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Forord
Lemvig Kommune har i sin kommuneplanlægning udlagt en række områder til opstilling af vindmøller. Der
er udlagt dels nye områder og dels områder, hvor eksisterende vindmøller kan udskiftes til større vindmøller.
Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om udskiftning af fem eksisterende 600 kW vindmøller placeret i to rækker ved Kikkenborg nord for Vemb med fem
større vindmøller på en lige linje nordnordøst-sydsydvest.
Området er i kommuneplanen udlagt til vindmølleområde
nr. 22 Kikkenborg, hvor der kan opstilles maksimalt fem
vindmøller med maksimal totalhøjde på knap 150 meter.

Den kombinerede VVM-redegørelse og MV-rapport
bliver ledsaget af et ikke teknisk resumé, hvori miljøvurderingens væsentligste pointer er gengivet. Det ikke tekniske resumé er ligeledes indsat som bilag til lokalplanen, som offentliggøres samtidig med forslaget
til kommuneplantillæg for vindmølleområdet.
Projektets miljøkonsekvenser omfatter både en reduktion af udledningerne fra konventionelle kraftværker og en
nedsættelse af vandforbruget samt visuelle forandringer
af landskabet plus støj og skyggekast ved naboboligerne.

Denne VVM beskriver, hvorvidt landskabet og miljøet i øvrigt taber eller vinder ved at udskifte de fem
mellemstore vindmøller med fem større. Desuden bliver konsekvenserne ved ikke at gennemføre projektet
- det såkaldte 0-alternativ - beskrevet.
Lemvig Kommune har endvidere udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg som denne VVM-redegørelse og miljørapport knytter sig til. Sluttelig har Lemvig Kommune udarbejdet et forslag til lokalplan.

VVM-proces og miljøvurdering
For vindmøller over 80 meter totalhøjde skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. Redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indiUHNWHYLUNQLQJHUSnPHQQHVNHUIDXQDÀRUDMRUGEXQG
vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv, samt samspillet mellem disse faktorer. Lemvig
Kommune er ansvarlig for, at denne VVM-redegørelse bliver udarbejdet.
VVM er et begreb for - og en forkortelse af - vurdering af virkning på miljøet. Dette hæfte udgør VVMredegørelsen for de nye vindmøller ved Kikkenborg.
Lemvig Kommune har afholdt en foroffentlighedsfase, hvor der ikke indkom bemærkninger fra offenligheden.
VVM-redegørelsen er udvidet, så den endvidere udgør en miljørapport, en MV-rapport, der opfylder lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer. Miljørapporten skal - ud over de emner som behandles i VVM-redegørelsen - gøre rede for påvirkningen af menneskers sundhed, og hvorledes kommunen overvåger, at hensynet til miljøet bliver varetaget.
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Visualisering af fem knap 150 meter høje vindmøller set fra Møborg, lige syd for byen. Udsigten er her i alle retninger
præget af vindmøller. De nye vindmøller ved Kikkenborg vil opleves som store elementer over skoven på Nees.
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Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om udskiftning af fem vindmøller ved Kikkenborg nord for
Vemb. Ved projektets gennemførelse vil fem vindmøller med totalhøjde 67,5 meter blive udskiftet med fem
vindmøller med totalhøjde knap 150 meter.
Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er i
Kommuneplan 2009 – 2021 udlagt til vindmølleområde nr. 22 Kikkenborg, hvor der kan opstilles op til
fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på knap
150 meter.

1.1 Projektforslag
Projektforslaget
VVM-redegørelsen og Miljørapporten beskriver og
vurderer et projektforslag med i alt fem vindmøller opstillet på en lige linje. De fem vindmøller er af samme
type og udseende med en rotordiameter på 112 meter
og en navhøjde på 94 meter, som tilsammen giver en
totalhøjde på knap 150 meter, da rotoren er en anelse
skråtstillet. Vindmøllerne har hver især en kapacitet på
3,075 MW, afrundet til 3,1 i denne VVM, og den samlede kapacitet er således tilsvarende 15,4 MW.
Forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren, også kaldet harmoniforholdet er 1:1,19, hvilket ligger inden for det interval, som Vejledning til Vindmøllecirkulæret anser for harmonisk.

Alternativer
Der er ikke valgt nogen alternativer, da den foreslåede vindmølle og det foreslåede antal møller giver den
mest optimale udnyttelse af vindenergien på placeringen. I det endelige projekt kan der eventuelt blive ta6

le om at vælge en anden model med samme - eller en
meter mindre - totalhøjde, hvis det viser sig mere rentabelt. Det vil dreje sig om enten en vindmølle med
navhøjde 92,5 meter og rotordiameter 113 meter eller med navhøjde 89 meter og rotordiameter 121 meter. Det giver et forhold mellem navhøjde og rotordiameter på 1:1,22 eller 1:1,36, hvilket i første tilfælde vil
give en mere harmonisk mølle og i andet tilfælde en
mindre harmonisk mølle med den store rotor. Møllerne er ikke et egentligt alternativ, og vil derfor kun blive behandlet i landskabsafsnittet under analysen af betydningen af forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren i det aktuelle projekt.

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

1.2 Fokusområder
Projektet rejser følgende overordnede problemstillinger:
Visuel påvirkning af landskabet, kirker, andre vindmøller, støj og skyggekast ved naboboliger samt fredskov
og skovbyggelinjer.

Visuel påvirkning af landskabet
Nærmeste byer og landsbyer
'HUHUÀHUHPLQGUHE\HURJODQGVE\HULQ UKHGHQDI
Kikkenborg. I denne VVM-redegørelse er det undersøgt, om disse bysamfund vil blive påvirket af de planlagte vindmøller. De bysamfund, som ligger tættest
ved vindmølleområdet, er Møborg, Bækmarksbro og
Vemb. Lidt længere væk fra vindmølleområdet ligger
Bur, Ulfborg Kirkeby, Ulfborg og Bøvlingbjerg samt
sommerhusområder ved Nissum Fjord. Alle ovennævn-

Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre lokale elementer
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Kort 1.1 Vindmølleprojektets placering i Lemvig
Kommune

te bysamfund og sommerhusområder er undersøgt ved
besigtigelse, og såfremt det er vurderet, at vindmøllerne vil være synlige i bebyggelserne, er der udarbejdet
visualiseringer derfra.

Landskab
Vindmølleområdet ligger i den sydlige del af Lemvig
kommune godt tolv kilometer fra Vestkysten og fem kilometer fra Nissum Fjord på den store hedeslette, Klosterheden, som er præget af mange levende hegn og
tæt, lav plantagebevoksning omkring vindmølleomUnGHW'HWÀDGHODYWOLJJHQGHODQGHUSU JHWDIYDQGlidende marker og mindre moser og heder. Syd og øst
for projektområdet løber Damhus Å, som via rørengene har sit udløb i Nissum Fjord. Syd for Vemb, cirka
3,5 kilometer sydøst for projektområdet, løber Storåen
i en markant ådal fra Holstebro ud i Nissum Fjord og
danner grænsen til Skovbjerg Bakkeø. VVM-redegørelsen vurderer, hvorledes vindmøllerne påvirker oplevelsen af disse landskabstræk. De ovennævnte forhold
er undersøgt ved besigtigelse, og såfremt det er vurderet, at vindmøllerne vil være synlige og måske påvirke væsentlige elementer i landskabet, er der udarbejdet visualiseringer fra relevante områder.

Kirker
Inden for 4,5 kilometer fra vindmølleområdet ligger
Møborg, Nørre Gørding og Vemb Kirker. VVM-redegørelsen vurderer, hvorledes vindmøllerne påvirker oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet. Endvidere vurderer rapporten, hvorledes udsynet fra kirkerne bliver påvirket.

Andre vindmøller
Vindmølleområdet ved Kikkenborg

Det er ved lov påkrævet, at VVM-redegørelsen indeholder en vurdering af det visuelle samspil med eksisterende og planlagte vindmølleområder, der ligger tætte-

re på hinanden end 28 gange vindmøllernes totalhøjde.
VVM-redegørelsen indeholder en analyse og en vurdering af den samlede visuelle påvirkning fra de planlagte
vindmølleområder inden for nærzonen på 4,5 kilometer.
Inden for nærzonen er der tre grupper med store vindmøller ved Skalstrup Nord, Nees Hede og Bækmarksbro Sydvest/Fjordsidevej. Endvidere er der to grupper
med mindre vindmøller ved Skalstrup Øst og ved Gråkær. Vindmøllerne ved Skalstrup Øst kan ifølge kommuneplanen for Lemvig Kommune udskiftes til større
vindmøller. Vindmøllerne ved Gråkær står i Holstebro
Kommune og kan ikke udskiftes til større vindmøller.
Desuden vil der i temaplanen for Holstebro Kommune muligvis blive udlagt et nyt vindmølleområde knap
tre kilometer øst for Kikkenborg.
Endvidere er det undersøgt, om der er uheldige visuelle samspil med eksisterende vindmøller i større afstand end 4,5 kilometer.

Støj og skyggekast ved naboboliger
Inden for en afstand af en kilometer fra de nye vindmøller ligger der 16 beboelser i det åbne land. En af beboelserne nedlægges i forbindelse med realiseringen af
vindmøllerne ved Kikkenborg. De resterende 15 beboelser er alle behandlet som naboboliger til vindmølleprojektet. Rapporten skal vurdere den samlede påvirkning af vindmøllerne ved nabobeboelserne - såvel fra
støj og skyggekast, som visuelt.

Fredskov og skovbyggelinjer
Vindmøllerne ved Kikkenborg står tæt på fredskov, helt
ind mod kanten af skoven. Skovene ved Kikkenborg er
unge og består primært af nåletræer. Alle fem vindmøller placeres inden for skovbyggelinjen, og Lemvig Kommune skal derfor sørge for, at der gives dispensation fra
Naturbeskyttelsesloven, før vindmøllerne kan rejses.
I VVM-redegørelsen og miljørapporten vil det særligt blive vurderet, om vindmøllerne påvirker oplevel7

sen af skovbrynene, og om de påvirker naturindholdet i skovene.

1.3 Rapportens opbygning
Denne VVM-redegørelse og miljørapport er opdelt i
ni kapitler.
Første kapitel, Indledning, redegør for valg af projektforslag samt for hovedproblemer, lov- og planlægningsmæssige forhold.
Andet kapitel, Ikke-teknisk resumé, er et resumé uden
tekniske detaljer af både VVM-redegørelsen og miljørapporten. (Indgår desuden som bilag til lokalplanen,
som offentliggøres samtidig med forslag til kommuneplantillægget).
Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nærmere for projektet og for de aktiviteter, der er forbundet med anlægsarbejderne, opstilling af vindmøllerne, aktiviteter i driftsfasen samt arbejder i forbindelse med nedtagning af vindmøllerne og reetablering af
vindmølleområdet.
Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, indeholder
en deltaljeret landskabsanalyse og en vurdering af de
planlagte vindmøllers påvirkning af landskabet. Kapitlet indeholder blandt andet visualiseringer, hvor de
planlagte vindmøller er indarbejdet i fotos af de eksisterende forhold.
Femte kapitel, Miljøkonsekvenser ved naboer, analyserer konsekvenserne ved naboboligerne i form af visuel påvirkning, støj og skyggekast.
Sjette kapitel, Øvrige miljøkonsekvenser, redegør for
SnYLUNQLQJDIOXIWJUXQGYDQGÀRUDRJIDXQDJHRORJL
samt forbrug af ressourcer.
Syvende kapitel, Andre forhold, redegør for ledningsanlæg og telesignaler samt socioøkonomiske konsekvenser af projektet.
Ottende kapitel, Sundhed og overvågning, redegør
for, hvorledes projektet påvirker helbredet, og hvorledes det sikres, at miljøkrav til vindmøllerne bliver opfyldt i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen.
8

Niende kapitel, Henvisninger, indeholder en oversigt
RYHU¿JXUHUNRUWRJWDEHOOHUHQRYHUVLJWRYHUDQYHQGWH
forkortelser og begreber, en referenceliste og henvisning til yderligere litteratur.

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

Vindmøllecirkulæret
I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet cirkulære
om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling
af vindmøller. Cirkulæret blev kendt som vindmølleFLUNXO UHW&LUNXO UHWHUEOHYHWDÀ¡VWDIFLUNXO UHQU
9295 af 22. maj 2009 som konsekvens af strukturreformen og de store vindmøller, der er aktuelle i dag. Vindmøllecirkulæret pålægger kommunerne at tage omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte
vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vindP¡OOHUSnDUHDOHUGHUHUVSHFL¿NWXGSHJHGHWLOIRUPnlet i en kommuneplan. I kommuneplanen for Lemvig
Kommune er der udlagt en række områder for vindmøller, herunder vindmølleområde nr. 22 Kikkenborg.
Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til
kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne. Vindmøller må blandt andet ikke opstilles
W WWHUHSnQDEREHERHOVHHQG¿UHJDQJHYLQGP¡OOHQVWRtalhøjde målt fra ydersiden af vindmøllens tårn til nærmeste mur eller hushjørne ved nabobeboelser.
Totalhøjden på de ansøgte vindmøller er knap 150
meter, og det medfører krav om en mindsteafstand på
600 meter til nærmeste nabobeboelse. Kravet er op-

fyldt for alle nabobeboelser. Nærmeste nabobeboelse
ligger nord for vindmøllerne i en afstand af 612 meter.
Se kort 5.1, tabel 5.1 og tabel 5.2.
Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere bestemmelser og vejledninger for blandt andet størrelsesforholdet mellem navhøjde og rotordiameter samt afstanden mellem vindmøllegrupper. I vejledningen er det tilrådet, at vindmøllens harmoniforhold vurderes i hvert
projekt ud fra de lokale forhold. Som udgangspunkt vil
et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,35 mellem navhøjden
og rotordiameteren give den mest harmoniske vindmølle. De planlagte vindmøller ved Kikkenborg har en navhøjde på 89 til 94 meter og en rotordiameter på 112 til
121 meter, hvilket svarer til et forhold på 1:1,19 til 1,36.
Endvidere er der fastlagt et krav om, at vindmøller,
der står med mindre afstand end 28 gange totalhøjden
skal vurderes, så det sikres, at det samlede udtryk ikke
er visuelt betænkeligt. Ældre vindmøller, som vil blive nedtaget inden for en overskuelig fremtid, kan man
dog se bort fra.

Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller
Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - Bekendtgørelse nr.
1284 af 15. december 2011. Bekendtgørelsen er trådt i
kraft pr. 1. januar 2012 og er en revision af den tidligere bekendtgørelse fra 2006, så den også omfatter lavfrekvent støj. Bekendtgørelsen indeholder blandt andet følgende emner:

Det åbne land
Ifølge Vindmøllebekendtgørelsen må støjbelastningen
fra vindmøller i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land ikke overstige 44 dB(A) ved en vindstyrke på 8 m/s og
42 dB(A) ved en vindstyrke på 6 m/s. Det mest støjbelastede punkt kan ligge op til 15 meter fra boligen.
Der er i forbindelse med VVM-redegørelsen udført
støjberegninger for de nabobeboelser, der ligger in-

den for en radius af én kilometer fra de tre vindmøller. Se kapitel 5.

Støjfølsomme arealer
Bekendtgørelsen forstår støjfølsomme arealer som områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller
kolonihaveformål eller som rekreative områder. I sådanne områder må der i det mest støjbelastede punkt maksimalt være en støjbelastning fra vindmøller på 39 dB(A)
ved vindhastigheden 8 m/s og 37 dB(A) ved 6 m/s. Til
sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj, der er
forårsaget af vindstøj i bevoksning og bygninger ved
boliger, normalt ligge på 45 – 50 dB(A) ved vindstyrker på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind.
Der er ingen støjfølsomme områder i nærheden af
vindmølleområdet ved Kikkenborg.

Lavfrekvent støj
1. januar 2012 trådte en grænse for lavfrekvent støj fra
vindmøller i kraft. Kravet til vindmøllerne hele døgnet
bliver på niveau med det skrappeste krav til industrien,
natniveauet på 20 dB. Lavfrekvent lyd er toner mellem
10 og 160 Hertz. Se kapitel 5 for en nærmere vurdering.

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

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

Naturbeskyttelse
International naturbeskyttelse
Natura 2000 er EU’s overordnede direktiver til beskyttelse af naturen. Udgangspunktet for Natura 2000 er,
at medlemslandene skal opretholde en såkaldt gunstig
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der ligger til
grund for udpegningen af områderne. Det følger heraf, at aktiviteter, der påvirker bevaringsstatus for disse
arter og naturtyper negativt, som hovedregel ikke kan
tillades. Natura 2000 omfatter EF- habitatområder, EFfuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Vindmølleområdet ved Kikkenborg ligger øst og nord for et
EF-habitatområde, EF-fuglebeskyttelses- og Ramsarområde omfattende Nissum Fjord, 3-4 kilometer mod
vest, og Damhus Å, 600 meter mod syd. Damhus Å er
dog kun EF-habitatområde.
Medlemslandene skal endvidere i henhold til habitatdirektivets artikel 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 fremgår af direktivets bilag IV, forbydes
blandt andet beskadigelse eller ødelæggelse af yngleeller rasteområder.
VVM-redegørelsens kapitel 6, Øvrige miljøkonsekvenser, indeholder en undersøgelse af vindmøllernes
betydning for de beskyttede arter og arealer, som ligger til grund for udpegningen.

National naturbeskyttelse
Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, er kendt som
Naturbeskyttelsesloven, der har til formål at værne om

Danmarks natur og miljø, så samfundsudviklingen kan
ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets
livsvilkår og for bevarelse af dyre- og planteliv. Loven
regulerer i sine paragraffer betingelser for en lang række naturtyper og naturområder.
Paragraf 3-områder
Paragraf 3, § 3, i Naturbeskyttelsesloven omfatter generelle beskyttelsesbestemmelser for beskyttede naturtyper, herunder søer, vandløb, heder, moser, strandenge,
strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v. Jævnfør Naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændringer
i tilstanden af ovenstående naturtyper.
I nærheden af projektområdet ligger nogle få områder omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. I VVMredegørelsens kapitel 6, Øvrige miljøpåvirkninger, er
projektets indvirkning på disse områder og eventuelle
afværgeforanstaltninger analyseret og vurderet.
Fortidsminder
Paragraf 18, § 18, i Naturbeskyttelsesloven indeholder
bestemmelser for arealerne omkring fortidsminder, som
er beskyttet efter bestemmelserne i Museumsloven. Er
et fortidsminde fredet efter Museumsloven, må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for
100 meter fra fortidsmindet.
Der er ikke registreret nogen fredede fortidsminder
i selve projektområdet. Inden for vindmølleområdets
afgrænsning er der ikke registreret nogen fredede fortidsminder. De nærmeste synlige gravhøje, som jævnfør Danmarks Miljøportal er fredet, ligger i Remmer
Høj sydvest for vindmøllerne.
Beskyttelseslinjer
Naturbeskyttelsesloven fastsætter bygge- og beskyttelseslinjer for at friholde de nærmeste omgivelser omkring skove, søer, åer, fortidsminder og kirker for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.
Linjerne har forskellig udstrækning og indhold.
Nedenfor er omtalt de bygge- og beskyttelseslinjer,
der er relevante for projektet ved Kikkenborg.
Sø- og åbeskyttelseslinje:
9

Naturbeskyttelsesloven fastsætter i § 16 bestemmelser for åbeskyttelseslinjer. Åbeskyttelseslinjen ligger fra vandløbets øverste kant og 150 meter ud fra
begge kanter.
Syd for projektområdet, omkring Damhus Å, er der
udlagt en åbeskyttelseslinje. Vindmøllerne vil ikke
berøre området inden for beskyttelseslinjen.
Skovbyggelinje:
Naturbeskyttelsesloven fastsætter i § 17 bestemmelser for skovbyggelinjer. Skovbyggelinjen ligger fra
skovbrynet og 300 meter ud for alle offentligt ejede
skove og for private skove på mindst 20 hektar. Inden for linjen er der forbud mod at placere bebyggelse, campingvogne og lignende, herunder også vindmøller. Undtaget for bestemmelsen er blandt andet
GULIWVE\JQLQJHU IRU MRUGEUXJV RJ ¿VNHULHUKYHUYHW
bestående forsvarsanlæg, havneanlæg og havnearealer fastlagt i en lokalplan.
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre det frie udsyn til skoven og bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.
Kommunalbestyrelsen kan ifølge §65, stk. 2 gøre
undtagelse for bestemmelsen i § 17. Den pågældende skovejer skal orienteres om afgørelsen.
Alle vindmøllerne i projektforslaget ved Kikkenborg
står inden for skovbyggelinjen, og Lemvig Kommune skal derfor sørge for dispensation fra denne, før
vindmøllerne kan rejses.

Skovloven
Skovloven, Bekendtgørelse af lov om skove, LBK nr
945 af 24/09/2009, har som formål at bevare og værne
om landets skove og øge skovarealet. Desuden har den
til formål at fremme bæredygtig drift, hvor bæredygtighed skal forstås både økonomisk, økologisk og socialt.
Det skal for fredskove tilstræbes at fremme opbygningen af robuste skove, sikre skovens produktion samt
bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed. Desuden ønsker man at sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og frilufts10

liv kan tilgodeses. I offentligt ejede skove vil man særligt sikre den biologiske mangfoldighed og hensynet til
landskab med videre.
Skovloven omhandler fredskove og bestemmelser
for brug af fredskove. På fredskovsarealer må der ikke
opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald.
Ifølge §6 i Skovloven kan miljøministeren ophæve
fredskovspligten på et areal, som ønskes anvendt til
andet formål, eller ministeren kan dispensere fra kravet om, at der ikke må opføres bygninger med videre i
fredskov. Miljøministeren kan endvidere give dispensation under betingelse af for eksempel dispenserende
skovplantning. Det har i praksis drejet sig om tilplantning af op til det dobbelte areal af det fredede areal,
som udtages.
Skovene omkring projektområdet ved Kikkenborg
er fredskove. Ingen vindmøller bliver placeret i fredVNRYHQHPHQÀHUHW WSnRJHQKHOWRSWLOIUHGVNRYHQ

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

Arkæologisk undersøgelse
I Museumsloven indeholder § 25 bestemmelser for
bygherrer, som påregner at igangsætte jordarbejder.
De kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse, med stillingtagen til, hvorvidt det
arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Så-

fremt museet vurderer, at en sådan risiko foreligger,
skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævnte udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i
givet fald vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse.
Der er i forbindelse med denne VVM-redegørelse rettet henvendelse til Holstebro Museum om en udtalelse
vedrørende opstilling af vindmøller ved Kikkenborg.

Sten- og jorddiger
Paragraf 29, § 29, i Museumsloven omfatter bestemmelser vedrørende sten- og jorddiger. Der må ikke foretages
ændring i tilstanden af registrerede sten- og jorddiger.
Ifølge arealinfo.dk er der i eller tæt ved vindmølleområdet ingen jorddiger, som er beskyttet efter Museumsloven.

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

Vurdering af Virkning på Miljøet
Anlæg, som vil påvirke miljøet væsentligt, må ifølge
Planloven ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og
udformningen af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse.
Samtidig er det fastsat i Bekendtgørelse nr. 1510 af
15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
lov om planlægning, at der ved planlægning for vindmøller med en totalhøjde over 80 meter eller for mere
end tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegørelse, der indeholder en vurdering af projektets virkning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse.
VVM-redegørelsen belyser projektets væsentlige
miljømæssige konsekvenser og mulige gener for men-

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

Lov om miljøvurdering
Den kommunale planlægning for vindmøllerne skal i
henhold til Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer
være vurderet i en miljørapport.
I henhold til loven har der været foretaget en høring
DIEHU¡UWHP\QGLJKHGHUKYRUEODQGWDQGUH7UD¿NVW\UHOsen, Luftfartshuset er blevet hørt. Luftfartshusets krav
om, at møllerne ved Kikkenborg skal markeres med
et konstant lysende, lavintensivt, rødt lys, behandler
VVM-rapporten i kapitel 7.
For at være fyldestgørende skal miljørapporten behandle "sundhed" og "overvågning af miljøkravene"
foruden de emner, som VVM-redegørelsen indeholder en vurdering af. Dette hæfte udgør både en VVM-

redegørelse og en miljørapport. Sundhed og overvågning er behandlet i kapitel 8.
Efter endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøllerne ved Kikkenborg vil Lemvig Kommune udarbejde en sammenfattende redegørelse for offentlighedens ønsker og krav, som de blev
fremsat i de offentlige høringer. Den sammenfattende
redegørelse vil ligeledes vise konsekvenserne af offentlighedens ønsker og krav. Endelig vil redegørelse oplyse miljøvurderingens konsekvenser for planens endelige udformning.
Endvidere vil kommunen udarbejde en overvågningsplan, så det sikres, at de miljøhensyn, som kræves i VVM-tilladelsen, bliver taget.

Lov om fremme af vedvarende energi
Lov om fremme af vedvarende energi har som mål at
fremme produktionen af vedvarende energi med henblik på at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer, sikre forsyningssikkerheden og reducere udslippet af CO2 og andre drivhusgasser. Loven har ingen bestemmelser med krav til eller konsekvenser for
udarbejdelse af VVM-redegørelser eller miljøvurdeULQJHUPHQLQGHKROGHU¿UHRUGQLQJHUDIEHW\GQLQJIRU
opsætning af vindmøller, idet de skal fremme accepten af vindmøller i lokalbefolkningen.
'H¿UHRUGQLQJHUHU
1. Værditabsordningen pålægger vindmølleopstilleren at betale for værditab på ejendomme forårsaget
af opførelsen af vindmøllerne. Mener en ejendomsbesidder at få værditab, kan ejeren søge værditabet
betalt af vindmølleopstilleren.
Ansøgning sendes til Energinet.dk, der efter kommunens endelige vedtagelse af planerne er sekretariat for en kommission, som vurderer værditabet.
Kommissionen besigtiger forholdene ved ansøgerboligerne og vurderer værditabets omfang ud fra en
analyse af påvirkningen fra vindmøllerne ved den
enkelte ejendom.

Ejeren af vindmøllerne er forpligtet til at afholde et
P¡GHRPY UGLWDEVRUGQLQJHQVHQHVW¿UHXJHUI¡UXGløbet af den offentlige høringsperiode, som normalt
varer otte uger. Ejere af fast ejendom inden for en
afstand af seks gange totalhøjden fra vindmøllerne
kan gratis få vurderet eventuelt værditab, mens ejere i større afstand skal betale 4.000 kr for at få vurderet eventuelt værditab.
2. Køberetsordningen giver fastboende, myndige personer bosat inden for en afstand af 4,5 km fra vindmøllerne, uanset bopælskommune, ret til at købe andele i vindmøllerne. Vindmølleopstilleren har pligt
til at udbyde 20 % af produktionen i andele. Andelsprisen må kun indeholde de forholdsmæssige anlægsudgifter, så andelsprisen for opstilleren og andelshaverne er forholdsmæssigt ens. Bliver alle 20 % andele ikke solgt, skal de udbydes i hele den kommune, hvor vindmøllerne ønskes rejst.
Vindmølleopstilleren har pligt til at udarbejde et udbudsmateriale for vindmølleandelene. Energinet.dk
skal vurdere og godkende materialet.
Vindmølleopstilleren er endvidere forpligtet til tydeligt at annoncere udbud af vindmølleandelene. AnQRQFHULQJHQVNDOIRUHWDJHVVHQHVW¿UHXJHUI¡UIULsten for køb af andele udløber. Køberetsordningen
gælder dog ikke forsøgsmøller.
3. Grøn ordning fastlægger, at der for hver opført
MW kapacitet på vindmøller i en kommune, henlægges 88.000 kr i en pulje for den pågældende kommune. Ved Kikkenborg drejer det sig om cirka 15
MW, i alt cirka 1.320.000 kr. Puljen administreres
af Energinet.dk.
På baggrund af ansøgning kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til 1) anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen og 2)
kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.
Lemvig Byråd har besluttet, at hovedparten - ca. 80%
- af midlerne fra den grønne ordning anvendes i de
nye møllers nærområder. Midlerne anvendes til lo11

Kort 1.2 Eksisterende rammeområde 6Å 04

kale projekter, som indsendes af foreningerne i nærområderne, og som falder ind under ovennævnte formål. Lokale foreninger kan søge om andel af midlerne, og principperne i prioriteringen af ansøgningerQHHUDWSURMHNWHUQHVNDONRPPHÀHVWPXOLJWWLOJDYQ
og meget gerne dække ønskerne fra en stor del af de
borgere, som bor i de berørte områder. Projekterne
prioriteres oftest i samarbejde med den lokale borger- eller sogneforening, når en sådan er etableret.
4. Garantiordning giver vindmøllelaug med mindst
10 medlemmer en lånegaranti på 500.000 kr.

1.5 Planlægning
Kommuneplanen

Kommune- og lokalplaner
Kommunegrænse
Rammeområde
Lokalplanområde
Boligområde
Erhvervsområde
Område til offentlige formål
Centerområde
Rekreativt område
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Planlægning i det åbne land, herunder vindmølleplanlægningen for vindmøller med totalhøjde under 150
meter, er overgået til kommunerne med strukturreformen, der nedlagde amterne. Med vedtagelsen af Lemvig Kommuneplan 2009 – 2021 er planlægningen for
GHWnEQHODQGL5HJLRQSODQDÀ¡VWDIUHWQLQJVOLQjerne i Kommuneplan 2009 – 2021 for Lemvig Kommune. Reference /2/
Området ved Kikkenborg er i Lemvig Kommuneplan
2009 – 2021 udlagt til vindmølleområde nr. 22, rammeområde nr. 6Å 0.4, til vindmøller op til 150 meter.
Det ansøgte vindmølleprojekt ligger inden for det eksisterende rammeområde. Inden for området står i dag
fem vindmøller i lokalplanområde 80. Vindmøllerne
vil blive fjernet og lokalplanen ophævet, inden de nye
vindmøller opføres.
1RUGRJ¡VWIRURPUnGHQU.LNNHQERUJHUÀHUH
områder udlagt til nye store vindmøller, hvor der allerede er rejst nye store vindmøller ved Nees Hede, Skalstrup Nord og Bækmarksbro Sydvest, mens der stadig
er mellemstore vindmøller i område 5Å 0.5 Skalstrup
Øst lige ved kommunegrænsen til Holstebro Kommune.
I temaplanen for vindmøller i Lemvig Kommune
HUGHUXGODJWÀHUHYLQGP¡OOHRPUnGHUV\G¡VWIRU1HHV
Områderne ligger ret tæt, idet målet har været at fri-

holde de markante højdedrag nord for isens hovedopholdslinje i sidste istid. Istedet er vindmøllerne placeUHWSnGHQÀDGHKHGHVOHWWHGHUHUSU JHWDIPDQJHKHJQ
og skove eller plantager.
Holstebro Kommune udarbejder primo 2012 en temaplan for vindmøller, hvor der formentlig vil blive
udlagt områder til nye vindmøller øst for Kikkenborg
og eventuelt også øst for Skalstrup, som en udvidelse
af område 5Å 0.5 i Lemvig Kommune.
For at gennemføre det VVM-pligtige projekt ved
Kikkenborg skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som i henhold til vindmøllecirkulæret blandt andet fastlægger bestemmelser for vindmøllernes forventede maksimale antal og størrelse samt den afstand, der
skal være mellem vindmøllerne af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien.
Kommuneplantillægget vil endvidere indeholde en
udlægning af et støjkonsekvensområde, som skal sikre, at der ikke bliver opført nye boliger eller sker støjfølsom arealanvendelse så tæt på vindmøllerne, at støjgrænserne ikke kan overholdes.
Eksisterende rammebestemmelser for rammeområde 6Å 0.4:
 I området kan rejses maksimalt 5 vindmøller.
 Maksimal totalhøjde 150 meter.
 Minimum totalhøjde 100 meter.
 Vindmøllerne skal stå på en ret linje med indbyrdes lige stor afstand.
 Der kan ikke rejses nye vindmøller, før de eksisterende vindmøller er nedtaget.

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

Øvrige kommuneplanrammer
Der er ingen andre rammeområder end vindmølleområder i umiddelbar nærhed af rammeområde 6Å
0.4 ved Kikkenborg. Nærmeste planlagte områder ligger i Møborg og Vemb knap 2,5 kilometer mod nordøst og sydøst.
På grund af afstanden er der ikke forhold i de to byer, som giver konsekvenser ved planlægning for vindmøller ved Kikkenborg.
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2 Ikke teknisk resume
2.1 Indledning
Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om udskiftning af de eksisterende vindmøller ved Kikkenborg.
Projektet er undersøgt i en VVM-redegørelse og miljørapport, Vindmøller ved Kikkenborg, der desuden beskriver et 0-alternativ, der er en fortsættelse af de eksisterende forhold.
Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er udlagt til vindmølleområde i kommuneplanen.

