 39.8 41,8 41,5 41.0 41,8
Nabobolig 3, Aldershvilevej 6 38,5 38.3 40,9 40,0 39.5 40,9
Nabobolig 4, Sorvad Bjerg 5 40,1 40.0 41,9 41,7 41.2 41,9
Nabobolig 5, Sorvad Bjerg 3 38,9 38.8 40,8 40,5 40.0 40,8
Nabobolig 6, Sorvad Bjerg 1 38,1 38.0 40,0 39,6 39.1 40,0
Nabobolig 7, Ørsted Kærvej 16 37,9 37.8 39,8 39,4 38.9 39,7
Nabobolig 8, Ørsted Kærvej 14 36,9 36.7 38,7 38,3 37.8 38,7
Nabobolig 9, Digevej 12 38,5 38.4 40,7 40,1 39.6 40,7
Kort 5.2 viser, at støjpåvirkning fra møllerne ligger under grænseværdierne ved areal med støjfølsom arealanvendelse - bortset fra særtilfældet i Lystrup.

desuden, at seks naboboliger i alternativet med vind-
møllen SWT-3.6-120 får en støjpåvirkning, der ligger 
mindre end 2 dB under grænseværdien ved vindhastig-
heden på 6 m/s. Det er boligerne 2 – 6 og 9. 

Derfor vil Norddjurs Kommune kræve en støjmå-
ling på vindmøllerne, når de bliver anmeldt, for at sik-
re, at støjkravene i Bekendtgørelse om støj fra vind-
møller er overholdt. 

Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen ved frit-
liggende naboboliger i det åbne land eller i støjfølsom 
arealanvendelse ikke overholder grænseværdierne, skal 
projektets vindmøller støjdæmpes, eller driften skal 
indstilles. Støjkravet gælder både for naboboliger til 
projektets vindmøller og eksisterende vindmøller.

Støjen kan dæmpes ved at ændre omdrejningshastig-
heden eller vingernes vinkel, så de ikke går så højt op 
i vinden. Det betyder, at de stadig har samme omdrej-
ningstal. Desuden vil alle møller i en vindmøllepark 

Beregningsforudsætninger
Vindmøller 
Beregningerne for projektet ved Hevring Ådal er fore-
taget efter anvisningerne i bilag 1 til Bekendtgørelsen 
om støj fra vindmøller og er udført i programmet Wind-
PRO version 2.8.499 Beta, 2.8.465 Beta og 2.8.536. Be-
regningerne af lavfrekvent støj følger Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 1, 2012, om støj fra vindmøller. De an-
vendte data fremgår af tabel 5.3.

Vurdering af projektets støjbidrag
Støjen ved projektets naboboliger
Tabel 5.4 viser den beregnede maksimale støjpåvirk-
ning, også kaldet støjimmission, ved vindhastighederne 
6 og 8 m/s ved de ni naboboliger inden for en kilometer 
fra de nye vindmøller ved Hevring Ådal. Tabel 5.5 viser 
den beregnede lavfrekvente indendørs støjpåvirkning.

Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er 
overholdt ved projektets naboboliger for både de to ud-
gaver af hovedforslaget og for alternativet.

Ifølge beregningerne i tabel 5.4 er de to vindmøller i ho-
vedforslaget, V112 og SWT-3.0-113 omtrent lige støjende. 
Støjforskellen vil ikke være hørbar. Alternativets vind-
mølle er ifølge beregningerne lidt mere støjende ved 
begge vindhastigheder. Forskellen på omtrent 2 dB ved 
vindhastigheden 6 m/s vil lige være hørbar.

Den højeste støjbelastning er nabobolig 4, Sorvad 
Bjerg 5, udsat for med henholdsvis 40,1 og 41,7 dB(A) 
i hovedforslaget ved vindhastigheden 6 og 8 m/s. 

I alternativet er støjpåvirkningen 41,9 ved samme na-
bobolig ved begge vindhastigheder. 

Beregningerne for den lavfrekvente indendørs støj 
viser, at den ligger mindst 4,8 dB under grænseværdi-
en på 20 dB(A) ved 6 m/s og 8 m/s for begge mølle-
typer i hovedforslaget. I alternativet ligger den lavfre-
kvente indendørs støj mindst 3,5 dB(A) under grænse-
værdien. Se tabel 5.5. 

Den højeste indendørs lavfrekvente støjpåvirkning 
er 14,1 dB(A) ved 6 m/s og 15,2 ved 8 m/s i nabobolig 4 

i hovedforslaget, og henholdsvis 16,1 og 16,5 dB(A) i 
alternativet i samme bolig. 

Støjen ved naboboliger til eksisterende vindmøller
Beregningerne viser ligeledes, at kravene i Bekendtgø-
relse om støj fra vindmøller er overholdt ved nabobo-
ligerne i det åbne land til eksisterende vindmøller for 
både de to udgaver af hovedforslaget og for alternati-
vet. Reference /8 –13/

Krav om støjmåling
Ifølge beregningerne anført i tabel 5.4 vil en enkelt na-
bobolig få en støjbelastning, der ligger mindre end 2 dB 
under grænseværdien på 42 dB(A) ved en vindhastighed 
på 6 m/s.  Det drejer sig om nabobolig 4. Tabellen viser 
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aldrig få lige meget vind og dermed dreje lige hurtigt. 
Alle moderne vindmøller varierer omdrejningshastig-
heden med vindstyrken.

Støjen i områder med støjfølsom arealanvendelse
Støjen fra vindmøller må i områder med støjfølsom 
arealanvendelse ikke overskride henholdsvis 37 og 39 
dB(A) ved vindhastighederne 6 og 8 m/s. 

Lystrup
For alle områder med støjfølsom arealanvendelse er 
støjgrænserne overholdt ved de beregnede vindmøller.

Rammeområde 1123 Lystrup er udlagt til blandet 
bolig og erhverv, og det kræver derfor en konkret vur-
dering af kommunen, om området skal betragtes som 
støjfølsom arealanvendelse. Se kort 5.2, der viser støj-

kurverne ved en vindhastighed på 6 m/s for vindmølle 
V112 i hovedforslaget, hvor støjkonsekvenszonen i ho-
vedforslaget har sin største udbredelse og kort 5.3, der 
viser støjkurverne ved en vindhastighed på 6 m/s for 
vindmøllen i alternativet, hvor støjkonsekvenszonen i 
alternativet har sin største udbredelse. 

Norddjurs Kommune vurderer, at den sydlige spids 
i rammeområde 1123 Lystrup ikke er støjfølsom area-
lanvendelse. Norddjurs Kommune indarbejder retnings-
linjer i kommuneplanen om, at den del af rammeom-
rådet, der er omfattet af støjkonsekvenszonen til de tre 
vindmøller, ikke må anvendes til boliger, institutioner, 
rekreative områder eller anden støjfølsom arealanven-
delse, før vindmøllerne syd for Lystrup er taget ned.

Den beregnede støjkurve for 20 dB(A) for lavfrekvent 
støj ligger langt fra de støjfølsomme arealanvendelser. 
Se kort 5.2 og tabel 5.5. Kort 5.3 viser støjkurverne i 

alternativet, hvor kurverne ligger længere væk fra de 
nye vindmøller, men kortet viser ikke nogen væsentli-
ge forskelle til hovedforslaget.

Grænseværdierne for støj fra vindmøller er således 
overholdt i områder med støjfølsom arealanvendelse.

Støj fra én type støjkilde er mere generende, når der 
samtidig er støj fra andre kilder. Naboerne til den an-
søgte vindmøllepark ved Hevring Ådal er i dag i udsat 
fra støj fra militærets Hevring Skydeterræn, fra Nord-
djurs Flugtskydningscenter, som tidligere hed Rougsø 
Flugtskydningscenter og fra Rougsø Cross Klub. Des-
uden er naboboligerne i svag grad udsat for støj fra ek-
sisterende vindmøller og landbrugsstøj - samt især for 

-
jen. Projektets naboer bliver ved projektets realisering 
yderligere udsat for vindmøllestøj. 

Det eksisterende lovgrundlag giver imidlertid ikke 
mulighed for indgreb over for støj med den begrundelse, 
at den samlede støj fra forskellige typer støjkilder over-
skrider de vejledende grænseværdier. Det er ikke lov-
pligtigt at lægge støj fra forskellige typer støjkilde sam-
men, da sådanne beregninger anses for at være yderst 
komplekse. Desuden er måling af baggrundsstøjen me-
get følsom for tidspunktet af døgnet, vejrlig og årstid, 
og dermed svær at foretage ensartet og objektivt. Der er 
samtidig forskellige målemetoder og grænseværdier for 
forskellige typer støj. Der er derfor ikke fastsat nogen 
fælles dB-værdi, der angiver, hvornår støjkilderne sam-
let giver en generende støj i omgivelserne. For naboerne 
og Norddjurs Kommunes planlægning har det dog be-
stemt interesse at få vurderet den samlede gene af støj-
påvirkning, da det giver en bedre vurdering af miljøet, 
end når man nøjes med at se på hver type støj for sig.

Støj fra Hevring Skydeterræn
Ifølge en rapport fra Forsvarets Forskningstjeneste vi-
ser beregninger, at et støjniveau på 55 dB for Lc,den lig-

Foto 5.14  Skilt ved porten til crossbanen og 
skydebanen.

Tabel 5.5 Lavfrekvent indendørs støjpåvirkning 
ved projektets naboboliger

Nabobolig Beregnet dB(A)

Kr
av

 dB
(A

) m
ak

sim
alt

112 m rotor 
94 m 

navhøjde 
3,075 MW

113 m rotor 
92,5 m 

navhøjde 
3,0 MW

120 m rotor 
90 m 

navhøjde 
3,6 MW

6 m/s 
vind

8 m/s 
vind

6 m/s 
vind

8 m/s 
vind

6 m/s 
vind

8 m/s 
vind

Nabobolig 1, Voer Færgevej 2 10,7 12,0 9,8 9,4 12,6 13,2

20

Nabobolig 2, Aldershvilevej 3 14,0 15,1 13,0 12,1 16,0 16,4
Nabobolig 3, Aldershvilevej 6 12,9 14,1 12,0 11,1 15,0 15,4
Nabobolig 4, Sorvad Bjerg 5 14,1 15,2 13,2 12,3 16,1 16,5
Nabobolig 5, Sorvad Bjerg 3 13,2 14,3 12,2 11,4 15,1 15,6
Nabobolig 6, Sorvad Bjerg 1 12,5 13,7 11,6 10,9 14,5 15,0
Nabobolig 7, Ørsted Kærvej 16 12,5 14,0 11,7 11,7 14,3 15,1
Nabobolig 8, Ørsted Kærvej 14 11,8 13,4 11,0 11,3 13,5 14,4
Nabobolig 9, Digevej 12 13,0 14,2 12,1 11,5 15,0 15,5
Af kort 5.2 fremgår, at lavfrekvent støjpåvirkning fra vindmøllerne ligger langt under 
grænseværdierne ved boligerne. Reference /11 – 13/
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Støjkurverne 37 og 42 dB(A) viser de punkter i landskabet, hvor støjen fra 
vindmøllerne er beregnet til at være 37 dB(A) og 42 dB(A) ved en vindhastig-
hed på 6 m/s. Støjberegningerne stammer fra hovedforslagets vindmølle V112 
ved vindhastighed 6 m/s. Ved 6 m/s ligger støjbidraget fra vindmøllerne ved 
naboboligerne tættere på grænseværdien end ved 8 m/s.

Kort 5.2 Støjkurver hovedforslag ved 6 m/sek vind

42,0 dB(A)

37,0 dB(A)

Ny vindmølle med nummer

Bolig eller punkt ved eksisterende 
vindmøller, hvor der er beregnet 
støj

Eksisterende vindmølle

Nabobolig med nummer8

Mål:     1:25.000

Nedtaget vindmølle,der indgår 
i beregning

M2

20,0 dB(A) lavfrekvent
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Støjkurverne 37 og 42 dB(A) viser de punkter i landskabet, hvor støjen fra 
vindmøllerne er beregnet til at være 37 dB(A) og 42 dB(A) ved en vindhastig-
hed på 6 m/s. Støjberegningerne stammer fra alternativets vindmølle SWT 120 
ved vindhastighed 6 m/s. Ved 6 m/s ligger støjbidraget fra vindmøllerne ved 
naboboligerne tættere på grænseværdien end ved 8 m/s.

Kort 5.3 Støjkurver alternativ ved 6 m/sek vind

42,0 dB(A)
37,0 dB(A)

Ny vindmølle med nummer

Eksisterende vindmølle

Nabobolig med nummer8

Mål:     1:25.000

Nedtaget vindmølle, der 
indgår i beregning

Bolig eller punkt ved eksisterende 
vindmøller, hvor der er beregnet 
støj

M2
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Tabel 5.6 Støjgrænser for 
Rougsø Motocrossbane

Mandag – fredag indtil kl. 18
Lørdag indtil kl. 14

55 dB(A)
55 dB(A)

Mandag – fredag kl. 18 – 20
Lørdag kl. 14 – 18

50 dB(A)
50 dB(A)

Støjgrænser for boliger i det omkringliggende åbne land. For større 
samlede boligområder er støjgrænserne 5 dB lavere end de anførte 
værdier. Reference /18/

Reference/14/

ger op til 2,5 kilometer fra skydeterrænets afgrænsning.
Se kort 5.4. Reference/14/

Årsrapportering for 2011 om aktiviteter i Hevring 
Skydeterræn oplyser om skydninger på hverdage mel-
lem klokken 07 og 18 på 165 dage, mellem klokken 18 
og 22 på 77 dage og mellem klokken 22 og 07 på 39 

-
ender med skydning mellem klokken 18 og 22, og en 
lørdag med skydning mellem klokken 22 og 07. Des-

-
ken 07 og 18. Kast med skarpe håndgranater er sket på 
21 dage og sprængninger på 12 - 14 dage. Kørsel med 
bæltekøretøjer er sket på otte hverdage mellem klokken 
7 og 18, syv dage mellem klokken 18 og 22 og fem da-
ge mellem klokken 22 og 07. Flyvning er sket en dag 
mellem klokken 07 og 18. Reference/15/

Det fremgår ikke, om nogle af de forskellige aktivi-
teter forløber samme dag og dermed fremgår det sam-
lede antal dage om året med støj fra Hevring Skyde-
terræn ikke af tallene. Det er beregnet, at der er løsnet 
godt 910.000 skud i 2011. Reference/15/. Der foreligger 
ikke nogen systematiserede oplysninger om genevirk-
ningen af støjen fra Hevring Skydeterræn.