2.2 Projektforslag
Projektforslaget indeholder fem nye vindmøller placeret på en lige linje vest for de eksisterende vindmøller.
Vindmøllerne vil få en totalhøjde på op mod 150 meter,
og de vil stå med en indbyrdes afstand på cirka 375 meter, se kort 2.1. Mølledesignet er traditionel dansk med
tre vinger og rørtårn.
Rotordiameteren i projektforslaget er på 112 meter
og navhøjden på 94 meter. Totalhøjden vil være under
150 meter, idet rotoren er skråtstillet for at holde størst
mulig afstand mellem vingen og tårnet.
Farven på vindmøllerne vil være lys grå. VingerQH EOLYHU RYHUÀDGHEHKDQGOHW WLO HW JODQVWDO Sn PD[LPDOWVnGHIUHPVWnUPHGHQPDWRYHUÀDGH3nWRSpen af møllehuset opsættes lysafmærkning. Lyset vil
være rødt og lyse konstant med en intensitet på mindst
ti candela. En candela svarer til lyset fra et stearinlys
set på en meters afstand, og 10 candela svarer til lyset
fra en 9 W glødepære.
I det endelige projekt kan der eventuelt blive tale
om at vælge en anden model med samme eller en meter mindre totalhøjde, hvis det viser sig mere rentabelt.
Det vil dreje sig om enten en vindmølle med navhøjde
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92,5 meter og rotordiameter 113 meter eller med navhøjde 89 meter og rotordiameter 121 meter. Det giver
et forhold mellem navhøjde og rotordiameter på 1:1,19
eller 1:1,36. For projektforslaget er forholdet 1:1,19. Variationerne er forholdsvis små og vil ikke være af afgørende betydning for det visuelle udtryk.
Der skal opstilles en bygning til teknik samt en koblingsstation i tilknytning til vindmøllerne. Bygningerne
vil tilsammen blive maksimalt 30 m2 og have en maksimal højde på 2,2 meter. Bygningerne vil blive opstillet
samlet og i nærheden af den ene vindmølle, for at give
mindst mulig visuel påvirkning.

Alternativer
Der er ikke valgt nogen alternativer, da de foreslåede
vindmølletyper og det foreslåede antal vindmøller giver den mest optimale udnyttelse af vindenergien på
placeringen.

0-alternativet
Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold,
det vil sige, at de fem eksisterende vindmøller på hver
600 kW bliver stående. Totalhøjden for de eksisterende vindmøller er 67,5 meter.

0-alternativet med fastholdelse af de eksisterende fem
vindmøller producerer 5,1 millioner kWh årligt, hvilket
svarer til elforbruget i godt 1.500 husstande.

2.3 Aktiviteter i anlægsfasen
Nedtagning af eksisterende vindmøller
Før de nye vindmøller i hovedforslaget kan opstilles,
skal de eksisterende fem 600 kW vindmøller nedtages.
Vindmøllerne vil blive nedtaget med henblik på genanvendelse på en anden lokalitet. Fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehat og tårn vurderes ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Ved fjernelsen vil der blive anvendt samme typer kraner, køretøjer og materiel, som bliver benyttet i forbindelse med opstillingen
af de nye vindmøller.

Opstilling af nye vindmøller
Anlægsfasen forventes for både hovedforslaget og variation 1 og 2 at strække sig over 12 – 16 uger, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige, vindmøllerne er rejst, tilkoblet elnettet og idriftsat. Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.

Arbejdsveje, pladser og fundamenter

Produktion af el fra vindmøllerne
Vindressourcerne i projektområdet hører til de bedre i Danmark.
Effekten på de nye vindmøller i projektforslaget er
på 3,1 MW og 3,0 MW eller 6,0 MW i variationerne,
mens den er 600 kW på de eksisterende vindmøller. Den
samlede effekt i vindmølleparken vil dermed stige fra
3 MW til mellem 15 og 30 MW. Den årlige produktion
på de fem nye vindmøller er beregnet til omkring 56 57 millioner kWh, der svarer til det årlige elforbrug til
apparater og lys i godt 16.240 husstande i 2008.

Veje, arbejds-, kran- og vendepladser bliver anlagt, inden vindmøllerne bliver rejst. Fundamentet til vindmøllen bliver etableret en - to måneder før, vindmøllen bliver rejst, sluttet til elnettet og sat i drift. Til alle
fundamenterne vil der blive brugt op til 6.000 m3 armeret beton. Det er anslået, at der til støbning af et enkelt
fundament bliver brugt op til 172 læs beton, eller i alt i
projektet op til 857 læs beton. Derudover vil der komme cirka 10 - 15 større lastbiler med fundamentsdele.
I alt bliver der anlagt cirka 2,15 kilometer nye veje, som bliver 5,5 meter brede. Til anlæg af veje, arbejdspladser, kranpladser og vendepladser vil der bli-

Kort 2.1 Placering af vindmøller, veje og arbejdsarealer i projektforslaget samt fredninger og
naboer inden for 1 kilometer.
Afstand 1 km
Adgangssvej
Arbejdsareal
Ny vindmølle

Tilslutning til offentlig vej
Damh
usvej

Eksisterende
vindmølle
Beskyttede stenog jorddiger
Fredet
fortidsminde
Fredet område
Mål

ve brugt op til 10.240 m3 stabilt vejmateriale, som vil
blive transporteret på 512 – 1.024 lastbiler. Der vil således ankomme i alt op til 1.384 – 1.896 lastbiler med
materiale til veje og fundamenter. Udover arbejds- og
vendepladser vil der blive etableret midlertidige pladser til arbejdsskure og P-pladser og til kortvarig opbevaring af større vindmølledele.

Ny adgangsvej til vindmøllerne bliver direkte fra Damhusvej eller fra Damhusvej via Kikkenborgvej.

Vindmøller

1:25.000

Omkring 60 større lastvognstog vil køre vindmølledelene frem. Endvidere vil to store kraner operere i to
- tre dage ved opsætning af hver vindmølle. Efter opsætning forventes yderligere to - tre uger til indkøring
af hver vindmølle i automatisk drift. I anlægsfasen vil
WUD¿NRJVW¡MEHODVWQLQJHQIRURPUnGHWY UHVRPIRUHQ
større byggeplads.

Nettilslutning
g
nb o r
Kikke

vej

Det lokale elforsyningsselskab vil tilslutte vindmøllerne
til det overordnede elnet. Alle kabler vil blive nedgravet.
Sammenhørende hermed bliver der fremført telekabel for fjernovervågning og fjernstyring.

2.4 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har ansvaret for driften og sikkerheden på anlægget, herunder støjforhold. Støjmålinger kan foretages for at sikre,
at de gældende støjkrav bliver overholdt.
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Driftsaktiviteter
Aktiviteter under drift vil typisk dreje sig om serviceeftersyn på vindmøllerne. Der er regnet med mindst et
serviceeftersyn på hver vindmølle om året.
Ud over disse eftersyn må der forventes et begrænset antal ekstraordinære servicebesøg, da daglig tilsyn
og kontrol normalt vil foregå via fjernovervågningssystemer.

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

2.6 Sikkerhedsforhold
Havari
Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper, som vil blive
anvendt i projektet ved Kikkenborg. I Danmark er det
et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til
(QHUJLVW\UHOVHQV FHUWL¿FHULQJV RJ JRGNHQGHOVHVRUGning, inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt
andet sikre overensstemmelse med gældende krav til
sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed,
personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.

Isnedfald
I frostvejr kan isslag under særlige forhold sætte sig på
vingerne. Da alle vindmøller er placeret i god afstand
16

fra offentlig vej og naboboliger, vil der ikke være risiko for isnedfald ved naboboliger eller offentlig vej.

Brand
Brand i vindmøller er meget sjældne. Sker det, vil mølOHUPHGNDELQHLQGG NQLQJDIJODV¿EHUNXQQHEU QGH
og store, lette dele vil kunne falde brændende til jorden.
På baggrund af erfaringer, de høje krav til service og
med afstanden til naboer og offentlig vej omkring projektområdet udgør brand ikke nogen væsentlig risiko.

Flysikkerhed
'HU HU LQJHQ Q UOLJJHQGH OXIWKDYQH HOOHU À\YHSODGVHUGHUNDQInJHQHUDIYLQGP¡OOHUQHLLQGRJXGÀ\Yningszoner.
Vindmøllerne vil få monteret to lamper med lavinWHQVLYWO\VSnWRSSHQDIP¡OOHKDWWHQDIKHQV\QWLOÀ\VLNkerheden. Lyset i lamperne vil være rødt og lyse konstant 360 grader horisonten rundt med en styrke på 10
candela. Lyset er afskærmet nedad.
På grund af lysets ringe styrke og afskærmningen
nedad vil lyset erfaringsmæssigt ikke være væsentligt generende.

2.7 Landskabelige forhold
Vindmølleområdet ligger i Lemvig kommune mellem
Vemb og Bækmarksbro.
9LQGP¡OOHUQHRSVWLOOHVLHWÀDGWKHGHVOHWWHODQGVNDE
der fortrinsvis består af arealer i landbrugsmæssig drift,
læhegn og en del plantager og skove.
Vindmøllernes visuelle påvirkning af landskabsoplevelsen er i VVM-redegørelsen inddelt i tre zoner: Nærzonen inden for 4,5 kilometer, mellemzonen inden for
10 kilometer og fjernzonen mere end 10 kilometer fra
vindmøllerne.

Nærmeste byer
Det er undersøgt, om vindmøllerne er visuelt forstyrrende fra de byer, som ligger inden for vindmølleområdets nærzone. Generelt er det vurderet, at den eksisterende bevoksning og bebyggelse omkring bysamfundene mere eller mindre reducerer den visuelle påvirkning fra vindmølleanlægget. I de byområder, som ligger ud mod vindmølleområdet, vil vindmøllerne dog
blive synlige og dermed medføre en visuel påvirkning.

Landskab
Hedesletten
I forbindelse med landskabsanalysen er det undersøgt,
om der er områder eller standpunkter, hvorfra de planlagte vindmøller ved Kikkenborg vil forstyrre oplevelsen af hedesletten. På baggrund af visualisering fra
blandt andet Møborg Bakkeø er det vurderet, at vindmølleanlægget entydigt står på hedesletten i god afstand fra bakkeformationer og andre karaktergivende
landskabelige elementer.

Øvrigt landskab
Vindmøllerne er placeret i et landskab af middelstor
skala, og de opfattes som værende i harmoni med landskabet. Flere steder i nærzonen er udsynet skærmet af
bevoksning som levende hegn og plantager.

Øvrige vindmøller
Det er undersøgt, om det samlede visuelle udtryk fra
planlagte og eksisterende vindmøller inden for nærsonen, det vil sige 4,5 kilometer, er betænkeligt. Det drejer sig om fem eksisterende vindmøllegrupper ved henholdsvis Bækmarksbro Sydvest, Skalstrup Nord, Nees
Hede, Skalstrup Øst og Gråkær. Ligesom det planlagte vindmølleområde ved Kikkenborg står de eksisteUHQGHYLQGP¡OOHJUXSSHULGHWÀDGHKHGHVOHWWHODQGVNDE

Det samlede visuelle udtryk fra de i alt seks vindmølOHJUXSSHUHUXQGHUV¡JWPHGÀHUHYLVXDOLVHULQJHURJSn
den baggrund er det vurderet, at det planlagte vindmølleprojekt ved Kikkenborg fremstår som et særskilt anlæg,
RJGHULNNHHUQRJHQYLVXHOOHNRQÀLNWHU3nGHQEDJJUXQG
er det vurderet, at det samlede udtryk er ubetænkeligt.

Vindmøllernes design og opstillingsmønster
Vindmøllerne i projektforslaget har en relativt stor rotor med 112 meter i diameter. Navhøjden er 94 meter,
og forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er således 1:1,19.
Opstillingsmønsteret med vindmøller på en lige linje
næsten parallelt med Damhusvej vil give en mere harmonisk oplevelse end de nuværende fem vindmøller
på to korte rækker.

Kulturhistoriske elementer
Da der tidligere er registreret fortidsminder nær de steder, hvor vindmøllerne er planlagt opstillet, bør der udføres en arkæologisk afgravning af anlægsområdet før
anlægsarbejdet påbegyndes.
Det er undersøgt, om vindmøllerne vil forstyrre oplevelsen af kirkerne i nærzonen som kulturhistoriske elementer i landskabet. Det drejer sig om Møborg, Vemb
og Nørre Gørding kirker. Kirkerne i Bøvling og Nees er ligeledes undersøgt for forstyrrelser. Da kirkerne
ikke opleves markante i landskabet, er det vurderet, at
vindmøllerne ikke forstyrrer oplevelsen af kirkerne eller kirkegårdene væsentligt.
I vindmølleområdets nærhed er der ikke registreret
beskyttede sten- og jorddiger.

Rekreative interesser
De rekreative interesser i nærzonen knytter sig primært
til landskabet og naturen i tilknytning til Storåen, Am-

strupsøerne, hedesletten og morænebakkerne ved Møborg. Det drejer sig primært om oplevelser, der kan nydes
JHQQHPWUDYHWXUHMDJWRJ¿VNHUL3nEDJJUXQGDIEHVLJtigelse og visualisering er det vurderet, at vindmøllerne
ikke vil forstyrre oplevelsen af de rekreative interesser.

2.8 Naboforhold
Afstand og visuel påvirkning
Inden for en kilometers afstand fra vindmøllerne ligger 17 boliger. Af de 17 boliger bliver to boliger nedlagt ved realiseringen af vindmølleprojektet. Således
indgår der 15 naboboliger inden for en kilometer fra
vindmøllerne i VVM-redegørelsen og miljørapporten.
I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden
mellem vindmøller og nærmeste nabobeboelse skal væUHPLQLPXP¿UHJDQJHYLQGP¡OOHQVWRWDOK¡MGH'HWYLO
i projektet ved Kikkenborg sige mindst 600 meter. Det
er opfyldt for alle 15 naboboliger.
Det er for alle de 15 naboboliger vurderet, hvor stor
visuel påvirkning, der vil være ved boligerne.
På grund af vindmøllernes totalhøjde vil de ofte være synlige over nærområdets bevoksning, men bevoksningen kan også dække helt for vindmøllerne.
Visuelt vil vindmøllerne være markante og dominerende fra Nabobolig 8, Damhusvej 41A. Fra nabobolig
10, Damhusvej 37, og nabobolig 11, Kikkenborgvej 1,
vil vindmøllerne stå markante i synsfeltet. Fra ti af de femten naboboliger vil der sandsynligvis kun være udsigt til
nogle af vindmøllerne eller til de øverste dele af møllerne.
Fra to naboboliger vil vindmøllerne næppe være synlige.
Det er vurderet, at lyset på toppen af møllehattene
ikke vil være væsentligt generende.

Støjpåvirkning
Lovkravene om støj fra vindmøller er overholdt for projektforlaget og variation 2, mens lavfrekvent støj endnu ikke er beregnet for variation 1.

Reglerne betyder, at vindmøllerne ved Kikkenborg
ikke må støje mere end 44 dB(A) ved en vindhastighed
på 8 m/s, henholdsvis 42 dB(A) ved 6 m/s, ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land.
I støjfølsomme områder, som blandt andet er boligområder i Vemb, må støjen fra vindmøllerne ikke
overstige 37 dB(A) ved vindhastigheder på 6 m/s og
39 dB(A) ved 8 m/s.
Disse krav i Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller
er ifølge støjberegningerne overholdt for alle tre variationer. Det gælder for naboboligerne til projektet, for
arealer med støjfølsom arealanvendelse og for naboboliger ved andre eksisterende vindmøller inden for Kikkenborgprojektets nærzone. I alle tre opstillinger ligger støjpåvirkningen ved seks naboboliger til Kikkenborgprojektet mindre end 2 dB(A) under grænseværdien ved en vindhastighed på 6 m/s, se kort 2.2.
Ved en vindhastighed på 8 m/s ligger støjpåvirkningen i projektforslaget mindre end 2 dB(A) under grænseværdien ved seks naboboliger, mens det drejer sig om
to boliger i variation 1 og 2.
Lovkravet om maksimalt 20 dB(A) lavfrekvent indendørs støj ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s er
overholdt i projektforslaget (se kort 2.3) og variation 2,
mens den lavfrekvekvente støj ikke er beregnet i variation 1. Vindmøllen i variation 1 er fra Siemens, og
erfaringen i virksomheden er, ligesom hos PlanEnergi, at fabrikkens vindmøller overholder kravene til lavfrekvent støj med en pæn margin, når vindmøllerne
overholder de øvrige støjkrav. Siemens vindmøller bekræfter med andre ord Miljøstyrelsens tidligere standpunkt, at vindmøllerne holder sig under 20 dB(A) lavfrekvent støj, når de overholder de øvrige støjgrænser.
Hvis variation 1 ønskes opført, skal der ved anmeldelsen af byggeriet foreligge en beregning af den lavfrekvente støj, før Lemvig Kommune kan give tilladelse
til at starte byggeriet.

Infralyd
Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men
niveauerne er lave. Selv tæt på vindmøllerne er lydtryk17

Kort 2.2 Støjkurver for 37 dB(A) og 42 dB(A) ved
6 m/sek. Projektforslagets variation 2

niveauet langt under den normale høretærskel, og infralyd betragtes således ikke som et problem.

Støjmåling og støjdæmpning
Før byggeriet af vindmøllerne kan starte, skal bygherUHQDQPHOGHE\JJHULHWWLONRPPXQHQRJVDPWLGLJDÀHvere en beregning af støjen, som følger reglerne i Be-

Kort 2.3 Støjkurve for 20 dB(A) lavfrekent støj
ved 8 m/sek ved projektets naboboliger

kendtgørelse om Støj fra Vindmøller. Ved tilladelsen
til byggeriet vil Lemvig Kommune kræve, at der bliver
foretaget en støjmåling af vindmøllerne, efter de er sat i
drift. Målingen vil efter lovens regler være en måling af
vindmøllernes kildestøj, og ud fra denne måling vil man
beregne støjen ved den enkelte nabobolig. Hvis støjmålingen viser, at lovens krav ikke bliver overholdt, skal
vindmøllerne støjdæmpes, eller driften skal indstilles.
Støjen kan dæmpes ved at ændre omdrejningshastigheden eller vingernes vinkel, så de ikke går så højt op i
vinden. Det sidste betyder, at de stadig har samme omdrejningstal, men alligevel vil alle møllerne i vindmølleparken ikke dreje lige hurtigt rundt, fordi de aldrig vil
få lige meget vind. Det skyldes, at moderne vindmøller varierer omdrejningshastigheden med vindstyrken.

Skyggekast

8

Nabobolig med nummer

4

Ny vindmølle med nummer
Støjfølsom arealanvendelse
42,0 dB(A)
37,0 dB(A)
Mål:
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1:25.000

42,0 dB(A)

Mål: 1:25.000

Kurven viser, hvor den lavfrekvente støj fra vindmøllerne er beregnet til at være 20 dB(A) ved en vindhastighed
på 8 m/s. Kurven viser beregningen fra projektforslaget.

Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig
KHQRYHUHQÀDGHHOOHUIRUELHWYLQGXHKYRUPDQRSKROder sig på eller ved. Det er genevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem solen og opholdsarealet. For
at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Genevirkningen vil typisk være størst inde i boligen, men kan også være stor
YHGRSKROGXGHQG¡UVKYRUVN\JJHQIHMHUKHQRYHUHQÀDde. Skyggekastets omfang afhænger af hvor solen står på
himlen, om det blæser og hvorfra, antallet af vindmøller
i en gruppe og deres placering i forhold til naboboligerQHYLQGP¡OOHQVURWRUGLDPHWHUGHWRSRJUD¿VNHIRUKROG
og ved hvilke vindhastigheder vindmøllen producerer.
Kommuneplanen for Lemvig Kommune kræver, at naboboliger ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om
året, beregnet som reel skyggetid. Beregning er for projektet ved Kikkenborg udført både for udendørs opholdsarealer på 20 gange 15 meter og for indendørs opholdsareal
ved et lodret vindue på 1 gange 1 meter vendt mod vindmøllerne. På grund af beregningsmetoderne vil værdierne
for indendørs skyggekast som regel være lavere end værdierne for udendørs skyggekast. VVM-redegørelsen og
Miljørapporten anlægger den mest restriktive vurdering

Kort 2.4 Skyggelinjer i projektforslagets variation 2.

af skyggekastet ved at beregne udendørs skyggekast og
vurdere påvirkning ved naboboliger ud fra denne værdi.

Beregnede skyggekastværdier
Elleve naboboliger får teoretisk over ti timer udendørs
reel skyggekast om året ved alle tre variationer af projektforslaget. Da der efter krav fra Lemvig Kommune
bliver installeret et program, der standser de møller, der
giver et udendørs skyggekast over ti timer om året ved
naboboliger, bliver ingen bolig belastet med over ti timer reel skyggekast om året. Se kort 4.2.

5HÀHNVHU
5HÀHNVHUIUDGHQ\HP¡OOHUIRUYHQWHVLNNHDWJLYHY sentlige gener.

2.9 Øvrige miljøforhold
Luftforurening, klima og energibalance

Ny vindmølle

7

Nabo og nabonummer
Skyggekast 10 timer/år
Skyggekast 5 timer/år

Mål 1:25.000

I den tekniske levetid på 20 år vil projektet i alt spare
atmosfæren for en udledning af CO2 på cirka 786.000
ton. Årligt er besparelsen på cirka 39.000 ton. Det udgør omkring 2,5 ‰ af den mængde, Danmark ifølge
Kyotoaftalen har forpligtet sig at spare inden år 2012.
Vindmøllerne kompenserer for emissionen fra næsten
4.500 borgere, hvilket svarer til cirka 20 % af Lemvig
kommunes borgere.
Herudover reducerer vindmøllerne udledningen af
VYRYOGLR[LG 622 RJNY OVWRIR[LGHU 12[) med henholdsvis cirka 7 og 50 ton pr. år. Disse stoffer falder
ned igen og bidrager negativt til forsuring og næringsstofforurening af miljøet. Sættes værdierne i forhold til
Lemvig kommunes arealstørrelse, svarer det til, at den
nuværende belastning reduceres med cirka 2 % og 0,5 %
for henholdsvis svovl og for kvælstof. Endelig medfører projektet, at der produceres cirka 2.200 ton slagger
RJÀ\YHDVNHPLQGUHRPnUHWL'DQPDUN
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Energibalancen for en vindmølle er meget positiv. På
7 – 8 måneder kan en vindmølle producere en energimængde svarende til det, der er blevet anvendt til produktion, opførelse og nedtagning af møllen. Til sammenligning er den energimæssige tilbagebetalingstid
2 – 4 år for solceller og 6 – 14 år for atomkraft.

QDWXUW\SHUGHUV¡JHVEHVN\WWHWLGHWWHRPUnGH¿QGHVL
projektområdet. Vindmøllerne får derfor ikke negativ
indvirkning på habitatområdet.
Også afstanden til det nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområde, Nissum Fjord, er så stor, 4 – 5 kilometer, at vindmøllerne ikke skønnes at få nogen indvirkning på fuglene.

Grundvand

Nationale beskyttelsesinteresser

Risikoen for forurening af jord eller grundvand under
anlæg eller drift er meget beskeden. Skulle uheldet være
ude, medfører overvågningssystemer og opsamlingskar
i vindmøllen, at risikoen for spild af olie eller andre
væsker på jorden næsten ikke vil kunne forekomme.
Når vindmøllefundamenterne skal støbes, kan det blive nødvendigt at sænke grundvandsstanden i en periode.
Den bedste måde at slippe af med vandet på er at
nedsive det lokalt på de omkringliggende marker. Herved mindskes risikoen for okkerforurening i vandløb.

Vindmøllerne placeres ikke i beskyttede naturområder.
Kommunen skal dog sørge for dispensation fra skovbyggelinjen, som alle vindmøllerne placeres indenfor. Vindmølle nummer 3 placeres tæt på et lille beskyttet moseeller søområde. Men tages de nødvendige forholdsregler
for at undgå at beskadige området, når vindmøllerne bygges og serviceveje etableres, vil driften kunne ske uden negativ påvirkning af biotopen eller gene for planter og dyr
i mosen. Serviceveje følger skel og går uden om mosen.

Naturbeskyttelse
9LQGP¡OOHUQHRSVWLOOHVLHWÀDGWVPHOWHYDQGVODQGVNDE
og på landbrugsarealer med plantager og læhegn. På
markerne dyrkes fortrinsvis enårige kornsorter. Nogle marker henligger efter høst som stubmarker med efWHUDIJU¡GHDIJU V9HVWIRUYLQGP¡OOHRPUnGHW¿QGHV
en større nåletræsplantage omkring de fredede Amstrupsøer. Midt i vindmølleområdet er registreret et
lille moseområde med stort naturindhold. Vindmølle
nummer 4 fra syd opstilles på et areal, der er tilplantet
med løvtræer og buske for skønsmæssigt 5 – 7 år siden.

Internationale beskyttelsesinteresser,
Natura 2000
Det nærmeste internationalt beskyttede naturområde
er habitatområdet ved Damhus Å og Ådal cirka 0,6 kilometer fra vindmølleområdet. Ingen af de arter eller
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Fugle i området
'HU¿QGHVHQU NNHPLQGUHIXJOHORNDOLWHWHULQ URPUndet. Det ornitologisk mest interessante område er Møborg, der ligger cirka 3 – 4 kilometer øst for vindmølleområdet på den anden side af hovedvejen, hvor en del
arter er iagttaget, heriblandt stor hornugle.
Der er ikke gennemført systematiske optællinger af
hverken yngle- eller trækfugle på lokaliteten. Vindmølleområdet er intensivt dyrket landbrugsjord og er omgivet af mange læhegn, plantager og bevoksninger. Dyr
og fugle vil fortrinsvis være knyttet til skove og hegn
i området. Jorden er forholdsvis fattig, men en stor variation af naturområder og mange plantager giver alligevel en forholdsvis rig fuglefauna.

Kollisioner
Det sker, at fugle dræbes af vindmøller. Tilsyneladende kan fugle af og til fejlbedømme møllevingernes haVWLJKHGRJUDPPHVQnUGHÀ\YHUIRUEL+DVWLJKHGHQDI

vingespidsen på en vindmølle er omkring 280 km i time, og det gælder næsten uanset vindmøllens størrelse
og vingernes længde, og den er således væsentlig højeUHHQGGHÀHVWHIXJOHVÀXJWKDVWLJKHG
Der er registreret stor hornugle ved Møberg, cirka
otte kilometer øst for projektområdet. Risikoen for, at
en fugl kolliderer med en vindmølle, vurderes at være
meget lille, blandt andet fordi fuglen jager i lav højde.
Selvom en fugl måske skulle blive dræbt af vindmøllerne, vil det næppe være af betydning for populationen og artens fortsatte kolonisering af i landet.

Forstyrrelses- og fortrængningseffekt
Vindmøller kan repræsentere en barriere for fuglene,
GHULQRJOHWLOI OGHYLOWYXQJHWWLODWÀ\YHXGHQRP KHQover eller måske med tiden imellem). Desuden kan nogle arter miste potentielle fourageringsarealer og dermed
EOLYHWYXQJHWWLODW¿QGHQ\HQnUYLQGP¡OOHSDUNHUHWDEleres. Disse effekter er dog næppe af væsentligt omfang
eller af en størrelse, der kan have negative konsekvenser for nogen arter på populationsniveau.

Effekt af ’repowering’
Samtidig med opstillingen af fem nye vindmøller ved Kikkenborg vil fem eksisterende vindmøller blive nedtaget.
Udskiftningen kan derfor betragtes som ’repowering’ af
området. Der er ikke kendskab til, at de eksisterende vindmøller har givet fuglene problemer i form af kollisioner
eller forstyrrelser. Der er derfor heller ikke baggrund for
at antage, at de nye vindmøller vil give problemer.

Konklusion
Samlet vurderes det, at vindmøllerne næppe vil få væsentlige negative effekter for fugle. Det kan næppe undgås, at møllerne vil forårsage nogle få dødsfald hvert
nUHOOHUDWQRJOHIXJOHDUWHUYLOEOLYHWYXQJHWWLODW¿QGH
nye fourageringsområder. Men det kan med stor sandsynlighed vurderes, at effekterne ikke vil være af væsentlig betydning for nogen arter på populationsniveau.

Andre dyr
Vindmøllerne opstilles på landbrugsjord omgivet af store fredskove og plantager, læhegn og en række mindre
naturområder. Markerne behandles maskinelt og gødskes og sprøjtes på normal vis. Dyr i nærområdet vil
GHUIRUIRUWULQVYLV¿QGHVLVNHORJKHJQRJLRJRPNULQJ
SODQWDJH'HU¿QGHVHQS QEHVWDQGDIUnG\ULRPUnGHW
derudover er der sandsynligvis krondyr. Der er desuden
registreret hare på lokaliteten.
Ifølge EU’s Habitatdirektiv skal det vurderes, om et
projekt vil få negative konsekvenser for en række særligt truede dyr også uden for disse dyrs egentlige hovedområder og særligt udlagte habitatområder.
9DQGRJV\GÀDJHUPXVHUQRJOHDIGHDUWHUGHUPnske kan træffes i området, og der kan være i så fald i
princippet være en vis risiko for kollision med vindmøllerne. Men risikoen vurderes generelt at være meget beskeden. Selve møllelokaliteten vurderes ikke at
Y UHQRJHQVSHFLHOWJRGÀDJHUPXVORNDOLWHW8PLGGHObart vurderes der derfor ikke at være nogen stor risiNRIRUÀDJHUPXVYHGRSV WQLQJDIYLQGP¡OOHUSnGHQ
pågældende lokalitet. Herudover er der intet landskabeligt, der indikerer, at vindmøllerne opstilles i, hvad
der kunne være en foretrukken trækrute eller ledelinje for dyrene.
Med hensyn til padder eller insekter er det højst
usandsynligt, at man i vindmølleområdet vil kunne
træffe arter, der er opført på habitatdirektivets liste, da
GHULNNH¿QGHVHJQHGHELRWRSHUSnVWHGHW
Kun i den lille mose midt i vindmølleområdet er
der mulighed for at træffe fredede padder eller andre
beskyttede dyr. Sørger man for at undgå at beskadige
denne biotop under etableringen af anlægget vil projektet ikke få nogen negative konsekvenser for dyrelivet i mosen.

Flora
Projektområdet dyrkes som nævnt som agerjord i omdrift, hvor der pløjes, harves og bruges ukrudtsmidler.

'HU¿QGHVGHUIRULQJHQYLOGHHOOHUIUHGHGHSODQWHDUWHU
som kræver særlig beskyttelse på markerne.
I og omkring skovene, i småsøerne og på enge og
PRVHU¿QGHVGHULPRGHQULJÀRUD'HUHUGHUIRULNNH
risiko for negative konsekvenser for plantelivet hverken i anlægs- eller driftsfasen, så længe mindre naturområder, moser og lignende ikke berøres eller beskadiges under anlægsarbejdet.

Rekreative interesser
Området anvendes til jagt. Denne aktivitet vil næppe
blive forstyrret af etablering af vindmøllerne.

Konklusion
Vindmølleprojektets største effekt på miljøet vurderes
at være positiv i form af reduktion af CO2-udledningen fra konventionelle kraftværker. Effekten er dog i
denne sammenhæng ikke lokal, men nærmere af global karakter.
I forhold til Lemvig Kommunes klimaregnskab er
projektets klimaeffekt dog stor og substantiel, og i forKROGWLOIRUVXULQJRJHXWUR¿HULQJHUHIIHNWHQPnOEDUSn
kommunalt niveau og ikke uvæsentlig.
Negative effekter på miljøet og beskyttede planter
og dyr er minimal og vurderes at være uden betydning
på populationsniveau for relevante arter.

2.10 Udtaget areal af landbrugsdrift
Omkring vindmøllerne udlægges permanente fundaments- og arbejdsarealer, som sammen med vejene vil
optage i alt cirka 2,5 – 2,8 hektar.
Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle anlæg fjernes, og arealet føres tilbage til landbrugsdrift. Fundamenter fjernes i det omfang, som Lemvig
Kommune har beskrevet det i lokalplanen.

2.11 Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVMredegørelse og miljørapport er der rettet forespørgsel til
en lang række radiokædeoperatører om projektets mulige interferens med deres respektive signaler.
En enkelt operatør har gjort opmærksom på, at de
to sydligste vindmøller vil være placeret inden for 200
meter fra radiokædetracéen i en af radiokædeforbindelserne til Beredskabsnettet, og vindmøllerne vil således
genere radiokædeforbindelsen. Der er iværksat underV¡JHOVHDIRPUDGLRN GHQNDQÀ\WWHVXGHQRPYLQGmølleområdet på vindmølleprojektets regning. TilsvaUHQGHÀ\WQLQJDIUDGLRN GHWUDFpQHUVNHWLÀHUHDQGUH
vindmølleprojekter.

2.12 Ledningsanlæg
Cirka 400 meter øst for den nordligste vindmølle i projektområdet passerer en 60 kV-luftledning fra Vemb til
60 kV-stationen ved Søhusvej 1,5 kilometer mod nord
i den nordlige del af Åbjerg Skov.
Under anlægsarbejdet skal der holdes en respektafstand til ledningen på 15 meter fra den yderste vingespids til den yderste ledning. Det vurderes, at der på
grund af den store afstand ikke er risiko for kollision
med ledningerne.

2.13 Socioøkonomiske forhold
I VVM-redegørelsen er det vurderet, at vindmølleprojektet ved Kikkenborg ikke vil medføre nogen negative socioøkonomiske påvirkninger af hverken turisPHUnVWR¿QGYLQGLQJODQGEUXJVP VVLJHLQWHUHVVHUHOler jagt. Eventuelle værditab på ejendomme er ikke et
socioøkonomisk forhold og bliver ikke behandlet i en
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VVM-redegørelse og miljørapport. Værditab på fast
ejendom henhører under Lov om fremme af vedvarende energi, - lov nr. 1074 af 8. november 2011, som
er omtalt i kapitel 1.

2.14 Sundhed
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og
indirekte på en række områder. Blandt andet ved reduktion af emissioner fra kraftværker, ved støjpåvirkning og ved skyggekast ved naboboliger.
Udledningerne fra kraftværkerne belaster både klima, natur, bygninger og folkesundhed. Elektricitet fra
vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning
i den grad, som el fra vindkraft erstatter el fra kraftværker.
Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboliger betyder, at der udendørs kan være en støj, der svarer til lidt mindre end sagte tale. Støjen kan dog være
generende for nogle mennesker, der er følsomme for
støj. Støjen vil komme som et sus, der for vindmøllerne ved Kikkenborg gentages efter hvert 1,5 – 3 sekunder afhængig af vindstyrken.
Der kan være en øget oplevelse af stress, hvis skyggekastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede i
boligen. Derfor kræver kommuneplanen, at naboer ikke udsættes for mere end 10 timer skyggekast årligt.
Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et litteraturstudie af forskellige rapporter om gener fra vindmøller og
deres indvirkning på helbredet i april 2011. Studiet konkluderer følgende: ”Det er vist, at vindmøllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra så mange andre
støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er i den
lave ende, set i forhold til de lydpåvirkninger vi normalt udsættes for, og det gælder også lavfrekvent støj.
Hørbar infralyd forekommer ikke.
(...) På det foreliggende grundlag er der ikke vist
direkte helbredseffekter pga. vindmøllestøj, dog er
der konstateret sammenhæng imellem støjgener og
stresssymptomer.”
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En slutrapport, Kunskapssammanställning om infraRFKOnJIUHNYHQWOMXGIUnQYLQGNUDIWVDQOlJJQLQJDU([ponering och hälsoeffekter, fra november 2011 fra Naturvårdsverket i Sverige kommer til lignende konklusioner. Heri hedder det blandt andet i sammenfatningen:
"Støj fra vindmøller forstyrrer naboer. På niveauer
kring 35 – 40 dBA oplyser 10 – 20 % af de omkringboende, at de er forholdsvis eller meget forstyrret af
vindmøllestøj. Forstyrrelsen skyldes hovedsagelig den
pulserende, susende lyd, som opstår, når rotorbladet
skærer gennem luften. Denne lyd er ikke lavfrekvent,
men har størstedelen af sin energi i frekvensområdet
500 – 1000 Hz.
Bortset fra gener af støj har ingen konkrete helbredseffekter af vindmøllestøj kunnet påvises. Sammenhæng
mellem vindmøllestøj og selvrapporteret søvnforstyrrelse er påvist i nogle studier, mens andre studier ikke
har fundet en sådan sammenhæng.
Det påstås til tider, at infralyd og lavfrekvent støj fra
vindmøller kan medføre risiko for alvorlige helbredseffekter i form af ”vibroakustisk sygdom”, ”vindkraftssyndrom” eller skadelig påvirkning på det indre øre på
grund af infralyd. En gennemgang af de videnskabelige tekster viser, at disse påstande savner dokumentation." Oversættelse: SBP, PlanEnergi.

2.15 Overvågning
Kommunens miljøtilsyn skal sikre, at kravene i VVMtilladelsen overholdes.
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet betingelse om
støjmåling og afværge af skyggekast. Der kan også være stillet krav til placeringen i forhold til byggelinjer,
afstand til naboer med mere. VVM-tilladelsen kan også indeholde krav om inddragelse af tilsynsmyndigheden i anlægsfasen ved arbejde i nærheden af beskyttede områder.
Inden der udstedes ibrugtagningstilladelse, vil der
normalt være en besigtigelse af forholdene. Endvidere
sikrer kommunen sig, at kravet om afværge af skygge-

kast og støjmåling bliver overholdt ved at kræve dokumentation for støjmålingen inden for en given tidsramme.
Klage fra naboer medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge ejeren af vindmøllen at få foretaget
en støjmåling eller beregning af skyggekast, hvor eksisterende bygninger og bevoksning indgår i beregningen, hvis miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen.
Kommunen kan herefter om fornødent pålægge ejeren
at dæmpe støjen og skyggekastet eller stoppe vindmøllen, hvis kravene i Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller og VVM-tilladelsen ikke er overholdt.
Kommunen er forpligtet til at udarbejde en plan for
overvågning af, at vindmølleejeren overholder miljøkravene. Heri kan både indgå tilsyn og overvågning i
anlægsfasen af beskyttet natur, måling ved idriftsættelse og målinger ved almindeligt tilsyn, dog højst en
gang om året.

2.16 Sammenligning af forslagene
I tabel 2.1 er de faktuelle forhold ved projektforslaget
og 0-alternativet opsummeret. Tabellen viser, at projektforslaget sparer betydelige mængder udledt CO2,
SO2, NO[VODJJHURJÀ\YHDVNHRJDWDOWHUQDWLYHWJLver betydeligt mindre skyggekast end projektforslaget,
hvis der ikke installeres skyggestop. Da der vil blive
installeret skyggestop, vil de naboboliger, som i dag er
mest ramt af skyggekast fra de eksisterende vindmøller, opleve mindre skyggekast fra vindmøller, når projektet realiserers.
Projektforslaget har den visuelle fordel, at vindmøllerne står på én række, frem for de eksisterende på to
rækker.
0-alternativet har derimod den visuelle fordel, at de
mindre vindmøller ikke ses på så lang afstand som de
nye.

Tabel 2.1 Opsummering af vindmølleprojektet og dets miljømæssige effekter
Emne
Antal vindmøller

Projektforslag

Variation 1

Variation 2

0-alternativ

Bemærkninger

5

5

5

5

Effekt pr. vindmølle (MW)

3,1

6,0

3,0

0,6

Samlet kapacitet (MW)

15,4

30,0

15,0

3,0

Effekten bliver fem til ti gange så stor med de nye vindmøller

Produktion pr år, cirka (1.000 MWh)

56,0

57,2

56,0

5,1

Produktionen bliver 11 gange så stor som de eksisterende, fordi de nye vindmøller kommer
højere op over træerne, og de er mere effektive.

Samlet produktion til møllerne er 20 år (1.000 MWh)

Årligt producerer de nye vindmøller 18 gange så meget som de eksisterende

1.120

1.144

1.120

31

Navhøjde (meter)

94

89

92,5

46

Rotordiameter (meter)

112

121

113

43

knap 150

149,5

149

67,5

De højere vindmøller vil blive mere synlige, og de vil ses mere sammen med andre møller

13

13

12,8

30

Den langsomme rotation gør vindmøllerne mere rolige i landskabet, og de ses så mindre

41,9 / 44,0 / 17,9

41,8 / 42,1/ -

41,8 / 42,7 / 14,4

43,3 /43,4 / -

33:15

34:14

31:28

12:22

Totalhøjde maksimum (meter)
Rotoromdrejninger pr. minut, nominel
Støj, maksimal ved vind 6 m/s / 8 m/s og lavfrekvent
Skyggekast max timer:min udendørs uden skyggestop
Årlig CO2-reduktion
Årlig svovldioxidreduktion
Årlig kvælstofoxidreduktion
Årlig slagge- og aske reduktion

38.000 ton

Den større rotor i Variation 1 gør vindmøllen mindre harmonisk

Lavfrekvent støj er ikke beregnet på eksisterende vindmøller, men er sandsynligvis ikke høj
De nye vindmøller vil få skyggestop, og de vil give mindre skyggekast end de eksisterende
20 % af Lemvig kommunes emission 1)

7 ton

2 % af Lemvig kommunes andel af national emmision

50 ton

½ % af Lemvig kommunes andel af national emmision

2.200 ton

1½ ‰ af produktion i Danmark

Påvirkning af grundvand

Ingen

Ingen

Ingen

Risiko for forurening ubetydelig

Påvirkning af Natura 2000-områder

Ingen

Ingen

Ingen

,QJHQLGHQWL¿FHUEDUHQHJDWLYHHIIHNWHU

Påvirkning af naturområder

Ingen

Ingen

Ingen

,QJHQLGHQWL¿FHUEDUHQHJDWLYHHIIHNWHUQnUQ¡GYHQGLJHKHQV\QWDJHVXQGHUHWDEOHULQJ

Påvirkning af pattedyr

Minimal

0LQLPDOIRUVW\UUHOVHLDQO JVIDVHQ(OOHUVLQJHQLGHQWL¿FHUEDUHQHJDWLYHHIIHNWHU

Påvirkning af fugle

Minimal

Skøn 0 – 10 ekstra dødsfald pr. år 2). Ingen effekt på populationsniveau. Minimal
fortrængning og tab af fourageringsområde. Et ’gammelt’ vindmølleområde frigøres.

3nYLUNQLQJDIÀDJHUPXV

Minimal

Skøn 0 – 10 ekstra dødsfald pr. år 2). Næppe af betydning på populationsniveau

Påvirkning af padder

Ingen

Ingen

Ingen

Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres

Påvirkning af planter

Ingen

Ingen

Ingen

Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres

Påvirkning af insekter

Ingen

Ingen

Ingen

Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres

Påvirkning af menneskers sundhed

Positiv

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

Mindre skadelig emission af SO2 og NOx

Visuel påvirkning rotation

Positiv

Den langsommere rotation vil give et roligere billede

7UD¿NDOHJHQHU

Minimal

Øget transport i anlægsfasen

1) Hver indbyggers emission sættes til 8,5 ton pr. år. 2) 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.

23

Kort 3.1 Placering af vindmøller, veje og
arbejdsarealer i projektforslaget

Damh
usvej

3 Beskrivelse af anlægget

Adgangssvej

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

Vindmøllerne
Projektforslag
Projektet omfatter fem ens vindmøller med en totalhøjde på op til knap 150 meter målt fra terræn til vingespids i øverste position. Vindmøllerne har en navhøj-

Arbejdsareal

de på 94 meter og en rotordiameter på 112 meter. Totalhøjden er dermed knap 150 meter, hvilket skyldes,
at hele rotoren er stillet lidt skråt bagud for at give god
afstand til tårnet, når vingerne passerer tårnet.
Der kan eventuelt blive tale om at opstille en anden
vindmølle på de samme placeringer, hvor navhøjden er
89 meter og rotordiameteren 121 meter eller navhøjden
er 92,5 og rotordiameteren er 113 meter. Totalhøjden vil
dermed være under 149,5 meter eller 149,0 meter. Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger, et møllehus og et rørtårn. Farven på alle vindmøllens dele er
O\VJUnRJYLQJHUQHHURYHUÀDGHEHKDQGOHWWLOHWJODQVWDOSnPD[LPDOWVnGHIUHPVWnUPHGHQPDWRYHUÀDGHGHUUHGXFHUHUYLQJHUQHVUHÀHNVLRQ

Ny vindmølle
M5

Eksisterende
vindmølle
Mål

1:10.000

M4

M3

n
Kikke

M2

Foto 3.1. Tårnet på Vestas med 112 meter rotor er traditionelt for en vindmølle med gear placeret forrest på møllehatten.
24

Foto 3.2. Tårnet på Siemens gearløs med 121 meter rotor
er placeret næsten midt på møllehatten. Det ses, at vingerne bøjer i spidserne, og toppen ikke er i water, men sænket bagud.

M1

borg

vej

Vindmøllen med rotordiameter 112 meter er med gear
og ligner dermed de traditionelle vindmøller. Vindmøllen med rotordiameter 121 meter kan både være med og
uden gear og vindmøllen med 113 meter rotordiameter
er uden gear. Ved vindmøller uden gear driver de roterende vinger generatoren direkte. Denne type generator er meget tung, og derfor har vindmøllen et lidt andet
udseende end vindmøller med gear. Se foto 3.1 og 3.2.
Vindmøllernes placering tegner en lige linje fra sydsydvest til nordnordøst. Den indbyrdes afstand mellem
vindmøllerne er cirka 375 meter, og terrænkoterne ved
mølletårnene er cirka 9 meter i sydvest til 10 meter mod
nordøst. Niveauforskellen mellem de enkelte vindmøller er lille i forhold til navhøjden. Det er på visualiseringerne i kapitel 4 vist, at højdeforskellen er så lille,
at det ikke betyder noget for den visuelle påvirkning
af landskabet, og på den baggrund er det vurderet, at
det ikke er nødvendigt at regulere terrænet i vindmølleområdet mere end de op til 0,5 meter, der kan udføres uden særlig godkendelse, og som ofte bliver udført
for at opnå plane arbejdsarealer.

Serviceveje, arbejdsarealer, fundamenter

0-alternativet

Til hver vindmølle bliver der etableret et service- og arbejdsareal på 2.500 til 3.000 m2 til serviceeftersyn og
vedligeholdelse i vindmøllernes levetid. Arbejdsarealerne bliver etableret med samme belægning som servicevejene.
I anlægsperioden vil der blive anlagt et større arbejdsareal, som vil blive fjernet umiddelbart efter vindmøllerne er rejst.

Adgang til vindmøllerne vil blive etableret med anlæg
af serviceveje som angivet på kort 3.1. I driftsperioden
vil transport til vindmøllerne ske fra Damhusvej og
Kikkenborgvej og herfra videre til vindmølleområdet
af nye arbejds- og serviceveje. Arbejds- og servicevejene anlægges langs eksisterende elementer i landskabet såsom diger og levende hegnsbevoksning til hver
enkelt af de tre vindmøller.
De nye serviceveje bliver etableret med en bredde
på 5,5 meter, og eksisterende markveje, som påregnes
genanvendt, bliver om nødvendigt udvidet og forstærket. Belægning på servicevejene er stabilt grus eller andet godkendt vejmateriale.
Ved en realisering af projektet vil anlægget omfatte cirka 2.150 meter ny vej og 440 meter eksisterende
vej, som er forstærket og udvidet.

Figur 3.1 Principtegning af vindmølle
Rotordiameter

Profiltegning

Nacelle
Nav

Totalhøjde

e

Arbejdsareal

totalhøjde
meter

Effekt pr.
vindmølle MW

Årlig produktion
1.000 MWh

Vindmøllernes
produktion over
20 år i 1.000 MWh

Projektforslag

5

94,0

112

knap 150

3,1

56,0

1.119

Variation 1

5

89,0

121

149,5

6,0

57,2

1.144

Variation 2

5

92,5

113

149,0

3,0

56,0

1.119

0-alternativ

5

46,0

43

67,5

0,6

5,1

31

Tårn

g
Vin

Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag
Antal
Navhøjde Rotordiameter
vindmøller
meter
meter

Fundamenternes størrelse og udformning er afhængig af de lokale geotekniske forhold samt vindmøllernes størrelse. Med den påregnede vindmølletype bliver det sandsynligvis et pladefundament på op til 23
meter i diameter med en underkant i 3 – 4 meters dybGH6H¿JXU6W¡UVWHGHOHQDIIXQGDPHQWHWEOLYHUWLOdækket igen med enten jord eller grus.

Navhøjde

Figur 3.2 Principtegning af pladefundament
og hovedtilslutning
Fundamentdybde

Ved 0-alternativet bliver de fem eksisterende vindmøller stående. De er 15 år gamle. Vindmøllerne har en
navhøjde på 46 meter og en rotordiameter på 43 meter.
Totalhøjden er dermed 67,5 meter.
Vindmøllerne har en teknisk levetid på yderligere 6
år, til de er 20 år gamle.

Serviceveje

Fundament

Fundamentdiameter
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Overskudsjord
Eventuel overskudsjord i forbindelse med anlæg af
ovenstående elementer bliver udjævnet på de omkringliggende jordbrugsarealer. Yderligere overskudsjord
bliver kørt i godkendt depot efter anvisning fra Lemvig Kommune.

Indholdsstoffer
I forbindelse med vindmøllernes drift bliver der anvendt følgende kemikalier.
Der er cirka 250 – 300 liter hydraulikolie til vinger
og bremse. Transformeren, som er placeret i møllehuset, indeholder ca. 1.200 liter olie. Vindmøllens kølesystem indeholder cirka 600 liter kølervæske (33 % gly-

col). Gearet bruger cirka 1.200 liter olie ved vindmøllen med 112 meter rotor. Ved valg af vindmølle med 113
meter rotordiameter er generatoren direkte drevet uden
gear, og vindmøllerne indeholder således ikke gearolie.
Herudover anvendes mindre mængder af fedt og smøremidler - cirka 100 liter - samt rengøringsmidler med viGHUH(QGHOLJHUGHULÀHUHPRGHOOHUHWVYLQJQLQJVG PSningsmodul med cirka 370 liter olie. Reference /2/ og /3/.
Der vil blive udarbejdet en beredskabsplan for håndtering af eventuelt olie eller anden væskespild.

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

selskabet udpeget tilslutningspunkt. Tilslutningspunktet bliver præciseret, når elforsyningsselskabet har behandlet en ansøgning om nettilslutning.
Der kan ved opførelse af de store vindmøller være
behov for en teknikbygning og en koblingsstation med
et samlet areal på op til 30 m2.

Vindressourcer og produktion
Projektområdet ved Kikkenborg har gode vindressourcer med en beregnet middelvindhastighed på 7,8 meter pr. sekund i navhøjde, 94 meter over terræn. Reference /5/
Produktionen fra de fem nye vindmøller ved Kikkenborg er beregnet til cirka 56.000 MWh årligt Reference

Kort 3.2 Vindressourcerne

Energiindhold i vinden
i 100 meters højde
kWh/m2/år

N

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

Reference /1/
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Foto 3.3 Binding af fundament til Vestas V112 ved Bækmarksbro Sydvest/Fjordsidevej.

/5/. Vindmølleparkens elproduktion vil dermed kunne
dække godt 16.240 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys på 3.448 kWh. Reference /4/
De fem vindmøller ved Kikkenborg vil i deres tekniske levetid på 20 år producere 1.119.000 MWh. De eksisterende fem vindmøller producerer årligt cirka 5.100
MWh ifølge vindmøllestatistikken Reference /6/, hvilket er relativt lavt i Lemvig kommune. Det skyldes, at
den omgivende bevoksning giver en del læ for de relativt små vindmøller. Deres produktion svarer til elforbruget i knap 1.500 husstande.
I restlevetiden på seks år vil de fem vindmøller producere 30.600 MWh.

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen
Nedtagning af eksisterende vindmøller
Før de nye vindmøller kan idriftsættes, skal de eksisterende fem 600 kW vindmøller nedtages. Vindmøllerne vil blive nedtaget med henblik på genanvendelse på
en anden lokalitet.
Vindmøllen vil blive adskilt og de enkelte dele borttransporteret på lastvognstog. Fundamenterne vil blive
knust. Betondele vil blive knust og armering vil blive
separeret, og begge dele vil blive bortskaffet til genanvendelse i henhold til affaldsregulativerne. Fjernelsen
af henholdsvis vinger, møllehat og tårn vurderes ikke
at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Ved fjernelsen vil der
blive anvendt samme typer kraner, køretøjer og materiel, som bliver benyttet i forbindelse med opstillingen.
Stabilt vejmateriale bliver genanvendt i de nye veje
og arbejdsarealer.
Arealerne ved de eksisterende møller bliver reetableret som landbrugsjord. Fundamenterne fjernes i det
omfang, som Lemvig Kommune har beskrevet det i lokalplanen. Et pløjelag på minimum 0,3 meter i samme
beskaffenhed og bonitet som det omgivende jordlag afslutter området, der efter et par års drift fremstår som
oprindeligt. Demonteringen skønnes at vare tre – fem
uger, og påvirkningen af miljøet vil have nogenlunde

samme karakter som i anlægsfasen. Demonteringen af
henholdsvis vinger, møllehat og tårn vurderes ikke at
udgøre nogen sikkerhedsrisiko.

Anlægsarbejder
Hele anlægsfasen vil formodentlig strække sig over 12 – 16
uger, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige til
vindmøllerne er stillet op, tilsluttet elnettet og sat i drift.
Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.

Transport- og serviceveje
samt arbejdsarealer
De første tiltag i projektområdet er etablering af de
nødvendige vej- og arbejdsarealer, som er angivet på
kort 3.1. Transport af de store mølledele og vejmateri-

aler foregår via veje, som bliver etableret med indkørsel fra Kikkenborgvej eller Damhusvej. Transportveje, som er midlertidige, bliver fjernet, når alle vindmøllerne er stillet op.
Nye serviceveje bliver etableret i 5,5 meters bredde med stabilt vejmateriale. I alt bliver der anlagt 2.150
meter ny vej.
I anlægsfasen bliver der ved hver mølleplads etableret et arbejdsareal på op til 3.000 m2 til opstilling af
vindmøllerne. Herudover omfatter anlægsarbejderne
etablering af midlertidige arbejdsarealer til arbejdsskure, P-pladser og til kortvarig opbevaring af større
vindmølledele. Midlertidige grusarealer, som ikke bliver anvendt i driftsfasen, bliver brudt op og bortkørt
til genanvendelse.
Etablering af veje og arbejdsarealer indebærer for
hele projektet levering af cirka 10.240 m3 stabilt vejmateriale transporteret på cirka 512 – 1.024 lastbiler.

Foto 3.4 Transport af vinge
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Fundamenter

Nettilslutning

Fundamenterne til de fem vindmøller bliver etableret cirka 1 – 2 måneder før, vindmøllerne bliver stillet op. Til et
enkelt vindmøllefundament bliver der normalt anvendt
cirka 1.200 m3 armeret beton, hvilket omfatter cirka
90 – 125 læs beton og op til 2 – 3 vognlæs med øvrige fundamentsdele. Etablering af de fem vindmøllefundamenter
omfatter levering af materialer transporteret på 545 – 857
lastbiler.

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 elforsyningsselskab udfører og håndterer de deraf følgende
problemstillinger, såsom udpegning af tracé og tinglysning af ledningerne.

Vindmøller
Opstilling af de fem vindmøller ved Kikkenborg omfatter levering af vindmølledele transporteret på cirka
60 lastvogne eller specialtransporter. Opstilling af en
enkelt vindmølle strækker sig normalt over 4 – 5 dage
og indebærer anvendelse af to kraner.

Tilslutning til offentlig vej
I hele driftsfasen foregår tilkørsel til alle vindmøllerne fra Kikkenborgvej eller Damhusvej via serviceveje, som er beskrevet ovenfor. Se kort 3.1.

Støj
Støj i anlægsfasen vil primært stamme fra lastbiltra¿NNHQ$QGHQVW¡MYLOVWDPPHIUDNUDQHURJDUEHMGHU
med etablering af de fem fundamenter. I anlægsfasen
er støjbelastningen fra projektområdet vurderet at være som fra en mellemstor byggeplads.

3.3 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har ansvaret for driften og sikkerheden på anlægget, herunder
at de gældende støjgrænser ikke overskrides.

Foto 3.5 Hejsning af "næsen".
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vindmøllerne. Det daglige tilsyn på vindmøllerne bliver udført via fjernovervågning, og det er vurderet, at
ovenstående aktiviteter i driftsfasen er så få, at de kun
i meget begrænset omfang vil påvirke miljøet.

3.4 Reetablering efter endt drift
Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllen på afviklingstidspunktet forpligtet til at fjerne alle anlæg i
et omfang, som svarer til de krav, som lokalplanen fastsætter. Det er i dag teknisk muligt at genanvende cirka
80 % af vindmøllens dele, og inden for vindmøllernes
påregnede levetid er det formodentlig muligt at genanvende alle materialer i vindmøllerne fuldt ud.
Demontering af vinger, møllehus og mølletårn foregår med samme antal kraner og køretøjer som ved opstilling i anlægsfasen. Fundamenterne bliver fjernet i
det omfang, som Lemvig Kommune har beskrevet det
i lokalplanen. Fundamenterne til vindmøllerne bliver
normalt fjernet ved knusning, hvor beton og armering
bliver adskilt og derefter bortskaffet til genanvendelse
i henhold affaldsregulativet i Lemvig Kommune. Byggematerialer i arbejdsarealer og eventuelt også serviceveje bliver opgravet og genanvendt.
Kabler og øvrige nedgravede installationer afkobles
netforbindelser, opgraves ned til pløjedybde og bortskaffes hos godkendt modtager med genbrug for øje
med mindre elselskabet ønsker at bevare tracéet.
Demonteringen og reetablering vil formodentlig vaUH¿UH±VHNVPnQHGHURJSnYLUNQLQJHQDIPLOM¡HWHU
vurderet at have nogenlunde samme karakter som i anlægsfasen.

Driftsaktiviteter

3.5 Sikkerhedsforhold

Aktiviteterne i driftsperioden omfatter normalt to serviceeftersyn om året ved hver af de fem vindmøller.
Derudover kan det i ekstraordinære tilfælde være nødvendigt at foretage justeringer, målinger og/eller test på

Havari
Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper, som vil blive an-

vendt i projektet ved Kikkenborg. Ifølge en risikovurdering af vindmøller ved motorveje er sandsynligheden for at blive dræbt ved havari af en vindmølle meget lille. For en 120 meter høj vindmølle placeret 100
meter fra motorvejen er risikoen 1 til 500 milliarder pr.
kørt kilometer. Reference /7/.
I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodNHQGHV L KHQKROG WLO (QHUJLVW\UHOVHQV FHUWL¿FHULQJV
og godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse
med gældende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk
og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk
sikkerhed. For vindmøller, der ikke har en endelig godkendelse, vil der være en særlig tidsbegrænset godkendelse, som senere vil blive ændret til en egentlig typegodkendelse.
Der har i 2008 været et par større, spektakulære havarier af vindmøller omkring 600 kW i Danmark, formodentlig på grund af mangelfuld service. Blandt andet var der et havari på en vindmølle ved Halling den
22. februar 2008. Det har medført, at kravene til service på vindmøllerne er blevet skærpet, så befolkningen kan være sikker på, at bremsesystemer og øvrigt
sikkerhedsudstyr bliver holdt i orden. Reference /8/
Generelt er vindmøller meget sikre, og endnu er ingen
mennesker blevet ramt af dele, som er faldet ned fra vindmøller, selvom der er rejst mere end 100.000 vindmøller
i verden. Reference /8/. For de tidligste, små vindmøller
er der set situationer, hvor hele vingen på ti meter er blevet kastet af vindmøllen ved meget høje omdrejningstal
under løbskkørsel og smidt op til 400 meter væk. Nye,
større vindmøller kører væsentlig langsommere rundt,
og derfor vil en hel vinge eller dele af en vinge, som kastes fra en større vindmølle, ikke kunne nå så langt ud.
Der har også været vinger, der er knækket af ved nominelt omdrejningstal, det vil sige normal drift, hvor
møllen har været i drift med generatoren tilsluttet. I
denne situation falder vingen ned på jorden i en afstand
fra tårnet på 0 til 50 meter. Ved skaden på vindmøllen
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
WLODWÀ\YHO QJHUHY NReference /8/
På baggrund af den lille sandsynlighed for havari har
en arbejdsgruppe nedsat af den tidligere regering under transportministeriet konkluderet, at den nuværende viden giver mulighed for at sætte et afstandskrav til
overordnede veje på én gang vindmøllernes totalhøjde. Reference /9/.
Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til
service og med afstanden til naboboliger og offentlige veje for projektet ved Kikkenborg udgør havari ikke nogen væsentlig risiko.

gerne i reference /9/ for afstand til veje og jernbaner på
grund af risikoen for isafkast de samme som for havari, én gang totalhøjden.
Vindmøllerne ved Kikkenborg er placeret mindst 612
meter fra nærmeste nabobolig og godt 540 meter fra
nærmeste overordnede vej, Damhusvej. Afstanden til
GHQVYDJWWUD¿NHUHGH.LNNHQERUJYHMHUFLUNDPHter. Endvidere står vindmøllerne på markarealer, hvor
der kun færdes få mennesker.

Isnedfald

Brand i vindmøller er meget sjældne. Sker det, vil vindP¡OOHUPHGNDELQHLQGG NQLQJDIJODV¿EHUVRPHUDQvendt ved de aktuelle vindmølletyper, kunne brænde,
og store, lette dele vil kunne falde brændende til jorden. Reference /8/

Under særlige meteorologiske forhold kan is sætte sig
på vindmøllens vinger. I sådanne situationer vil der også sætte sig is på vindmøllens meteorologiske instrumenter, vindmåler og vindretningsviser.
Vindmøllen har sikkerhedsfunktioner, som overvåger, at de meteorologiske instrumenter fungerer korrekt eller for eksempel er overisede. Fungerer disse ikke, slår vindmøllens sikkerhedsfunktion til og stopper
vindmøllen.
Det er erfaringen, at vindmøller stopper ved overisning af de meteorologiske instrumenter, før der er afsat is på vindmøllens vinger, som kan give anledning
til risiko under drift.
Når isen på de meteorologiske instrumenter igen er
smeltet, genstarter vindmøllen, og isen på vingerne vil
ryste af og falde til jorden. Isen vil således ikke blive
VO\QJHWXGIUDP¡OOHUQHPHQJDQVNHW\QGHRJVPnÀDger kan til tider opføre sig som papirark i vinden.
Mens vindmøllen er stoppet for overisning, og når
den genstarter, kan der teoretisk være en risiko for at
blive ramt af nedfaldende is, hvis man bevæger sig ind
under møllehuset eller vingerne. Der er ikke i den nyere vindkrafthistorie i Danmark registreret personskade
som følge af nedfaldende is fra vindmøller. Ifølge reference /7/ er den maksimale kastafstand stort set 1,7
gange vindmøllernes totalhøjde. Derfor er anbefalin-

Brand

7UD¿N
,DQO JVIDVHQYLOWUD¿NEHODVWQLQJHQSULP UWIRUHNRPme i form af lastvognskørsel med byggematerialer og
tung specialtransport på blokvogne med dele til fundamenter og vindmøller.
$IKHQV\QWLOWUD¿NVLNNHUKHGHQYLOSROLWLHWEOLYHRULenteret om anlægsarbejdets start og omfang, så de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel
skiltning, kan blive iværksat.
Specialtransport af møllekomponenter og øvrige materialeleverancer til og fra anlægsområdet vil foregå ad
ruter, som bliver afstemt med vejmyndighederne i kommunen, men herudover bliver der formentlig ikke beKRYIRU\GHUOLJHUHWUD¿NIRUDQVWDOWQLQJHU
I driftsfasen bliver den normale til- og frakørsel minimal og bliver dermed vurderet ikke at udgøre nogen
væsentlig sikkerhedsrisiko. Såfremt det er nødvendigt
med ekstraordinær kørsel med blandt andet mobilkraQHUHOOHUEORNYRJQHYLOWUD¿NVLNNHUKHGHQEOLYHYDUHWDget på lignende måde som i anlægsfasen. Reference /9/
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4 Landskabelige forhold
4.1 Indledning
Arbejdsmetode
Dette kapitel indeholder en registrering og en analyse
af det eksisterende landskab omkring projektområdet
og en vurdering af den visuelle påvirkning fra de planlagte vindmøller.
Registreringen er udført på baggrund af kortmateULDOHOLWWHUDWXUVWXGLHURJÀHUHEHVLJWLJHOVHUDIODQGVNDbet omkring vindmølleområdet ved Kikkenborg. Under
besigtigelse er registreret forhold, som ikke fremgår af
kortmaterialet, herunder højder på bebyggelser og bevoksning. Endvidere foretages en grundig afsøgning
af mulige udsigtspunkter i landskabet. Besigtigelserne
ved Kikkenborg er udført september og oktober 2011.
Landskabsanalysen indeholder en tematisk gennemgang af de registrerede elementer i landskabet, - her-

Foto 4.1 Landskabsbillede fra hedesletten tæt på projektområdet.
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under terræn, bevoksning, bebyggelse, tekniske anlæg,
kulturhistoriske elementer og rekreative interesser. Elementerne er beskrevet og analyseret i særskilte afsnit,
hvor analysearbejdet omfatter en vurdering af elementernes karakteristika og på den baggrund, om de enkelte elementer gør landskabet sårbart for en visuel påvirkning fra de planlagte vindmøller.
Landskabsanalysen omfatter desuden en analyse af
de fremtidige forhold, såfremt vindmølleprojektet ved
Kikkenborg bliver realiseret. I den forbindelse er der
foretaget en overordnet synlighedsanalyse, forstået som
en udpegning af de områder eller punkter, hvorfra de
planlagte vindmøller vil være synlige og dermed påvirke oplevelsen af landskabet.
Vurderingen af den visuelle påvirkning fra de planlagte vindmøller er udarbejdet på baggrund af visualiseringer og landskabsanalysen, som er gengivet i rapporten. Visualiseringerne viser, hvordan vindmøllerne vil
se ud i det omgivende landskab. Vurderingerne beskriver
vindmøllernes grad af dominans eller forstyrrelse i forhold til landskabets sårbarhed, som bestemmes af landskabets karaktergivende elementer og landskabets skala.
Påvirkningen af de udpegede fokusområder i kapitel 1 er vurderet i et særskilt og afsluttende afsnit, der
også redegør for værdien af disse områder i forhold til
den generelle oplevelse af landskabet omkring vindmølleområdet.

ke oplevelsen af vindmøllerne. Udstrækningen af zonerne er alene fastsat i forhold til vindmøllernes totalhøjde.
Men udstrækningen af vindmølleparken og antallet af
vindmøller vil også have en betydning for, hvor markante
møllerne virker. Landskabet er inddelt i tre zoner:

Nærzonen 0 – 4,5 kilometer
I nærzonen er vindmøllerne ofte dominerende, enkeltheder i vindmøllens design er tydelige, og vindmøllernes størrelse i forhold til andre elementer i landskabet
fremgår klart. Sigtbarheden har meget lille betydning.