Støj fra Norddjurs Flugtskydningscenter
Rougsø Kommune har i sin miljøgodkendelse af Rougsø 
Flugtskydningscenter på Ørsted Kærvej 12c fastlagt, at 
støjbelastningen fra skydebaneanlægget ikke må over-
stige 66 dB(A) ved den mest støjbelastede bolig. Sky-
debanen kan benyttes:

* Tre hverdage pr. uge klokken 18 – 21 fra 
  medio april til 1. oktober. 

* Fem søndage pr. år kl. 09 – 18.
* Fem lørdage pr. år kl. 14 – 18.
* lørdagene i marts/april kl. 09 – 16. Reference/16/
I sæsonen 2011 er der ifølge banens journal brugt 

cirka 136.000 patroner og cirka 91.300 lerduer. Refe-
rence/17/

Der foreligger ikke nogen systematiserede oplysnin-
-

teret; det må formodes, at den falder væsentligt med af-

Støj fra Rougsø Cross Klub
Århus Amt har i sin miljøgodkendelse af Rougsø Mo-
tocrossbane på Ørsted Kærvej fastlagt, at støjbelast-
ningen fra banen ikke må overstige 55 dB(A) ved en-
hver bolig i det omkringliggende åbne land. Se tabel 
5.6. Reference/18/

I 2011 blev banen benyttet:
* 18 tirsdage i vinterhalvåret klokken 16 – 18. 
* 26 tirsdage i sommerhalvåret klokken 17 – 20.
* 17 lørdage i vinterhalvåret klokken 12:30 – 16.
* 26 lørdage i sommerhalvåret klokken 10:30 – 14.
På otte af dagene var der aktivitet både på crossba-

Reference/19/
Der foreligger ikke nogen systematiserede oplysnin-

ger om genevirkningen af støjen fra crossbanen, som 
må formodes at falde væsentligt med afstanden til ba-
nen. Mens de to nærmeste naboboliger ligger i en af-
stand af cirka 0,8 kilometer og knap 1 kilometer fra 
motocrossbanen, ligger de øvrige boliger mellem to og 

Støj fra eksisterende vindmøller
Støjen fra eksisterende vindmøller er ikke beregnet. 
Støjen fra disse vindmøller indgår i beregningen af 
vindmølleprojektets støj.

-
-

ning og det militære skydeterræn, men alene støjen fra 

vindmøller for den samlede vindmøllestøj. Mens im-
pulsstøjen fra skydeterrænet er højere end 50 dB for na-
boboligerne til vindmølleprojektet, se kort 5.4, og støj-
belastningen fra skydebaneanlægget må nå 66 dB(A) 
ved den mest støjbelastede bolig, må vindmøllerne sam-
let ikke støje mere end 44 dB(A) ved vindhastigheden 8 
m/s og 42 dB(A) ved vindhastigheden 6 m/s. Forskellen 
på værdierne er markant. En støj på 66 dB er teknisk 

Kort 5.4 Støjniveaukurver for Hevring Skydeterræn

set 128 gange kraftigere end en støj på 44 dB. I forhold 

og knap otte gange kraftigere end 44 dB.    

Landbrugsstøj
Støj fra landbruget er en uadskillelig og generelt ac-
cepteret del af støjbilledet i det åbne land, og der fore-
ligger ingen oplysninger om genevirkningen for land-
bobefolkningen.
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-
keret af både personbiler og lastbiler, men der forelig-
ger ikke nogen støjmålinger eller systematiserede oplys-

-
-

holdsvis lav hen over døgnet, så genevirkningen anses 
for at være tilsvarende lav. Ved besigtigelsen af forhol-
dene ved naboboligerne nr. 4 – 6 blev støjen fra forbi-
passerende motorkøretøjer på Nordkystvejen bemær-
ket som støj fra det enkelte køretøj. Der lød ikke no-

dog være på andre tider af døgnet.
Støjgenen fra vindmøller er større end for vej-

ved vindhastigheden 8 m/s på 39 dB(A) for støjføl-
som arealanvendelse må man regne med, at 10 % 
oplever vindmøllestøjen som stærkt generende. Til sam-
menligning kan det nævnes, at den vejledende grænse 
for vejstøj på 58 dB(A) ved boliger medfører, at ca. 8 % 
af naboerne føler sig stærkt generede. Reference /20/

Støjpåvirkningen i hovedforslaget ved naboboliger-
ne på Sorvad Bjerg ligger ved 6 og 8 m/s vind mellem 
37,8 og 41,7 dB(A), mens den indendørs lavfrekvente 
støj ligger mellem 10,9 og 15,2 dB(A). Der foreligger 

tre boliger. Derfor må støjen fra vindmøllerne antages 

For de øvrige naboboliger til vindmølleprojektet er 
-

Naboboligerne til vindmølleprojektet ved Hevring Ådal 
er under de eksisterende forhold påvirket af støj fra støj-
kilderne Hevring Skydeterræn, Norddjurs Flugtskyd-
ningscenter, Rougsø Cross Klub, eksisterende vindmøl-

realisering af vindmølleprojektet vil støjpåvirkningen 
fra vindmøller øges. 

For alle støjkilderne gælder, at naboboligerne vil væ-
re udsat for støjen i perioder og ikke konstant. Kun i 
forholdsvis korte og begrænsede perioder vil der væ-

-
skellige støjkilder. 

Desuden vil niveauet af støjpåvirkningen fra den en-
kelte støjkilde variere fra bolig til bolig på grund af en 
betydelig forskel i afstand mellem bolig og støjkilde. 

Støjgrænserne for vindmøllestøj ligger betydeligt 

Med de fastsatte, lave grænseværdier og de lave be-
regnede værdier for støjen fra vindmøllerne ved nabo-
boligerne vurderer Norddjurs Kommune, at bidraget fra 
de nye vindmøller ikke medfører uacceptable forhold. 

På dette grundlag vurderes det, at den samlede og 
den sammensatte støj fra Hevring Skydeterræn, Nord-
djurs Flugtskydningscenter, Rougsø Cross Klub, land-

-
møller ikke udgør et væsentligt problem.

Generelt
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger 

-
nevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem 
solen og opholdsarealet. 

For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, 
og møllevingerne skal samtidig rotere - det skal være 
blæsevejr. Genevirkningen vil typisk være størst inde i 
boligen, men kan også være stor ved ophold udendørs, 
hvor skyggen eksempelvis fejer hen over jorden. Skyg-
gekastets 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.

* Ved hvilke vindhastigheder vindmøllen producerer.

Lovgivning
Der er ikke indført danske normer for hvor store ge-
ner fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne. 
Miljøministeriets vejledning nr. 9296 af 22/5/2009 om 
planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af 
vindmøller anbefaler, at naboboliger ikke påføres skyg-
gekast i mere end 10 timer om året, beregnet som re-
el skyggetid. 

Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer 
eller ved et lodret vindue vendt mod vindmøllen. Både 
opholdsareal og vindue kan være teoretisk.

På grund af beregningsmetoderne vil værdierne for 
udendørs skyggekast være højere end værdierne for in-
dendørs skyggekast - når der ellers vil forekomme skyg-
gekast. I denne VVM indgår både beregninger for inden-
dørs og udendørs skyggekast, og værdierne for udendørs 
skyggekast udgør VVM-redegørelsen og miljørappor-
tens referenceværdier i forhold til Miljøministeriets an-
befaling. Rapporten anlægger dermed en skærpet linje.

Edb-program mod gener ved skyggekast
Hvis skyggekastet giver gener, der er uacceptabelt hø-

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.

Beregningsmetode ved Hevring Ådal
Beregningerne af udendørs skyggekast er foretaget for 
et opholdsareal på 20 gange 15 meter. Indendørs skyg-
gekast er beregnet gennem et lodret vindue på 1 gange 
1 meter, vendt mod den vindmølle, der beregnes for. 
Beregningerne er foretaget på gennemsnitlige vejrda-
ta. Skyggekastet er beregnet i WindPro version 2.8.499 
Beta og version 2.8.527, som er baseret på følgende for-
udsætninger:
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# Solens højde over horisontlinjen skal være mere end 
tre grader, da skyggekast under tre grader opfattes 
som uproblematisk. 

# Afstande på mere end to kilometer fra møllen er 
ikke medtaget i beregningerne, da skyggekast ikke 
er et problem på de afstande. 
Foruden sol og blæst er vindretningen afgørende for 

hvor meget skyggekast, der opstår. 

Værste tilfælde
Værdien for skyggekast i værste tilfælde er det antal ti-
mer, der maksimalt kan være skyggekast under årsgen-
nemsnitlige vejrforhold. Det vil sige det antal timer, so-
len står bag ved møllens rotor uanset, om det er over-
skyet eller vindstille. 

Værdien i værste tilfælde bliver omsat til sandsynli-
ge værdier i programmets beregninger.

Tabel 5.7 Skyggekast ved naboboliger til vindmølleprojektet ved Hevring Ådal
Nabobolig Timer:minutter pr år

M
ak

sim
alt

 an
be

fal
et Hovedforslag Alternativ

112 m rotor 
94 m navhøjde 

3,075 MW

113 m rotor 
92,5 m navhøjde 

3,0 MW

120 m rotor 
90 m navhøjde 

3,6 MW

Indendørs Udendørs Indendørs Udendørs Indendørs Udendørs
Nabobolig 1, Voer Færgevej 2 

10
:0

0

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 2, Aldershvilevej 3 13:09 16:50 14:24 18:05 12:52 16:13
Nabobolig 3, Aldershvilevej 6 8:08 9:54 8:05 9:45 7:49 9:27
Nabobolig 4, Sorvad Bjerg 5 7:15 9:39 7:41 10:16 7:18 9:36
Nabobolig 5, Sorvad Bjerg 3 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07
Nabobolig 6, Sorvad Bjerg 1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 7, Ørsted Kærvej 16 5:07 6:29 4:10 5:15 4:42 5:53
Nabobolig 8, Ørsted Kærvej 14 3:44 4:42 3:20 4:09 3:42 4:36
Nabobolig 9, Digevej 12 3:12 4:05 3:27 4:23 3:10 4:01

Reel værdi

Sandsynlig værdi kaldes også reel værdi. Den reel-
le værdi for skyggekast er værste værdi korrigeret for 
vindstille og overskyede timer samt vindretning i et nor-
malt år i Danmark. Der er i alle beregninger over reel 
værdi taget højde for rotorvinkel, det vil sige vindret-
ning, og hvor tit møllevingerne står stille, samt antal-
let af soltimer. Vindmøllens drifttid er beregnet ud fra 
effektkurve og beregnede vindforhold på placeringen. 
Solskinsstatistik er gennemsnitsdata fra Danmarks Me-
teorologiske Institut for Danmark.

Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt for 
oplevelsen af skyggekast, også tidspunktet spiller ind. 
Eksempelvis vil skyggekast tidligt om morgenen for 
nogle være uden betydning, mens skyggekast i efter-
middagssolen, hvor man sidder på terrassen, er kritisk 
for mange. Derfor beregnes også en kalender, der vi-

ser præcist på hvilke dage og i hvilke tidsrum, skygge-
-

lenderne kan man se, hvornår solen står op og går ned, 
hvornår skyggekast kan indtræde, hvor længe det varer, 

Endelig er skyggelinjerne beregnet, og der er udteg-
net kort med skyggelinjer fra vindmøllerne, der viser, 
hvor et bestemt antal skyggetimer i reel værdi ligger i 
landskabet. Se Kort 5.5.

-
ge skyggetimer den enkelte nabo vil blive udsat for. 
Kurvernes værdier kan ikke direkte sammenlignes med 
værdierne ved naboboligerne udendørs, da kurverne 
trækker en linje gennem alle de punkter, hvor der vil 
være for eksempel 10 timers reel skyggekast om året, 
mens værdierne for naboboliger udendørs er for et are-
al på godt 300 m2, der er en stor samling af "punkter", 
da arealet 20 gange 15 meter drejer med 20-meter-si-
den mod den mølle, der beregnes for. 

Derfor ligger eksempelvis 10-timers-kurven uden for 
nabobolig 2, som jo teoretisk får knap 17 timer uden-
dørs reel skyggekast om året i hovedforslaget. 

I beregningen er der ikke taget hensyn til, om der 
ligger bygninger eller tæt, høj bevoksning mellem bo-
ligen og vindmøllerne, som reducerer skyggekastet.

Skyggekast ved projektet ved Hevring 
Ådal

-
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 bygninger el-
ler høj og tæt bevoksning mellem vindmøllen og den 
belastede nabobolig. Bygninger og andre høje og tætte 
elementer vil ofte medvirke til at reducere belastningen.