Mellemzonen 4,5 – 10 kilometer
I mellemzonen virker vindmøllerne generelt mindre og
ikke dominerende. Beskueren oplever samspillet med
andre vindmøller og opfatter større forskelle i design.
Møllernes størrelse kan være svær at opfatte, idet afstanden til dem kan være svær at vurdere. Bevoksning
og terræn er afgørende for, om vindmøllerne ses. Sigtbarheden spiller en stor rolle.

Fjernzonen over 10 kilometer
I fjernzonen spiller terræn og sigtbarhed en afgørende
rolle. Vindmøllerne vil på en placering inde i landet,
langt fra kysten, stort set kun blive oplevet fra højdepunkter og udsigtspunkter.
Der er i fjernzonen visualiseret fra højdepunkter og
ÀHUHVWHGHUIUD1LVVXP)MRUGKYRUYLQGP¡OOHUQHVWnU
W\GHOLJHGDGHRSOHYHVSnODQGEDJGHQVWRUHYDQGÀDGH

Afstandszoner

4.2 Eksisterende forhold

For at kunne systematisere analysen af vindmøllernes
påvirkning af landskabet er omgivelserne til projektområdet inddelt i afstandszoner. Vindmøllernes påvirkning
vil have forskellig karakter inden for de enkelte zoner.
Grænserne mellem zonerne vil ikke være så præcis,
som tegnet på kort 4.2, da terræn og bevoksning vil påvir-

Landskabets dannelse og terrænformer
Projektområdet ligger cirka ti meter over havet, godt
tolv kilometer fra kysten og fem kilometer fra Nissum
Fjord på den store hedeslette, Klosterheden. Hedesletten falder jævnt mod kysten fra Klosterhede Plantage

Kort 4.1 Landskabets dannelse

til Nissum Fjord. Cirka tolv kilometer nord for projektområdet starter de kuperede morænebakker ved sidste
istids israndslinje, mens man skal elleve kilometer øst
for projektområdet, før man møder morænebakkerne ved den nord-sydgående israndslinje. Den vældige
Skovbjerg Bakkeø fra næstsidste istid rejser sig omtrent
¿UHNLORPHWHUV\GIRUSURMHNWRPUnGHWSnGHQDQGHPVLde af Storåen. Se kort 4.1.
3nKHGHVOHWWHQ¿QGHVHQNHOWHPLQGUHLQGODQGVNOLWWHU
vest og nord for projektområdet. Enkelte mindre bakkeøer bryder hedesletten og giver bakkeformationer,
hvorfra man kan skue milevidt ud over sletten mod morænebakkerne mod nord og øst. Nærmest ligger Møborg Bakkeø, hvor der fra det 45 meter høje udsigtspunkt, Bavnehøj, øst for Møborg Kirke er vid udsigt.
Dog skærmer bevoksning omkring kirken og på bakketoppen for udsigten til vindmøllerne ved Kikkenborg.
'HWÀDGHODYWOLJJHQGHODQGHUSU JHWDIYDQGOLGHQde marker, mindre moser og heder samt nærmere kysten våde områder med rørbevoksning. Knap 500 meter nordvest for projektområdet ligger de fem små fredede Amstrupsøer omgivet af mindre heder.
Syd og øst for projektområdet løber Damhus Å, som
via rørengene har sit udløb i Nissum Fjord.
Syd for Vemb, cirka 3,5 kilometer sydøst for projektområdet, løber Storåen i en markant ådal fra Holstebro ud i Nissum Fjord og danner grænsen til Skovbjerg Bakkeø. Reference /2/

Konklusion
Generelt er det primært oplevelsen af den store hedeslette, som kan blive påvirket af det planlagte vindmølleprojekt ved Kikkenborg. Projektområdet ligger langt
fra morænebakkerne fra sidste istid og fra de markante
overgange mellem hedesletten og bakkerne langs isens
hovedopholdslinje.

Reference /1/
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Bevoksning
I projektområdet og i omtrent 3 – 4 kilometers omkreds
er der tæt bevokset med nyere plantage og gamle levenGHKHJQ2PUnGHWGHUKDUY UHWSU JHWDIVDQGÀXJW
og tørvegravning, blev under 2. Verdenskrig opkøbt
af Carlsbergfondet, tilplantet og siden solgt til private.
Langt mod vest og nord ved Nissum Fjord og Indfjorden skifter landskabet karakter til at være mere
åbent. Nordøst for projektområdet er landskabet bakket og mindre lukket omkring Møborg Bakkeø. Omkring Storåen syd og sydøst for projektområdet åbner
landskabet sig nogle steder lidt op.
Vindmølleprojektet placeres tæt på fredskov og alle vindmøllerne står inden for skovbyggelinjen. Skovbrynet opleves primært fra Damhusvej nord for projektområdet. Det er vurderet, at der ikke umiddelbart
er anledning til visuelle betænkeligheder. Ved hjælp af

visualiseringer er oplevelsen af skovbrynet vurderet til
sidst i dette kapitel.

Tekniske anlæg

Bebyggelse

Projektområdet ligger vest for rute 28, Damhusvej, med
cirka 570 meter til nærmeste vindmølle. Øvrige veje i
nærområdet er mindre kommuneveje og private veje.
Cirka 500 meter øst for rute 28 passerer jernbanen sydfra gennem Vemb mod Lemvig.
Cirka 400 meter øst for den nordligste vindmølle i
projektområdet passerer en 60 kV-luftledning fra Vemb
til 60-kV stationen ved Søhusvej 3,6 kilometer mod
nord i Åbjerg Skov.

Bebyggelsen omkring projektområdet er sparsom og
spredt med huse og gårde langs Damhusvej og i tilknytning til Damhus Å. Mod vest i området omkring Skalstrup ligger bebyggelserne spredt i en lineær struktur
med mindre samlinger af huse i Skalstrup og Gråkær.
Godt to kilometer syd for projektområdet mellem
Storåen og Damhus Å ligger stationsbyen Vemb. 2,2
kilometer nordøst for projektområdet ligger den lille landsby Møborg og 3,7 kilometer mod nord er stationsbyen Bækmarksbro ved Flynder Å. I større afstand, cirka seks kilometer mod øst, ligger landsbyen
Bur med trinbræt.

Infrastruktur

Eksisterende vindmøller
Inden for en afstand af 4,5 kilometer fra projektområdet er der registreret 22 eksisterende vindmøller inklusive fem eksisterende møller ved Kikkenborg, som vil
blive nedtaget ved realisering af projektet. Samtlige 17
vindmøller i nærzonen står inden for 28 gange totalhøjden fra de nye vindmøller. For vindmøller af den
pågældende størrelse svarer det til 4.200 meter. Se tabel 4.1 og kort 4.2.
De fem eksisterende vindmøller er med til at give landskabet et præg af vindmøller. På grund af de omgivende skove og mange hegn ses de dog ikke ofte. Kun fra
bakkerne syd for Møborg og over vandet fra vest og

Tabel 4.1 Eksisterende vindmøller i nærzonen

Foto 4.2 Skovbryn set fra Damhusvej nord for projektområdet. På billedet er de fem planlagte vindmøller ved Kikkenborg visualiseret. De eksisterende vindmøller er fjernet fra billedets yderste venstre side.
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Nr. og Antal Afstand Lokalitet
Retning

Effekt

Totalhøjde

1 NV

Bækmarksbro
Sydvest

3,1 MW

140 meter

3

2,1 km

2 V

3

3 km

Skalstrup Nord

3,6 MW 150 meter

3 V

3

4 km

Nees Hede

3,0 MW 125 meter

4 SV

5

1,5 km

Skalstrup Øst

600 kW

67 meter

5 SV

3

3 km

Gråkær

750 kW

72 meter

6 Ø

5

0,3 km

Kikkenborg *

600 kW

67,5 meter

* Nedtages ved realisering af projektet.

sydsiden af Nissum Fjord opleves vindmøllerne i samspil med andre vindmøller.
Afstanden mellem de planlagte vindmøller ved Kikkenborg og de eksisterende vindmøller i nærzonen (nr.
1 til 5) er mindre end 28 gange totalhøjden, og i henhold til vindmøllecirkulæret er det undersøgt og vurderet, om det samlede udtryk er landskabeligt betænkeligt. I afsnit 4.4 er det blandt andet vurderet, om de
planlagte vindmøller fremstår som et særskilt anlæg i
de områder og standpunkter, hvor man i samme synsfelt kan se eksisterende vindmølleanlæg.
I mellem- og fjernzonen, 4,5-13 km borte, står i dag
59 vindmøller fordelt på 12 grupper, der visuelt kan
spille sammen med de nye vindmøller, se tabel 4.2 og
kort 4.2. Hvor vindmøllerne ved Kikkenborg vil blive oplevet i sammenhæng med de eksisterende vindmøller i mellem og fjernzonen, vil det samlede udtryk

Kort 4.2 Eksisterende forhold, vindmøller og afstandszoner samt kirker og kirkeomgivelser i nærzonen

18

17

16

15
12
13

Antal Afstand Lokalitet

Effekt

Totalhøjde

3,6 MW

149,9 meter

10

3

7 km

Ulfborg

8 Ø

15

5 km

Bur
600 kW
Vindmøllepark

72 meter

9 S

2

6 km

Kyttrup

600 kW

69 meter

10 V

5

6,5 km

Nørager
Hede

500 kW

60 meter

11 NV

3

9 km

Nees Hede

500 kW

60 meter

12 NV

2

10 km

Bøvlingbjerg

600 kW

61,5 meter

13 NV

3

5,5 km

Brandborg

600 kW

61,5 meter

Kirke og kirkebyggelinje

14 N

3

8 km

Ilkær

600 kW

61,5 meter

Kirkeomgivelser

15 N

3

6,5 km

Folbæk

750 kW

67 meter

Projektområde

16 NV

5

12,7 km

Høvsøre

2 – 6 MW 165 meter

17 NV

12

11,6 km

Volder Mark** 600 kW

61,5 meter

18 NV

3

10,3 km

Fåre

133,5 meter

** Forventes udskiftet med op til seks vindmøller med
totalhøjde på op til knap 150 meter.

3

8
2
6

7 S

3,6 MW

1

11

Tabel 4.2 Eksisterende vindmøller i
mellem- og fjernzonen
Nr. og
retning

14

4
5

Afstandszoner, 4,5 og 10 km

9

Planlagte vindmøller
Vindmøller 0,1 - 1 MW
Vindmøller over 1 MW

7

Mål: 1:100.000
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endvidere blive vurderet i afsnit 4.4. Det drejer sig specielt om vindmøllerne ved Ulfborg og Nørager Hede.
De eksisterende vindmøller vil blive oplevet sammen
PHGGHQ\HYLQGP¡OOHUIUDÀHUHYLQNOHU3nW WKROGYLO
de mange levende hegn i nærområdet ofte skærme for
lange udsyn, men der må formodes at være enkelte steder tæt på projektområdet, hvor de eksisterende store
vindmøller ved Nees Hede, Skalstrup og Bækmarksbro
kan opleves sammen med de planlagte vindmøller ved
Kikkenborg. Fra Nørhede Havn i sydvest og Thorsminde i vest kan de planlagte vindmøller ved Kikkenborg
RSOHYHVRYHUYDQGÀDGHQVDPPHQPHGGHVWRUHYLQGmøller ved Nees og Bækmarksbro. Endvidere vil man
fra bakkerne og de åbne ådalslandskaber omkring Møborg og Bækmarksbro samt syd for Ulfborg Kirkeby
opleve de mange vindmøller sammen.
Ved en eventuel fremtidig udskiftning af vindmøllegruppen øst for Skalstrup vil der formentlig også være visuelt samspil.
Samspillet mellem de eksisterende og nye vindmøller er vist på mange visualiseringer og vurderet i afsnit
4.5. Det er særligt samspillet med de knap 150 meter
høje vindmøller ved Nees Hede og Bækmarksbro sydvest og de mindre vindmøller øst for Skalstrup, der vil
blive vurderet.

borg er knap 70 meter høje og vil fra mange synsvinkler være skjult bag bevoksningen i nærområdet. I modsætningen til de fem vindmøller i projektforslaget står
de fem eksisterende vindmøller i en lidt rodet og uklar
opstilling, som ikke forholder sig til landskabets linjer.

Kulturhistoriske elementer
Blandt de væsentligste kulturelementer er, foruden kirkerne i Møborg, Vemb og Gørding, herregården Nørre Vosborg, 4,2 kilometer syd for vindmølleprojektet.
Nørre Vosborg
Herregården Nørre Vosborg er de senere år blevet gennemrestaureret og anvendes til afholdelse af kurser,
konferencer og fester samt litterære og musikalske arrangementer.
Nørre Vosborg kan på sin nuværende placering dateUHVKHOWWLOEDJHWLOWDOOHWRJDUNLWHNWXUHQYLVHU¿re århundreders stilarter. I tilknytning til herregården
ligger den smukke 150 år gamle teglbro Slyk Bro, som

fører Skalstrupvej over Damhus Å. Broen blev fredet i
foråret 2011 og ligger knap to kilometer sydsydvest for
vindmølleområdet.
Det er vurderet i afsnit 4.4, om der er udsyn mod
vindmølleprojektet fra væsentlige kulturmiljøer i nærområdet.

Kirker
I projektområdets nærzone, inden for en afstand af 4,5
NLORPHWHU¿QGHVWUHPLGGHODOGHUNLUNHU0¡ERUJ.LUNH
Vemb Kirke og Nørre Gørding Kirke. Længere væk er
UHJLVWUHUHWÀHUHDQGUHNLUNHUGHULEODQGW%¡YOLQJ.LUNH
og Nees Kirke. Det er undersøgt, om den landskabelige
oplevelse af kirkerne i nærzonen forstyrres i væsentlig
grad af vindmølleprojektet ved Kikkenborg.
Møborg Kirke
Møborg Kirke ligger i Møborg Sogn 2,5 kilometer nordøst for vindmølleområdet på Møborg Bakkeø, der rejser
sig på den store hedeslette. Kirken, der er fra 1100-tallet, består af romansk kor og skib med sengotisk tårn

Planlagte vindmøller
Lemvig Kommune planlægger at opstille op til seks
vindmøller med en totalhøjde på op til knap 150 meter ved Volder Mark, hvor der i dag står tolv vindmøller. Opstilling af de seks vindmøller indebærer en udskiftning af de tolv eksisterende vindmøller.

0-alternativ
Ved en bevarelse af de eksisterende forhold forudsættes
det, at de fem vindmøller ved Kikkenborg ikke udskiftes med nye store vindmøller. Påvirkningen af de landskabelige forhold vil derfor være som hidtil: Området er
præget af mange vindmøller, særligt i nordvestlig og østlig retning. De fem ekisterende vindmøller ved Kikken34

Foto 4.3 De fem eksisterende vindmøller ved Kikkenborg
set fra den højtliggende Holmgårdvej nord for Møborg.

Foto 4.4 Møborg Kirke. Kirken ligger på den skrånende
YHVWYHQGWHÀDGH%HE\JJHOVHL0¡ERUJWHUU QRJEHYRNVning skærmer for udsyn mod vindmølleområdet.

mod vest og våbenhus fra 1800-tallet mod nord. Tårnet er hvidkalket og blytækt.
Kirken ligger i den lille landsby Møborg på det skrånende terræn op mod højdepunktet Bavnehøj, der er
45 meter højt. Kirken opleves ikke markant fra omgivelserne.
Fra Bavnehøj er der udsigt næsten hele horisonten
rundt, men bevoksning på bakketoppen vanskeliggør
udsyn mod vindmøllerne ved Kikkenborg. Heller ikke
fra kirken eller kirkegården er der nævneværdigt udsyn
til vindmøllerne ved Kikkenborg. Derfor er der i stedet visualiseret fra et standpunkt lidt længere nede ad
Holmgårdvej, se visualisering nummer 3. Det vurderes,
at de planlagte vindmøller ikke vil ændre oplevelsen af
udsigten fra Møborg Kirke og Bavnehøj.

Kort 4.3 Arkæologiske fund og fredede
områder, hegn og diger.

Fortidsminder
I projektområdet ved Kikkenborg er der registreret enkelte gravhøje, både fredede og overpløjede. Ganske tæt
på den midterste vindmølle er der registreret en sådan
RYHUSO¡MHWJUDYK¡M'HUNDQPXOLJYLV¿QGHVOLJQHQGH
ikke registrerede gravhøje i området. Syd for projektområdet er registreret et kulturarvsareal for Gørding
+HGH+HU¿QGHVQRJOHDIODQGHWVEHGVWEHYDUHGHPDUNsystemer fra jernalderen. Der er ingen beskyttede diger tæt på projektområdet. Reference /4/
På baggrund af en forespørgsel har Holstebro Museum vurderet, at der er sandsynlighed for, at man kan
støde på fortidsminder, som ikke tidligere er registreret i forbindelse med jordarbejde til det planlagte projekt. Museet anbefaler derfor en arkæologisk forundersøgelse af anlægsområderne. Reference /5/

Vemb Kirke
Vemb Kirke ligger i Vemb Sogn omtrent 3,3 kilometer
sydsydøst for vindmølleområdet ved Kikkenborg. Den
lille kirke har blytækt kor og skib, som er opført af rå
kampesten med tilhuggede hjørnekvadre. Omkring kirken er der en del bevoksning, som sammen med nærområdets mange levende hegn reducerer udsynet mod
de planlagte vindmøller ved Kikkenborg. Der er derfor ikke visualiseret fra Vemb Kirke, i stedet kan det
i afsnit 4.4 vurderes, hvordan oplevelsen er fra Burvej
længere mod øst, se visualisering nummer 8, og fra et
standpunkt nord for Vemb, se visualisering nummer 1.
Nørre Gørding Kirke
Nørre Gørding Kirke ligger i Gørding Sogn og har blytækt kor og skib, som er opført af granitkvadre på skråkantsokkel samt senere våbenhus mod syd. Den lille kirNHPHGWLOK¡UHQGHNLUNHJnUGOLJJHUODYWLGHWÀDGHODQGskab ved Nissum Fjord mellem Damhus Å og Storåen. Kirken ligger langt fra vindmøllerne i udkanten af
nærzonen, og på grund af beliggenheden i det lavtliggende landskab fremstår kirken ikke markant. Landskabet er præget af mange levende hegn, som begrænser udsynet i alle retninger, når man bevæger sig rundt
i nærområdet. Kirken er endvidere omgivet af tæt høj
bevoksning, som minimerer udsynet mod vindmølle-

området ved Kikkenborg. Der er derfor ikke visualiseret fra Nørre Gørding Kirke eller fra kirkens nærmeste
omgivelser. Nærmeste fotostandpunkt er ved Gråkær,
visualisering nummer 2. Reference /3/

Rekreative interesser

Planlagt vindmølle
Beskyttede sten- og jorddiger
Fredet område
Fredet fortidsminde
Mål:

1:25.000

De rekreative interesser i nærzonen knytter sig primært til landskabet og naturen. Storåen, som løber syd
IRU9HPELXGNDQWHQDIQ U]RQHQE\GHUSnO\VW¿VNHri og kanoudlejning. Møborg Bakkeø nordøst for projektområdet rejser sig 35 meter over hedeslettens niveau og giver mulighed for udsyn vidt omkring. Amstrupsøerne er betegnelsen for fem små fredede søer,
der ligger i nåletræsbevoksning knap 500 meter vest
for projektområdet.
Af andre attraktioner kan nævnes Skærum Mølle
syd for Vemb, som kan datereres tilbage til middelalderen. I dag huser de smukke bygninger et Folkeuniversitetscenter.
Herregården Nørre Vosborg ligger i den sydligste udkant af nærzonen og rummer hotel-, restaurant- og kur35

Klosterhede Plantage

susfaciliteter og omtrent en kilometer syd for den sydligste planlagte vindmølle ligger den lille private oplevelsespark Flamingo Park.
Lemvig - Thyborøn Turistinformation byder velkommen til Bakkers og Bølgers Land, en betegnelse, der må
siges at referere primært til det dramatiske landskab i
de nordlige og vestlige dele af kommunen med morænebakker og kyst- og fjordlandskaber.

Kort 4.4 Terræn og synlighed

0 - 20 meter
20 - 40 meter
40 - 60 meter

Fåre

Bøvlingbjerg

Bøvling Klit

Konklusion
Med fotopunkter i forbindelse med ovennævnte områder og ruter er det undersøgt og vurderet i afsnit 4.4,
om de planlagte vindmøller ved Kikkenborg visuelt vil
påvirke de rekreative interesser i området.

0HWHURYHUKDYHWVRYHUÀDGH

Bækmarksbro

Bøvling Fjord
Indfjorden

a

Landskabets karakter
Møborg

Landskabet mellem Nissum Fjord i vest og Møborg i
øst har en lukket karakter, hvor mange levende læhegn
RJÀHUHPLQGUHSODQWDJHURSGHOHUGHWÀDGHODQGVNDEL
mindre landskabsrum og skærmer for udsyn. De manJHSDUDOOHOOHKHJQRJUHWWHYHMVWU NQLQJHUJLYHUÀHUH
steder det lukkede landskab en lineær struktur. Cirka seks kilometer mod nordvest åbner landskabet sig
omkring Indfjorden, ligesom det gør mod nordøst på
den anden side af Møborg Bakkeø og mod sydvest ved
Nissum Fjord.
Det tætbevoksede hedeslettelandskab opleves ensartet og med en stor skala. Tæt på projektområdet er
bevoksningen mindre, og helt lokalt er det vurderet, at
landskabet har en mindre skala, som de store vindmøller vil bryde. Det vil især blive oplevet på kort afstand,
inden for den nærmeste kilometer.
Det lukkede landskab tæt omkring projektområdet er
RYHUYHMHQGHÀDGW0DQNDQGHUIRUNXQRYHUVNXHHQNRUW
strækning ad gangen, da terrænet ikke løfter sig op, og
udsynet i øvrigt skærmes af bevoksning. Man oplever
derfor sjældent alle de nærtliggende vindmøllegrupper
på én gang, men som regel enkelte grupper ad gangen.
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Nees

Thorsminde

a
Bur
Nissum
Fjord

Vemb

a

Snitlinje
Afstandszoner 4,5 og 10 km
Ny vindmølle

Nørhede

Jernbane
Veje
Skov
By
Kommunegrænse
Ulfborg Kirkeby

På kort 4.4 er de områder, hvor vindmøllerne sandsynligvis ikke vil blive set, markeret med et hvidt slør.

0 km

Ulfborg

1

2

3

Det mere åbne landskab mod nordøst er karakteriseret af bløde, lave bakker og åløb. Fra højdepunkter
og ådale med fri udsigt i retning mod projektområdet
vil vindmøllerne kunne opleves i baggrunden, men de
vil være markante ligesom de eksisterende vindmøller
ved Nees Hede og Skalstrup Nord.
På større afstande mod vest og nordvest er skalaen
JHQHUHOWVWRU3nGHVWRUHnEQHÀDGHUVWnUGHVWRUHYLQGmøller godt og opleves i harmoni med landskabets proportioner.

Landskabets sårbarhed
Landskabets sårbarhed afhænger af landskabets skala
og mængden af synlige historiske, geologiske og naturmæssigt værdifulde elementer.
På baggrund af registreringen og landskabsanalysen
er det vurderet, at landskabet er robust over for store
vindmøller. Der er kun fundet enkelte sårbare steder,
primært i nærzonen og specielt på Møborg Bakkeø, hvor
terrænet giver mulighed for udsyn mod vindmøllerne.

4.3 Fremtidige forhold

ligesom man fra Bøvling Klit vil se vindmøllerne øst
for Nissum Fjord.

Synlighed af vindmølleprojektet

Samspil med andre vindmøller

På baggrund af kortanalyser og besigtigelse af området
ved Kikkenborg er det vurderet, at de planlagte vindP¡OOHUYLOY UHV\QOLJHIUDGHÀHVWHnEQHRPUnGHULQ Uzonen. Dette gælder blandt andet områderne fra sydøst for Skalstrup til Slyk, ved Møborg Bakkeø og visse strækninger på Damhusvej. I nærzonen er synligheden dog mange steder stærkt begrænset af bevoksning.
I mellemzonen er det vurderet, at den eksisterende
EHYRNVQLQJLGHWÀDGHWHUU QGHÀHVWHVWHGHUYLOKLQdre udsyn til de planlagte vindmøller ved Kikkenborg.
Fra højdepunkter i mellemzonen er det vurderet, at dele af vindmølleanlægget kan ses over den eksisterende
bevoksning Desuden vil vindmøllerne blive set sammen med de eksisterende vindmøller sydøst for Nees
fra kysten langs Nissum Fjord.
I fjernzonen er der registreret enkelte højdepunkter,
hvorfra man kan se langt i retning mod Kikkenborg,

Ifølge vindmøllecirkulæret skal det visuelle samspil
med eksisterende og planlagte vindmøller, der står inden for en afstand af 28 gange totalhøjden fra projektRPUnGHWYXUGHUHV6nIUHPWGHU¿QGHVHOOHUSODQO JJHV
vindmøller inden for denne afstand, skal det samlede
udtryk fra vindmøllerne være ubetænkeligt.
Inden for en afstand af 28 gange totalhøjden, som
ved vindmøller på knap 150 meter svarer til 4,2 kilometer, står der 17 vindmøller fordelt på fem grupper,
som omtalt tidligere, se tabel 4.1. Ni af vindmøllerne
er nye 125 – 150 meter høje vindmøller, som er blivende, mens tre vindmøller ved Gråkær mod sydvest formentlig ikke kan udskiftes. Ifølge Lemvig Kommunes
kommuneplan kan fem vindmøller ved Skalstrup Øst
udskiftes til tre større vindmøller, men der foreligger
ingen aktuelle planer om dette.

Figur 4.1 Landskabssnit 1:20.000
Møborg Kirke

jernbanen

Rute 28/Damhusvej

vindmøller med totalhøjde knap 150 meter

150 m

100 m
Møborg Bakkeø
50 m
40 m
30 m
20 m
10 m
0m

Møborg

0 km

0,5 km

1 km

1,5 km

2 km

2,5 km

3 km

3,5 km

4 km

5 km

Figur 4.1 Landskabssnit a-a fra Møborg Bakkeø i nordøst til Kikkenborgskovene i sydvest, set mod sydøst. Højder er skaleret 5 gange for at synliggøre terrænforskelle. Snittet viVHUKYRUGDQ0¡ERUJ%DNNH¡UHMVHUVLJSnGHQÀDGHKHGHVOHWWH0¡ERUJOLJJHUSnEDNNH¡HQVYHVWYHQGWHÀDGH%HYRNVQLQJVN UPHUPDQJHVWHGHUIRUXGV\QWLOYLQGP¡OOHUQH
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Det samlede visuelle udtryk fra både planlagte og eksisterende vindmølleområder skal være ubetænkeligt. I
Lemvig Kommune har man valgt at opstille vindmøllerne tæt på den skovbevoksede hedeslette sydøst for
Nees for at kunne friholde de sårbare morænebakker
nord for isens hovedopholdslinje. Disse overvejelser vil
indgå i analysen af den samlede påvirkning. Forholdet
HUXQGHUV¡JWPHGÀHUHYLVXDOLVHULQJHURJV UVNLOWYXUderet i afsnit 4.4.

Vindmølleanlæggets design
Vindmøllernes design svarer til øvrige moderne vindmøller med en 3-vinget rotor på et rørtårn. Vindmøllen er med gear og ligner dermed de traditionelle vindmøller. Vindmøllen vil have en lys grå farve, der reducerer synligheden mod himlen. På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning. Lyset vil være rødt og lyse konstant med en intensitet på mindst ti candela. Ti
candela svarer til lyset fra en 9 W glødepære. På møllehuset vil fabrikantens logo være påført.
Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er 1:1,19,
som i dette landskab ved Kikkenborg er acceptabelt,
LGHW URWRUHQ GH ÀHVWH VWHGHU NDQ VHV RYHU EHYRNVQLQgen i området.
Rotorens hastighed vil være ca. 7 – 16 omdrejninger
pr. minut afhængig af vindstyrken.

Opstillingsmønster
De fem vindmøller opstilles på en ret linje med cirka
lige stor indbyrdes afstand, omtrent 375 meter. Navhøjderne vil følge terrænet og falde jævnt med knap en
meter fra nord mod syd. Vindmøllerne vil blive oplevet
som stående på en lige linje i samme højde.

skab. Visualiseringerne er udarbejdet på fotos af de ekVLVWHUHQGHIRUKROGVRPHURSWDJHWIUDÀHUHIRUVNHOOLJH
fotostandpunkter i nær-, mellem- og fjernzonen.
I projektforslaget beskrives en vindmølle på 94 meter i navhøjde og 112 meter i rotordiameter. En variant
af hovedforslaget er en vindmølle med en lidt større
rotor, nemlig 121 meter i rotordiameter og 89 meter i
navhøjde. Da sidstnævnte vurderes at have størst visuel påvirkning på landskabet er denne visualiseret. Enkelte steder er vist varianten på 94 meter i navhøjde og
112 meter i rotordiameter.

Landskabet
2 Kystnært ved Nissum Fjord, Gråkær.
 0¡ERUJ%DNNH¡3nGHQVYDJWVNUnQHQGHÀDGHPRG
sydvest er der udsyn mod vindmølleområdet.
4 Holmgårdvej, på bakkeøen nordøst for Møborg.
5 Grønsmøllevej, nordvest for vindmøllerne ved
% NPDUNVEUR6\GYHVWLGHWÀDGHOXNNHGHODQGVNDE

Valg af fotostandpunkter

Øvrige vindmøller
Fra standpunkt 1 vil samspillet med vindmøllerne ved
Bækmarksbro Sydvest kunne vurderes. Fra standpunkt
3 vil samspillet med vindmøllerne ved Nees Hede, Skalstrup Nord og Skalstrup Øst kunne vurderes.

Overordnet er fotopunkterne til visualiseringerne i dette kapitel udvalgt, så de illustrerer, hvordan vindmøllerne vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvor
mange mennesker normalt har deres daglige færdsel.
Fotostandpunkterne er ligeledes udvalgt med henblik
på at vise, hvordan de planlagte vindmøller visuelt
vil påvirke markante og væsentlige landskabselementer som eksempelvis kirker og særlige naturområder.
Derudover er der valgt fotostandpunkter, hvor visualiseringen kan vise det samlede udtryk fra eksisterende
og planlagte vindmøller.
De udvalgte fotostandpunkter er markeret på kort
4.3. Af kortet fremgår også punkter, hvor den forudgående analyse har givet en formodning om, at vindmøllerne ved Kikkenborg vil være synlige, men der er
ikke foretage visualisering fra punket. Det kan enten
skyldes, at efterfølgende besigtigelse, fotografering og
visualisering har vist, at vindmøllerne sandsynligvis
ikke er synlige fra de pågældende steder, at det er minimalt, hvad der kan ses, eller at punktet er repræsenteret af en anden visualisering.

Visualiseringer

Nærzone, 0 – 4,5 km

For at vurdere den visuelle påvirkning fra de planlagte
vindmøller er de visualiseret fra det omgivende land-

1
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Byer og bebyggelse
Vembs nordlige udkant. Der er ikke fundet egnede
fotostandpunkter i Vemb.

Veje og tra¿k
6 Damhusvej nord for projektområdet. Mange mennesker færdes dagligt på Rute 28/Damhusvej mellem Lemvig og Ringkøbing.

Mellemzone, 4,5 – 10 km
Byer og bebyggelse
7

Ulfborg ved jernbanebroen. Der er ikke fundet egnede fotopunkter i Ulfborg, men fra broen er der
udsyn mod vindmølleområdet.
8 Burvej. Mange mennesker færdes dagligt på Burvej mellem Vemb og Bur/Holstebro.
9 Burs nordlige udkant. Der er ikke fundet egnede
IRWRSXQNWHUL%XU2PUnGHWHUPHJHWÀDGWRJOXNket af bevoksning.
10 Sydvest for Fåre. Fotopunktet repræsenterer Fåre,
Bækmarksbro og jernbaneforbindelsen til Bækmarksbro og Vemb, hvorfra der ikke er fundet egnede fotopunkter.
Landskab og rekreative områder
11 Fra den lille Nørhede Havn er der over vandet udsigt til de mange vindmøller på den anden side af
Nissum Fjord.
12 Ulfborg Kirkeby ligger syd for projektområdet,
hvor terrænet begynder at stige op mod Skovbjerg
Bakkeø.