På Kort 5.5 over potentielle områder med skygge-
kast, isolinjerne, er de naboboliger nummereret, der er 
med i beregningen. 

Tabel 5.7 gengiver de reelle skyggekastværdier i timer 
og minutter for de ni naboboliger. Tabeller med eksakte 
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Punkter med 10 timer/år

Punkter med 5 timer/år

1:25.000Mål:

Ny vindmølle med nummer

Nabobolig med nummer8

Kort 5.5 Skyggelinjer

Kortet viser skyggelinjer for 
vindmøllen V112 LF-3,075
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Kalenderen viser, hvornår på året og døgnet skyggekast kan ramme en nabobolig, der teoretisk vil få mere end ti timer 
reel udendørs skyggekast om året. Kalenderen viser, at ved vindmøllen med 112 meter rotor bliver nabobolig 2 ramt af 
skyggekast fra vindmølle 5 fra slutningen af februar til begyndelsen af marts  mellem kl. 17 og 17:30 og igen i midten af 
oktober mellem kl. 17:45 og 18; fra vindmølle 4 i første halvdel af marts mellem kl. 17 og 18, og igen fra slutningen af 
september til en tredjedel inde i oktober mellem kl. 18 og 18:30; fra vindmølle 3 den sidste uge i marts og første uge af 
april mellem kl. 18 og 19:30, og igen et par uger midt i september mellem kl. 18:30 og 19:15; fra vindmølle 2 fra begyn-
delsen af maj til midt i august mellem kl. 20 og 21. Kalenderen opererer med sommertid. 
Detaljeret kalender med eksakte tal for hver nabobolig i det åbne land kan rekvireres ved Norddjurs Kommune, Kultur 
og Udvikling, Torvet 3, 8500 Grenaa. Reference /21 – 24/ 

tal kan rekvireres ved Norddjurs Kommune, Kultur og 
Udvikling, Torvet 3, 8500 Grenaa, for hver nabobolig.

I beregningen over reelle udendørs værdier har en 
enkelt nabobolig over ti timer udendørs skyggekast 
om året ved alle tre vindmølletyper, det vil sige både i 
hovedforslaget og alternativet. Det er nabobolig 2, Al-
dershvilevej 3. Desuden får nabobolig 4, Sorvad Bjerg 
5, over ti timer udendørs skyggekast om året i hoved-
forslaget med mølletype 113 meter rotor.

Ligeledes rammer indendørs skyggekast over ti ti-
mer om året teoretisk nabobolig 2 i hovedforslaget og 
alternativet. 

Vurdering af skyggekast
En enkelt nabobolig, nr. 2, Aldershvilevej 3, får over ti 
timer reel udendørs skyggekast om året af alle tre mølle-
typer, det vil sige i hovedforslag og alternativ. Desuden 
får nabobolig 4, Sorvad Bjerg 5, også over 10 timer uden-
dørs skyggekast i hovedforslaget med mølletype 113 m 
rotor 92,5 m navhøjde. Norddjurs Kommune vil kræve 
skyggestop installeret i de nye vindmøller, så ingen bo-
liger udsættes for mere end 10 timer reel udendørs skyg-
gekast om året. Skyggestoppet vil i forhold til nabobo-
lig 2 være i funktion, så længe som boligen eksisterer.

-
gerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold 

-
sionen opstår især ved visse kombinationer af nedbør 
og sollys. Da vindmøllevinger skal have en glat over-

-
ger til meget lave glanstal omkring 30, der med de nu-
værende metoder er det nærmeste, man kan komme en 

-
re mat. Moderne møllevingers udformning med krum-

Figur 5.3 Kalender med udendørs skyggekast

Nabobolig 2, Aldershvilevej 3. Hovedforslag 112 meter rotor.

Nabobolig 2, Aldershvilevej 3. Hovedforslag 113 meter rotor. Nabobolig 2, Aldershvilevej 3. Alternativ 120 meter rotor.

Nabobolig 4, Sorvad Bjerg 5. Hovedforslag 113 meter rotor.

Vindmøller

Vindmøller

Vindmøller

Vindmøller
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-
des jævnt i vilkårlige retninger. 

-
sentlige gener.

5.4 Samlet konklusion 
Lovgivning om afstand er overholdt ved alle nabobo-
liger. 

Konklusion på visuel påvirkning
De nye vindmøller er så høje, at de vil række over be-
voksningen, når man har et frit sigte mod møllerne. Set 

-
bobolig 5, Sorvad Bjerg 3, nabobolig 7, Ørsted Kærvej 
16, og nabobolig 8, Ørsted Kærvej 14, vil vindmølle-
gruppen være markant synlig og dominerende fra dele 
af boligen eller dele af haven. Fra de øvrige fem nabo-
boliger vil vindmøllerne i væsentlig grad være skærmet 
af bevoksning eller bygninger. Mest dominerende vil 
vindmøllerne stå i synsfeltet fra nabobolig 3, Alders-
hvilevej 6, og nabobolig 7, Ørsted Kærvej 16.

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 Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er 
overholdt ved projektets naboboliger for både de to ud-
gaver af hovedforslaget og for alternativet.

Den højeste støjbelastning er nabobolig 4, Sorvad 
Bjerg 5, udsat for med henholdsvis 40,1 og 41,7 dB(A) 
i hovedforslaget ved vindhastigheden 6 og 8 m/s. 

I alternativet er nabobolig 4 ligeledes udsat for den 
højeste støjpåvirkning med 41,9 dB(A)ved begge vind-
hastigheder. 

Den højeste indendørs lavfrekvente støjpåvirkning 
er 14,1 dB(A) ved 6 m/s og 15,2 ved 8 m/s i nabobolig 4 
i hovedforslaget, og henholdsvis 16,1 og 16,5 dB(A) i 
alternativet i samme bolig.

Konklusion på skyggekast
En enkelt nabobolig, nr. 2, Aldershvilevej 3, får over ti 
timer reel udendørs skyggekast om året af alle tre møl-
letyper, det vil sige i hovedforslag og alternativ. Des-
uden får nabobolig 4, Sorvad Bjerg 5, også over 10 ti-
mer udendørs skyggekast i hovedforslaget med mølle-
type 113 m rotor 92,5 m navhøjde. Norddjurs Kommu-
ne vil kræve skyggestop installeret i de nye vindmøl-
ler, så ingen boliger udsættes for mere end 10 timer re-
el udendørs skyggekast om året.

-
sentlige gener.
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6 Øvrige miljøkonsekvenser
Fossil energiproduktion fører også til emission af 

svovldioxid (CO2) og kvælstofoxider (NOx), der siden 
falder ned med nedbøren og fører til forsuring af mil-
jøet med svovlsyre og salpetersyre. Forskellige økosy-
stemer har forskellig tolerance overfor forsuring. Nog-
le af de mest følsomme er ferskvandsøkosystemer i 
Skandinavien. I løbet af vinteren ophobes sur nedbør i 
sneen, og ved forårets tøbrud frigives det sure vand på 
kort tid, og da jorden har en begrænset bufferkapaci-
tet fører det til et kraftigt og pludseligt fald i surheds-

-
strofale følger for dyrelivet. I Danmark er nedfaldet af 
svovl reduceret siden 1990’erne på grund af mere ef-
fektiv svovlrensning på kraftværkerne og øget anven-
delse af brændsler og brændstoffer med et lavt svovl-
indhold. Også i den sammenhæng har vindkraft en stor 
effekt, fordi emissionen af svovl og kvælstof reduce-
res væsentligt på grund af fortrængningen af kulkraft.

En anden effekt af emissionen drejer sig om forøget 

Kvælstof fra energiproduktionen falder før eller siden 
-

ringen. Forskellige jordøkosystemer kan ophobe kvæl-
stof i jorden som organisk stof og i vegetationen i form 
af øget biomasse. Men der er grænser for hvor meget, 
og overskrides denne grænse, bliver kvælstof udva-
sket, og det kan føre til forsuring af jorden og til tab af 
plantenæringsstoffer. Forøget kvælstofoptag i planter-
ne kan medføre ubalancer i økosystemet, og øget føl-
somhed overfor stressfaktorer som blandt andet tørke, 
frost og insektangreb. Også kvælstofbelastningen re-
duceres ved opsætning af vindmøller.

Ved el-produktion med især kul, får man en stor pro-
duktion af affald i form af slagge og aske. Slaggen og 
asken indeholder salte og mindre mængder tungmetal-
ler, der ved deponering eller ved brug i anlægsarbej-
der kan udvaskes. En del kan anvendes ved produkti-

on af cement og beton. Men tungmetallerne kan må-
ske på længere sigt udgøre et miljøproblem, når pro-
dukterne sidenhen genanvendes som fyld. Hovedpro-
blemet ved asken og slaggen er dog sulfat- og klorid-
indholdet. Havvand indeholder mange salte, og derfor 
foretrækkes deponering af overskudsmængder tæt på 
kysterne, hvor eventuel udsivning ikke udgør så stor 
en forureningsrisiko.

Emissioner
I Danmark var der ved årsskiftet 2011/2012 installe-
ret en samlet vindmøllekapacitet på ca. 3.900 MW, og 
i 2011 dækkede vindkraft ca. 28 % af det totale elfor-
brug, Reference /1/. Efter stagnation mellem 2004 til 
2008 er udbygningen med vindmøller igen begyndt at 
stige i Danmark.

Hvor stor reduktionen af emissionen af klimagasser 
på grund af vindmøllerne faktisk er, afhænger af hvor-
dan strømmen til elforbruget i et givent øjeblik sam-
let set produceres, og hvor meget kraftværksstrøm, der 
fortrænges, og det kan derfor være vanskeligt at bereg-

er anvendt såkaldte miljødeklarationsværdier, som er 
de emissionsfaktorer, der medfølger, når el eksporteres 
ud af landet (se tabel 6.1), og er altså de værdier, et kø-
berland skal indregne i sit klimaregnskab, når det im-
porterer el fra Danmark, Reference /2/.

Anvender man disse tal for det aktuelle vindmølle-
projekt, kan det beregnes, hvor meget projektet samlet 
set reducerer emissionen af luftforurenende stoffer og 
klimagasser. Resultatet fremgår af tabel 6.2. Især re-
duktionen af emissionen af kuldioxid er meget stor og 
bidrager ganske væsentligt til at mindske belastningen 
af atmosfæren med drivhusgasser - den såkaldte kli-
mabelastning.

6.1 Luftforurening og klima
Indledning
Der er næppe længere tvivl om, at et stigende indhold 
af kuldioxid (CO2) i atmosfæren får væsentlige konse-
kvenser for fremtidens klima blandt andet med stigen-
de temperaturer, ændrede nedbørsforhold og voldsom-

det derfor er vigtigt at reducere emissionen af klima-
gasser mest muligt for at begrænse skadevirkninger-
ne, ikke mindst af hensyn til kommende generationer. 
Ud over at spare på energien kan det ske ved at mind-
ske og udfase forbruget af fossile brændsler.

Regeringen har i sin energiplan, ’Vores Energi’, et 
mål om 100 % vedvarende energi i 2050 og en redukti-
on af CO2-emissionen med 40 % inden år 2020. For at 
opnå det, får vedvarende energi i de kommende år en 
central stilling, og her indgår vindkraft som et vigtigt 
element, fordi vindmøller har en meget positiv klima-
effekt. Energiplanen har derfor også et mål om 50 % 
vindkraft i elforsyningen i 2020. 

Når vinden blæser, og vindmøllerne producerer 
strøm, må der skrues ned for el-produktionen et an-
det sted i el-systemet, fordi produktion og forbrug skal 
balancere. 

Neddroslingen sker typisk på kulfyrede kraftværker  
eller  ved at importere mindre vandkraft-el. Kun i min-
dre grad kan man sænke produktionen på kraftvarme-
værkerne, fordi de er styret af den mængde varme, der 
skal leveres til forbrugerne. Vindmøllers store klima-
effekt skyldes derfor, at el-produktionen fortrænger el 
fra kraftværker, hvor brændslet fortrinsvis er kul eller 
andre fossile brændsler, som giver en stor emission af 
CO2. Vindmøller bidrager derfor til at Danmark kan op-
fylde internationale forpligtigelser som vi har tilslut-
tet os, for eksempel Kyotoaftalen og EU’s klimamål. 

133



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

Luftart
Reduceret emission pr. år - ton Reduceret emission på 20 år - ton

Projektforslag Alternativ Projektforslag Alternativ

Kuldioxid, CO2 38.000 40.000 760.000 800.000

Svovldioxid, SO2 7 7 130 135
Kvælstofoxider, NOx 50 55 1.000 1.100

Tabel 6.2 Gennemsnitlig mindsket emission som følge af opsætning af  seks nye 3 MW møller - afrundede værdier. 
Der er regnet med forventet produktion minus 5 %. Reduktionen over 20 år er behæftet med stor usikkerhed og måske overvurderet, 
fordi beregningen ikke kan tage højde for, at el-produktionssystemet gradvist bliver ændret i dette spand af år, 
og kul formodentlig i stigende grad glider ud.

Tabel 6.1 Beregningsparametre for CO2 og
andre luftforurenende stoffer

Stof Reduktion 
g pr. produceret kWh 

(Vestdanmark)
Kuldioxid – CO2 702

Svovldioxid – SO2 0,12

Kvælstofoxider – NOx 0,95

Partikler 0,02

Slagger, aske m.m 39,8

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

Vurdering
Kuldioxid og klimaforandringer
Et stadigt stigende CO2-indhold i atmosfæren pga. for-
bruget af fossile brændsler, vil med stor sandsynlighed 
føre til alvorlige klimaforandringer over hele kloden. 
Sådanne forandringer vil være af forskellig karakter 

også får mærkbare konsekvenser for Danmark i bred 
forstand. Det vil sige i forhold til levevilkår for såvel 
mennesker som dyr og planter, der også vil blive væ-
sentligt påvirkede. At det er alvor, ses blandt andet af, 
at et nyt rejsehold, nedsat af den danske regering, skal 
rådgive kommunerne om, hvordan man bedst forbere-
der og planlægger for stigende vandstand i fremtiden. 

Af tabel 6.2 ses, at vindmølleprojektet resulterer i 
en reduceret emission på cirka 38.000 tons CO2 pr. år. 
Det svarer til ca. 2½ ‰ af den mængde Danmark iføl-
ge Kyotoaftalen har forpligtiget sig at spare inden ud-
gangen af 2012. Projektet bidrager derfor til at holde 
klimaforandringer i ave, og selv om det eksakte bidrag 
i den store globale sammenhæng er lille og isoleret set 
beskedent, er det dog målbart. I sig selv vil et projekt 
af denne størrelse ikke få nogen mærkbar indvirkning 

på klimaforandringerne. Men i et bredere perspektiv er 
bidraget værdifuldt og uundværligt, fordi den fulde re-
duktion kun kan opnås gennem mange mindre bidrag. 
Der skal for eksempel cirka 400 lignende projekter til 
for fuldt ud at opfylde Danmarks Kyoto-forpligtigelse.

I gennemsnit udledte hver dansker i 2010 cirka 8,5 
tons CO2, Reference /19/. Projektet kompenserer således 
for emissionen fra næsten 4.500 borgere, hvilket sva-
rer til cirka 5 % af Norddjurs kommunes indbyggere.

Svovldioxid og kvælstofoxider
I Danmark tilføres miljøet cirka 22.000 tons rent svovl 
hvert år på grund af menneskelige aktiviteter, Refe-
rence /13/. Hertil kommer naturligt afsat svovl fra hav-
vand, hvilket særligt forekommer i kystnære områder. 
Vindmøllerprojektet reducerer emissionen af svovldio-
xid med cirka 7 tons pr. år. Det svarer til cirka 3,5 tons 
rent svovl, og projektet bidrager derfor med en reduk-
tion af svovlnedfaldet på cirka 0,2 ‰ af det samlede 
menneskeskabte nedfald i Danmark. Det er ikke me-
get, men dog af en vis målbar størrelse. Relateres tal-
let alene til Norddjurs kommunes areal, udgør reduk-Foto 6.1 Kragerede i elmast, Hevring Ådal
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tionen derimod ca. 1 % af end den del, der kan tilskri-
ves kommunen.

Kvælstofnedfaldet i Danmark ligger mellem 1,7 og 
2,7 ton N/km2, og er højest i Jylland. I alt er nedfaldet 
på land beregnet til 92.000 tons i 1999. Regnes også 
vandområderne med afsættes i alt cirka 230.000 tons 
kvælstof årligt, og det svarer meget godt til den samle-
de emission, Reference /13/. Vindmølleprojektet redu-
cerer emissionen med cirka 50 tons NOx pr. år. Det sva-
rer til cirka 15 tons rent kvælstof. Projektet reducerer 
derfor den samlede emission og nedfaldet på landsplan 
med cirka 0,2 ‰, eller knap 5 g N/ha, hvis hele effekten 
tilskrives landjorden. Det er ikke meget og ikke mål-
bart i den store sammenhæng. I forhold til Norddjurs 
kommune alene udgør reduktionen dog omkring 1 %. 

Produktion af vindmøllestrøm erstatter som nævnt 
strøm, som ellers skulle have været lavet på basis af 
især kul. Af den grund vil produktionen af slagge og 
aske, som kulkraftproduktionen afstedkommer, også 
blive reduceret. En stor del af aske- og slaggemæng-
den fra elproduktionen kan genanvendes. Kulbunda-

-
asken bruges til fremstilling af cement, beton, fyld og 
andet, men altså ikke helt uden problemer, som nævnt 
ovenfor. En mindre del (cirka 6 % i 1995) deponeres, 
Reference /14/

Årligt produceres der cirka 1,4 mio. tons slagge og 
-

deklarationsværdier (se tabel 6.1.) reduceres produktio-
nen med cirka 40 g pr. kWh vindmøllestrøm, Reference 
/2/. Det svarer til, at der fremover vil blive produceret 

følge af projektet. Mængden af denne affaldstype re-
duceres således med cirka 1,5 % på grund af det kon-
krete vindmølleprojekt.

I alternativet reduceres slaggeproduktionen med 
2.250 ton pr. år.

6.2 Ressourcer og affald
Energibalance og ressourceforbrug – 
konsekvenser og vurdering 
I et livscyklusperspektiv producerer en moderne vind-
mølle på 7 – 8 måneder en energimængde, der svarer 
til, hvad der skal bruges til produktion, opførelse og 
senere nedtagning af møllen. Med en forventet leve-
tid på 20 år betyder det, at en mølle kan producere 30 
– 35 gange så meget energi, som der er brugt til dens 
produktion og etablering, Reference /11/. Næppe andre 
energiteknologier til elproduktion har så kort en ener-
gimæssig tilbagebetalingstid. Til sammenligning kan 
nævnes, at den er 2 – 4 år for solceller og 6 – 14 år for 
atomkraft, Reference /14/

Til produktion af en vindmølle anvendes først og 

beton, armeringsjern, sand og grus til fundamentet. 
Til fundamentet anvendes op til cirka 1.200 m3 arme-

ret beton. Desuden anvendes grus til etablering af bæ-
redygtige serviceveje. Ved nedtagning af vindmøllerne 
efter endt drift kan størsteparten af de anvendte mate-
rialer adskilles og genanvendes. Fundamentet og kab-
ler fjernes til mindst en meter under terræn, så plante-
avl kan genoptages.

Vandforbrug
Produktion af 1 MWh el med vindkraft forbruger i et 
livscyklusperspektiv en liter vand. Globalt produceres 
en stor del af elektriciteten på kraftværker, hvor over-
skudsvarme bortkøles. Ved en sådan produktionsform 
er vandforbruget cirka 2.000 liter pr. MWh, og hoved-
parten forekommer på værket og skyldes køling, Refe-
rence /12/. Etablering af vindkraft til erstatning af kul-
kraft kan derfor i mange lande spare store vandressour-
cer. Teoretisk kunne nærværende vindmølleprojekt så-
ledes spare cirka 100.000 m3 vand, eller hvad der sva-
rer til cirka 1.500 danskeres årlige forbrug. 

I Danmark køles på kraftværker ikke med ferskvand, 
men med havvand. Men det har ikke været muligt at 

-
tionsform. Det må dog skønnes at være beskedent, og 
vil kun udgøre nogle få procent af ovennævnte forbrug, 
og heraf vil hovedparten givetvis skyldes minedriften 
uden for landets grænser. Vandbesparelser på grund af 
vindkraft vil derfor være meget mindre i Danmark end 
i mange andre lande. 

Affald
Efter opstilling og idriftsættelse af vindmøllerne vil alt 
materiel og affald, som ikke er nødvendigt for møllens 
drift, blive fjernet fra byggepladsen efter gældende reg-
ler, og området omkring møllerne vil blive reetableret. 
Herefter vil møllerne ikke give anledning til nogen væ-
sentlig affaldsproduktion, når bortses fra olieskift og 
lignende. I disse tilfælde medtages og genanvendes ke-
mikalierne på godkendte modtagevirksomheder.

Billed 6.2 Mølleplacering for de to vestligste møller
 - vårsæd.
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6.3 Geologi og grundvand
Spildes olie eller andre kemikalier under opsætning 
eller drift af vindmøller, kan der potentielt være risi-

-
koen afhænger blandt andet af geologiske og topogra-

andet af betydning i forhold til drikkevandsinteresser. 

for Randers. Området er geologisk set havbund, der er 
hævet efter sidste istid. Jorden er for størsteparten ler-
blandet sandjord med et tyndt muldlag øverst. De to 
sydligste møller opstilles dog på humusjord. Boredata 
fra de nærmeste jordbunds- eller vandboringer i om-
rådet viser, at undergrunden typisk består af glacialt 
smeltevandssand (0,2 – 36 meter). Herunder kommer 
varierende lag af ler og sand og i ca. 75 meters dybde 
et kalk/kridtlag. Grundvandet i de nærmeste boringer 

Reference /3/. Projekt-
området er ikke karakteriseret som ’geologisk værdi-
fuldt’, men ligger imellem to områder 'Randers Fjord' 
og 'Hevring Hede', Reference /4/.

Vindmøllerne opstilles i et område med drikke-
vandsinteresser (OD). Den korteste afstand til en dri-
vandsvandboring er cirka 800 meter. Grundvandet i 
nærområdet udnyttes iøvrigt til markvanding via pri-
vate boringer. Området er ikke nitratfølsomt. Der er in-
gen risiko for okkerudledning (klasse IV).

Vurdering 
Risiko for forurening
Risikoen for spild eller udslip af olie eller diesel fra ar-
bejdsmaskiner og kraner i anlægsfasen er lille og kan 
sammenlignes med den fra landbrugets markarbejde. 
Ved et eventuelt spild kan der hurtigt etableres afvær-
geforanstaltninger i form af for eksempel afgravning af 
det øverste jordlag. Områdets sårbarhed overfor olie-
spild under etablering af møllerne eller under vedlige-
hold vurderes derfor at være beskeden.

I driftsfasen er risikoen for grundvands- og jordfor-
urening som følge af lækager fra vindmøllernes smø-
re- og hydrauliksystemer ubetydelig. Vindmøllerne 
kan både blive med og uden gear. Møller uden inde-
holder ikke gearolie, mens møller med gear indehol-
der ca. 1.200 l. Nogle mølletyper indeholder desuden 
cirka 370 l olie i et lukket svingningsdæmpningsmo-

og cirka 600 l kølervæske i møller af de påtænkte ty-
per. Møllen er konstrueres sådan, at spild vil blive op-
samlet i nacellen, ledt ned igennem tårnet og opsamlet 
i bakker i bunden. Møllens transformer kan være pla-
ceret både i bunden eller i toppen af tårnet og indehol-
der omkring 1.200 liter olie. Skulle transformeren læk-
ke, hvad der kun er en meget lille risiko for, er der og-
så opsamlingskar under den. I øvrigt er der elektronisk 
overvågning og automatiske alarmer på alt, der vedrører 
driften, så et eventuelt spild straks opdages, og iværk-
sættelse af afværgeforanstaltninger hurtigt kan sættes 
i gang. Vindmølleejeren skal inden vindmøllerne ta-
ges i brug have en beredskabsplan for, hvordan der re-
ageres, hvis uheldet er ude. Planen skal godkendes af 
Nordjurs Kommune. 

Kun hvis en mølle vælter, er der en reel risiko for ud-
slip til omgivelserne. Samlet vurderes der derfor kun at 
være minimal risiko for forurening af jord- eller grund-
vand som følge af aktiviteter under såvel anlægs- som 
drifts- og nedtagningsfase for møllerne.

Det er sandsynligt, at grundvandsstanden midlerti-
-

terne. Afhængigt af årstid og nedbør kan mængden af 
vand, der må bortpumpes, variere betydeligt. Mængden 
er størst den første uge, og pumpningen kan typisk ind-
stilles igen efter 2 – 3 uger, når fundamentet er færdigt. 
Den miljømæssigt mest skånsomme måde at bortskaf-
fe oppumpet vand vil være at nedsive det lokalt frem 

Der vil næppe være tale om okkerforurenet vand, hvor-
for særlige forholdsregler ikke vil være nødvendige.

Foto 6.3, 6.4 & 6.5 Landskab ved mølleplacering for møl-
le 2, 3 og 4 fra øst.
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Påvirkning geologisk værdifuldt område

Møllerne placeres mellem to geologisk værdifulde om-
råder, men forringer ikke forsknings- eller undervis-
ningsmæssige interesser i den sammenhæng.

6.4 Naturbeskyttelse
Vindmølleområdet - eksisterende forhold 

-
gende landbrugsområde mellem Hevring Hede, Ran-
ders Fjord og højere beliggende arealer mod syd. Der 
er forholdvis få læhegn eller træbevoksninger i områ-
det. På markerne avles bl.a. raps, korn samt lidt kartof-
ler og græs. Læhegnene består især af yngre 3-rækkede 
løvtræshegn. Igennem mølleområdet løber Hevring Å, 
der afvander den nordøstlige del af området mod nord. 
Åen er omgivet af en åbeskyttelseslinje. Den vestlige 
del af området afvandes via Hejbæk. Ud over åen er 
der ikke nogen beskyttede naturområder i umiddelbar 
nærhed af møllerne.

Internationale beskyttelsesinteresser
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af naturom-
råder i EU, og udpegningen af områderne har til for-
mål at bevare og beskytte naturtyper og dyre- og plan-
tearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for 
EU-landene. Naturdirektiverne indebærer, at landene 
både skal udpege og beskytte de særlige områder (Na-

-
te udpegede plante- og dyrearter uden for områderne.

Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder er udpeget 
for at beskytte især fuglelivet, og udpegningsgrundla-
get for disse områdetyper er ofte identiske. Af tabel 6.3 
fremgår udpegningsgrundlagene, dvs. hvilke fugle det 
drejer sig om mht. 'Ålborg Bugt, østlige del', nr. 112, og 
'Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige 
del', nr. 15,  som fuglebeskyttelsesområder.