Kort 4.5 Eksisterende forhold, fotostandpunkter og afstandszoner 4,5 og 10 kilometer

13 Fra området ved Lindtorp Mose og Lindtorp MoGHOÀ\YHNOXE Sn KHGHVOHWWHQ HU GHU RYHU GHW ÀDGH
landskab udsyn mod vindmølleprojektet.
Veje og tra¿k
14 Bevoksningen langs Vilhelmsborgvej, der forbinder Holstebro og Lemvig via Klosterhede Plantage, åbner få steder op for udsyn mod sydvest.
15 Fra Ringkøbingvej ved Råkærvej 17 er der udsyn
hen over Bækmarksbro mod vindmølleområdet.
16 Bækmarksbrovej betjener området vest for rute 28.
Ved Brandborg er der udsyn over dyrkede marker
og levende hegn i retning mod vindmølleområdet.
Øvrige vindmøller:
Samspillet med vindmøllerne ved Bækmarksbro Sydvest kan vurderes fra alle standpunkter i mellemzonen,
på nær standpunkt 9.
Ved standpunkterne 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 16 vil også
samspillet med vindmøllerne ved Skalstrup Nord kunne vurderes, fra standpunkterne 8, 12 og 13 derudover
også vindmøllerne ved Nees Hede.
Ved standpunkt 13 vil samspillet med vindmøllerne
i Bur Vindmøllepark også kunne vurderes.
Fra alle standpunkter i fjernzonen vil samspillet med
vindmøllerne ved Nees Hede, Skalstrup Nord, Bækmarksbro Sydvest og adskillige mindre vindmøller i
området kunne vurderes.

Fjernzone, over 10 kilometer
Byer og bebyggelse
17 Staby
18 Fjaltring
19 Thorsminde

Projektområde
Vindmøller 0,1 - 1 MW
Vindmøller over 1 MW

Landskabet
20 Bøvling Klit

Planlagte MW-vindmøller

9

Fotostandpunkt og nummer
Fotostandpunkt, udgået

0 km

1

2

3

0 km

Afstandszone 4,5 og 10 km
1
2
3
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Metode for visualisering
'HDQYHQGWHIRWRJUD¿HUWLOYLVXDOLVHULQJHUQHHURSWDJHWPHGGLJLWDOW[PPNDPHUDPHGQRUPDORSWLN
på 50 mm brændvidde, dog kan der være enkelte undtagelser. Undtagelserne er foretaget, hvor det har været hensigtsmæssigt i forhold til billedets præsentation af motivet.
Fotostandpunkterne er fastlagt ved måling af GPSNRRUGLQDWHU)RWRJUD¿HUQHHUWDJHWLVHSWHPEHURJRNtober 2011.
Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro
2.7, hvor hver enkelt visualisering er kontrolleret ud fra
kendte elementer i landskabet. Det drejer sig især om
vindmøller, bygninger og højspændingsmaster. Hvor
de eksisterende møller er svære at se på grund af vejrforholdene eller afstanden, er de genoptegnet. Det kan
de også være for at gengive en rotorstilling, der illustrerer ‘mest markante tilfælde’ for både de eksisterende og de nye møller.
Endvidere vil møllerne ofte være gengivet overdrevent tydelige på visualiseringerne sammenlignet med
et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne vurdere
møllernes indvirkning på landskabet i situationer med
usædvanlig god sigtbarhed.

Foto 4.7 Billedserien illustrerer, hvorledes synligheden af
vindmøller skifter med lyset. Motiv fra Thy.
40

Foto 4.7

Ideel betragtningsafstand

Foto 4.5

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 sammenligning af elementerne i landskabet. Billedteksten
vil gøre opmærksom på billeder, der er optaget med en
anden brændvidde, og som derfor har en anden ideel
betragtningsafstand.
Ideel betragtningsafstand skal ikke forveksles med
læserens foretrukne læseafstand.

Foto 4.6

Foto 4.5 og 4.6 De to foto, der er taget fra samme punkt
med henholdsvis 45 mm objektiv, foto 4.5, og 300 mm objektiv, foto 4.6, illustrerer den ideelle betragtningsafstand.
Begge foto er forstørret fra 35 mm til 173 mm på den lange
led. Det svarer til en liniær forstørrelsesgrad på 4,94 gange. Perspektivet er ens i de to foto, hvis øjet indtager samme stilling i forhold til billedet, som objektivet indtog til
motivet ved optagelsen. Så hvis man vil sammenligne forholdene i de to billeder med hinanden, bør foto 4.5 betragtes på en afstand af 22 cm og foto 4.6 på en afstand af 148
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 fra Randers kommune.
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sydvestligste af fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

1

Nærzone - Eksisterende forhold, venstre del af panorama.
Afstand til nærmeste vindmølle ved Kikkenborg er 1,7 kilometer. Fra Damhusvej nord for Vemb opleves slettelandVNDEVRPHQVWRUG\UNHWÀDGHRSGHOWLPLQGUHIHOWHUDIO KHJQ6HW
fra dette standpunkt er det vurderet, at landskabet har en middel-

1
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stor skala. Der er kun mulighed for lange kig, når bevoksningen
tillader det, som for eksempel langs Damhusvej.

¿UHDIIHPN:YLQGP¡OOHUYHG.LNNHQERUJQHGWDJHV

tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

1

Nærzone - Eksisterende forhold, højre del af panorama.
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1

Nærzone. Visualisering af variation 1 med 121 meter rotor,
venstre del af panorama. Visualisering mod nordnordvest,
hvor de lange lineære læhegn opleves som karaktergivende
LGHWÀDGHVOHWWHODQGVNDE$IVWDQGWLOQ UPHVWHSODQODJWHYLQGP¡Ole ved Kikkenborg er 1,5 kilometer. Det er vurderet, at vindmølle-

1
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anlægget er visuelt dominerende fra dette standpunkt, men de fem
vindmøller følger landskabets linjer og står harmonisk i landskabet. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke forstyrrer oplevelsen af
væsentlige elementer i landskabet, og at de fem vindmøller harmonerer med landskabets karakter og skala.

Nærzone. Visualisering af variation 1 med 121 meter rotor, højre del af panorama. Ideel betragtningsafstand 39 cm.

1
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tre østligste 600 kW vindmøller ved Skalstrup Øst

Nærzone - Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste vindmølle ved Skalstrup Øst er cirka 1 kilometer. Fra Gråkær er der udsyn over hedesletten. De store rektangulære
marker er opdelt af lange levende hegn, som mange steder skærmer for udsynet mod vindmølleområdet ved Kikkenborg. Fra det-

2
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fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

te punkt er der dog udsyn til Kikkenborgmøllerne. De tre af fem
vindmøller ved Skalstrup Øst ses tæt på fra dette standpunkt.

2

Nærzone. Visualisering af variation 1 med 121 meter rotor og 89 meter i navhøjde fra Skalstrupvej
ved den lille samlede bebyggelse Gråkær. Afstand til
nærmeste planlagte vindmølle ved Kikkenborg, den sydligste, er 2,7 kilometer. Vindmøllerne ses delvist bag de tre ek-

2

sisterende vindmøller ved Skalstrup Øst, men den lave omdrejningshastighed vil visuelt adskille de nye vindmøller fra
de eksisterende. Det er vurderet, at vindmølleanlægget fra
dette standpunkt ikke virker visuelt dominerende eller forstyrrende. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
47

tre østligste 600 kW vindmøller ved Skalstrup Øst

Nærzone - Eksisterende forhold. Som forrige side.

2
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fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

2

Nærzone. Visualisering af projektforslaget med 112
meter rotor og navhøjde 94 meter. Vingerne vil både i dette tilfælde og med vindmøllen med 121 meter
i rotordiameter og 89 meter i navhøjde synes forholdsvis
store i forhold til tårnet, da tårnets nederste del står bag

2

bevoksning. Forskellen på de to vindmølletyper er knap
synlig, og det er vurderet at være uden visuel betydning.
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fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

tre 750 kW vindmøller ved Gråkær

fem 600 kW vindmøller ved Skalstrup Øst

sydligste af tre 3,6 MW vindmøller ved Skalstrup Nord

3

Nærzone - Eksisterende forhold, venstre del af panorama.
Møborg Bakkeø sydvest for kirken. Udsigt mod sydvest fra
den nordvestlige side af Møborg Bakkeø. Afstand til nærmeste vindmølle ved Kikkenborg er 2,3 kilometer. Landskabets
skala er stor, og der er vid udsigt over hedesletten og bevoksnin-

3
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gen omkring vindmølleområdet. De eksisterende vindmøller ved
Kikkenborg ses tydeligt over bevoksningen og dominerer sammen
med de mange andre vindmøller udsigten. Tydeligst står vindmøllerne ved Skalstrup Nord og Bækmarksbro Sydvest.

to nordligste af tre 3,6 MW vindmøller ved Skalstrup Nord

tre 3,0 vindmøller ved Nees Hede

Eksisterende forhold - højre del af panorama. Fra
bakken, hvor man står omtrent tyve meter over hedesletten, opleves overgangen mellem bakkeøen og
hedesletten tydeligt, hvor de skrånende åbne marker møder det massive bælte af bevoksning nedenfor. Bevoks-

3

fem 500 kW vindmøller ved Nees Syd

tre 500 kW vindmøller ved Nees Vest

tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

ningsbæltet strækker sig vidt fra syd til nord og lukker fra
denne synsvinkel for et eventuelt udsyn til Nissum Fjord.
Bæltet brydes af de mange vindmøller, der med deres forskellige størrelser og afstande til standpunktet giver dybdeperspektiv.
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3

Nærzone. Visualisering af variation 1 med 121 meter rotor
- venstre del af panorama - mod sydvest fra Møborg Bakkeøs vestlige skråning. Landskabets skala er stor, og der
er vid udsigt over hedesletten og bevoksningen omkring projektområdet. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle ved Kikken-

3
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bortg er 2,2 kilometer. Landskabet er præget af de mange vindmøllegrupper, som alle opleves som sluttede anlæg. Det planlagte vindmølleprojekt ved Kikkenborg vil også fremstå som et samlet anlæg i god afstand til eksisterende vindmøller.

Visualisering af variation 1 med 121 meter rotor højre del af panorama. Det mørke bælte af nåletræer giver en visuel tyngde, som danner en rolig baggrund for de mange vindmøller. Væsentlige landskabsoplevelser forstyrres ikke af de nye vindmøller ved Kikken-

3

borg. Set i forhold til landskabets skala og de omkringliggende vindmøller er det vurderet, at vindmøllernes visuelle dominans med det planlagte projekt er væsentligt forstærket. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.

53

3

Nærzone. Visualisering - venstre del af panorama - af projektforslaget med rotordiameter 112 meter og navhøjde 94
meter. Projektforslaget er visualiseret, for at kunne vurdere den visuelle forskel i landskabet af den generelt visualiserede
mølle med 121 m rotordiameter og projektforslaget med 112 meter

3
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rotordiameter. Forskellen på de to vindmølletyper er knap synlig,
og vurderes at være uden visuel betydning.

Nærzone. Visualisering - højre del af panorama.
Som forrige side.

3
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Møborg Kirke

tre 3,6 MW vindmøller ved Kyttrup

fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

4

Nærzone. Eksisterende forhold. Fra Holmgårdvej nord for
Møborg. Afstand til nærmeste vindmølle ved Kikkenborg er
4,1 kilometer. Fotostandpunktet ligger på Møborg Bakkeø,
og i venstre side af billedet ses den sydlige del af bakkeøen med
Møborg og Møborg kirke, som her fra ses markant på bakketop-

4
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pen. I højre side af billedet ses det lave terræn på hedesletten med
de eksisterende vindmøller ved Kikkenborg omgivet af plantagebevoksning.

Nærzone. Visualisering af variation 1 med 121 meter rotor mod sydsydøst fra Holmgårdvej. Afstand til
nærmeste planlagte vindmølle ved Kikkenborg er 3,8
kilometer. Alle fem vindmøller er synlige fra dette standpunkt, som ligger højt på Møborg Bakkeø med udsyn over

4

hedesletten. Landskabets skala vurderes at være mellemstor,
og vindmøllerne er placeret i god afstand til Møborg Kirke og bakkeøens stigning. Det er på den baggrund vurderet,
at vindmølleanlægget ikke påvirker oplevelsen af væsentlige
landskabelige elementer. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
57

fem 600 kW vindmøller ved Skalstrup Øst

5

Nærzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste vindmølle ved Skalstrup Øst er 4,3 kilometer. Fra Grønsmøllevej ses de fem eksisterende vindmøller ved Skalstrup Øst
over bevoksningen. De tre 140 meter høje vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest står til venstre uden for billedvinklen og er

5
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skjult af bevoksning. Landskabet er præget af store markfelter opdelt af levende hegn og pletvis plantagebevoksning. Set fra dette
standpunkt er den eksisterende bevoksning med til at danne mindre rum, og det er vurderet, at landskabet her har en middel skala.

Nærzone. Visualisering af variation 1 med 121 meter rotor mod sydvest fra Grønsmøllevej. Afstanden
til nærmeste planlagte vindmølle ved Kikkenborg er
4,3 kilometer. De fem vindmøller er delvist skjult bag bevoksningen og står i stor afstand til de eksisterende vind-

5

møller ved Skalstrup Øst. Det er vurderet, at vindmølleanlægget ikke påvirker landskabsoplevelsen set fra dette
standpunkt. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

6

Nærzone. Eksisterende forhold set mod sydsydvest fra
Damhusvej. Afstand til nærmeste vindmølle ved KikkenERUJHUNLORPHWHU'HWÀDGHG\UNHGHDUHDORSOHYHVVRP
HQÀDGHPHGHQGHOEHYRNVQLQJLIRUPDIO KHJQRJOLGWK¡MHUHEHvoksning omkring bebyggelser. I baggrunden ses nåletræsplanta-

6
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gerne i projektområdets nærhed. De eksisterende vindmøller ved
Kikkenborg ses gennem og bag bevoksningen i billedets venstre
halvdel. De eksisterende vindmøller er tegnet op med sort for at
fremme synligheden.

Nærzone. Visualisering af variation 1 med 121 meter rotor mod sydsydvest fra Damhusvej vest for
Møborg. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle ved Kikkenborg er cirka 1,5 kilometer. De fem nye vindmøller i variation 1 ses i klart vejr tydeligt over bevoks-

6

ningen. Det er vurderet, at vindmøllerne vil være tydelige
og virke dominerende, men de forstyrrer ikke oplevelsen
af væsentlige eller sårbare landskabselementer. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

6

6
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Nærzone. Eksisterende forhold - som forrige side.

Nærzone. Visualisering af projektforslaget med
112 meter rotor og navhøjde på 94 meter for at
kunne vurdere forskellen mellem de to rotorstørrelser. Fra dette standpunkt, forholdsvis tæt på vindmøllerne,
kan man fornemme, at tårnet er relativt højere - cirka fem

6

meter - og vingerne 4,5 meter kortere end ved variation 1.
Da totalhøjden er omtrent den samme, når vingespidserne
på denne type ikke så langt ned i forhold til bevoksningen.
Forskellen på de to vindmølletyper ses også på udformningen af nacellen, læs mere herom i kapitel 3. Samlet set

er det vurderet, at de to vindmølletyper er så ens, at det
ikke er af visuel betydning, hvilken type, der vælges.
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tre 3,0 MW vindmøller ved Bækmarksbro
fem 600 kW vindmøller ved Skalstrup Øst

husstandsmølle syd for Nørre Vosborg
75 kW vindmølle ved Nørre Vosborg
fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

Mellemzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste
vindmølle ved Kyttrup er 3,9 kilometer. Fra jernbanebroen
i Ulfborgs nordlige udkant er der udsyn mod det planlagte vindmølleområde. Fra Ulfborg føres Holstebrovej i terræn, og
vejen føres kun højt på jernbanebroen. Det er derfor primært på

7
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tre 750 kW vindmøller ved Nørre Grønkær

broen, at der er udsyn mod nord over landskabet, der er præget
af tekniske elementer som jernbane, højspændingsmaster og vindP¡OOHU8OIERUJOLJJHULGHWQ VWHQÀDGHJU QVHRPUnGHDI6NRYbjerg Bakkeø, Landskabet er præget af store dyrkede marker og
en del høj bevoksning.

7

Mellemzone. Visualisering af variation 1 med 121
meter rotor mod nord fra Holstebrovej nord for
Ulfborg. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle ved Kikkenborg er cirka 9,4 kilometer. De fem vindmøller ses i klart vejr tydeligt på hedesletten. Det er vurderet,

7

at vindmøllerne ikke vil virke dominerende eller forstyrrende på landskabsoplevelsen. Ideel betragtningsafstand
er 39 cm.
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tre 3,6 MW vindmøller ved Skalstrup Nord

fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

tre 3,0 MW vindmøller ved Nees Hede

8
Mellemzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste
vindmølle ved Kikkenborg er 3,8 kilometer. Fra Burvej
er der mod vest mulighed for delvist udsyn i retning mod
vindmølleprojektet ved Kikkenborg. Mellem Burvej og projektområdet parallelt med Burvej forbinder jernbanen Vemb og Bur, og

8
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det hævede jernbanespor skærmer mange steder for udsyn mod
vindmølleområdet. De eksisterende vindmøller ses bag jernbanen
og bevoksningen. Landskabet er i øvrigt præget af store dyrkede
markparceller opdelt af læhegn i nord-sydgående retning.

Mellemzone. Visualisering fra Burvej af variation 1 med 121 meter rotor. Afstanden til nærmeste
vindmølle er cirka 4,3 kilometer. De fem planlagte
vindmøller ses over jernbanen og bevoksningen. Vingerne kommer helt fri af terrænet, og vindmøllerner ses tyde-

8

ligt og som et sluttet anlæg. Det er vurderet, at de ikke virker visuelt dominerende men indpasser sig mellem landskabets mange lineære elementer. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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tre 3,6 MW vindmøller ved Skalstrup Nord

fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

tre 3,0 MW vindmøller ved Nees Hede

8

8
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Mellemzone. Eksisterende forhold som forrige side.

Mellemzone. Visualisering af projektforslaget med
112 meter rotor og navhøjde 94 meter for at kunne
vurdere den visuelle forskel mellem de to vindmøller. Da totalhøjden er den samme, cirka 149 meter, men
rotordiameter er forskellig, når vingespidserne på denne

8

type ikke helt så langt ned i forhold til bevoksningen. Forskellen i oplevelsen af de to vindmølletyper er meget lille
allerede på denne afstand, og samlet set er det vurderet, at
det ikke er af visuel betydning, hvilken type, der vælges.
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to af fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg,
tre er skjult bag bevoksning - nedtages

tre 3,6 MW vindmøller ved Skalstrup Nord

9

Mellemzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste vindmølle ved Kikkenborg er 6,3 kilometer. Nord for
Bur er der mange nord-sydgående læhegn mellem de store
marker, og derfor er det vanskeligt at få udsyn mod vindmølleprojektet ved Kikkenborg. På Hestbækvej lidt nord for Bur er det mu-

9
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ligt at få et glimt af de roterende vingespidser over bevoksningen.
Det er vurderet, at landskabet har en mellemstor skala præget af
åbne marker og rumdannende bevoksning langs skel og markveje.

Mellemzone. Visualisering af variation 1 med 121
meter rotor. Fra Hestbækvej er det mod vest muligt at se vindmøllevingerne på de nye Kikkenborgmøller rotere hen over bevoksningen. Afstanden til
nærmeste planlagte vindmølle er 6,7 kilometer. Det er

9

vurderet, at vindmøllerne ikke vil forstyrre oplevelsen af
væsentlige landskabselementer. Ideel betragtningsafstand
er 39 cm.
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fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

tre 750 kW vindmøller ved Gråkær

tre 3,6 MW vindmøller ved Skalstrup Nord

10

Mellemzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste vindmølle ved Flynder er 3,4 kilometer. Fra Kærvej sydvest for Fåre kan man mod sydsydøst se langt
i retning mod vindmølleområdet. Landskabet er præget af store
G\UNHGHPDUNIHOWHULHWÀDGWWHUU Q6ROLW UHEROLJHUOLJJHUVSUHGW

10
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over et stort område. De eksisterende vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest, Skalstrup Nord og Gråkær ses tydeligt over bevoksningen. Af de eksisterende vindmøller ved Kikkenborg ses kun
vingespidserne over bevoksningen.

Mellemzone. Visualisering af variation 1 med
121 meter rotor fra Kærvej ved Fåre. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle ved Kikkenborg er 8,7 kilometer. De planlagte vindmøller ses bag
vindmøllerne ved Bækmarksbro Sydvest, og de er delvist

10

skjult bag den eksisterende bevoksning. Set i forhold til
landskabets karakter og skala er det vurderet, at vindmøllerne ikke virker dominerende eller forstyrrende for landskabsoplevelsen. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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tre 3,6 MW vindmøller ved Skalstrup Nord

tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages
femten 600 kW vindmøller i Bur Vindmøllepark

fem 600 kW vindmøller ved Skalstrup Øst

Mellemzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste vindmølle ved Gråkær er 5,2 kilometer. Fra Nørhede Havn i bunden af Nissum Fjord kan man se langt
hen over fjorden i retning mod vindmølleområdet. I horisonten
ses mange eksisterende vindmøller med Skalstrup Nord og Skal-

11
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tre 750 kW vindmøller ved Gråkær

strup Øst 6,8 kilometer borte og Bækmarksbro Sydvest 10 kilometer borte som de tydeligste. Landskabet har en stor skala, og alle
vindmøller ses på lang afstand. Landskabet er præget af de mange eksisterende vindmøller i horisonten.

11

fem planlagte vindmøller ved Kikkenborg

Mellemzone. Visualisering af variation 1 med
121 meter rotor fra Nørhede Havn mod nordøst. Afstand til nærmeste vindmølle ved Kikkenborg er 8,5 kilometer. Vindmøllerne fremstår, ligesom
de eksisterende vindmøller, markant i horisonten og skil-

11

ler sig ud som et sluttet anlæg. Set i forhold til landskabets
skala og karakter, er det vurderet, at de planlagte vindmøller ikke vil være visuelt dominerende eller forstyrrende for landskabsoplevelsen. Ideel betragtningsafstand er
39 cm.
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i baggrunden: seks planlagte
3,0 MW vindmøller ved Volder Mark
i baggrunden: fem 500 kW og tre 500 kW
vindmøller ved Nees Syd og Nees Vest
tre 750 kW vindmøller ved Gråkær

fem store vindmøller ved Høvsøre Prøvestation

tre 3,0 MW vindmøller tre 3,6 MW vindmøller
ved Nees Hede
ved Skalstrup Nord

Mellemzone. Eksisterende forhold fra Ulfborg Kirkebyvej. Afstand til nærmeste vindmølle ved Gråkær
er 7,3 kilometer. Ulfborg Kirkebyvej ligger på Skovbjerg Bakkeø, som mod nord afgrænses af Storåen få kilometer
nord for fotostandpunktet. Syd for Ulfborg stiger terrænet. Mod

12
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fem 600 kW vindmøller ved Skalstrup Øst

tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

tre 3,6 MW vindmøller ved Fåre

nord er landskabet åbent, og skalaen er stor - der er mulighed for
lange kig over hedesletten. På lang afstand ses mange eksisterende vindmøller, tydeligst vindmøllerne ved Bækmarksbro Sydvest,
Skalstrup Nord og Nees Hede.

fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

12

Mellemzone. Visualisering af variation 1 med
121 meter rotor fra Ulfborg Kirkebyvej. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle ved
Kikkenborg er cirka 7,7 kilometer. Alle vindmøllerne ses
over den eksisterende bevoksning. Vindmøllernes domi-

12

nerende præg på landskabet forstærkes med det planlagte
projekt ved Kikkenborg. Det er vurderet, at vindmøllerne
ved Kikkenborg opfattes som et sluttet anlæg, og at samspillet med de eksisterende vindmøller er visuelt ubetænkeligt. Ideel betragtningsafstand er 35 cm.
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femten 600 kW vindmøller i Bur Vindmøllepark

tre 3,6 MW vindmøller ved Skalstrup Nord

tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

tre 3,0 MW vindmøller ved Nees Hede

13

Mellemzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste vindmølle ved Bur er 3,1 kilometer. Fra LindtorpYHMYHG/LQGWRUS0RGHOÀ\YHNOXEHUGHUPRGYHVWV\Gvest mulighed for udsyn i retning mod vindmølleområdet. Over
bevoksningen på sydsiden af Damhus Å, plantagerne omkring de

13
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planlagte vindmøller og de nærmeste læhegn ses de eksisterende
vindmøller, tydeligst de femten vindmøller ved Bur omtrent tre kilometer borte og 4,7 kilometer fra vindmølleprojektet. LandskaEHWHUÀDGWRJSU JHWDIPHOOHPVWRUHUHNWDQJXO UHG\UNHGHPDUker, opdelt af læhegn.

fem planlagte vindmøller ved Kikkenborg

Mellemzone. Visualisering af variation 1 med
121 meter rotor fra Lindtorpvej. Afstanden til
nærmeste planlagte vindmølle er cirka 8,7 kilometer. Vindmøllerne kan ses hen over den eksisterende
bevoksning bag de eksisterende vindmøller ved Bur Vind-

13

møllepark. Det kan være vanskeligt at adskille de to vindmølleanlæg. I praksis vil de planlagte vindmøller ved Kikkenborg dog skille sig ud ved at have en væsentligt lavere
rotationshastighed end de ældre vindmøller ved Bur. Samlet set er det vurderet, at vindmøllerne ved Kikkenborg ik-

ke virker visuelt dominerende, og at vindmøllerne ikke
forstyrrer oplevelsen af landskabet omkring Lindtorp. Ideel betragtningsafstand er 35 cm.
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fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

fem 600 kW vindmøller ved Skalstrup Øst

tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

to af tre 750 kW vindmøller ved Folbæk

tre 750 kW vindmøller ved Gråkær

tre 3,0 MW vindmøller ved Nees Hede

14

Mellemzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste vindmølle ved Folbæk er 1,7 kilometer. Vilhelmsborgvej forbinder Holstebro og Lemvig syd om Klosterhede og Kronhede Plantager. Vejen ligger på kanten af plantagerne og mange steder er udsynet skærmet af bevoksning. Men

14
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enkelte steder er der, som her, vid udsigt over det åbne storskalalandskab. I billedets venstre side kan man ane vingespidserne af
de eksisterende vindmøller ved Kikkenborg. I billedets højre side ses to af de tre eksisterende vindmøller ved Folbæk omtrent 1,7
kilometer fra fotostandpunktet.

Mellemzone. Visualisering af variation 1 med
121 meter rotor fra Vilhelmsborgvej mod sydsydvest, hvor de planlagte vindmøller ved Kikkenborg ses i billedets venstre side over bevoksningen. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle ved Kikkenborg

14

er cirka otte kilometer. Der er vurderet, at vindmøllerne
opfattes som et samlet anlæg, og set i forhold til landskabets skala er det endvidere vurderet, at vindmøllerne ikke virker visuelt dominerende eller forstyrrende for landskabsoplevelsen. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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Bækmarksbro

tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

15

Mellemzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste vindmølle ved Bækmarksbro er 4,2 kilometer. Fra
Ringkøbingvej ser man ind over Bækmarksbro. LandVNDEHWHUnEHQWRJÀDGWRJODQGVNDEHWVVNDODHUVWRU,GHQQHUHWning mod syd ses kun eksisterende vindmøller ved Bækmarksbro.

15
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Mellemzone. Visualisering af variation 1 med
121 meter rotor fra Ringkøbingvej ved indkørslen til Råkærvej 17 mod syd. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka seks kilometer. Vindmøllerne vil
være delvist skjult bag Bækmarksbro og den eksisterende

15

bevoksning. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke virker
visuelt dominerende, og at de ikke vil ødelægge oplevelsen af landskabet og af Bækmarksbro. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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en af tre 3,6 MW vindmøller ved Skalstrup Nord
tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

tre 600 kW vindmøller ved Brandborg

YLQJHVSLGVHUDI¿UHDIIHPN:
vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

fem 3,6 MW vindmøller ved Skalstrup Øst

16

Mellemzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste vindmølle nord for Flynder Å er ca 1 km. Fra Bækmarksbrovej ved Brandborg ses det opdyrkede landskab
med mange læhegn. I området er mange store og mindre vandløb
med pletvis bevoksning. Landskabet er generelt åbent, men sted-

16
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vis lukker læhegn for udsynet. De tre eksisterende vindmøller ved
Brandborg står omtrent en km fra standpunktet i retning mod projektområdet. Af de eksisterende vindmøller ved Kikkenborg ses vingespidserne over bevoksningen. Til højre i billedet anes de tre 144
meter høje vindmøller nord for Ulfborg, de står ca 14 km borte.

fem planlagte vindmøller ved Kikkenborg

Mellemzone. Visualisering af variation 1
med 121 meter rotor fra Bækmarksbrovej ved
Brandborg mod sydsydøst, hvorfra aftsanden til
nærmeste planlagte vindmølle ved Kikkenborg er cirka 6,7
kilometer. Vindmøllerne ved Kikkenborg ses over den ek-
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sisterende bevoksning. Det er vurderet, at vindmølleanlægget set fra dette standpunkt ikke påvirker oplevelsen af
landskabet. De planlagte vindmøller opfattes som et samlet anlæg og samspillet med de eksisterende vindmøller
anses som ubetænkeligt. De tre vindmøller ved Brandborg

kan ifølge kommuneplanen ikke udskiftes og vil formentlig
blive nedtaget inden for de næste ti år. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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tre 3,0 MW vindmøller ved Nees Hede

tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

tre 3,6 MW vindmøller ved Skalstrup Nord

fem 600 kW vindmøller ved Skalstrup Øst

tre 750 kW vindmøller ved Gråkær

Fjernzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste
vindmølle ved Gråkær er 9,2 km. Fra Stabyvej vest for
6WDE\RSOHYHVGHWÀDGHVWRUVNDODODQGVNDEGHUVWU NNHU
sig fra Nissum Fjord i nord, Husby Sø i syd, Ulfborg Plantage i øst
og Husby Klit mod vest. Området er karakteriseret af vandliden-

17
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de marker med kanaler. Vestenvinden er stærk her, og kun i læ bag
bygninger kan træer få lidt fat og vokse op. Der er nogle steder vid
udsigt, hvor eksisterende vindmøller kan ses langt væk, men i det
ÀDGHWHUU QNDQVHOYHWODYWO KHJQVN UPHIXOGVW QGLJWIRUXGV\Q
Eksisterende vindmøller er tegnet op for synlighedens skyld.