Tabel 6.3 Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelses- og Ramsarområde nr. 15 og 112 
Arter på bilag 1, 
jf. artikel 4, stk.1

Arter, jf. artikel 4, stk. 2

Ynglende / 
trækkende 
i.h.t. DMU’s 
database

Kriterier Betegnelser

Nr. 15 Y: Ynglende art.
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal.
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Det er 
desuden angivet hvilke kriterier, der ligger til grund for vurderingen af, om arten 
opfylder ovennævnte betingelser:
F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler 
regelmæssigt i området i væsentligt antal, det vil sige med 1% eller mere af den 
nationale bestand.
F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har 
i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, det vil sige for 
talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme 
i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i 
Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, 
skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand.
F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi 
forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af 
spredt forekommende arter som for eksempel Natravn og Rødrygget Tornskade.
F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt 
betydende antal, det vil sige at den i området forekommer med 1% eller mere af 
den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten.
F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i 
områder med internationalt betydende antal vandfugle, det vil sige at der i området 
regelmæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog 
undtaget måger.
F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi 
forekomsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i 
Danmark. 
F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi 
forekomsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens 
livscyklus, for eksempel i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne 
og lignende.

Pibesvane (1) T F2, F4

Sangsvane (1) T F2, F4

Klyde (1) Y F1

Hjejle (1) T F2, F5

Fjordterne (1) Y F1

Havterne (1) Y F1

Dværgterne (1) Y F3

Knopsvane (2) T F4

Lysbuget knortegås (2) T F4

Gravand (2) T F4

Bjergand T F4

Ederfugl (2) T F4

Sortand (2) T F4

Fløjlsand (2) T F4, F7

Hvinand (2) T F4

Stor skallesluger (2) 

 Nr. 112

 Lysbuget knortegås (2) T F4

 Ederfugl (2) T F4

 Sortand (2) T F4, F7
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Habitatområderne er, som navnet siger, fortrinsvis 
udpeget for at beskytte en række specielle habitater, 
biotop- og naturtyper. Dertil kommer dog ofte også of-
te en række specielle dyrearter, der har særlige krav til 

-
går Natura 2000-udpegninger i nærheden af projekt-
området. Det nærmeste område er 'Ålborg Bugt, Ran-
ders Fjord og Mariager Fjord', og 'Eldrup skov og sø-
er og moser i Løvenholmskov', som ligger henholdsvis 
2 og ca. 7 km nord og sydøst for mølleområdet, Refe-
rence /5/. Udpegningsgrundlaget for habitatområderne 
fremgår af tabel. 6.4.

EF-fuglebeskyttelsesområde

Projektområdet

Kort 6.1 Natura 2000 områder i nærheden 
af projektområdet.

Tabel 6.4 Udpegningsgrundlag for 'Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord' og 'Eldrup Skov og 
søer og moser i Løvenholm Skov' som habitatområder 

Habitatområde 'Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager 
Fjord'

Havlampret (Petromyzon marinus)
Flodlampret (Lampetra fluviatilis)
Stavsild (Alosa fallax)
Odder (Lutra lutra)
Spættet sæl (Phoca vitulina)
Mygblomst (Liparis loeselii)
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
Flodmundinger
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
Kystlaguner og strandsøer
Større lavvandede bugter og vige
Enårig vegetation på stenede strandvolde
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter
Strandenge
Forstrand og begyndende klitdannelser
Hvide klitter og vandremiler
Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
Kystklitter med gråris 
Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter
Fugtige klitlavninger
Kystklitter med enebær
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Brunvandede søer og vandhuller
Vandløb med vandplanter
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund 
Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væl

Habitatområde 'Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm 
Skov'

Brunvandede søer og vandhuller
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Aktive højmoser
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
Bøgeskove på morbund med kristtorn
Skovbevoksede tørvemoser

Ramsar område

EF-habitatområder
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Kort 6.2 Beskyttede § 3-områder omkring vindmølleplaceringerne

Eng Overdrev

MoseHede

Fredsskov Beskyttede vandløb

1:25.000Mål:Sø Åbeskyttelslinje

Vindmølle

Beskyttede naturområder
Af kort 6.2 fremgår de beskyttede naturområder (§ 

er kun meget få naturområder i projektområdet. Gen-
nem området løber Hevring Å, der er omfattet af en 
å-beskyttelseslinje. Herudover er der i området nog-
le mindre fredskove og ganske få vandhuller og min-
dre engarealer

Ingen møller berører beskyttet natur og heller ikke 
fredskov, eller placeres inden for skovbyggelinjen. Des-
uden placeres alle uden for åbeskyttelseslinjen, men 
opstillingen af en af vindmøllerne vil give vingeover-
slag i forhold til åbeskyttelseslinjen. Norddjurs Kom-
mune vurderer, at overslaget ikke kræver dispensation 
fra åbeskyttelseslinjen. 

Fugle i området

i nærområdet, se tabel 6.5. De nærmeste er ikke kendt 
for mange fugle, og områderne besøges tilsyneladende 
ikke ret ofte af ornitologer, hvilket tyder på, at fugle-
faunaen på lokaliteterne fortrinsvis rummer almindeli-
ge arter. På markerne i mølleområdet raster og fourage-

skovlokaliteterne omkring projektområdet ses ofte, som 
mange andre steder på Djursland, Rød glente. Det kun-
ne tyder på en yngleforekomst i nærområdet. De ornito-

dog omkring Randers Fjord og ved kysten, Reference /6/.
Der er ikke gennemført systematiske optællinger af 

yngle- eller trækfugle på lokaliteten. Men dyr og fug-
le iagttaget under to besigtigelser er noteret i tabel 6.6. 
Mølleområdet er intensivt dyrket landbrugsjord, der 
behandles konventionelt. Læhegn og mindre naturom-
råder er fåtallige i området, men  dyr og fugle vil for-
trinsvis være knyttet til sådanne områder og skove og 
hegn i nærområdet. Fuglefaunaen er typisk for det åb-
ne, dyrkede agerland. Artsdiversiteten er ikke stor og 
fuglene er relativt fåtallige. 
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Tabel 6.5 Vigtigste fuglelokaliteter i nærheden 
af mølleområdet

Lokalitet Antal 
reg. 
arter

Obs.-dage
/obs.

Korteste 
afstand til 
møller, ca. km.

Bakkerne v. Ørsted 2 2/2 1-2

Ørsted Kær 22 29/51 0-1

Hevring Kær 22 52/98 1-1,5

Hevring Å/Nielstrup 9 11/16 0,2

Julianeholm gods 8 11/11 1

Hevring Å 32 26/55 0,2

Allestrup 47 49/152 1

Hevring skov 11 4/11 1

Reference /6/

Tabel 6.6 Fugle og dyr registreret 
ved to besigtigelser

Gråkrage 4
Vandrefalk 1 
Engpiber enk.
Sanglærke enk.
Ringdue enk.
Vibe enk.
Ravn 2
Tårnfalk 1
Db. bekkasin 1
Gravand 2
Dværgfalk 1
Gulspurv 1
Bomlærke 1
Solsort

Rådyr 8
Grævling (spor)

Sanglærke alm.
Engpiber alm.
Gravand 10
Sølvmåge 25
Musvåge 1
Gråkrage 10
Bomlærke 1
Gulspurv 4
Ringdue 10
Agerhøne 2
Spurvehøg 1

Hare 2 Rådyr 3

Tabel 6.7 Registrerede fugle under besigtigelse  den 22.03. og den 
27.4 2012

Andre dyr
Møllerne placeres som nævnt i et meget åbent land-
brugsområde med få læhegn og småplantager. Mod 

-
ve. Markerne behandles maskinelt og gødskes og sprøj-
tes på normal vis. Dyr i nærområdet vil derfor fortrins-

-
-

stand af rådyr, og måske krondyr i området. 
Ifølge EU’s Habitatdirektiv skal man vurdere, om et 

projekt eventuelt kan have negative indvirkninger på en 
række særligt truede dyr også uden for disse dyrs egen-
tlige hovedområder og særligt udlagte habitatområder. 
Listen af dyr - bilag IV til Habitatdirektivet - omfatter 
en lang række arter, hvoraf en del måske kan tænkes at 

I tabel 6.7 er nævnt arter, der i perioden 1973 – 2005 
er registreret i et 100 km2 stort område, der indeholder 
projektområdet, et såkaldt UTM-kvadrat på 10 gange 10 
km, Reference /10/. Disse arter kan således måske og-

er passende. I tabellen er de pågældende arters primæ-
re ynglebiotoper og levevis nævnt, og det er vurderet, 
om dyrene måske også kan forventes at kunne træffes 
i nærheden af møllerne og om de måske kan blive på-
virket negativt heraf. Endelig er arternes generelle be-
varingsstatus nævnt i tabellen, Reference /9/ og /10/. 

Ingen af de nævnte dyr er så vidt vides med sikker-
hed truffet i projektområdet. Men det er sandsynligt, at 

-
ragerende eller på træk. Odder er almindelig i hele Jyl-

ganske få vandhuller i området, hvor der eventuelt vil 
-

te dyr, vurderes der at være størst sandsynlighed for at 

andre arter, som er særligt beskyttelseskrævende i om-
rådet. Det kunne være arter som er rød- eller gul-liste-
de og dermed truede i forskellig grad.

Foto 6.7 Gulspurv

Foto 6.6 Bomlærke
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Tabel 6.7 Bilag IV arter (Habitatdirektivet), der med en vis sandsynlighed 
måske kan træffes i og omkring vindmølleområdet

Art Ynglebiotop Levevis Kan eventuelt 
træffes i 
vindmølleområdet

Eventuel 
negativ effekt af 
vindmøller

Hyppighed/
Bevaringsstatus
2000

(Vandflagermus) Hule træer Jager over søer og vandløb. 
Overvintrer især i kalkgruber

Eventuelt på træk Ikke sandsynlig Almindelig/
Gunstig

(Brunflagermus) Hule træer Knyttet til åbne og varierede 
træbevoksninger - løvskove 
og parker

Eventuelt på træk Ikke sandsynlig Relativt 
almindelig/
Gunstig

(Langøret flagermus) Bygninger og træer Knyttet til frodige 
kulturlandskaber med gårde, 
haver og parker

Eventuelt på træk Ikke sandsynlig Relativt 
almindelig/
Gunstig

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

Eventuelt på træk eller 
fouragerende

Ikke sandsynlig Almindelig/
Gunstig

(Dværgflagermus) Huse og træer Løvskovsrige områder og 
parker o.lign.

Eventuelt på træk Ikke sandsynlig Almindelig/
Gunstig

Odder Brinker ved søer 
og åer

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

Findes i større åer  - 
blandt andet Hevring 
Å

Ingen Almindelig/
Usikker

Markfirben Hegn og diger m.m. Fouragerer på sydvendte 
solbeskinnede skåninger

Næppe - Ingen 
egnede biotoper i 
området

Ingen Almindelig/
Usikker

Stor vandsalamander Store og mindre 
vandhuller

Fouragerer i lysåbne 
vandhuller helst uden fisk

Næppe - Ingen 
egnede biotoper i 
området

Ingen Almindelig 
undtagen i Vest- 
og Nordjylland/
Usikker

Løgfrø Mange forskellige 
slags vandhuller

Gerne næringsriger 
vandhuller med rig vegetation

Næppe - Ingen 
egnede biotoper i 
området

Ingen Ualmindelig/
Ugunstig

Spidssnudet frø Moser og vandhuller Jager og lever omkring 
mange typer vandhuller

Måske - i mindre 
vandhuller 

Ingen Spredt/
Usikker

(Strandtudse) Lysåbne temporære 
vandsamlinger

Typisk på strandenge langs 
kysterne, men også indlands, 
for eksempel i grusgrav

Nej - Ingen egnede 
biotoper

Ingen Almindelig/
Ugunstig

Tabel 6.7 Bilag IV arter, som måske kan træffes i nærheden af vindmølleområdet. ( ) = ikke truffet i ’møllekvadratet’ men kun i nabokvadratet.
Reference /9/ og /10/

Flora
Alle møllerne placeres som nævnt på agerjord i omdrift, 
hvor der p.t. fortrinsvis dyrkes enårige afgrøder som 
korn og vinterraps med traditionelle dyrkningsmetoder. 
Det vil sige med pløjning og harvning og anvendelse af 

-
ker også i omdrift og eventuelt udlagt som efterafgrøde. 

markerne på møllernes placeringer, og derfor heller ik-
ke arter, som kræver særlig beskyttelse. Kun i og om-

Vurdering af konsekvenser
Internationale naturområder - Natura2000
Ingen af habitat-udpegningsgrundlagets dyrearter el-

-
ne placeres forholdsvis langt fra internationalt beskyt-
tede naturområder i øvrigt. De korteste afstande er to 

-
venholm Skov. Møllerne får derfor ikke nogen indvirk-
ning på beskyttede naturtyper eller planter eller dyr i 
disse Natura2000-områder. Heller ikke i forhold til fug-
lebeskyttelsesområdets fugleliv, der er knyttet til vand- 
og vådområder omkring fjordene og det åbne hav, på-
virkes negativt af møllerne. Se i øvrigt afsnittet ’fugle 
og vindmøller’, hvor problematikken behandles mere 

Der vurderes ikke at være behov for at gennemføre 
en konsekvensanalyse i forhold til Natura2000.

Beskyttede naturområder - § 3-områder
Alle møller placeres på arealer i omdrift, og med stor af-
stand til beskyttede naturarealer - § 3-områder. Møller-
ne placeres ligeledes med god afstand til Hevring Å. Ved 
Opstilling af en af møllerne i projektet vil der være vin-
geoverslag i forhold til åbeskyttelseslinjen. Norddjurs 
Kommune vurderer, at overslaget ikke kræver dispen-
sation fra åbeskyttelseslinjen. Omkringliggende skove 
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Foto 6.8 Agerhøne ved rapsmark

I et meget stort og grundigt litteraturstudie er proble-
mets størrelse undersøgt og statistisk vurderet ved at 

-
dersøgelser fra en lang række lande, Reference /7/. Ta-
bel 6.9 er en opgørelse over alle registrerede fugledøds-
fald i perioden 1989 – 2004 fra otte europæiske lande, 
hvor man i undersøgelserne systematiske har ledt efter 
døde fugle. Opgørelsen omfatter kun en dansk under-
søgelse, der dækker to år. For overskuelighedens skyld 
er fuglene samlet i grupper i tabellen. 

I alt er der gennem ca. 15 år i disse undersøgelser 
fundet ca. 1.000 døde fugle, der omfatter mere end 100 
arter. Alle arter, der kommer i nærheden af møllerne 
og er uopmærksomme på faren, er derfor tilsyneladen-
de potentielle ofre. Som opgørelsen viser, er kollisio-
ner forholdsvis sjældne, og fugledødsfald på grund af 
vindmøller tælles oftest i ganske få pr. mølle pr. år, og 
det må konstateres, at omfanget kun undtagelsesvist 
vil have negative konsekvenser for en fugleart på po-
pulationsniveau. 

I den hidtil største danske litteraturundersøgelse fra 
1995 var en af hovedkonklusionerne: ”…risikoen for 
dødsfald blandt fugle forårsaget af kollision med vind-
møller, uanset møllens art og størrelse, er lille, og den 
giver ikke umiddelbart grundlag for bekymring om ef-
fekter på populationsniveau”. Reference /8/. I Referen-
ce /7/ konkluderes det desuden, at det ikke i de mange 
undersøgelser, man har gennemgået, har været muligt at 

af kollisionsrisikoen på populationer af ynglende fug-
le. Generelt varierer kollisionsraten mellem 0 og 50 bå-

-
mer mellem 0 og 50 dødsfald pr. mølle pr. år. Størst er 
risikoen for især måger i vådområder, for rovfugle på 

Mortalitetsrater 
I en svensk undersøgelse fra 2011, der også sammen-
fatter et meget stort antal kilder, har man beregnet en 
mortalitetsrate på 2,3 for fugle som medianværdi, Refe-
rence /15/. Variationen ligger i denne undersøgelse mel-
lem 0 og 60 fugle pr. mølle pr. år. At mortalitetsraten er 

og plantager berøres ikke af projektet. Biotoperne påvir-
kes heller ikke negativt under driften. Møllerne kan der-
for etableres helt uden at berøre eller beskadige beskyt-
tede naturbiotoper i området.

Fugle
Hvad angår fugle og vindmøller er det især to effek-
ter, der påkalder sig interesse. Dels risikoen for kollisi-
oner og dødsfald, og dels en fortrængnings- og forstyr-
relseseffekt og eventuelt tab af et fourageringsområde. 
En tredje effekt har i årenes løb været nævnt. Nemlig 
en barriereeffekt og eventuelle konsekvenser for fugle-

-
ve uden om. Den sidste effekt vurderes dog at være me-
get teoretisk og ganske uden betydning for fuglene så-
vel på arts- som på populationsniveau. 

Kollisioner

Det sker, at fugle bliver dræbt af vindmøller. Det kan 
måske undre, i betragtning af fugles skarpe sanser og 
store manøvredygtighed. Der er dog ikke tale om no-
get, der ligner det man tidligere kaldte ’Fyrfald’  Dvs. 
det fænomen, at fugle tiltrækkes af fyrets lys og i dis 

-
net var almindeligt tidligere, men forekommer nu næ-
sten ikke længere, fordi landet generelt ligger ’badet’ 
i diffust lys. Snarere er der tale om, at fuglene fejlbe-
dømmer vingernes hastighed og rammes under forbi-

-
set møllens størrelse og vingernes længde omkring 250 
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forholdsvis lille og variationen stor kan tolkes på den 
-

blem. Det er enkelte, uheldigt placerede møller eller-
parker, der tegner sig for hovedparten af dødsfaldene.

Af tabel 6.8 bemærker man, at antallet af dræbte rov-
fugle er forholdsvis højt, hvilket kan forekomme para-
doksalt, disses skarpe sanser taget i betragtning. For 
Spanien dækker tallene blandt andet over 133 gåsegrib-
be og for Tyskland over 13 havørne og 40 røde glen-
ter. Lignende høj tal har man fundet for havørn ved en 
uheldigt placeret møllepark på en ø i Norge - (med ver-
dens tætteste bestand af ynglende havørne!). Også i an-
dre tilfælde skyldes de høje dødstal, at møllerne er pla-

ceret i meget rovfuglerige områder, og det er naturlig-
vis sådanne hændelser, der trækker overskrifterne og 
desværre let kommer til at præge debatten.

Hvorfor rovfugle i visse tilfælde tilsyneladende er 
særligt udsatte kan måske forklares ved, at de under 
jagten er fuldstændig fokuserede mod byttet på jorden, 
og helt uden opmærksomhed mod ovenfra kommende 
farer. Der er ikke noget der tyder på, at uerfarne ung-
fugle rammes hyppigere end gamle fugle, men deri-
mod har det vist sig, at lokale ynglefugle i langt højere 

-
ste arter om foråret (marts-maj) i forbindelse med revir-
hævdelse og igen i sensommeren i forbindelse med at 

ungerne forlader reviret, og der er ikke noget der tyder 
på tilvænning, dvs. færre dødsfald med tiden. Trækfug-
le vil undviger i god tid vindmøller, når de er på træk. 
Ved Tarifa i Spanien noteredes det, at 71 af alle svæve-
trækkere (bl.a. større rovfugle og storke) ændrede ret-
ning, når de nærmede sig et vindkraftværk, og så godt 
som alle dødfundne fugle var ikke trækfugle, Reference 
/23/. Risikoen for kollisioner hænger således nøje sam-
men med det antal gange fuglene passerer mølleområ-
det, Reference /15/. Det samme forhold gør sig gælden-
de for andre fuglegrupper. 

For rovfugle alene er kollisionsfrekvensen 0-8 fug-
le pr. mølle pr. år. De høje værdier er fra enkelte møl-
ler og enkelte år. Hvor man har samlet oplysninger i 

pr. mølle pr. år. Medianværdien er 0,03 fugle. Ser man 
kun på undersøgelser fra områder med høje rovfugle-
tætheder er medianværdien 0,07 fugle pr. mølle pr. år., 
Reference /15/.

Mortalitetesraten for rovfugle er således generelt me-
get lille, og kun for isolerede populationer af arter med 
en meget langsom reproduktionsrate, kan der være en 
begrundet frygt for negative effekter for fuglene på po-
pulationsniveau. Sammenlignet med andre menneske-
relaterede dødsårsager udgør vindmøller kun en meget 
beskeden risiko for fugle, se tabel 6.9.

Forstyrrelses- og fortrængningseffekt
Den væsentligste effekt af vindmøller på fugle har at 
gøre med forstyrrelser, der eventuelt kan føre til for-
skydning eller fortrængning af visse arter, Referen-
ce /7/. Effekten er meget forskellig fra art til art. Nog-

-
ster i værste fald et fourageringsområde, fordi de må 
holde en passende afstand til møllerne. Andre arter be-
kymrer sig tilsyneladende ikke særligt om møllernes 
og færdes ofte frit, tæt på møllerne. Forstyrrelses- el-

ikke-ynglende gæs, duer, hjejle og vibe, der alle tilsy-
neladende undgår at komme tættere på end et par hun-
drede meter. Desuden er der en sammenhæng mellem 

Tabel 6.8 Antal registrerede, vindmølledræbte fugle i perioden 1989 – 2004 fordelt på forskellige 
fuglegrupper

Fuglegruppe Land 
HOL BEL SPA SVE ØST ENG DAN TYS I alt

Lommer, skarve, hejrer og storke 2 1 10 13
Svaner og gæs 1 1 17 19
Ænder 3 11 10 24
Rovfugle 4 5 156 4 2 99 270
Hønsefugle og sumphøns 2 10 2 2 3 19
Vadefugle 8 1 2 5 16
Måger, terner og alkefugle 29 294 6 1 31 361
Ugler 3 4 7
Duer 2 15 6 1 8 32
Sejlere, gøge, spætter og svaler 2 4 10 10 26
Pibere, vipstjerter og lærker 1 1 10 8 20
Sangere og andre småfugle 1 1 13 1 6 22
Drosler, fuglekonger og mejser 6 6 4 5 1 6 28
Kragefugle 1 2 2 14 19
Stær, spurve, korsnæb og værlinger 18 9 5 1 2 19 54
Ubestemte fugle 4
I alt 77 359 207 33 2 2 4 250 930
Omarbejdet efter Hötker et al, Reference /7/
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noget problem for fuglene. Valget af fourageringsom-
råde sker i forvejen alene ud fra hvilke afgrøder, der 
p.t. dyrkes. Vinterraps og vintersæd er specielt værdi-
fulde for svaner og gæs, brakmarker og græs for hjej-
ler, og præcist på hvilke arealer der dyrkes hvad skif-
ter fra år til år med sædskiftet. 

Nogle arter kan miste potentielle fourageringsområ-
-

leparker etableres. Disse påvirkninger har dog næppe 
et omfang og en betydning, der kan forventes at med-
føre væsentlige negative konsekvenser for nogen arter 
på populationsniveau. 

Samlet vurderes det således, at vindmøllerne næp-
pe vil få væsentlige effekter på fuglefaunaen. Det kan 
næppe undgås, at møllerne vil forårsage nogle få døds-
fald hvert år, men risikoen for kollision og dødsfald er 
lille og uden betydning på populationsniveau. 

Heller ikke eventuelle fortrængnings-effekter vur-
deres at være af væsentlig betydning for nogen fugle-
arter på populationsniveau. 

Andre dyr
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet, må 
formodes at blive skræmt væk og søge mod skovene 
plantager og hegn i byggeperioden. Når møllerne er i 
drift, vil dyrene givetvis igen efter en kortere tilvæn-
ningsperiode bevæge sig frit mellem lokaliteterne, og 
de bliver næppe heller påvirket væsentligt af møller-
ne under driften. 

Flagermus er som fugle potentielt i risiko for at kol-
lidere med vindmøller. Også dette kan forekomme pa-
radoksalt, når man betænker dyrenes effektive sonarsy-

på varme sommernætter og ved svage vinde tiltrækkes 
insekter på grund af møllens varmeafgivelse og læef-

Dyrene rammes dog trods alt kun sjældent, og den gen-
nemsnitlige kollisionsrate er 2,9 dyr pr. mølle pr. år (me-
dianværdi), Reference /15/. Tallet dækker over store va-

møllestørrelsen og forstyrrelsen, således at fortræng-
ningsafstanden stiger med møllens højde og størrelse. 
I Reference /7/ fandt man en barriereeffekt for 81 arter. 
Desuden nævnes det, at der tilsyneladende ikke er no-
get, der tyder på at fugle generelt vænner sig til vind-
møller. Dette er dog i modstrid med, hvad man har kun-
net iagttage for den normalt temmelig sky kortnæbbe-
de gås, for hvilken tilvænning er konstateret. Med ti-
den har fuglene gradvist kunne iagttages søgende fø-
de tættere og tættere på for til sidst uden problemer at 

Reference /23/. Noget lignende 
har man iagttaget ved Tunø Knob havmøllepark med 
hensyn til ederfugle, der har vænnet sig til at fourage-
re tæt på møllerne, hvor der omkring fundamenterne 
er skabt kunstige stenrev med tilhæftningsmuligheder 
for muslinger. 

Tabel 6.9 Antropogene dødsårsager for fugle 
Dødsårsag Lav vurdering Høj vurdering %-andel af lav vurdering %-andel af høj vurdering
Automobiler 1) 600.000 700.000 25 3
Bygninger og vinduer 2) 1.800.000 18.500.000 74 91
El-ledninger 3) hundreder 800.000 0,01 4
Radiomaster 3) 20.000 200.000 1 1
Vindmøller 4) 6.000 25.000 0,2 0,1
% i alt 100 100
Andre menneskerelaterede dødsårsager for fugle medtaget for sammenligningens skyld
Jagt 5) 2.300.000 2.300.000
Huskatte 6) 650.000 6.500.000
Noter:
1) Omregnet fra amerikanske forhold i forhold til befolkningstal, idet det dog antages, at amerikanerne kører dobbelt så mange km som danskere pr. år.
2) Omregnet direkte i forhold til befolkningstal.
3) Omregnet direkte i forhold til areal.
4) Omregnet i forhold til installeret effekt (USA ca. 6.400 MW i 2001, DK ca. 3.800 MW i 2011).
5) T. Asferg: Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2009/10. DMU. Af det samlede jagtudbytte kan ca. 65 % skønnes at være vildfugle, resten 
opdræt (fortrinsvis fasaner). Listen omfatter 40 fuglearter.
6) Danmarks statistik: i alt ca. 650.000 huskatte i DK (2000).  Hver kat skønnes i gennemsnit årligt at dræbe mellem 1 og 10 fugle.
Skønnet årligt antal dødsfald af fugle i Danmark som følge af kollision med forskellige menneskeskabte strukturer eller opførsel i naturen og 
kulturlandskabet. Tabellen er omarbejdet for danske forhold efter undersøgelser i USA, Reference /20/ Forudsætningerne for omregningen 
fremgår af noterne i tabellen. For sammenligningens skyld er i tabellen inddraget jagt og huskatte. Andre årsager såsom utilsigtet forgiftning 
(rotte- og musegift) kunne evt. medtages, hvis der kunne gives kvalificerede bud på antal.