17

fem planlagte vindmøller ved Kikkenborg - optegnet med hvid farve

Fjernzone. Visualisering af variation 1 med 121
meter rotor fra Stabyvej mod nordnordøst. Afstanden til det planlagte vindmølleprojekt ved
Kikkenborg er cirka 12 kilometer. Vindmøllerne er herfra helt skjult bag bevoksningen, men det kan ikke udeluk-

17

kes, at der fra enkelte strækninger på Stabyvej vil være udsyn til vindmøllerne ved Kikkenborg. På visualiseringen er
de planlagte vindmøller tegnet op med hvid farve for at give en fornemmelse af størrelsen i forhold til de eksisterende vindmøller. De nye vindmøller opfattes tydeligt som et

samlet anlæg, og det er vurderet, at de ikke vil ændre oplevelsen af landskabet, at de skalamæssigt passer godt sammen med de eksisterende vindmøller, og at samspillet mellem de eksisterende og de planlagte vindmøller er ubetænkeligt. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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Bøvling Kirke

¿UHDIWROYN:YLQGP¡OOHUYHG9ROGHU0DUN

tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

tre 3,6 MW vindmøller
ved Skalstrup Nord

fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

tre 600 kW vindmøller nord for Flynder Å

tre 3,6 MW vindmøller ved Ulfborg

tre 3,0 MW vindmøller ved Nees Hede

fem 500 kW vindmøller ved Nørager Hede

to 600 kW vindmøller ved Krogshede

18

Fjernzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste
vindmølle ved Volder Mark er 3,6 kilometer. Fra den
højt anlagte rasteplads på Torsmindevej er der mod
sydøst udsyn mod vindmølleområdet hen over den nærmeste bevoksning. I hele synsvinklens horisontlinje ses mange vindmøller

18
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på stor afstand. Landskabet er karakteriseret af hedesletten med
store bløde bakker. Standpunktet ligger på kanten af israndslinjen, hvorfra morænebakkerne rejser sig mod nord.

fem planlagte vindmøller ved Kikkenborg

Fjernzone. Visualisering af variation 1 med
121 meter rotor fra Torsmindevej mod sydøst.
Afstanden til det planlagte vindmølleprojekt
ved Kikkenborg er cirka 16 kilometer. Vindmøllerne ses
tydeligt over horisontlinjen, som er præget af eksisterende

18

vindmøller, og de planlagte vindmøller ved Kikkenborg vil
forstærke den oplevelse. Det er vurderet, at de nye vindmøller skalamæssigt passer godt sammen med de eksisterende vindmøller. Vindmøllerne ved Kikkenborg opfattes
tydeligt som et samlet anlæg. Det er vurderet, at samspil-

let mellem de eksisterende og de planlagte vindmøller er
ubetænkeligt.
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en af tre 3,1 MW vindmøller to af fem 500 kW vindmøller ved Nørager Hede
ved Bækmarksbro Sydvest
tre 3,0 MW vindmøller
ved Nees Hede

tre 750 kW vindmøller ved Gråkær

tre 3,6 MW vindmøller ved Skalstrup Nord
tre 600 kW vindmøller
ved Skalstrup Øst

fem 600 kW vindmøller
ved Kikkenborg - nedtages

19
Fjernzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste
vindmølle ved Nørager Hede er 5,4 kilometer. Fra det
grønne areal over for Thorsminde Skole i Thorsminde
er der udsyn over Nissum Fjord i retning mod vindmølleområdet.
I horisonten ses plantagerne ved blandt andet Skalstrup sammen

19
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PHGÀHUHHNVLVWHUHQGHYLQGP¡OOHUW\GHOLJVWGHWRJUXSSHUPHGVWRre vindmøller ved Nees Hede og Skalstrup Nord.

fem planlagte vindmøller ved Kikkenborg

Fjernzone. Visualisering af variation 1 med
121 meter rotor mod øst. Afstanden til det
planlagte vindmølleprojekt ved Kikkenborg er
cirka 12 kilometer. Vindmøllerne ved Kikkenborg ses tydeligt over horisontlinjen, som er præget af vindmøller - en

19

oplevelse som forstærkes af de nye vindmøller. Det er vurderet, at vindmøllerne skalamæssigt passer godt sammen
med de eksisterende vindmøller. Samspillet mellem de eksisterende og de planlagte vindmøller er vurderet at være
ubetænkeligt. Ideel betragtningsafstand er 39 cm.
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tre 3,1 MW vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

fem 600 kW vindmøller
ved Kikkenborg - nedtages

tre 3,6 MW vindmøller ved Skalstrup Nord
fem 600 kW vindmøller
ved Skalstrup Øst

tre 500 kW vindmøller ved Nees Vest

tre 3,6 MW vindmøller ved Ulfborg

fem 500 kW vindmøller
ved Nørager Hede

tre 3,0 MW vindmøller
ved Nees Hede

tre 750 kW vindmøller
ved Gråkær

20

Fjernzone. Eksisterende forhold. Afstand til nærmeste vindmølle ved Nees Vest er 5,5 kilometer. Fra Bøvling Klit i omtrent 8 meters højde og cirka 14 kilometer nordvest for vindmølleområdet ved Kikkenborg er der vid udsigt over Nissum Fjord og fastlandet i horisonten. I billedets ven-
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stre side anes terrænstigningen ved Møborg Bakkeø. Horisonten
er præget af de mange eksisterende vindmøller i området og af
plantagerne ved Skalstrup, Kikkenborg, Vemb og Ulfborg.

fem planlagte vindmøller ved Kikkenborg

Fjernzone. Visualisering af variation 1 med 121
meter rotor mod sydøst fra Bøvling Klit ved
Nissum Fjords nordlige ende. Afstanden til det
planlagte vindmølleprojekt ved Kikkenborg er cirka 14 kilometer. Vindmøllerne ved Kikkenborg ses tydeligt over hori-

20

sontlinjen, men det er vurderet, at vindmøllerne skalamæssigt passer godt sammen med de mange eksisterende vindmøller. Samspillet mellem de eksisterende og de planlagte vindmøller er vurderet at være ubetænkeligt, idet de fem
vindmøller ved Kikkenborg fremstår som et særskilt anlæg.

Optaget med optik 45 mm giver ideel betragtningsafstand på
35 mm.
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4.4 Vurdering af
landskabspåvirkningen
På baggrund af landskabsanalysen og visualiseringerne
i kapitel 4 er det vurderet, hvordan de planlagte vindmøller ved Kikkenborg vil påvirke det omkringliggende landskab. Vurderingen er foretaget tematisk i henhold til de fokusområder, som er beskrevet i kapitel 1.

Nærmeste byer og bebyggelser
Det er undersøgt, om vindmøllerne er synlige set fra
de byer, som ligger inden for vindmølleområdets nærzone. Generelt er det vurderet, at den eksisterende bevoksning og husene i byerne reducerer den visuelle påvirkning fra vindmølleanlægget. Dette er tilfældet fra
blandt andet Skalstrup og Vemb, se visualisering nummer 1 og 2.
Den sydvestlige del af Møborg ligger på det skrånende terræn med udsigt over vindmølleområdet. Fra den
del af byen vil de fem vindmøller i større omfang blive synlige og medføre en visuel påvirkning. Se visualisering nummer 3 og 4.
I Vemb og Bækmarksbro er der ikke fundet steder
med direkte udsyn til vindmølleområdet, det kan dog
ikke udelukkes at der enkelte steder vil være udsyn
mellem bebyggelse og bevoksning.
Set fra Damhusvej mellem Vemb og Bækmarksbro
er det vurderet, at der mellem bevoksningen er enkelte
steder med udsyn til de fem planlagte vindmøller, og
at de herfra vil fremstå markante og store i forhold til
de øvrige elementer i landskabet.
I modsætning til de eksisterende vindmøller ved Kikkenborg vil de planlagte vindmøller opleves i en linje
næsten parallelt med områdets markstruktur og Damhusvej. Det giver en mere harmonisk og rolig opfattelse af vindmøllerne i landskabet end de eksisterende vindmøller gør. Se blandt andet visualisering nummer 1 og 6.
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Det er vurderet, at oplevelsen af de nærmeste byer og bebyggelser ikke bliver visuelt påvirket af vindmølleprojektet.

Landskab og skovbryn
I forbindelse med landskabsanalysen er det undersøgt,
om der er områder eller standpunkter i nærzonen, som
vil blive visuelt påvirket af det planlagte vindmølleprojekt ved Kikkenborg.
Vindmøllerne ved Kikkenborg står i et skovbryn,
der dog ikke er markant, men fremtræder som de mange hegn i området. Landskabet er i øvrigt overvejende
ÀDGWRJOXNNHWSODQWDJHEHYRNVQLQJLYDULHUHQGHW WKHG
RJK¡MGH0RGYHVWRJQRUGYHVWIRUWV WWHUODQGVNDEVÀDden med mange levende hegn og skove frem til Nissum
Fjord. Cirka tre kilometer mod nordøst rejser Møborg
Bakkeø sig, og cirka otte kilometer mod sydøst ligger
den vældige Skovbjerg Bakkeø. De planlagte vindmøller vil primært påvirke udsigten fra de højereliggende
områder ved Møborg Bakkeø og de åbne arealer ved
Nissum Fjords vestlige og sydvestlige bred, hvorfra man
kan se områdets mange vindmøller hen over vandet.
Der er ikke registreret nogen markante terrænformer,
som vil blive visuelt påvirket af vindmøllerne ved KikNHQERUJ3URMHNWHWOLJJHUSnGHQÀDGHKHGHVOHWWHLJRG
afstand til den nærmeste morænebakke ved Møborg.
Vindmøllerne er med sine knap 150 meter meget store elementer i landskabet. I vindmølleområdets nærområde er landskabets skala lille, da bevoksningen forhindrer lange kig og samtidig indrammer mindre landskabsrum. På nært hold kan vindmøllernes skala derfor virke stor og fremmed. Mange steder skærmer bevoksningen dog for udsynet til vindmøllerne.
Visualiseringerne fra mellem- og fjernzonen viser,
hvordan vindmøllerne er synlige i et landskab, der er
præget af landbrug med relativt store åbne marker og
spredt bevoksning i form af læhegn, mindre plantager
og skovområder, en landskabstype, der erfaringsmæssigt er velegnet til store vindmøller. Visualiseringerne
viser da også, hvordan vindmøllerne kan være synli-

ge og markante, uden at de påvirker eller ændrer oplevelsen af væsentlige elementer i landskabet. I området står der i forvejen mange vindmøller, hvilket præger oplevelsen af landskabet. Se blandt andet visualisering nummer 7, 10, 11, 12, 13 og 14.
I nærzonen er det vurderet, at de planlagte vindmøller ved Kikkenborg kan virke store på nært hold, men
at bevoksning mange steder hindrer udsyn. Endvidere
er det vurderet, at skovbrynet, som vindmøllerne bryder, ikke er sårbart.
I mellem- og fjernzonen er det vurderet, at vindmøllerne ikke vil have nogen væsentlig påvirkning på oplevelsen af landskabet.

Øvrige vindmøller
Det er undersøgt, om det samlede visuelle udtryk fra
planlagte og eksisterende vindmøller er betænkeligt.
Der står 17 eksisterende vindmøller inden for 28 gange totalhøjden fordelt på fem grupper, hvoraf de ni
vindmøller er mellem 125 og knap 150 meter høje. Det
samlede visuelle udtryk fra eksisterende og planlagte
YLQGP¡OOHUHUXQGHUV¡JWPHGÀHUHYLVXDOLVHULQJHURJ
på den baggrund er det vurderet, at det planlagte vindmølleprojekt ved Kikkenborg fremstår som et særskilt
DQO JRJDWGHULNNHHUQRJHQYLVXHOOHNRQÀLNWHUPHG
eksisterende vindmøller. Se visualisering nummer 2, 3
og alle visualiseringer i mellem- og fjernzonen. På den
baggrund er det vurderet, at vindmøllerne generelt vil
forstærke det tekniske præg i nogen grad, men det samlede udtryk vurderes at være ubetænkeligt.

Kulturhistoriske elementer
I nærheden af Kikkenborg er de tre kirker Møborg,
Vemb og Nørre Gørding Kirker. Kun Møborg Kirke
har tårn og ligger højt i landskabet, dog ikke markant.
Oplevelsen af kirkerne i landskabet sammen med vindmøllerne er undersøgt. Kun Møborg Kirke vil blive oplevet sammen med vindmøllerne, hvor man nordøst for

kirken fra bakkerne ser dem sammen. Se visualisering
nummer 4. Det er vurderet, at vindmøllerne ved Kikkenborg ikke påvirker oplevelsen af kirkerne i nærzonen.
I vindmølleområdets nærhed er der ikke registreret
nogen beskyttede jord- eller stendiger.
Holsebro Museum har oplyst, at det anbefales at foretage en forundersøgelse af det berørte område, inden
projektet igangsættes.

Rekreative interesser
De rekreative interesser i nærzonen knytter sig primært
til landskabet og naturen. Storåen, som løber syd for
Vemb i udkanten af nærzonen, byder således på lyst¿VNHULRJNDQRXGOHMQLQJ'DPKXVcVRPI¡OJHUNRPmunegrænsen sydøst for projektområdet, tiltrækker liJHOHGHVO\VW¿VNHUH'HIHPVPnV¡HU$PVWUXSV¡HUQH
få hundrede meter vest for projektområdet, er fredede
RJUXPPHU¿QHQDWXURSOHYHOVHU)UD0¡ERUJ%DNNH¡HU
der mulighed for udsyn vidt omkring. Af andre attraktioner kan nævnes Skærum Mølle, herregården Nørre Vosborg og den lille oplevelsespark Flamingo Park.
)UDÀHUHDIGHQ YQWHUHNUHDWLYHHOHPHQWHUKDUEHsigtigelse vist, at der ikke er nævneværdigt udsyn til de
planlagte vindmøller ved Kikkenborg. På baggrund af
besigtigelser og blandt andet visualisering nummer 3
er det vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil påvirke
de rekreative interesser i disse områder.

Vindmøllernes design
Vindmøllernes design er traditionelt dansk med tre
vinger og konisk tårn, et design der i sig selv fremstår
harmonisk. Vindmøllerne har en totalhøjde på knap
150 meter.
Vindmøllerne i projektforslaget har et forhold mellem navhøjde (94 meter) og rotordiameter (112 meter)
på 1:1,19, hvilket erfaringsmæssigt virker harmonisk.
Variationen af projektforslaget har derimod en relativt
stor rotor, idet forholdet mellem navhøjde (89 meter) og

rotordiameter (121 meter) for denne vindmølle er 1:1,36.
Da der er meget bevoksning i projektområdet, afkortes navhøjden visuelt, og det kan erfaringsmæssigt give et uharmonisk udtryk, hvor det ser ud som om, at
vingerne i nederste position kommer meget tæt på jorden. For at kunne vurdere den visuelt potentielt mest
problematiske vindmølle, er der i kapitel 4 visualiseret
vindmøllen med den største rotor, 121 meter, og et lidt
lavere tårn, 89 meter. Visualisering nummer 2, 3, 6, 8
er gengivet en sammelignende visualisering med rotordiameter 112 meter og navhøjde 94 meter.
Ved hjælp af visualiseringerne i kapitel 4, er det vurderet, at der ikke er nogen væsentlig forskel på oplevelsen af de to vindmølletyper, og at de optræder lige
harmoniske i landskabet.

Opstillingsmønster
Vindmøllerne opstilles i én række på en lige linje, og
følger i store træk landskabets linjer, for eksempel markskel og veje. Det er erfaringsmæssigt en god opstilling,
som virker overskuelig og får projektet til at integreres
godt i landskabet.
De planlagte vindmøller er omtrent dobbelt så høje
som de eksisterende vindmøller ved Kikkenborg, og de
vil alene af den grund kunne ses på længere afstande. Opstillingen er dog visuelt langt bedre, og effekten så meget større, at det er vurderet, at det alt andet lige vil være
en gevinst både lokalt og samfundsmæssigt at nedlægge det eksisterende anlæg og opstille de nye vindmøller.

0-alternativ
I 0-alternativet forudsættes det, at de fem eksisterende vindmøller ved Kikkenborg bliver stående, og at
det planlagte vindmølleprojekt ikke realiseres. De eksisterende vindmøller er knap 70 meter høje, det vil sige omtrent halvt så høje som de planlagte vindmøller.
Alene af den grund ses de eksisterende vindmøller ikke så meget som de planlagte. I nærzonen skærmer be-

voksning hurtigt for udsyn, og i mellem- og fjernzonen
skjuler både terræn, bebyggelse og bevoksning vindmøllerne. I øvrigt ses mange andre små og store vindmøller i landskabet, og de eksisterende vindmøller ved
Kikkenborg kan fra nogle synsvinkler forekomme at
forsvinde lidt i mængden.
I 0-alternativet er de eksisterende vindmøllers rotoromdrejningshastighed høj, og de fem vindmøller står
på to korte rækker. Det samlede udtryk for 0-alternativet er derfor mere rodet og forstyrrende end for projektforslaget.
Det er vurderet, at landskabet generelt påvirkes i mindre grad ved 0-alternativet end ved projektforslaget, da
de eksisterende vindmøller er mindre. Til gengæld står
de tættere på Damhusvej, omdrejningshastigheden er
højere og opstillingen mindre overskuelig.

Konklusion
I eller tæt på de nærliggende byer og bysamfund er der
ikke fundet standpunkter, hvorfra oplevelsen vil blive
væsentligt påvirket.
Det er vurderet, at opstilling af de fem planlagte
vindmøller ved Kikkenborg ikke vil påvirke væsentliJHHOHPHQWHULODQGVNDEHWIUDGHÀHVWHVWDQGSXQNWHURJ
områder i nær-, mellem- og fjernzonen. Det planlagte
vindmølleområde ligger i et hedeslettelandskab, som
erfaringsmæssigt og på baggrund af visualiseringer er
vurderet som velegnet til opstilling af store vindmøller.
Der er ikke fundet betænkeligheder i samspillet med
eksisterende vindmøller i området eller med kulturelle
eller rekreative værdier.
Det er vurderet, at vindmøllernes design og opstillingsmønster er mere enkelt, harmonisk og overskueligt end det eksisterende, på trods af, at vindmøllerne
er markant større.
Det er vurderet, at der ikke vil være væsentlig forskel
på oplevelsen af henholdsvis projektforslaget og variationen med en større rotor. Det er på den baggrund vurderet, at området ved Kikkenborg er velegnet til opstilling af fem store vindmøller.
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5 Miljøkonsekvenser ved naboer
Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved nabobeboelser med de eksisterende
bygninger og den eksisterende bevoksning. Til brug for
vurderingen er der foretaget en visualisering af de kommende forhold set fra to af nabobeboelserne inden for en
kilometers afstand af vindmøllerne. Afsnit 5.2 gennemgår støjpåvirkningen, og afsnit 5.3 behandler skyggekastet ved nabobeboelse. Endelig vurderer kapitlet de samlede miljøkonsekvenser ved nabobeboelser i afsnit 5.4.
Se tabel 5.1 for en oversigt over de forhold, som kapitel
5 behandler.

se med vindmølleprojektets realisering. Alle 15 øvrige
boliger inden for en kilometers afstand af vindmøllerne er behandlet som nabobolig i dette kapitel. Se kort
5.1 og tabel 5.2.
I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden
mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være
PLQLPXP¿UHJDQJHYLQGP¡OOHQVWRWDOK¡MGH'HWEHtyder, at afstanden til naboboliger for vindmøller med
en totalhøjde på knap 150 meter ved Kikkenborg skal
være 600 meter. Det er opfyldt for alle 15 naboboliger.
Den nærmeste bolig, Nabobolig 6, Damhusvej 46, lig-

Tabel 5.2 Afstande til naboboliger under 1 km

5.1 Visuel påvirkning

Nabobolig

Afstande til naboboliger

Nye vindmøller 1

,QGHQIRUHQNLORPHWHUVDIVWDQGIUDYLQGP¡OOHUQH¿Qder man 17 boliger i det åbne land. To boliger, Damhusvej 45 og Kikkenborgvej 15, bliver nedlagt i forbindel-

Tabel 5.1 Forhold for naboboliger
Projektforslag

Eksisterende
vindmøller

612

350

Nærmeste nabobolig, nr.

6

8

Antal enkeltboliger inden for en kilometer

15

14 2

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

6

6

Skyggekast. Antal fritliggende boliger med
over 10 timer udendørs skyggekast pr år

11

Afstand til nærmeste bolig, meter 1

1
2
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Afstand til nærmeste vindmølle i
meter

3

Afstanden er nedrundet til hele meter.
Inklusiv Damhusvej 45. Vindmøllerne er dog kun 67,5 meter høje.

Eksisterende
vindmøller 2

Nabobolig 1, Damhusvej 55

934

1.440

Nabobolig 2, Damhusvej 53

797

1.260

Nabobolig 3, Damhusvej 52

813

1.250

Nabobolig 4, Damhusvej 51

647

1.080

Nabobolig 5, Damhusvej 50

811

860

Nabobolig 6, Damhusvej 46

612

565

Nabobolig 7, Damhusvej 43

733

385

Nabobolig 8, Damhusvej 41 A

810

350

Nabobolig 9, Damhusvej 38

954

410

Nabobolig 10, Damhusvej 37

921

380

Nabobolig 11, Kikkenborgvej 1

952

420

Nabobolig 12, Kikkenborgvej 7

713

420

Nabobolig 13, Kikkenborgvej 11

646

600

Nabobolig 14, Kikkenborgvej 10

645

840

Nabobolig 15, Kikkenborgvej 10

638

840

1

Afstandene nedrundet til nærmeste hele meter. 2 Målt på kort 5.1.

ger med en afstand på 612 meter. Afstandstallene er
nedrundet til nærmeste hele tal. Se tabel 5.2 og kort 5.1.
Afstanden til de 15 naboboliger med en afstand til
møllerne på under en kilometer er anført i tabel 5.2. I
støjberegningerne er afstanden mellem mølle og bolig
målt til udendørs opholdsareal, som kan ligge op til 15
meter fra boligen i retning mod møllerne. Det gælder
også for indendørs lavfrekvent støj. Støjberegningerne kan således operere med mindre afstande end de afstande, der er anført i tabel 5.2. Det samme er tilfældet
for beregning af udendørs skyggekast.

Naboboliger
I det følgende er der givet en kort beskrivelse af nabobeboelsernes beliggenhed og orientering i forhold til
vindmølleområdet med henblik på at vurdere vindmøllernes påvirkning visuelt og vurdere skyggekast. Boligerne er nummereret, og numrene kan ses på kort 5.1
Nabobolig 1, Damhusvej 55. Boligen er orienteret i
mange retninger, og vindmøllerne vil stå mod sydvest.
Der vil fra vinduer på 1. sal være direkte udsigt til vindmøllerne, mens bevoksning sandsynligvis vil skærme
for udsigten til vindmøllerne fra stueetagen og haven.
Se foto og luftfoto nedenfor.

Foto 5.1 Nabobolig 1, Damhusvej 55, fotograferet fra sydøst.
Luftfoto 5.1 Nabobolig 1.

Kort 5.1 Naboboliger

Nabobolig 2, Damhusvej 53. Vinkelbolig med haven
orienteret mod øst. Vindmøllerne vil stå mod sydvest.
Halvhøj bevoksning vil formentlig skærme for udsigten
til vindmøllerne. Se foto og luftfoto nedenfor.

Foto 5.2 Nabobolig 2, Damhusvej 53, fotograferet fra øst.
Luftfoto 5.2 Nabobolig 2 – 3

Nabobolig 3

Nabobolig 2

Ny vindmølle med nummer

a
8
A

Nabobolig, som nedlægges

Nabobolig 3, Damhusvej 52. Boligen ligger øst – vest
og er med haven orienteret mod syd, mens vindmøllerne vil stå mod sydvest. Haven er forholdsvis åben, og
fra sydvendte vinduer og fra haven kan der nogle steder være udsigt til det yderste af vingerne på de to nordligste vindmøller gennem den spredte havebevoksning
og over plantagerne på Damhusvejens vestside. Se foto nedenfor og luftfoto ovenfor.

Nabobolig med nummer
Fotopil til nabovisualisering
Støjfølsom arealanvendelse
1 kilometer afstandslinje
Kommunegrænse

Mål:

1:25.000

Foto 5.3 Nabobolig 3, Damhusvej 52, fotograferet fra sydøst.
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Nabobolig 4, Damhusvej 51. Vinkelboligen er med sine udendørsarealer orienteret i mange retninger, mens
vindmøllerne vil stå mod sydvest. I retning mod vindmøllerne står en tæt og halvhøj plantage samt spredt havebevoksning, der sandsynligvis vil skærme for udsyQHWWLOGH¿UHV\GOLJVWHYLQGP¡OOHUIUDVWRUHGHOHDIERligen og haven, mens vingerne på den nordligste vindmølle vil række over bevoksningen. Se foto og luftfoto
nedenfor. Hvor der er mere direkte udsyn til vindmøllerne vil forholdene nogenlunde svare til visualisering A.

Nabobolig 5, Damhusvej 50. Boligen ligger vest –
øst med have mod syd. Boligen ligger cirka 250 meter øst for Damhusvej, og er omgivet af forholdsvis lav
plantagebevoksning. Haven er omkranset af gamle, høje træer. Vindmøllerne står mod sydvest. Havens bevoksning vil sammen med plantager og anden bevoksning på begge sider af Damhusvej sandsynligvis skjule
vindmøllerne, så der kun er sigt til den nordligste vindmølle fra vinduerne på 1. sal i vestvendt gavl. Se foto
og luftfoto nedenfor.

Nabobolig 6, Damhusvej 46. Boligen ligger nord –
syd og er orienteret både mod vest og øst. Haven ligger
øst for boligen og er orienteret mod syd, mens vindmøllerne vil stå mod vest fra nordvest til sydvest. Den mellemhøje plantagebevoksning på vestsiden af Damhusvej
vil sandsynligvis skærme for udsyn fra boligen til de
fem sydligste vindmøller, mens det yderste af vingerne
på den nordligste vindmøller formodentlig rækker over
bevoksningen. Fra sydlige dele af haven kan der være
mere udsyn til møllerne. Se foto og luftfoto nedenfor.

Foto 5.4 Nabobolig 4, Damhusvej 51, fotograferet fra sydøst.

Foto 5.5 Nabobolig 5, Damhusvej 50, foto fra sydvest.

Foto 5.6 Nabobolig 6, Damhusvej 46, foto fra nordvest.

Luftfoto 5.3 Nabobolig 4.

Luftfoto 5.4 Nabobolig 5.

Luftfoto 5.5 Nabobolig 6.

Nabobolig 6
Bolig, der
nedlægges
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Nabobolig 7, Damhusvej 43. Boligen ligger vest – øst
og er sammenbygget med driftsbygning i vinkel vest
for boligen. Haven er orienteret mod syd. Vindmøllerne vil stå mod vest fra nordvest til sydvest. Bevoksning
i haven og nær boligen vil sandsynligvis skærme for
udsigt mod vindmøllerne; men især i vinterhalvåret vil
der formodentlig være udsyn gennem bevoksningen til
de to – tre sydligste vindmøller fra sydvendte vinduer og dele af boligens nærmeste omgivelser. Se foto og
luftfoto nedenfor.

Nabobolig 8, Damhusvej 41 A. Boligen ligger nord
– syd med en åben have mod vest, hvor vindmøllerne
vil stå mod vest, fra nordvest til sydvest. Uden for haven ligger åbne marker. På grund af den åbne have og
de åbne marker vil der blive direkte udsigt til de nye
vindmøller. I dag er der direkte udsyn til de eksisterende vindmøller, som står på en afstand af cirka 350
meter. Se foto, hvor man fra Damhusvej ser nogle af
de eksisterende vindmøller på husets haveside, og se
luftfoto nedenfor.

Nabobolig 9, Damhusvej 38. Boligen ligger vest –
øst med have mod nord og åbent areal mod syd. Der er
tynd, spredt randbevoksning mod Damhusvej og halvhøj bevoksning sammen med bygninger på vestsiden
af Damhusvej, Der vil næppe være udsigt til vindmøllerne. Se foto og luftfoto nedenfor.

Foto 5.7 Nabobolig 7, Damhusvej 43, foto fra sydøst.

Foto 5.8 Nabobolig 8, Damhusvej 41 A, fotograferet fra øst.

Foto 5.9 Nabobolig 9, Damhusvej 38, foto fra sydvest.

Luftfoto 5.6 Nabobolig 7.

Luftfoto 5.7 Nabobolig 8.

Luftfoto 5.8 Nabobolig 9 og 10.

Nabobolig 9

Nabobolig 10
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Nabobolig 10, Damhusvej 37. Vinkelboligen er oriHQWHUHWLÀHUHUHWQLQJHU+DYHQEOLYHUPRGYHVWRJQRUG
skærmet af en mellemhøj og luftig randbevoksning.
Vindmøllerne vil stå mod vest fra nordvest til sydvest
for boligen. Der vil gennem randbevoksningen være
udsigt til store dele af vindmøllerne fra vinduer i boligen og områder i haven. Se foto nedenfor, luftfoto på
forrige side og visualisering B.
Nabobolig 11, Kikkenborgvej 1, se foto og luftfoto
nedenfor og visualisering B. Boligen ligger vest – øst,
og haven vender mod syd og vest. Vindmøllerne vil stå
fra mod vest fra nordvest til sydvest for boligen. Der

vil hen over bevoksningen være direkte udsigt til de tre
nordligste vindmøller fra nordvendte vinduer, fra indgangspartiet og dele af haven, mens de to sydligste muligvis vil være dækket af bevoksningen.
Nabobolig 12, Kikkenborgvej 7. Boligen ligger sydvest – nordøst, og den åbne have vender mod syd og
øst. Vindmøllerne vil stå fra nordvest til vest for boligen. Bevoksning på nordsiden af grusvejen mellem boOLJHQRJYLQGP¡OOHUQHYLOVDQGV\QOLJYLVVN UPHIRU¿UH
af møllerne, mens der muligvis vil være udsigt til den
sydligste vindmølle fra sydvestvendte vinduer og fra
dele af haven. Se foto og luftfoto nedenfor.

Nabobolig 13, Kikkenborgvej 11. Boligen ligger vest
– øst, og haven vender mod syd. Vindmøllerne vil stå fra
vest til nord for boligen. Driftsbygninger står mellem boOLJHQRJGH¿UHQRUGOLJVWHYLQGP¡OOHUPHQVEHYRNVQLQJL
landskabet yderligere skærmer for den sydligste vindmølOH'HUYLOLNNHY UHXGVLJWWLOGH¿UHQRUGOLJVWHP¡OOHU
men muligvis kan man skimte den sydligste vindmølle
fra dele af haven. Se foto og luftfoto nedenfor.

Foto 5.10 Nabobolig 10, Damhusvej 37, foto fra sydøst.

Foto 5.12 Nabobolig 12, Kikkenborgvej 7, foto fra nordøst.

Foto 5.13 Nabobolig 13, Kikkenborgvej 11, bag hegn og
driftsbygning, fotografering fra vest.

Luftfoto 5.10 Nabobolig 12.

Luftfoto 5.11 Nabobolig 13.

Foto 5.11 Nabobolig 11, Kikkenborgvej 1, foto fra nordøst.
Luftfoto 5.9 Nabobolig 11.

Nabobolig 11
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Nabobolig 12

Vemb og Møborg

Nabobolig 14 og 15, Kikkenborgvej 10. Boligerne
ligger vest – øst inde i plantagen, og er begge orienteret mod syd. Vindmøllerne vil stå fra nordøst til sydøst
for boligerne. Der vil ikke være udsigt til vindmøllerne fra boligerne og haverne, mens man fra den vestlige del af lysåbningen nord for bolig 14 under de nuvæUHQGHIRUKROGYLONXQQH¿QGHVWHGHUKYRUPDQNDQVH
IUDHQYLQJHVSLGVWLOHQKDOYYLQJHDIGH¿UHQRUGOLJVWH
vindmøller. Se foto og luftfoto nedenfor.

Afstanden fra vindmøllerne til nærmeste punkt i Vemb
og Møborg er mindst to kilometer. Udsigten til vindmøllerne fra byerne er behandlet i kapitel 4, landskabelige forhold.

/\VIRUÀ\VLNNHUKHG
Vindmøllerne vil få monteret to lamper med lavintenVLYWO\VSnWRSSHQDIP¡OOHKDWWHQDIKHQV\QWLOÀ\VLNkerheden. Lyset i lamperne vil være rødt og lyse konstant 360 grader horisonten rundt med en styrke, der
svarer til styrken i lyset fra ti stearinlys, eller en 9 W
glødepære. Lyset er afskærmet nedad. På grund af lysets ringe styrke og afskærmningen nedad vil lyset erfaringsmæssigt ikke være væsentligt generende.

Visualisering

Foto 5.14 Nabobolig 14, Kikkenborgvej 10, foto fra vest.

I forhold til naboboligerne er der på de følgende sider
visualiseret fra Damhusvej nordøst for vindmøllerne for
at illustrere forholdene set fra naboboligerne nord for
vindmøllegruppen, når der er et åbent sigt mod vindmøllerne, og der er visualiseret fra en sydlig nabobolig
i det åbne land, nabobolig 11, Kikkenborgvej 1.
Foto 5.15 Nabobolig 15, Kikkenborgvej 10, foto fra sydøst.
Luftfoto 5.12 Nabobolig 14 – 15.

Nabobolig 15

Nabobolig 14

)RWR /\VDIP UNQLQJIRUÀ\VLNNHUKHG
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fem 600 kW vindmøller ved Kikkenborg - nedtages

A

Eksisterende forhold fotograferet fra Damhusvej fra
et punkt nordøst for de eksisterende vindmøller.
Punktet er valgt for at illustrere forholdene set fra
naboboligerne nord for vindmøllegruppen, når der er et
åbent sigt mod de nye vindmøller. Der er cirka 1,2 kilome-
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ter til nærmeste eksisterende vindmølle. Billedet er venstre
foto i en panorering.

A

Eksisterende forhold fotograferet fra Damhusvej
nordøst for eksisterende vindmøller for at illustrere forholdene set fra naboboligerne nord for vindmøllegruppen, når der er et åbent sigt mod de nye vindmøller. Højre foto i en panorering.
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A

Visualisering af variation 1 med 121 meter rotor
mod sydvest fra Damhusvej nordøst for eksisterende vindmøller for at illustrere forholdene set fra naboboligerne nord for vindmøllegruppen, når der er et åbent
sigt mod de nye vindmøller. Venstre foto i en panorering.
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A

Visualisering af variation 1 med 121 meter rotor mod sydvest fra et punkt på Damhusvej nordøst for eksisterende vindmøller. Fra punktet er der
næsten frit syn over åben mark til de nye vindmøller. De
nye vindmøller med 121 meter rotor og 89 meter navhøj-

de står markante over bevoksningen. Der er 636 meter til
nærmeste nye vindmølle. Højre foto i en panorering.
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Fem eksisterende vindmøller ved Kikkenborg med en totalhøjde på 67,5 meter - nedtages

B

Eksisterende forhold fotograferet mod vest fra indgangspartiet ved nabobolig 11, Kikkenborgvej 1. Man skimter
nogle af de eksisterende vindmøller bag bevoksningen.
Afstand til nærmeste vindmølle er 440 meter. Venstre foto i en panorering.
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B

Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest fra
indgangspartiet ved nabobolig 11, Kikkenborgvej
1. Man skimter en af de eksisterende vindmøller
med en totalhøjde på 67,5 meter bag bevoksningen. Højre
foto i en panorering.
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Fem planlagte vindmøller med en totalhøjde på 149,5 meter ved Kikkenborg

B

Visualisering af variation 1 med 121 meter rotor mod vest
fra indgangspartiet ved nabobolig 11, Kikkenborgvej 1, af
de nye vindmøller med 121 meter rotor og 89 meter navhøjde. Man skimter nogle af de nye vindmøller bag bevoksningen.
Den sydligste vindmølle står mod sydvest, bag huset. Afstand til
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den nærmeste vindmølle, som er den midterste i vindmøllegruppen, der står til højre i dette billede, vil være 964 meter. Billedet
er venstre foto i en panorering.