Med hensyn til fortrængning fra et fouragerings-
område fandt man i undersøgelser omkring vindmøl-
ler i Kronjylland, at sang- og pibesvane og hjejle vil-
le blive påvirket af etablering og udvidelse af en vind-
møllepark ved Overgård gods. Det blev konkluderet, 
at de nævnte arter sandsynligvis ville miste et større 
eller mindre fourageringsområde, men også at fuglene 

Andre arter ville ikke blive påvirkede, skønnede man, 
Reference /16/ og /17/. Vindmøller kan med andre ord 
repræsentere en barriere for fuglene, og tvinge dem til 

Hvad angår svaner og gæs er der næppe tvivl om at 
disse og måske også enkelte andre fuglearter vil blive 

-
området er imidlertid så stort, at dette næppe vil være 
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riationer fra 0 – 70, og de største tal stammer fra en-
kelte hændelser for eksempel fra mølleparker i USA, 
hvor møllerne er placeret i skovrige områder med sto-

variation og beskedne medianværdi antyder, ligesom 
-

re problemer, men også at uheldigt placerede møllepar-
ker kan medføre et stort antal dræbte dyr.

-
modentlig også træffes i projektområdet fra tid til an-
den enten under fouragering eller på træk.

I så fald er der principielt en risiko for kollision med 
møllerne. Men risikoen skønnes at være meget beske-

-
skov- eller vådområder, og ynglebiotoperne skal helst 
indeholde mange, gamle løvtræer eller huse hvor dy-
rene kan yngle og fouragere, Reference /9/ og /10/. Så-
danne forhold er ikke almindelige i projektområdet, 

-

øvrigt kun et par små ubetydelige damme i området og 
-

test i åbent, parklignende landskab med mange løvtræ-
er. De øvrige arter er også knyttet til løvskovsrige om-
råder eller parker med aleer eller lignende. Selve møl-

-

-
ler åer, som den kan fouragere henover. 

Det er forholdsvis høje møller, der opstilles, og en del 
tyder på, at risikoen for kollisioner mindskes, jo større 

højde, det vil sige under møllevingerne, Reference /7/.
Herudover er der intet landskabeligt, der antyder, at 
møllerne bliver opstillet på mulige trækruter eller lede-
linjer for dyrene. Umiddelbart vurderes der derfor ik-

-
ning af vindmøller på den pågældende lokalitet. Man 

blive slået ihjel af vindmøllerne. Men risikoen skønnes 
ikke at være stor, og den vurderes at være uden betyd-
ning for dyrene på populationsniveau. 

Ud over klimaet, hvor hårde vintre som 09/10 og 
10/11, tynder kraftigt ud i mange bestande, er langt 

-
ning i Danmark fældning af hule træer og fjernelse af 
andre yngle-  eller  vinteropholdspladser. Herefter føl-

Padder og insekter
I mølleområdet vil der måske kunne træffes padder el-
ler insekter, opført på habitatdirektivets liste, i og om-
kring områdets meget få vandhuller og bække. Men al-
le møllerne og tilkørselsveje etableres uden at berøre 
eller beskadige sådanne biotoper, og møllerne vil der-
for ikke påvirke beskyttede padder eller insekter nega-
tivt, hverken under etableringen eller under drift. Her-
udover fremgår det af tabel 6.8, at møllerne ikke skøn-
nes at få nogen negative effekter på andre bilag IV-ar-
ter. Der vurderes således ikke at være behov for yder-
ligere konsekvensanalyser i forhold til bilag IV arter.

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

6.5 Samlet konklusion
Vindmølleprojektets største effekt på miljøet vurderes 
at være positiv i form af en stor CO2-reduktion. Effek-
ten er dog i denne sammenhæng ikke lokal, men nær-
mere af global karakter. 

Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få væ-
sentlige negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet i 

området hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det gælder 
også for habitatdirektivets Bilag IV-arter. Der er ikke 
kendskab til forekomst eller fund af fredede eller truede 
arter i området, for eksempel rød- eller gullistede plan-
te- og dyrearter, hvor møllerne præcist bliver placeret. 

og småbiotoper, som eventuelt kan indeholde forskelli-
ge beskyttede dyrearter eller planter. Men etablering og 
drift af møllerne vil ikke berøre disse biotoper og dermed 
heller ikke påvirke plante- og dyrelivet knyttet hertil. 

Afværgeforanstaltninger
Etablering af fundamenter
Grundvandet i området ligger højt, 1½ – 2 meter under 
terræn, om vinteren måske endnu højere. For at støbe 
fundamenter for vindmøllerne er det derfor sandsyn-
ligt, at der må etableres lokal grundvandsænkning. Er-
faringer fra andre mølleprojekter antyder, at mæng-
den af vand, der skal pumpes væk, helt er afhængig af 
jordbunden det pågældende sted. For at minimere til-
strømningen af grundvand, vil der på nogen placerin-
ger måske skulle etableres spunsvæg rundt om udgrav-
ningen. I værste tilfælde kan der blive tale om at bort-
pumpe op til 600 m3 vand pr. time i 5 – 7 dage, hvor-
efter pumpningen typisk kan reduceres til 30 – 50 % i 
den resterende byggeperiode på ca. 14 dage. Tilstrøm-
mende vand bortpumpes fra midlertidige brønde eller 
med sugespidsanlæg, hvis vandmængden er mindre, 
samt eventuelt fra omfangsdræn. 

Den mest hensigtsmæssige bortskaffelse af vandet er 
ved at pumpe det ud på en nærliggende græsmark eller 
fugtig eng. Herved vil vandet blive renset under ned-
sivning. Er vandmængden stor, kan det medføre over-
svømmelse så længe pumpningen pågår. Pumpes om 
vinteren, vil det næppe have nogen negative effekter. 
Sker det derimod i vækstsæsonen, kan det eventuelt 
betyde, at dyrkning/høst helt eller delvist må opgives 
i den pågældende sæson. Bortpumpet grundvand bør 

-
løb selvom risikoen for okker er meget lille i området. 
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6.6 Andre miljømæssige forhold
Rekreative interesser
Som nævnt bliver området anvendt intensivt til konven-

anvendes desuden til jagt. Denne aktivitet vil næppe 
blive væsentligt forstyrret af etablering af vindmøller-
ne. Herudover er der så vidt vides ingen andre rekrea-
tive interesser knyttet til området.

Vibrationer
Vindmøller bliver normalt opstillet på et pladefunda-
ment, og der blive næppe tale om at møllerne skal fun-
deres på den pågældende lokalitet. Men skulle det al-
ligevel være tilfældet, kan det ske ved nedramning af 
spuns eller pæle. Der vurderes ikke at være bygninger 

Tabel 6.10 Opsummering af miljømæssige effekter af vindmølleprojektet
Årlig CO2-reduktion, ton 38.000 12 % af Norddjurs kommunes emission 1)
Årlig svovldioxidreduktion, ton 7 1 % Norddjurs kommunes bidrag til svovl-depositionen
Årlig kvælstofoxidreduktion, ton 50 1 % af Norddjurs kommunes bidrag til kvælstof-depositionen
Årlig slagge- og aske reduktion, ton 2.100 1,5 ‰ af produktion i Danmark
Påvirkning af grundvand Ingen Risiko for forurening ubetydelig
Påvirkning af Natura 2000-områder Ingen Ingen identificerbare negative effekter
Påvirkning af naturområder Ingen Ingen identificerbare negative effekter når nødvendige hensyn tages under etablering
Påvirkning af pattedyr Minimal Minimal forstyrrelse i anlægsfasen. Ellers ingen identificerbare negative effekter
Påvirkning af fugle Minimal Skøn 0 – 10 ekstra dødsfald pr. år 2). Ingen effekt på populationsniveau. 

Minimal fortrængning og tab af fourageringsområde. 
Påvirkning af flagermus Minimal Skøn 0 – 10 ekstra dødsfald pr. år 2). Næppe af betydning på populationsniveau
Påvirkning af padder Ingen Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres
Påvirkning af planter Ingen Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres
Påvirkning af insekter Ingen Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres
1) Hvis hver indbyggers emission sættes til 8,5 tons pr. år
2) Skøn på basis af Reference /7/ og /15/ og vurdering af områdets værdi for fugle og flagermus. Se også Reference /18/.

i nærheden, der eventuelt ville kunne tage skade af de 
rystelser, der måske kan opstå i den forbindelse. 

6.7 Sammenfattende vurdering 
af miljøkonsekvenser 

I tabel 6.10 er miljømæssige konsekvenser af vindmøl-
leprojektet opsummeret. 

Projektets klimaeffekt er meget stor og substantiel 
især på kommunalt niveau. Effekten i forhold til forsu-

til svovl, og absolut målbar på kommunalt niveau. Ne-
gative effekter på miljøet og beskyttede planter og dyr 
er minimal og vurderes at være uden betydning for re-
levante arter på populationsniveau. 
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7 Andre forhold 

7.1 0-alternativet
Projektet
Ved 0-alternativet bliver der ikke opstillet nogen vind-
møller ved Hevring Ådal

Landskabet
Området nær Hevring Ådal vil ikke blive påvirket af 
nye vindmøller, og området vil dermed forblive ufor-
styrret af markante tekniske anlæg. 

Påvirkning af miljøet i øvrigt
Støj og skyggekast
Støjbelastningen og skyggekastet vil ikke være til stede.

Luftforurening
Der vil ikke være en reduktion af udledningen af CO2
og SO2 samt NOx.

Geologi, grundvandsinteresser og naturbeskyttelse

som hidtil.

Ressourcer og affald
0-alternativet vil ikke spare miljøet yderligere for slag-

.

7.2 Udtaget areal af landbrugsdrift
Vindmøllerne bliver opstillet på private matrikler, på 
landbrugsjord i omdrift. Omkring hver mølle bliver 
der permanent udtaget et areal på cirka 2.500  m2 til 
fundament og arbejdsareal. Der bliver nyanlagt cirka 
1,1 kilometer arbejdsveje, der er op til 5,5 meter brede 
og 3,1 kilometer eksisterende vej bliver forstærket til 
5,5 meter. De nye veje optager dermed et samlet areal 
på ca. 6.300 m2, som bliver udtaget af landbrugsdrift.  

I alt bliver der permanent udtaget cirka 21.300 m2 - 
eller 2,1 hektar - jord af landbrugsdrift. 

Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle 
anlæg fjernes i det omfang, som Norddjurs Kommune 
har beskrevet det i lokalplanen.

-
zoner. Det militære skydeterræn ved Hevringlejren, 

-
ret har oplyst, at opstilling af vindmøller ved Hevring 

-
de krav til lysmarkering på vindmøller mellem 100 og 
150 meter:
1. Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast 

rødt lys. De lavintensive  hindringslys skal opfyl-
-

ført i bilag 1 til Bestemmelser om Civil Luftfart, 
BL 3-10.

2. Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døg-
net.

3. Ved anvendelse af LED som hindringslys skal 
armaturtypen oplyses til  ved an-
meldelsen af vindmøllerne.

4. Lysmarkeringen skal placeres øverst på genera-
torhuset (nacellen), og lyset skal altid, uanset møl-

levingernes placering, være synligt 360 grader i 
et vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsæt-
ning af 2 lamper på vindmøllen.

-
mum være af farven hvid, jævnfør BL 3-10, pkt 
8.1. For eksempel er RAL 7035 inden for farve-

-
neret i ICAO’s Annex 14, Volume I, Appendix 1, 
pkt. 3.2 d). Reference /1/

7.4 Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM 
er der rettet forespørgsel til en lang række radiokæde-
operatører om projektets mulige interferens med deres 
respektive signaler. 

TeliaSonera har gjort opmærksom på, at vindmølle 
nr. 4 og 5 vil være placeret inden for 200 meter fra ra-
diokædes hovedstråle, og møllerne vil således kunne 
genere radiokædeforbindelsen. Der er iværksat under-

-
mølleområdet på vindmølleprojektets regning. Tilsva-

vindmølleprojekter.
Ingen af de øvrige kontaktede operatører har haft 

indvendinger mod projektet. 

7.5 Ledningsanlæg
Inden for projektområdet er der en 60 kV-ledning. Luft-
ledningen krydser vindmøllerækken mellem mølle nr. 
2 og 3.

ELRO Net A/S har givet skriftlig tilladelse til opstil-
ling af vindmøller i det pågældende område, referen-
ce /2/. Med den anviste placering af vindmøllerne er 
der en afstand på ca. 160 meter fra midten af mølletår-
net på mølle nr. 3 til luftledningens midtlinie. Afstan-
den fra midten af mølletårn til luftledningens midtli-
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nie til mølle nr. 2 er ca. 325 meter. Minimumsafstan-
den, der skal overholdes mellem ledning og vindmøl-
le, er på denne strækning 80 meter, hvilket svarer til 
en radius på rotoren på op til 60 meter plus en respekt 
afstand på 20 meter.

7.6 Socioøkonomiske forhold
Vindmølleprojektet ved Hevring Ådal vil ikke med-
føre nogen negative socioøkonomiske påvirkninger af 

interesser eller jagt. 
Eventuelle værditab på ejendomme er ikke et socio-

økonomisk forhold og bliver ikke behandlet i en VVM-
redegørelse og miljørapport. Værditab på fast ejendom 
henhører under Lov om fremme af vedvarende ener-
gi, - lov nr. 1392 af 27. december 2008, som er omtalt 
i kapitel 1.

7.7 Manglende viden
Der er ikke foretaget aktuelle optællinger af fugle i for-
bindelse med VVM-arbejdet. 

Det vides ikke, om grundvandet ved den enkelte 
vindmøllelokalitet indeholder jern. Det kan alene en 
konkret undersøgelse ved den givne placering vise. 

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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Figur 8.1 Støjtyper og grænseværdier

8 Sundhed og overvågning 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/

Vindenergien kan således spare samfundet for store 
udgifter til sundhed og miljø. For det enkelte menne-
ske kan det betyde mindre sygdom og bedre miljø, og 
dermed en bedre tilværelse.

Støjpåvirkning
Vindmøller udsender karakteristisk støj, når de er i drift. 
For moderne vindmøller stammer størstedelen af støjen 
fra vingernes rotation, som giver en susende lyd, der va-
rierer med tiden. Møllernes maskineri, især gearet, kan 
give støj med toner, som afhængigt af møllens konstruk-
tion kan være enten ved en høj frekvens - hyletone, eller 
lav frekvens - brummetone. Vindmøller er i drift uaf-
brudt, når det blæser tilstrækkeligt. Moderne vindmøl-
ler kan variere omdrejningshastigheden, og så støjer de 
typisk mindre ved svag vind, end når det blæser stærkt.

Støjen fra vindmøller varierer med tiden på en ka-
rakteristisk måde, som bevirker, at støjen kan opfattes, 
selv om den er svag. Derfor kan man heller ikke forud-
sætte, at støjen fra vindmøller bliver overdøvet af vin-
dens susen i træer og buske ved kraftig vind. 

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 

i beregningen. Reference /3/

8.1 Påvirkning af sundheden
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og in-
direkte af en række grunde. Blandt de umiddelbart indly-

-
ker samt støjpåvirkning og skyggekast ved naboboliger.

Reduktion af emissioner
Vindmøllerne ved Hevring Ådal vil reducere udlednin-
gen af CO2 med en mængde, der svarer til cirka 2,5 pro-
mille af Danmarks Kyoto-forpligtigelse, der er 14 mil-
lioner ton årligt. Dertil kommer en reduktion af udled-
ning af bl.a. svovl- og kvælstofoxider fra kraftværkerne. 

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.

Forskellige undersøgelser af de samfundsøkonomi-
ske omkostninger ved forskellige energiproduktioner 
har også sat en værdi på disse omkostninger, de såkald-
te 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.

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

EU har i forskningsprojektet "ExternE – Externali-
ties of Energy" beregnet de eksterne omkostning ved 
elektricitet produceret på forskellige måder i de enkel-
te lande. 
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vindhastighed på 6 m/s og 41,9 dB(A) ved 8 m/s, iføl-
ge beregningerne.

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved en vindha-
stighed på 8 m/s ved naboboliger betyder, at der kan væ-
re en støj, der svarer til lidt mindre end sagte tale uden-
dørs. Støjen kan dog være generende for nogle men-
nesker. Støjen vil komme som et sus, der for møllerne 
ved Hevring Ådal bliver gentaget mellem hvert andet 
og hvert sekund afhængig af vindstyrken. Monotonien 
vil være en del af problemet ved påvirkningen, men stø-

bevoksning og bebyggelse med en vindhastighed over 
8 – 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind.

Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer støj-
emissionen sig - eller falder - for pitch-regulerede vind-
møller, som den der er tale om ved Hevring Ådal.

Lavfrekvent støj
Grænseværdierne for den beregnede lavfrekvente støj fra 
vindmøller i beboelsesrum er baseret på de anbefalede 
grænseværdier for lavfrekvent støj i Miljøstyrelsens ori-
entering nr. 9/1997, hvor den anbefalede grænseværdi for 
boliger, institutioner og lignende er 25 dB(A) i dagperi-
oden og 20 dB(A) i aften- og natperioden. Reference /5/

Miljømyndighederne benytter de anbefalede græn-
seværdier som grundlag for at fastlægge støjgrænser 
for den enkelte virksomhed eller det enkelte anlæg, 
idet myndigheden i hver enkelt situation foretager en 
konkret vurdering af støjbelastningen og af de muli-
ge afhjælpende foranstaltninger. Således kan kommu-
nen ud fra en aktuel vurdering fastsætte et støjpåbud 
med andre grænser end de anbefalede grænseværdier, 
eller der kan gives et driftspåbud, der ikke indeholder 
grænser for støjen.

Grænseværdierne for vindmøller er til forskel herfra 
bindende, og de gælder for den samlede støj fra vind-
møller. Grænseværdierne er fastlagt til 20 dB(A) ved 6 
m/s og 8 m/s, både i nabobolig i det åbne land og i bo-
liger og institutioner og lignende i områder til støjføl-
som arealanvendelse, og for hele døgnet, det vil sige i 
dag-, aften- og natperioden. /Reference 5 og 8/

Støjens frekvenssammensætning er derimod ikke ka-
rakteristisk, den svarer til støjen fra mange andre støj-
kilder. Med hensyn til lavfrekvent støj gælder det, at 
for mange støjkilder som for eksempel bilmotorer in-
deholder støjen en større andel af lavfrekvent støj end 
for vindmøller. Reference /5/

Den lyd, som moderne vindmøller udsender, er først 
og fremmest et sus fra vingerne, idet de passerer tår-
net, og luften trykkes sammen mellem tårnet og vin-
gen. Om lyden er støj, afhænger af lytteren. Generelt 
siger man, at uønsket lyd er støj. Støj har sundhedsska-
delige virkninger på mennesker og kan ved længere tids 
påvirkning føre til egentlige helbredsproblemer. Ifølge 

medføre gener og helbredseffekter som kommunikati-
onsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blod-
tryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonel-
le påvirkninger. Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke 
børns indlæring og motivation. Reference /6/

En støjpåvirkning på 65 dB(A) er anset for et kritisk 
niveau. Reference /7/. De beregnede støjpåvirkninger 
ved naboboligerne kommer på ingen måde i nærheden 
af dette niveau. Se kapitel 5.

I Danmark er der vejledende grænseværdier for hvor 
meget støj, der må være fra industri og andre tekniske 
anlæg. Den vejledende grænseværdi for støj fra virk-
somheder målt udendørs varierer over ugen og over 
døgnet fra 45 dB(A) til 35 dB(A) i områder med åben 
og lav boligbebyggelse, som eksempelvis villakvarte-
rer. Lavest om natten, da man er mere følsom for lyd, 
når man skal sove. /Reference 6/

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

For vindmøller er der derimod for hele frekvensområ-
det ved lov fastsat et maksimalt støjniveau på 39 dB(A) 
i boligområder og 44 dB(A) ved enkeltboliger i det åbne 
land ved en vindhastighed på 8 m/s. Grænsen er absolut og 
gælder for den givne vindhastighed for ethvert tidspunkt.

Der er i kapitel 1 nærmere redegjort for støjreglerne 
for vindmøller, og støjniveauet ved nærmeste beboelse 
er beregnet i kapitel 5. I ingen af opstillingerne udsæt-
tes nogen naboboliger for mere end 41,9  dB(A) ved en 

Litteraturstudie af støjgener fra vindmøller

Sundhedsstyrelsen har i april 2011 offentliggjort et lit-
teraturstudie af forskellige rapporter om gener fra vind-
møller og deres indvirkning på helbredet. 

Studiet konkluderer følgende: "Det er vist, at vind-
møllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra 
så mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtryk-
niveauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpå-
virkninger, vi normalt udsættes for, og det gælder og-
så lavfrekvent støj. Hørbar infralyd forekommer ikke.

Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vind-
møller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vej-

dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøl-
ler regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til sam-
menligning kan det nævnes, at den vejledende græn-
se for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i gen-
nemsnit til ca. 8 % stærkt generede.

Søvnforstyrrelser kan forekomme. Der er en brat 
stigning i procentdelen af søvnforstyrrelser lige over 
støjgrænserne.

Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem 
-

te sammenhænge mellem stresssymptomer og støjge-
ne. I eksisterende undersøgelser er der ikke fundet sig-

-
tes, højt blodtryk og hjerte-kar-sygdomme.

Der er i litteraturen rapporter om fænomener, som 
kaldes vibro-akustiske sygdomme og vindmøllesyn-
dromet, uden at der dog er vist en kausal dosis-respons 
sammenhæng eller udført undersøgelser, hvor der er 
sammenlignet med kontrolgrupper. Disse fænomener 
anses ikke for reelle for vindmøller.

På det foreliggende grundlag er der ikke vist direk-
te helbredseffekter på grund af vindmøllestøj, dog er 
der konstateret sammenhæng imellem støjgener og 
stresssymptomer." Reference /9/

Til lignende konklusioner kommer en slutrapport, 
Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent 
ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och häl-
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soeffekter, fra november 2011 fra Naturvårdsverket i 
Sverige. Reference /10/

Skyggekast ved naboer
Skyggekast er genevirkningen af skyggen fra vindmøl-
levingerne, når vingerne drejer ind mellem solen og op-
holdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal so-
len skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Ge-
nen vil typisk være størst inde i boligen, men kan og-
så være stor ved ophold udendørs, hvor skyggen fejer 
hen over jorden.

Skyggekastets omfang afhænger af, hvor solen står 
på himlen, om det blæser og hvorfra, af antallet af vind-
møller i en gruppe og deres placering i forhold til na-

-
lens rotordiameter.

Skyggekastet kan virke stressende og dermed forår-
sage eller forværre sygdomme, hvis skyggekastet fal-
der på tidspunkter, hvor man er til stede.

Skygger fra de roterende vinger er generende, når de 
forekommer, men kan ikke fremkalde epileptiske an-
fald ifølge reference /9/.

For at begrænse skyggekastet kan man stoppe vind-
møllen i det tidsrum, skyggekastet foregår. Det er vej-
ledende anbefalet, at naboer ikke udsættes for mere end 
10 timer skyggekast årligt.

I kapitel 5 er der redegjort for, hvor meget vindmøl-
lerne ved Hevring Ådal vil kaste skygge fra de roteren-
de vinger ved naboboligerne. Da en til to naboboliger 
teoretisk vil få over 10 timer udendørs skyggekast om 
året, vil der blive installeret skyggestop, så ingen nabo-
boliger får over 10 timer skyggekast om året. Skygge-
stoppet vil i forhold til den ene nabobolig være i funk-
tion, så længe den aktuelle bolig eksisterer.

-
gerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold 

-
sionen opstår især ved visse kombinationer af nedbør 
og sollys. 

at producere optimalt og for at afvise snavs, kan dette 

lave glanstal omkring 30, der med de nuværende me-
-

behandling. I løbet af møllens første leveår halveres re-
-
-

vilkårlige retninger.

at give væsentlige gener.

8.2 Overvågning
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet betingelse om af-
værge af skyggekast. Endvidere kan der være stillet krav 
til placeringen i forhold til byggelinjer, afstand til naboer 
eller andre forhold. VVM-tilladelsen kan også indehol-
de krav om inddragelse af tilsynsmyndigheden i anlægs-
fasen ved arbejde i nærheden af beskyttede områder.

Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at kra-
vene i VVM-tilladelsen overholdes. Klage fra naboer 
over støj medfører, at kommunens miljøtilsyn kan på-
lægge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmå-
ling, hvis miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen. 
Kommunen kan herefter om fornødent pålægge ejeren 
at dæmpe støjen eller stoppe vindmøllen, hvis krave-
ne i VindBekendtgørelsen om støj fra vindmøller el-
ler VVM-tilladelsen ikke er overholdt. Tilsvarende kan 
kommunen kræve skyggestop etableret, hvis miljøtil-
synet vurderer, at der er hold i klagen og kommunen 
kan kræve dokumentation for at skyggestop er instal-
leret i forhold til de berørte naboer.

Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan 
for overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkra-

vene. Heri kan både indgå tilsyn og overvågning i an-
lægsfasen og måling af støj ved idriftsættelse samt må-
linger ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt.  

Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatø-
ren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske proble-
mer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvåg-
ningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornø-
dent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens 
støjniveau og udseende vil sammen med andre uønske-
de miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid væ-
re en konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.
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9.2 Anvendte forkortelser og begreber
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
et al., forkortelse af latin et alii, "og andre". Udtrykket hæftes bag førsteforfatterens 
navn, hvis der er mere end to forfattere til en videnskabelig udgivelse
EU, Den Europæiske Union, et internationalt politisk og økonomisk samarbejde   
mellem 27 europæiske stater
fauna, dyreliv
f.eks., for eksempel 

, planteliv
fossil, forstenet rest af organisme fra Jordens fortid
fouragere, lede efter føde, æde
fuglebeskyttelsesområde, område, hvor bestemte fugle er beskyttet
g, gram, enhed for masse (i daglig tale mål for vægt)
gulliste, Miljøstyrelsens liste over danske planter og dyr i tilbagegeang
habitat, er inden for økologien det præcise levested for en levende organisme eller 
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området, som f.eks. skrænter, vandløb, byer. Et tilsvarende ord er terræn
VVM, vurdering af virkning på miljøet
UTM-kvadrat, Universal Transverse Mercator målt inden for en kvar-
drat på 10 km gange 10 km. Universal Transverse Mercator (UTM)-ko-
ordinatsystemet er en todimensionel grid-baseret metode (koordinatsy-

økosystem, sammenhængende system af levende væsener og naturforhold
§, paragraf
§ 3-område, refererer til Naturbeskyttelseslovens § 3. Naturbeskyttet område
0-alternativ, nul-alternativ, fortsættelse af eksisterende forhold
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