B

Visualisering af variation 1 med 121 m rotor af de
nye vindmøller mod nordvest fra nabobolig 11, Kikkenborgvej 1. En af de nye vindmøller rækker over
bevoksningen, en anden ses bag træerne. Afstand til nærmeste vindmølle er 964 meter. Højre foto i en panorering.
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Vurdering af visuel påvirkning
På grund af vindmøllernes totalhøjde vil de ofte være synlige over nærområdets bevoksning, men bevoksningen kan også dække helt for vindmøllerne. Se visualisering B, der viser begge situationer.
Visuelt vil vindmøllerne være markante og dominerende fra Nabobolig 8, Damhusvej 41A. Fra nabobolig
10, Damhusvej 37, og nabobolig 11, Kikkenborgvej 1,
vil vindmøllerne stå markante i synsfeltet. Fra ti af de femten naboboliger vil der sandsynligvis kun være udsigt til
nogle af vindmøllerne eller til de øverste dele af møllerne. Det drejer sig om nabobolig 1, 3 – 7 og 12 – 15. Fra to
naboboliger, 2 og 9, vil vindmøllerne næppe være synlige.

5.2 Støjpåvirkning
De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er nærmere behandlet i afsnit 1.4. Reglerne betyder, at vindmøllerne ved Kikkenborg sammen med andre vindmøller
ikke må støje mere end 44 dB(A) ved en vindhastighed
på 8 m/s, henholdsvis 42 dB(A) ved 6 m/s, ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land.
Ved støjfølsom arealanvendelse, som blandt andet er
boligområder og rekreative områder udlagt i kommuneplanen, eksempelvis Vemb, må støjen fra vindmøllerne ikke overstige 37 dB(A) ved vindhastigheder på
6 m/s og 39 dB(A) ved 8 m/s.
Miljøstyrelsen har i en afgørelse i en klagesag efter
Miljøbeskyttelsesloven fra 2004 taget stilling til områder, der faktisk anvendes til boligformål i landzone
i det åbne land. Styrelsen nåede i afgørelsen frem til,
at seks boliger, der lå i landzone langs en vej som parcelhuse, måtte betragtes som et område til åben og lav
boligbebyggelse og dermed støjfølsom arealanvendelse
efter Støjvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr.
5/1984, uanset, at området lå i landzone. Reference /6/
Lemvig Kommune vurderer, at ingen naboboliger i
det åbne land ved dette projekt falder ind under miljøstyrelsens afgørelse fra 2004. Den lavfrekvente støj
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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.
En ændring af støjen på 3 dB(A) betyder teknisk en
halvering eller fordobling af støjniveauet, mens mennesker 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 såsom vindens retning og
hastighed, temperatur, lufttryk og -fugtighed, samt af de
vindmølletekniske forhold. For lavfrekvent indendørs støj
har boligens støjdæmpende egenskaber også betydning.
De vindmølletekniske forhold er fastlagt for hver mølletype, blandt andet på grundlag af typegodkendelsen fra
Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi. Støjen
fra vindmøller stammer primært fra kølesystemet og vingernes rotation, hvor især passagen af tårnet kan give støj.
Metoden til måling og beregningerne af støj fra vindmølOHUHUGH¿QHUHWL%HNHQGWJ¡UHOVHRPVW¡MIUDYLQGP¡OOHU
Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøllen
fortæller ikke alt om, hvor generende støjen kan være.
Bliver der eksempelvis udsendt en såkaldt ”rentone”,
det vil sige en tydelig hørbar tone, vil den normalt være
meget generende. Hvis der måles tydeligt hørbare rentoner fra en vindmølle, vil der i støjberegningen blive tillagt yderligere 5 dB(A) for den pågældende vindmølle. Fra en ny, typegodkendt vindmølle må der ikke
være tydeligt hørbare rentoner, der oftest vil være mekanisk støj fra lejer og gear. Tonerne kan eventuelt opstå, når vindmøllen bliver ældre. I sådant tilfælde vil
det være en fejl i vindmøllen, som ejeren skal udbedre.
Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger også af baggrundsstøjens. Fordi vindmøllestøj varierer
med tiden på en særlig måde, kan støjen opfattes, selvom den er svag. Derfor kan man ikke generelt regne
med, at støjen overdøves af vindens susen i træer og
buske, men selv om støjemissionen fra en vindmølle
stiger med stigende vindhastighed, vil baggrundsstøjen ofte ”overdøve” støjen fra vindmøllen, hvis vindhastigheden er over 8 – 12 m/s.

Ved vindhastigheder over 8 – 10 m/s stabiliseres eller falder støjen fra vindmøllerne.

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

Beregningsforudsætninger
Beregningerne for projektet ved Kikkenborg er foretaget efter anvisningerne i bilag 1 i Bekendtgørelsen om
støj fra vindmøller og er udført i programmet WindPRO version 2.7.486 og 2.7.490 samt 2.8.394 Beta og
2.8.378 Beta og 2.8.418 Beta for lavfrekvent støj. Beregningerne af lavfrekvent støj følger udkast til beregning af lavfrekvent støj, udsendt til teknisk høring
26/5-2011 fra Miljøstyrelsen. De anvendte data fremgår af tabel 5.3.

Akkumuleret støj
Ved beregningen af støjen indgår den samlede støj fra
de nye vindmøller og de eksisterende og blivende vindP¡OOHULQGHQIRUHQDIVWDQGDIJRGW¿UHNLORPHWHULEHregningen. Omkring Kikkenborg drejer det sig om vindmølleparkerne Nees Hede, Skalstrup Nord, Skalstrup
Øst, Gråkær, Bækmarksbro Sydvest og Bur, der kan bidrage til at hæve støjen ved naboerne til Kikkenborg.
Ikke bare naboerne til de nye vindmøller bliver påvirket af alle vindmøllerne, men også naboerne tæt på
de eksisterende vindmøller får et forhøjet støjbidrag.
Beregninger skal således også påvise, at ingen nabobeboelser til eksisterende vindmøller får et samlet støjbidrag, der ligger over grænseværdierne. Hvis den beregnede støj fra de nye vindmøller ved nabobeboelserne til eksisterende vindmøller ligger mindst 15 dB(A)
under den eksisterende støj fra vindmøller, skal man

Kort 5.2 Støjkurver for 37 dB(A) og 42 dB(A) ved 6 m/sek.

4

Ny vindmølle med nummer

14

Eksisterende vindmølle med nummer

8

Nabobolig med nummer
Bolig ved eksisterende vindmøller
Kommunegrænse
Støjfølsom arealanvendelse
42,0 dB(A)
37,0 dB(A)

Mål:

1:25.000

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 vindhastighed på 6 m/s. Støjberegningerne stammer fra projektforslagets variation 2 ved vindhastighed 6 m/s, da støjudbredelsen her er størst.
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Støjmåling og støjdæmpning

dog ikke beregne yderligere for disse boliger, da de nye
vindmøller ikke kan høres på grund af den eksisterende støj. I denne beregning er de fem eksisterende vindmøller ved Kikkenborg ikke taget med.
Det er vurderet, hvilke nabobeboelser omkring de eksisterende vindmøller, der ligger i nærheden af grænseværdierne, og som derfor kan risikere at få forhøjet
støjen, så grænseværdien ikke er overholdt. Derefter er
der udført beregninger for alle disse boliger. Der er udført beregninger for eksisterende forhold, for fremtidige
forhold ved nærmeste nabobeboelser til Kikkenborg og
for nabobeboelser ved eksisterende vindmølleparker.
I beregningerne indgår de vindmøller, der er vist på
kort 5.2 og i tabel 5.3. Dog er vindmøllerne ved Bur
ikke vist på kort 5.2, men deres placering kan ses på
kort 4.2 og 4.5. I tabellen er vindmøllernes kildestøj
også gengivet.

Ved endelig vedtagelse af plandokumenterne for projektet ved Kikkenborg vil Lemvig Kommune give en
VVM-tilladelse og deri kræve en støjmåling på vindmøllerne for at sikre, at kravene i Bekendtgørelsen om
støj fra vindmøller er overholdt. Hvis efterfølgende støjmåling viser, at vindmøllerne ikke overholder gældende
lovkrav, skal de støjdæmpes, eller driften skal indstilles.
Støjen kan dæmpes ved at ændre omdrejningshastigheden eller vingernes vinkel, så de ikke går så højt
op i vinden. Det betyder, at de stadig har samme omdrejningstal.
Desuden vil alle møller i en vindmøllepark aldrig få
lige meget vind og dermed dreje lige hurtigt.
Alle moderne vindmøller varierer omdrejningshastigheden med vindstyrken.

Tabel 5.3 Vindmøller, der indgår i beregning af støj
Effekt pr.mølle,
MW

Navhøjde,
meter

Rotordiameter,
meter

6 m/s

8 m/s

Dæmpning,
dB(A)

1–2

3,075

94

112

103,5

106,5 1

1,1

3–5

3,075

94

112

104,6

106,5 1

Ingen

1–5

6,0

89

121

103,0

103,0 2

5,0

1, 4 – 5

3,0

92,5

113

104,8

106,0 3

Ingen

2

3,0

92,5

113

103,5

104,0 3

2

3

3,0

92,5

113

102,6

103,0

3

Bækmarksbro Sydvest

6–8

3,075

94

112

104,6

106,5

Ingen

Gråkær

9 – 11

0,75

50

44

100,0

100,0

Ingen

Skalstrup Øst

12 – 16

0,60

45

42

99,0

100,0

Ingen

17, 19

3,60

89,9

120

102,8

104,0

Ingen

18

3,60

89,9

120

102,2

102,8

0,6 og 1,2

Nees Hede

20 – 22

3,0

80,0

120

102,0

103,5

Ingen

Bur

23 – 37

0,60

50

44

99,0

100,0

Ingen

Nye vindmøller
ved Kikkenborg

Projektforslag
Variation 1
Variation 2

Skalstrup Nord

1
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Kildestøj, dB(A)

Nummer

Gruppe

Reference /3/

2

Reference /4/

3

Reference /5/

3

Vurdering af vindmøllernes støjbidrag
ved projektets naboboliger
Grænseværdierne for støjen fra vindmøllerne er således 42 dB(A) og 44 dB(A) ved projektets naboboliger.
Tabel 5.4 viser den beregnede maksimale støjimmission, støjpåvirkning, ved vindhastighederne 6 m/s og
8 m/s ved de 15 naboboliger i det åbne land inden for
en kilometer fra møllerne. Tabel 5.5 viser den beregnede lavfrekvente støjpåvirkning ved de samme boliger.

Eksisterende forhold
Under de eksisterende forhold modtager naboboligerne til det nye vindmølleprojekt ved Kikkenborg en støj
fra vindmøllerne, der ligger mellem 32,7 og 43,3 dB(A) ved
en vindhastighed på 6 m/s og mellem 33,7 og 43,4 dB(A)
ved en vindhastighed på 8 m/s, ifølge beregninger af
Vestas og Siemens. Reference /7 og 8/
Værdierne er lavest ved nabobolig 1, Damhusvej 55 og
højest ved nabobolig 8, Damhusvej 41 A. I beregningerne
indgår den eksisterende vindmøllepark ved Kikkenborg
og de tidligere nævnte omkringliggende vindmølleparker.

Fremtidige forhold
Projektforslaget
Lovgivningen er overholdt, dog vil seks naboboliger i
projektforslaget få en støjpåvirkning, som ligger mindre end 2 dB(A) under lovkravet ved vindhastigheden
6 m/s. Det er nabobolig 6, 7 og 12 – 15.
Ved en vindhastighed på 8 m/s modtager de samme
seks boliger ligeledes en støj fra vindmøllerne, som
ligger mindre end 2 dB(A) under støjgrænsen. For nabobolig 14 og 15 er støjen beregnet til grænseværdien.
Den indendørs lavfrekvente støj ligger mindre end
to dB(A) under grænseværdien på 20 dB(A) ved to naboboliger ved 8 m/s, det er nabobolig 14 og 15.
Variation 1
I variation 1 får fem naboboliger, nummer 6 og 12 – 15,
ligeledes en støjpåvirkning, som ligger mindre end 2

når de overholder de øvrige støjgrænser. Vindmøllernes ejere skal stadigvæk dokumentere, at vindmøllerne kan overholde lovgivningen, når ejerne anmelder
projektet efter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller.
Desuden vil Lemvig Kommune kræve en støjmåling, når vindmøllerne er rejst, og kan møllerne ikke
overholde lovgivningen, skal de støjdæmpes eller tages ud af drift.

dB(A) under lovkravet ved 6 m/s. Ved en vindhastighed
på 8 m/s ligger to naboboliger mindre end 2 dB under
støjgrænsen. Det er nabobolig 14 og 15.
Der foreligger endnu ikke data på vindmøllens lavfrekvente støj, og påvirkningen ved naboboligerne ikke beregnet. Vindmøllen er fra Siemens, og erfaringen
i virksomheden er, ligesom hos PlanEnergi, at fabrikkens vindmøller overholder kravene til lavfrekvent støj
med en pæn margin, når vindmøllerne overholder de
øvrige støjkrav. Siemens vindmøller bekræfter med andre ord Miljøstyrelsens tidligere standpunkt, at vindmøllerne holder sig under 20 dB(A) lavfrekvent støj,

Variation 2
Lovgivningen er overholdt. I variation 2 får de samme
seks naboboliger som i projektforslaget en støjpåvirk-

ning, som ligger mindre end 2 dB(A) under grænseværdien ved en vindhastighed på 6 m/s.
Ved 8 m/s ligger to naboboliger, nabobolig 14 og 15,
mindre end 2 dB(A) under grænseværdien.
Den indendørs lavfrekvente støj ligger markant under grænseværdien på 20 dB(A). Den lavfrekvente støj
er lavere ved 8 m/s end ved 6 m/s. Der er kun beregnet
på de nye vindmøller, mens de eksisterende vindmøllegrupper ved Bækmarksbro Sydvest, Bur, Gråkær, Skalstrup Øst og Nord samt Nees Hede ikke indgår i beregningen. Med de beregnede værdier for de nye vindmøller vil det lavfrekvente støjbidrag fra de eksisterende

Tabel 5.4 Støjpåvirkning ved naboboliger til Kikkenborgprojekt
Nabobolig

Vindhastighed 6 meter/sekund

Vindhastighed 8 meter/sekund
Beregnet dB(A)

Med nye Kikkenborgvindmøller
Eksisterende
forhold 1

Projektforslag
112 m rotor
94 m navhøjde
3,1 MW

Variation 1
121 m rotor
89 m navhøjde
6,0 MW

Variation 2
113 m rotor
92,5 m navhøjde
3,0 MW

Nabobolig 1, Damhusvej 55

32,7 / 32,9

36.4

36,4

Nabobolig 2, Damhusvej 53

33,1 / 33,2

37.5

37,4

Nabobolig 3, Damhusvej 52

33,0 / 33,1

37.3

Nabobolig 4, Damhusvej 51

33,9 / 34,0

Nabobolig 5, Damhusvej 50

35,1

Nabobolig 6, Damhusvej 46
Nabobolig 7, Damhusvej 43

Krav dB(A)
(maksimalt)

Krav dB(A)
(maksimalt)

Beregnet dB(A)

Med nye Kikkenborgvindmøller
Eksisterende
forhold 1

Projektforslag
112 m rotor
94 m navhøjde
3,1 MW

36,7

33,7 / 34,1

37,8

33,9 / 34,2

37,2

37,6

33,8 / 34,0

39.1

38,8

39,4

37,9

37,7

38,1

38,2

40,6

40,2

40,8

38,3 / 38,4

42,1

40.3

40,0

40,3

42,1

43,3

39.7

39,5

39,7

43,3 / 43,4

41,6

Nabobolig 9, Damhusvej 38

41,0 / 41,1

38,3

38,3

38,3

41,1

Nabobolig 10, Damhusvej 37

41,8

38,6

38,6

38,6

41,9

Nabobolig 11, Kikkenborgvej 1

40,9

38.1

38,2

38,2

Nabobolig 8, Damhusvej 41 A

42

44

Variation 1
121 m rotor
89 m navhøjde
6,0 MW

Variation 2
113 m rotor
92,5 m navhøjde
3,0 MW

38,3

37,1

38,1

39,4

37,9

39,1

39,2

37,7

38,9

34,5 / 34,7

41,0

39,2

40,6

35,4 / 35,5

39,7

38,0

39,2

42,4

40,4

41,9

42,2

40,2

41,4

39,8

40,7

40,3

38,6

39,3

40,7

38,9

39,6

40,9 / 41,0

40,2

38,5

39,2

Nabobolig 12, Kikkenborgvej 7

41,1

40.1

40,3

40,3

41,1

42.5

40,5

41,2

Nabobolig 13, Kikkenborgvej 11

38,3

40,3

40,5

40,7

38,4

42,7

40,7

41,6

Nabobolig 14, Kikkenborgvej 10

36,8

41,9

41,8

41,8

37,1 / 37,3

44,0

42,1

42,7

41,9

41,8

41,8

37,1 / 37,3

44,0

42,1

42,7

Nabobolig 15, Kikkenborgvej 10
1

Beregnet af Vestas og Siemens

36,8
Reference /3 – 5 og 7 – 9/

Værdier mindre end 2 dB(A) under grænseværdien er fremhævet med fede typer
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Kort 5.3 Støjkurve for 20 dB(A) lavfrekent støj
ved 6 m/sek ved projektets naboboliger

Tabel 5.5 Lavfrekvent indendørs støjpåvirkning ved projektets naboboliger

20,0 dB(A)

Mål: 1:25.000
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Beregnet dB(A)
Projektforslag
112 m rotor
94 m navhøjde
3,1 MW

Projektforslag
112 m rotor
94 m navhøjde
3,1 MW

Variation 1
121 m rotor
89 m navhøjde
6,0 MW

Variation 2
113 m rotor
92,5 m navhøjde
3,0 MW

Med øvrige vindmøller
6 m/s vind 8 m/s vind 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, Damhusvej 55

9,6

12,5

11,5

14,5

9,3

8.9

Nabobolig 2, Damhusvej 53

10.8

13,7

12,1

15,2

10,4

10,0

Nabobolig 3, Damhusvej 52

10.7

13,6

12,0

15,1

10,3

9,9

Nabobolig 4, Damhusvej 51

12.3

15,2

13,1

16,4

Nabobolig 5, Damhusvej 50

11.4

14,3

12,3

15,5

Nabobolig 6, Damhusvej 46

13.7

16,6

14,2

17,5

Nabobolig 7, Damhusvej 43

13.6

16,5

14,1

17,4

13.2

16,1

13,7

17,0

Nabobolig 9, Damhusvej 38

12.1

15,0

12,8

16,0

Nabobolig 10, Damhusvej 37

12.4

15,3

13,0

16,3

Nabobolig 11, Kikkenborgvej 1

12.1

15,0

12,7

15,9

Nabobolig 12, Kikkenborgvej 7

13.9

16,8

14,3

17,6

Nabobolig 13, Kikkenborgvej 11

14.1

17,0

14,4

17,7

Nabobolig 14, Kikkenborgvej 10

15,0

17,9

15,8

Nabobolig 15, Kikkenborgvej 10

15,0

17,9

15,8

Nabobolig 8, Damhusvej 41 A

Kurven viser, hvor den lavfrekvente støj fra vindmøllerne er beregnet til at være 20 dB(A) ved en vindhastighed
på 8 m/s. Kurven viser beregningen fra projektforslaget.

I forhold til de eksisterende forhold får boligerne 1 – 6
og 13 – 15 en hørbar højere støjpåvirkning ved begge
vindhastigheder. Nabobolig 7 – 11 får en hørbar lavere støjpåvirkning ved 6 m/s, mens forskellen hverken
er tydelig eller entydig ved 8 m/s. Ved nabobolig 12 er
der ikke nogen tydelig hørbar forskel. Støjen vil være
lidt lavere ved 6 m/s og lidt højere ved 8 m/s.
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Der foreligger endnu ikke værdier for vindmøllen

For alle tre opstillinger
Støjlovgivningen er overholdt for projektforslaget og
variation 2, mens den lavfrekvente støj endnu ikke er
beregnet i variation 1. Vindmøllernes ejerne skal i alle tre opstillinger dokumentere, at vindmøllerne kan
overholde lovgivningen, når ejerne anmelder projektet
efter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Der er ingen tydelig hørbar forskel på de tre opstillinger ved en vindhastighed på 6 m/s.
Støjmæssigt ligger variation 2 ved 6 m/s uhørligt højere
end projektforslaget og variation 1 ved boligerne 1 - 13,
og på cirka samme niveau ved bolig 14 og 15.
Ved en vindhastighed på 8 m/s er støjpåvirkningen
i projektforslaget hørbart kraftigere end støjpåvirkningen i variation 1 for boligerne 4 - 12, mens forskellen til variation 2 er mindre tydelig ved alle boligerne.
Ved 8 m/s ligger variation 2 støjmæssigt imellem de
to andre opstillinger ved alle boligerne.

Krav dB(A) maksimalt

vindmøller ikke give problemer ved naboboligerne til
Kikkenborgprojektet.

11,9

11,5

11,0

10,6

13,4

12,9

13,2

12,7

12,7

12,2

11,6

11,1

11,9

11,4

11,5

11,0

13,3

12,8

13,5

13,1

18,9

14,4

13,9

18,9

14,4

13,8

Værdier mindre end 2 dB(A) under grænseværdien er fremhævet med fede typer. Reference /11 – 12 og 20/

Støjen ved bymæssig bebyggelse
Støjen fra vindmøller må i områder med støjfølsom
arealanvendelse ikke overskride henholdsvis 37 og
39 dB(A) ved vindhastighederne 6 og 8 m/s. De beregnede støjkurver for 37 dB(A) og 39 dB(A) ligger begge godt en kilometer nordvest for Vemb og
godt en kilometer sydvest for Møborg for alle tre forslag. Se kort 5.2, der viser kurverne for de vindmøller, der medfører den højeste støjbelastning. Kurverne viser de punkter i landskabet, hvor støjen fra vindmøllerne er beregnet til at være 37 dB(A) og 42 dB(A)
ved en vindhastighed på 6 m/s, hvor støjkurven har sin
største udbredelse.
Den beregnede støjkurve for 20 dB(A) for lavfrekvent støj ligger mere end 1,5 kilometer fra Vemb og
Møborg. Se kort 5.3, der viser den lavfrekvente støjkurve på 20 dB(A) for den opstilling, der medfører den
højeste støjbelastning ved vindhastigheden 8 m/s, hvor
støjkurven har sin største udbredelse.
Grænseværdierne for støj fra vindmøller er således
overholdt i områder med støjfølsom arealanvendelse.

Støjen ved naboboliger til
eksisterende vindmølleparker

vindmøllepark ved Kikkenborg og de tidligere nævnte
omkringliggende vindmølleparker.

Nabobeboelserne i det åbne land omkring de eksisterende vindmølleparker Nees Hede, Skalstrup Nord,
Skalstrup Øst, Gråkær, Bækmarksbro Sydvest og Bur
må ikke udsættes for en støj over grænseværdierne på
42 dB(A) og 44 dB(A), når vindmøllerne ved Kikkenborg bliver udskiftet. Den indendørs lavfrekvente støj
må ikke overstige 20 dB(A) ved vindhastighederne 6
m/s og 8 m/s.

Fremtidige forhold

Eksisterende forhold
Under de eksisterende forhold modtager naboboligerne
til de eksisterende vindmøller en støj fra vindmøllerne,
der ligger mellem 24,8 og 40,4 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og mellem 24,7 og 40,9 dB(A) ved en
vindhastighed på 8 m/s, ifølge beregninger af Vestas
og Siemens. Reference /7 og 8/
Værdierne er lavest ved Fjordsidevej 9 og højest ved
Nørtoftvej 14. I beregningerne indgår den eksisterende

Beregninger viser, at den maksimale støjpåvirkning
ved boligerne ved de eksisterende vindmøllegrupper
overholder lovgivningen, hvis de nye vindmøller bliver
rejst ved Kikkenborg. For syv boliger ligger værdierne
mindre end 2 dB(A) under grænseværdien. For en af
de syv boliger ligger støjbidraget fra de nye vindmøller
ved Kikkenborg imidlertid mere end 15 dB(A) under
støjbidraget fra de eksisterende vindmøller, og de nye
.LNNHQERUJP¡OOHUKDUGHUPHGLSUDNVLVLQJHQLQÀ\GHOse på det oplevede støjbillede. Reference /3, 7, 8 og 9/
Den indendørs lavfrekvente støj ved boligerne ved
de eksisterende vindmøllegrupper er beregnet. Den
maksimale lavfrekvente støjbelastning er beregnet ved
Nørtoftvej 14 med 17,7 dB(A) ved en vindhastighed på
8 m/s. Reference /21/. Grænseværdierne for støj fra
vindmøller er således overholdt ved naboboliger til eksisterende vindmøller, se kort 5.2 og tabel 5.6.

Tabel 5.6 Støjpåvirkning ved boliger ved eksisterende vindmøller
Bolig

Eksisterende forhold
Lavfrekvent støj
Krav
maksimalt

6 m/s
vind

Med projektforslagets nye vindmøller ved Kikkenborg
Støj

8 m/s
vind

Krav
maksimalt

6 m/s
vind

Lavfrekvent støj
Krav
maksimalt

8 m/s
vind

Krav
maksimalt

Støj

6 m/s
vind

8 m/s
vind

Krav
maksimalt

6 m/s
vind

Krav
maksimalt

8 m/s
vind

Ballesigvej 17

40,4 *

40,7 *

17,0

16,6

40,4

40,7

Fjordsidevej 17

40,0

41,9

14,3

17,4

40,3

42,3

16,1

16,2

16,1

16,9

Hedevej 6
Kikkenborgvej 40

39,8
20 dB(A)

Ikke beregnet

42 dB(A)

40,6

40,3
44dB(A)

41,3

20 dB(A)

40,0
42 dB(A)

40,8

40,6
44 dB(A)

41,6

Kikkenborgvej 44

40,3

40,9

16,0

16,5

40,4

41,2

Nørtoftvej 14

40,3

41,1

16,9

17,7

40,3

41,2

Øster Dalgårdvej 2

40,1

40,4

16,7

16,2

40,3

40,7

De syv boliger er de boliger ved eksisternde vindmøller med den højst beregnede støjpåvirkning. * Støjen fra projektforslagets nye vindmøller ligger mere end 15 dB under denne værdi.
Værdier mindre end 2 dB(A) under grænseværdien er fremhævet med fede typer.
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5.3 Skyggekast

Edb-program mod gener ved skyggekast

Generelt

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

Der er ikke indført danske normer for hvor store gener
fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne. Miljøministeriets Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller anbefaler, at
nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10
timer om året, beregnet som reel skyggetid. Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer eller ved et
lodret vindue vendt mod vindmøllen. Både opholdsarealet og vinduet kan eventuelt være teoretisk.
På grund af beregningsmetoderne vil værdierne for
udendørs skyggekast være højere end værdierne for indendørs skyggekast - når der ellers vil forekomme skyggekast. I denne VVM indgår både beregninger for indendørs og udendørs skyggekast, og værdierne for udendørs
skyggekast udgør VVM-redegørelsen og miljørapportens referenceværdier i forhold til Miljøministeriets anbefaling. Rapporten anlægger dermed en skærpet linje.
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Beregningerne af udendørs skyggekast er foretaget for
et opholdsareal på 20 meter gange 15 meter. Indendørs

Tabel 5.7 Skyggekast ved naboboliger
Nabobolig

Udendørs (Timer : minutter)

Indendørs (Timer : minutter)

Variation 1
121 m rotor
89 m
navhøjde
6,0 MW

Variation 2
113 m rotor
92,5 m
navhøjde
3,0 MW

0:27

0:22

Eksisterende
forhold 1

Lovgivning

Beregningsmetode ved Kikkenborg

Projektforslag
112 m rotor
94 m navhøjde
3,1 MW

Variation 1
121 m rotor
89 m
navhøjde
6,0 MW

Variation 2
113 m rotor
92,5 m
navhøjde
3,0 MW

0:00

0:17

0:12

0:08

Eksisterende
forhold 1

Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger
VLJKHQRYHUHQÀDGHKYRUPDQRSKROGHUVLJ'HWHUJHnevirkningen fra møllevingernes passage mellem solen
og opholdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal
solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere, det
skal blæse. Genevirkningen vil typisk være størst inde i boligen, men kan også være stor ved ophold udendørs, hvor skyggen eksempelvis fejer hen over jorden.
Skyggekastets omfang afhænger af følgende forhold.
* Hvor solen står på himlen.
* Om det blæser og hvorfra.
* Antallet af vindmøller i en gruppe og deres
placering i forhold til naboboligerne.
* Vindmøllens rotordiameter.
 'HWRSRJUD¿VNHIRUKROG
* Ved hvilke vindhastigheder, vindmøllen producerer.

skyggekast er beregnet gennem et lodret vindue på 1
meter gange 1 meter, vendt mod vindmøllerne. Beregningerne er foretaget på gennemsnitlige vejrdata.
Skyggekastet er beregnet i WindPro version 2.7.486
og 2.7.490, som er baseret på følgende forudsætninger.
* Solens højde over horisontlinjen skal være mere
end tre grader, da skyggekast under tre grader opfattes som uproblematisk.
* Afstande på mere end to kilometer fra møllen er
ikke medtaget i beregningerne, da skyggekast ikke er et problem på de afstande.

Projektforslag
112 m rotor
94 m navhøjde
3,1 MW

Nabobolig 1, Damhusvej 55

0:00

0:36

Nabobolig 2, Damhusvej 53

0:00

4:41

3:12

2:59

0:00

3:48

2:29

2:18

Nabobolig 3, Damhusvej 52

0:00

5:50

4:02

3:45

0:00

4:49

3:13

2:57

Nabobolig 4, Damhusvej 51

0:00

11:51

8:35

8:00

0:00

9:54

7:08

6:28

Nabobolig 5, Damhusvej 50

0:33

9:56

9:38

8:05

0:23

8:19

7:46

6:28

Nabobolig 6, Damhusvej 46

2:09

21:52

22:42

20:18

1:36

17:56

18:06

16:02

Nabobolig 7, Damhusvej 43

9:13

25:11

27:02

24:54

6:15

21:41

22:36

20:40

Nabobolig 8, Damhusvej 41 A

12:22

15:43

17:16

15:34

8:13

12:59

13:45

12:23

Nabobolig 9, Damhusvej 38

7:48

12:48

13:33

12:34

5:14

10:42

10:55

10:00

Nabobolig 10, Damhusvej 37

10:39

15:27

16:35

15:14

7:01

12:40

12:49

11:46

Nabobolig 11, Kikkenborgvej 1

11:30

16:24

17:42

16:25

8:12

13:49

14:24

13:15

Nabobolig 12, Kikkenborgvej 7

0:11

14:12

16:42

14:54

0:03

11:37

13:21

11:47

Nabobolig 13, Kikkenborgvej 11

0:00

17:30

20:26

18:26

0:00

15:05

17:13

15:19

Nabobolig 14, Kikkenborgvej 10

0:23

33:15

34:14

31:28

0:25

28:21

28:15

25:46

Nabobolig 15, Kikkenborgvej 10

0:38

32:47

33:26

30:40

0:40

27:20

27:05

24:33

Teoretisk skyggekast uden hensyn til bevoksning og bygninger i timer og minutter om året ved naboer. Anbefalet maksimum: 10 timer om året.
Værdier mindre end 2 dB(A) under grænseværdien er fremhævet med fede typer. 1 Beregnet af Vestas. Reference /13/ Reference /13 – 19/

Værste tilfælde

Kort 5.4 Skyggelinjer i projektforslagets variation 2

Værdien for skyggekast i værste tilfælde er det antal
timer, der maksimalt kan være skyggekast under årsgennemsnitlige vejrforhold. Det vil sige det antal timer,
hvor solen står bag ved møllens rotor uanset, om det er
overskyet eller vindstille.
Værdien i værste tilfælde bliver omsat til sandsynlige værdier i programmets beregninger.

Reel værdi
Sandsynlig værdi kaldes også reel værdi. Den reelle værdi for skyggekast er værste værdi korrigeret for
vindstille og overskyede timer samt vindretning i et normalt år i Danmark. Der er i alle beregninger over reel
værdi taget højde for rotorvinkel, det vil sige vindretning, hvor tit møllevingerne står stille, samt antal soltimer. Vindmøllens drifttid er beregnet ud fra effektkurve og beregnede vindforhold på placeringen. Solskinstimer og vindretning er gennemsnitsdata fra Danmarks Meteorologiske Institut for Danmark.
Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt for oplevelsen af skyggekast, også tidspunktet spiller ind. Eksempelvis vil skyggekast tidligt om morgenen for nogle
være uden betydning, mens skyggekast i eftermiddagssolen, hvor man sidder på terrassen, er kritisk for mange.
Derfor beregnes også en kalender, der viser præcist på
KYLONHGDJHRJLKYLONHWLGVUXPVN\JJHNDVWNDQLQG¿Qde sig ved den enkelte nabobeboelse. Af kalenderne kan
man se, hvornår solen står op og går ned, hvornår skyggekast kan indtræde, hvor længe det varer, samt fra hvilken vindmølle, det kommer. For at give et hurtigt overblik
er naboboligerne med mere end 10 timer udendørs skygJHNDVWYLVWLHQVLPSHOJUD¿VNIUHPVWLOOLQJ6H¿JXU
Endelig er skyggelinjerne beregnet, og der er udtegnet kort med skyggelinjer fra vindmøllen, der viser,
hvor et bestemt antal skyggetimer i reel værdi ligger i
ODQGVNDEHW6HNRUW$INRUWHWNDQPDQDÀ VHRPtrent hvor mange skyggetimer den enkelte nabo udsættes for. I beregningen er der ikke taget hensyn til, om
der mellem boligen og møllen ligger bygninger eller

Ny vindmølle

7

Nabo og nabonummer
Skyggekast 10 timer/år
Skyggekast 5 timer/år

Mål 1:25.000
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Figur 5.1 Kalender med udendørs skyggekast

Vurdering af skyggekast
Projektforslaget
I beregningen over reelle udendørs værdier har 11 naboboliger over ti timer udendørs skyggekast om året.
Det drejer sig om nabobolig 4 og 6 – 15. Mere end ti timer indendørs skyggekast om året rammer ti naboboliger. Det er naboboligerne 6 – 15.
Skyggekastet vil ikke ramme Vemb, Møborg og boliger ved de øvrige vindmøllegrupper. Se 0-linjen på
kort 5.3.

Variation 1 og 2
I variation 1 og 2 rammer udendørs og indendørs skyggekast over ti timer om året de samme ti naboboliger,
nr. 6 – 15.
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5HÀHNVHU
9LQGP¡OOHUQHVUHÀHNVLRQDIVROO\VLV UIUDP¡OOHYLQgerne, er et fænomen, som under særlige vejrforhold kan
Y UHHWSUREOHPIRUQDERHUWLOYLQGP¡OOHU5HÀHNVLRQHQ
opstår især ved visse kombinationer af nedbør og sollys.
'DYLQGP¡OOHYLQJHUVNDOKDYHHQJODWRYHUÀDGHIRUDW
producere optimalt og afvise snavs, kan dette resultere i

Tid på døgnet

'HUHULWHNVW¿JXURJWDEHORJSnNRUWNXQRPWDOWWLmerne i ”reel værdi”, da disse er vurderet som de væsentligste for naboernes belastning. Beregningsmetoden tager dog ikke hensyn til, om der er bygninger eller
høj og tæt bevoksning mellem vindmøllen og den belastede nabobeboelse. Bygninger og andre høje og tætte
elementer vil ofte medvirke til at reducere belastningen.
På kort 5.4 over potentielle områder med skyggekast, isolinjerne, er de naboboliger nummereret, der er
med i beregningen.
Tabel 5.1 gengiver de reelle skyggekastværdier i timer
og minutter for de 15 naboboliger. Tabeller med eksakWHWDOVDPW¿JXUHUNDQUHNYLUHUHVYHG/HPYLJ.RPPXne, Plan og Byg, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig Tlf: 9663
1200. E-mail: teknik@lemvig.dk, for hver nabobolig.

Naboboligerne 6, 7, 14 og 15 er i alle tre forslag de teoretisk mest udsatte naboboliger med et udendørs skyggekast på mellem godt 22 og knap 33 timer om året i
projektforslaget.
I praksis vil nabobolig 8 med den åbne have også være meget udsat med et udendørs skyggekast, der er beregnet til knap 16 timer om året i projektforslaget, mens
bevoksning sandsynligvis vil skærme for det meste af
VN\JJHNDVWHWYHGQDEREROLJRJ3nGHJUD¿VNHNDOHQGHUHL¿JXUVHUO VHUHQDWVN\JJHNDVWHWUDPPHU
nabobolig 14 og 15 om morgenen og formiddagen, når
solen står lavt. Plantagens træer vil sandsynligvis opfange størstedelen af skyggekastet for disse to boliger.
Kalenderen opererer med sommertid.
Tilsvarende vil bevoksningen formodentlig tage noget af skyggekastet ved naboboligerne 4, 6 og 9.
Nabobolig 13 bliver teoretisk ramt af skyggekast fra
vindmølle 1 og 2, men driftsbygninger vil stoppe for
udendørs skyggekast fra vindmølle 2 og sandsynligvis
for al indendørs skyggekast.
Der er ikke nogen entydig forskel på de tre vindmøllegruppers skyggekast. Skyggekastet er for nabobolig 1
– 5 højest i projektforslaget og lavest i variation 2. For
naboboligerne 6 – 10 er skyggekastet højest i variation
1 og stadig lavest i variation 2. For naboboligerne 11 –
15 er skyggekastet højest i variation 1 og lavest i projektforslaget. Forskellene er generelt små.
Lemvig Kommune vil kræve skyggestop installeret
i de nye vindmøller, så ingen naboboliger bliver udsat
for mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året.

Nabobolig 5

Nabobolig 6

Tid på døgnet

Skyggekast ved projekt ved Kikkenborg

For alle tre opstillinger

Nabobolig 7

Tid på døgnet

bevoksning, som reducerer skyggekastet. Skyggekastet
kan derfor i nogle tilfælde reelt være væsentligt lavere
end i beregningerne, men ændres forholdene omkring
boligen, kan skyggekastet blive, som i beregningerne.

Nabobolig 8

Nabobolig 11

Nabobolig 14

Nabobolig 9

Nabobolig 12

Nabobolig 15

Vindmøllenumre:
Nabobolig 10

Nabobolig 13

1

2

3

4

5

Kalenderne viser, hvornår på året og døgnet skyggekast
teoretisk kan ramme de naboboliger, der vil få mere end
ti timer reel udendørs skyggekast om året i projektforslaget. Kalenderne viser, at eksempelvis nabobolig 13 bliver
ramt af skyggekast fra vindmølle 1 fra slutningen af marts
til slutningen af april mellem kl. 17 og 17:45 og igen fra
midten af august til midten af september mellem kl. 17 og
17:45; og fra vindmølle 2 fra sidste trediedel af maj til sidste trediedel af juli mellem kl. knap 19 og 19:45. Kalenderne opererer med sommertid. Detaljeret kalender med eksakte tal for hver nabobolig i det åbne land kan rekvireres
ved Lemvig Kommune, Plan og Byg, Rådhusgade 2, 7620
Lemvig. Tlf: 9663 1200. E-mail: teknik@lemvig.dk
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ÀDGHUVRPNDQJLYHUHÀHNVLRQHU3UREOHPHWHUPLQLPHUHWJHQQHPRYHUÀDGHEHKDQGOLQJHUWLOPHJHWODYHJODQVtal omkring 30. Med de nuværende metoder er det det
Q UPHVWHPDQNRPPHUHQDQWLUHÀHNVEHKDQGOLQJ,O¡EHWDIP¡OOHQVI¡UVWHOHYHnUKDOYHUHVUHÀHNVYLUNQLQJHQ
GDRYHUÀDGHQEOLYHUPHUHPDW0RGHUQHP¡OOHYLQJHUV
XGIRUPQLQJPHGNUXPPHRYHUÀDGHUJ¡UGHVXGHQDW
HYHQWXHOOHUHÀHNVHUVSUHGHVM YQWLYLONnUOLJHUHWQLQJHU

9XUGHULQJDIUHÀHNVHU
5HÀHNVHUIUDGHQ\HYLQGP¡OOHUIRUYHQWHVLNNHDWJLYH
væsentlige gener.

5.4 Samlet konklusion på
forhold ved naboboliger
Lovgivning om afstand er overholdt ved samtlige naboboliger.
Nabobolig 8, Damhusvej 41 A, er visuelt den mest
udsatte nabobolig. Støjmæssigt er naboboligerne 14 og
15 de mest belastede. Teoretisk rammer skyggekast især
nabobolig 14 og 15, 6 og 7, men også nabobolig 8 vil
være udsat for skyggekast på grund af den åbne have.

Konklusion på visuel påvirkning
Visuelt vil vindmøllerne være markante og dominerende fra Nabobolig 8, Damhusvej 41 A. Fra nabobolig
10, Damhusvej 37, og nabobolig 11, Kikkenborgvej 1,
vil vindmøllerne stå markante i synsfeltet. Fra ti af de
femten naboboliger vil der kun være udsigt til nogle af
vindmøllerne eller til de øverste dele af møllerne. Det
drejer sig om nabobolig 1, 3 – 7, og 12 – 15. Fra to naboboliger, 2 og 9, vil vindmøllerne næppe være synlige.
Det er ud fra erfaring med eksisterende vindmøller
vurderet, at lyset på toppen af møllehatten ikke vil være væsentligt generende.
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Konklusion på støjpåvirkning
Kravene om den generelle støj i Bekendtgørelsen om
støj fra vindmøller er i følge støjberegningerne overholdt for alle tre opstillinger. I alle tre opstillinger ligger støjpåvirkningen ved seks naboboliger mindre end
2 dB(A) under grænseværdien ved en vindhastighed
på 6 m/s.
Ved en vindhastighed på 8 m/s ligger støjpåvirkningen i projektforslaget mindre end 2 dB(A) under grænseværdien ved seks naboboliger, mens det drejer sig om
to boliger i variation 1 og 2.
Lovkravet i forhold til den lavfrekvent støj er overholdt i projektforslaget og variation 2, mens den lavfrekvekvente støj ikke er beregnet i variation 1.
Lemvig Kommune vil kræve en støjmåling ved ejerens anmeldelse af vindmøllerne efter Bekendtgørelse
om støj fra vindmøller. Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen ikke overholder lovgivningen, skal vindmøllerne støjdæmpes.

Konklusion på skyggekast
Elleve naboboliger får teoretisk over ti timer udendørs
reel skyggekast om året i projektforslaget, mens ti naboboliger får det i variation 1 og 2.
Da der efter krav fra Lemvig Kommune bliver installeret et program, der i de mest kritiske perioder standser de møller, der giver et udendørs skyggekast over ti
timer om året, bliver ingen bolig belastet med over titimer reel skyggekast om året.

.RQNOXVLRQSnUHÀHNVHU
5HÀHNVHUIUDGHQ\HP¡OOHUIRUYHQWHVLNNHDWJLYHY sentlige gener.

Foto 5.17 Skyggekast.
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6 Øvrige miljøkonsekvenser
6.1 Luftforurening
Indledning
'HUKHUVNHULGHÀHVWHNUHGVHLNNHO QJHUHWYLYORP
at et stigende CO2-indhold i atmosfæren får væsentlige konsekvenser for fremtidens klima, blandt andet
i form af stigende temperaturer, og hvad deraf følger
af ændrede nedbørsforhold og voldsomme klimatiske
K QGHOVHU'HÀHVWHHUGDRJVnHQLJHRPDWGHWHUY sentligt, ikke mindst af hensyn til kommende generationer, at forsøge at reducere emissionen af klimagasser, blandt andet CO2, for at begrænse skadevirkningerne mest muligt. I den sammenhæng drejer det sig
først og fremmest om at reducere og begrænse forbruget af fossile brændsler.
Den danske regering har i sin energiplan et mål om
reduktion af CO2-emissionen med 40 % inden år 2020.
Vedvarende energi får derfor generelt i de kommende
år en central stilling i opfyldelse af dette mål, og her
indgår vindkraft som et væsentligt element, fordi vindmøller har en meget positiv klimaeffekt. Regeringen
har da også i sin energiplan et mål om 50 % vindkraft
i elforsyningen. Reference /22/
Den store klimaeffekt skyldes, at elektricitet produceret af vindmøller fortrænger elektricitet produceret
på kraftværker, hvor brændslet fortrinsvis er kul eller
andre fossile brændsler, der forårsager en stor emissiRQDINXOGLR[LG&22. Når det blæser, og der produceres
strøm, må der skrues ned for elproduktionen et andet
sted, fordi produktion og forbrug i det samlede system
skal balancere. Neddroslingen vil derfor typisk ske på et
kulfyret kraftværk uden varmeproduktion eller måske i
mindre omfang ved at importere mindre vandkraft-el.
Kun i mindre grad kan der drosles ned for produktionen på kraftvarmeværker, fordi disse i stor udstrækning
er bundet til konstant at levere varme til forbrugerne.
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Kraftvarmeværker kan der således kun skrues ned for
i en begrænset periode afhængigt af anlæggets mulighed for at gemme varme i akkumuleringstanke. Ved at
fortrænge kulproduceret el er vindmøller derfor medvirkende til, at Danmark kan opfylde internationale reduktionsforpligtigelser for eksempel i forhold til Kyotoaftalen og i forhold til de klimamål, EU har fastsat.
Nedfald med nedbøren af svovl- og kvælstofforbindelser, som stammer fra blandt andet energiproduktion, kan føre til forsuring af miljøet på grund af virkningen af syrerne svovlsyre og salpetersyre. Økosystemer har forskellig tolerance overfor forsurende stoffer,
og nogle af de mest følsomme er ferskvandsøkosystemer i Skandinavien. I løbet af vinteren ophobes der nedbør i form af sne, og om foråret frigives det forsurede
vand på kort tid i store mængder, og da jorden kun har
en begrænset bufferkapacitet i forhold til syrerne, sker
GHUHWSOXGVHOLJWIDOGLS+ VXUKHGVJUDGHQ LÀRGHURJ
søer. I værste fald med katastrofale følger for dyrelivet.
I Danmark er depositionen af svovl blevet reduceret siden 1990'erne, især på grund af mere effektiv svovlrensning på kraftværkerne og anvendelse af andre brændstoffer med lavt svovlindhold. Også i denne sammenhæng har vindkraft en markant effekt, fordi emissionen
DIVYRYOGLR[LG622RJNY OVWRIR[LGHU12[, reduceres
væsentligt i forhold til den kulkraft, der fortrænges.
(XWUR¿HULQJHUEHWHJQHOVHQIRUHQIRU¡JHWWLOI¡UVHODI
næringsstoffer til miljøet, og i forbindelse med luftforurening er det hovedsageligt nedfald af kvælstof, der
er vigtig. Jordøkosystemer kan ophobe kvælstof i jorden som organisk stof og i vegetationen i form af øget
biomasse. Men der er grænser for hvor meget, der kan
ophobes som helhed, og overskrides denne grænse, vil
der ske en udvaskning af kvælstof i form af nitrat til
grundvandet eller til søer og åer. Udvaskningen af nitrat kan dels føre til en forsuring af jorden og dels til
et tab af plantenæringsstoffer. Forøget kvælstofoptag i

planterne kan medføre ubalancer i økosystemet og til
øget følsomhed overfor stressfaktorer som blandt andet tørke, frost og insektangreb. Udledte kvælstofforbindelser fra energiproduktionen vil før eller siden ende som nedfald over jorden eller havet og bidrage til
HXWUR¿HULQJHQ2JVnGHWWHUHGXFHUHVYHGRSV WQLQJDI
nye vindmøller, fordi vindkraft reducerer emissionen
af kvælstof fra elproduktionen.
Elproduktion på basis af især kul giver anledning
til en stor produktion af slagger og aske, se tabel 6.1,
der indeholder salte og mindre mængder tungmetaller,
der kan udvaskes ved deponering eller ved brug i anlægsarbejder. Ved anvendelse i industriel produktion
til fremstilling af cement og beton vil tungmetaller fra
À\YHDVNHQLGHIUHPVWLOOHGHSURGXNWHUPXOLJYLVXGJ¡re et miljøproblem, når produkterne genanvendes som
fyld. Hovedproblemet ved asken og slaggerne er sulfatog kloridindholdet, hvorfor deponeringen af disse restprodukter altid sker kystnært. Da havvand i modsætning til grundvandet allerede indeholder saltene sulfat
og klorid, vil en eventuel udsivning fra et kystnært deponi ikke udgøre en forureningsrisiko. Reference /23/

Emissioner
I Danmark har vi en installeret vindmøllekapacitet på
cirka 3.800 MW, og i 2010 dækkede vindkraft knap

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

25 % af det totale elforbrug. Reference /1/. Fra 2004 til
2008 var vindmøllekapaciteten nogenlunde konstant.
På grund af dårlige afregningsforhold blev der kun opstillet ganske få nye vindmøller, og denne opsætning
blev modsvaret af en samtidig nedtagning af mindre og
udtjente møller. I de seneste par år er kapaciteten dog
igen begyndt at stige.
Den præcise fortrængning af kraftværksstrøm vil variere efter de givne omstændigheder - hvordan elforbruget i et givent øjeblik samlet set produceres - og det kan
derfor være vanskeligt præcist at beregne, hvor stor reduktionen af emissionen på grund af vindmølleproduktionen faktisk bliver. Der er forskellige måder at beregne
reduktionen på, og her er anvendt såkaldte miljødeklarationsværdier, som er de emissionsfaktorer, der medfølger, når el eksporteres ud af landet. Se tabel 6.1. Reference /2/. Det er altså de værdier, køberlandet skal indregne
i sit klimaregnskab, når det importerer el fra Danmark.
Anvender man disse værdier for det aktuelle vindmølleprojekt, kan det beregnes, hvor meget projektet samlet set reducerer emissionen af luftforurenende
stoffer og klimagasser med. I beregningen er der taget
hensyn til, at der samtidig med opsætningen af fem nye
vindmøller nedtages fem ældre vindmøller.
Resultatet fremgår af tabel 6.2. Især reduktionen af
HPLVVLRQHQDINXOGLR[LGHUPHJHWVWRURJELGUDJHUJDQske væsentligt til at mindske belastningen af atmosfæren med drivhusgasser - den såkaldte klimabelastning.

Vurdering
Kuldioxid, CO2, og klimaforandringer
Det stadig stigende CO2-indhold i atmosfæren vil ifølge
brede videnskabelige kredse med stor sandsynlighed give
anledning til en række alvorlige klimaforandringer over
hele kloden. Forandringerne vil være af forskellig karakWHUDOWHIWHUKYRUPDQEH¿QGHUVLJRJGHWHUNODUWDWVWRre klimaforandringer også vil få mærkbare konsekvenser for Danmark i bred forstand, det vil sige med hensyn
til levevilkår for såvel mennesker som dyr og planter.
Som det fremgår af tabel 6.2, vil vindmølleprojektet resultere i en reduceret emission på cirka 38.000 ton
pr. år. Reduktionen svarer til godt 2,5 ‰ af den mængde, Danmark ifølge Kyoto-aftalen har forpligtiget sig
at spare inden år 2012, hvilket må betragtes som et ikke uvæsentligt bidrag til reduktion af CO2-udledningen. Projektet bidrager således positivt til at holde klimaforandringer i ave, om end det eksakte bidrag i den
store globale sammenhæng er lille og isoleret set beskedent, men målbart. I sig selv vil projektet ikke få nogen
mærkbar indvirkning på de klimaforandringer, som bliver konsekvensen af en fortsat emission af CO2 i uændret målestok. Men i et bredere perspektiv er dets bidrag
værdifuldt og uundværligt, fordi den fulde reduktion
kun kan opnås gennem mange mindre bidrag. Således
skal der for eksempel cirka 370 lignende projekter til
for fuldt ud at opfylde Danmarks Kyoto-forpligtigelse.

Tabel 6.2 Reduktion af drivhusgassen CO2 og andre luftforurenende stoffer
Ton
Reduceret emission pr. år

Reduceret emission på 20 år

38.000

761.000

Svovldioxid, SO2

7

130

Kvælstofoxider, NOx

50

1000

Kuldioxid, CO2

Gennemsnitlig mindsket emission som følge af opsætning af fem nye 6 MW Siemens og nedtagning af fem ældre 600 kW Micon vindmøller afrundede værdier. Der er regnet med forventet produktion minus 5 %. Den reduktion, som fem ældre 600 kW vindmøller fortsat kunne have
bidraget med i deres restlevetid, er fratrukket. Reduktionen over 20 år er behæftet med stor usikkerhed, blandt andet fordi beregningen ikke kan
tage hensyn til, at elproduktionssystemet givetvis vil blive ændret væsentligt i dette spand af år (- den væsentligste faktor i den sammenhæng
drejer sig om andelen af kul i elproduktionssystemet, specielt spidslastsystemet).

I gennemsnit udledte hver dansker i 2010 cirka 8,5
ton CO2. /Reference 19/. Projektet kompenserer således
for emissionen fra næsten 4.500 borgere, hvilket svarer til cirka 20 % af Lemvig kommunes indbyggere.

Svovldioxid og kvælstofoxider
I alt afsættes i Danmark cirka 22.000 ton rent svovl
pr. år på grund af menneskelige aktiviteter, Reference
/13/. Hertil kommer naturligt afsat svovl fra havvand,
hvilket særligt sker i kystnære områder, for eksempel
i Vestjylland. Vindmølleprojektet reducerer emissioQHQDIVYRYOGLR[LGPHGFLUNDWRQSUnU'HWVYDUHUWLO
cirka 3,5 ton rent svovl, og projektet resulterer således
i en reduktion af svovlemissonen og depositionen med
cirka 0,15 ‰ af det samlede menneskeforårsagede nedfald i Danmark. Det er ikke meget, men dog af en vis
målbar størrelse. Relateres tallene til Lemvig Kommune, udgør reduktionen knap 2 % af den del, der ved ligelig fordeling kan tilskrives kommunen.
Kvælstofdepositionen i Danmark ligger mellem 1,7
og 2,7 ton N/km2, højest i Jylland. I alt er depositionen på land beregnet til 92.000 ton i 1999. Regnes også vandområderne med, afsættes i alt cirka 230.000 ton
kvælstof årligt, og det svarer meget godt til den samlede emission. Reference /13/. Vindmølleprojektet reducerer emissionen med cirka 50 ton NO[ pr. år. Det
svarer til cirka 15 ton rent kvælstof. Projektet reducerer således den samlede emission og nedfald på landsplan med cirka 0,06 ‰, eller knap 4 g N/ha, hvis hele
effekten tilskrives landjorden. Det er ikke meget og ikke målbart i den store sammenhæng. I forhold til Lemvig kommune udgør reduktionen godt 0,5 %, hvilket
ikke er helt uvæsentligt.

6ODJJHURJÀ\YHDVNH
Produktion af vindmøllestrøm erstatter som nævnt
strøm, som ellers skulle have været lavet på basis af
fossile brændsler, som i Danmark især er kul. Af den
grund vil produktionen af slagger og aske, som kulkraftproduktionen afstedkommer, også blive reduceret.
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En stor del af aske- og slaggemængden fra elproduktionen genanvendes. Kulbundasken bruges hovedsageOLJWWLODQO JVDUEHMGHURJÀ\YHDVNHQEUXJHVWLOIUHPstilling af cement (14 %), beton (28 %), fyld (52 %) og
andet (6 % ) men altså ikke helt uden problemer, som
nævnt ovenfor. En mindre del, cirka 6 % i 1995, deponeres. Reference /14/
Med anvendelse af miljødeklarationsværdier (se taEHO UHGXFHUHVSURGXNWLRQHQDIVODJJHURJÀ\YHDVNH
med cirka 40 gram pr. kWh vindmøllestrøm, Reference /2/. Det svarer til, at der fremover vil blive produceUHWFLUNDWRQVODJJHURJÀ\YHDVNHPLQGUHSUnU
som følge af projektet.
Årligt produceres der cirka 1,4 mio. ton slagger og
À\YHDVNHL'DQPDUN  0 QJGHQDIGHQQHDIIDOGVtype reduceres således med cirka 1,5 ‰ ved realiseringen af det konkrete vindmølleprojekt.

6.2 Ressourcer og affald
Energibalance og ressourceforbrug –
konsekvenser og vurdering
I et livscyklusperspektiv producerer en moderne vindmølle, af den aktuelle størrelse og i fuld drift, på 7 – 8
måneder en energimængde som den, der er blevet anvendt til produktion, opførelse og nedtagning af møllen. Med en forventet levetid på cirka 20 år betyder det,
at en mølle vil kunne producere 30 – 35 gange så meget energi, som der er blevet anvendt til dens produktion og etablering, Reference /11/. Næppe andre energiteknologier til elproduktion har så kort en energimæssig tilbagebetalingstid. Til sammenligning kan nævnes, at den energimæssige tilbagebetalingstid er 2 - 4
år for solceller og 6 - 14 år for atomkraft afhængig af
lødigheden af den malm, der anvendes, Reference /14/
Til produktion af en vindmølle anvendes først og
IUHPPHVWJODV¿EHUWLOYLQJHUQHVWnOWLOQDYRJWnUQRJ
beton, armeringsjern, sand og grus til fundamentet.
Til fundamentet anvendes op til 1.200 m3 armeret be124

ton. Desuden anvendes grus til etablering af bæredygtige serviceveje. Ved nedtagning af vindmøllerne efter
endt drift kan størsteparten af de anvendte materialer
adskilles og genanvendes. Fundament og kabler fjernes ned til en meter under terræn, og eventuel planteavl kan genoptages på stedet.

Vandforbrug
Produktion af 1 MWh el med vindkraft forbruger i
et livscyklusperspektiv en liter vand. Globalt sker en
stor del af elproduktionen på kraftværker, hvor overskudsvarme bortkøles. Ved en sådan produktionsform
er vandforbruget cirka 2.000 liter pr. MWh, og hovedparten forekommer på værket og skyldes køling, Reference /12/. Etablering af vindkraft til erstatning af kulkraft kan derfor i mange lande spare store vandressourcer. Teoretisk kunne nærværende vindmølleprojekt således spare cirka 100.000 m3 vand, eller hvad der svarer til cirka 1.500 danskeres årlige forbrug.
I Danmark sker elproduktionen på kraftværker imidlertid ikke ved køling med ferskvand men med havvand, og
GHWKDUGHVY UUHLNNHY UHWPXOLJWDW¿QGHWDOIRUIRUEUXget af ferskvand ved denne produktionsform. Det må dog
skønnes at være beskedent og måske kun udgøre nogle få
procent af ovennævnte forbrug, og af dette vil hovedparten
JLYHWYLVLV U¿QGHVWHGXGHQIRUODQGHWVJU QVHUSnSURduktionsstedet for brændslet, det vil sige ved minedrift.

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

6.3 Geologi og grundvand
Spildes olie eller lignende under opsætning eller drift
af vindmøller, kan der potentielt være risiko for forXUHQLQJDIJUXQGRJRYHUÀDGHYDQG5LVLNRHQDIK QJHUEODQGWDQGHWDIJHRORJLVNHRJWRSRJUD¿VNHIRUKROG
og nærhed til vådområder. Det er blandt andet af betydning i forhold til drikkevandsinteresser.
9LQGP¡OOHUQHRSVWLOOHVLHWÀDGWODQGVNDEQRUGIRU
Vemb i Vestjylland. Området ligger på den vestjyske
smeltevandsslette, og landskabet er især dannet under
sidste istid. Jorden er grovsandet med et tyndt muldlag øverst, og boredata fra de nærmeste jordbunds- eller vandboringer i området viser, at undergrunden typisk består af glacialt smeltevandssand, 0,2 – 15 meWHU(QNHOWHVWHGHU¿QGHVL±PHWHUVG\EGHODJDI
glacialt smeltevandsler med underliggende moræneler.
*UXQGYDQGHWLGHQ UPHVWHERULQJHU¿QGHVLFLUND
– 3 meters dybde, Reference /3/. Området er ikke karakteriseret som "geologisk værdifuldt". Reference /4/.
Vindmøllerne opstilles i et område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD). Den korteste afstand
til en vandboring (nødforsyningsboring) er cirka 200
meter. Grundvandet i nærområdet udnyttes blandt andet til markvanding via private boringer. Området er
ikke nitratfølsomt, og arealerne er heller ikke karakteriserede som okkerpotentielle.

Vurdering af risiko for forurening
Risikoen for spild eller udslip af olie eller diesel fra arbejdsmaskiner og kraner i anlægsfasen er lille og kan
sammenlignes med den, der i dag forekommer som følge af markarbejde. Ved et eventuelt spild kan der hurtigt etableres afværgeforanstaltninger i form af for eksempel afgravning af det øverste jordlag. Områdets
sårbarhed overfor for eksempel oliespild under etablering af møllerne eller under vedligehold vurderes derfor at være beskeden.

I driftsfasen er risikoen for grundvands- og jordforurening som følge af lækager fra vindmøllernes smøre- og hydrauliksystemer ubetydelig. Vindmøllerne kan
både blive med og uden gear. Møller uden gear indeholder ikke gearolie, mens møller med gear indeholder cirka 1.200 liter. Nogle mølletyper indeholder desuden cirka 370 liter olie i et lukket svingningsdæmpQLQJVPRGXO+HUXGRYHU¿QGHVGHUFLUNDOLWHUK\draulikvæske og cirka 600 liter kølervæske i vindmøller af den påtænkte type. Vindmøllen er konstrueret således, at et eventuelt spild vil blive opsamlet i nacellen
og ledt ned igennem tårnet og opsamlet i bakker i bun-

den. Møllens transformer kan være placeret i bunden
eller toppen af tårnet og indeholder omkring 1.200 liter olie, og skulle transformeren lække, hvad der kun
er en meget lille risiko for, er der også opsamlingskar
under den. I øvrigt er der elektronisk overvågning og
automatiske alarmer på alt, der vedrører driften, således at et eventuelt spild straks vil blive opdaget, og afgravning og oprensning hurtigt vil kunne iværksætWHV 'HU ¿QGHV GHVXGHQ HQ EHUHGVNDEVSODQ IRU YLQGmøllen, som beskriver alle forholdsregler, der skal tages, både ved opstilling og drift af møllerne. Kun hvis
møllen vælter, er der reel risiko for udslip til omgivelserne. Samlet set vurderes der derfor kun at være minimal risiko for forurening af jord- eller grundvand som
følge af aktiviteter under såvel anlægs- som drifts- og
nedtagningsfase.
Ved etablering af vindmøllerne kan der eventuelt blive tale om at sænke grundvandsstanden midlertidigt.
Der er i den anledning kun ringe risiko for okkerforurening. Den bedste bortskaffelse af vandet vil være
ved naturlig nedsivning lokalt.

Internationale beskyttelsesinteresser
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU, og udpegningen og beskyttelsen
af områderne har til formål at bevare og beskytte naturtyper og dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Naturdirektiverne indebærer, at landene både skal udpege og beVN\WWHGHV UOLJHRPUnGHU1DWXUDDUWHUQH¿Qdes i, men også beskytte udpegede plante- og dyrearter uden for områderne.
Af kort 6.1 fremgår Natura 2000-udpegninger i nærheden af projektområdet. Vest og sydvest for mølleområdet ligger Nissum Fjord, der er udpeget som både EFfuglebeskyttelsesområde (nr. 38), EF-habitatområde
(nr. 58) og Ramsarområde (nr. 4). Afstanden til græn-

Kort 6.1 Natura 2000-områder i
nærheden af projektområdet

6.4 Naturbeskyttelse
Vindmølleområdet - eksisterende forhold

Foto 6.1 En af de eksisterende vindmøller, der nedtages,
fotograferet derfra, hvor den midterste af de planlagte
vindmøller placeres.

9LQGP¡OOHUQHRSVWLOOHVLODQG]RQHLHWÀDGWVPHOWHYDQGVlandskab og på arealer i landbrugsmæssig drift adskilt
DISODQWDJHURJO KHJQ9HVWIRUYLQGP¡OOHRPUnGHW¿Qdes en stor nåletræsplantage, blandt andet omkring Amstrupsøerne. På markerne dyrkes fortrinsvis enårige afgrøder. Ved besigtigelsen d. 18. september 2011 var de
sydligste marker udlagt med vinterhvede, mens andre
stadig henlå som stubmarker efter korn med efterafgrøGHDIJU V0LGWLRPUnGHW¿QGHVHWPLQGUHPRVHRPUnde med et stort naturindhold. Vindmølle nummer 4 opstilles på et areal, der er tilplantet med diverse løvtræer og buske for skønsmæssigt 5 – 7 år siden, øjensynlig
især af jagtmæssige hensyn. Lige øst for projektområdet står fem ældre 600 kW vindmøller opstillet i 1997,
som i forbindelse med projektet nedtages.

Projektområde
Ramsar område og
EF-fuglebeskyttelsesområde
EF-habitatområde

125

sen er 3-4 kilometer. Syd og sydøst for vindmøllerækNHQ¿QGHUPDQHQJUHQDIKDELWDWRPUnGHWGHUVWU Nker sig ind i landet omkring Damhus Å. Afstanden til
åen er cirka 0,6 kilometer. Reference /5/
Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder er udpeget for
at beskytte især fuglelivet, og Habitatområderne er, som

navnet siger, fortrinsvis udpeget for at beskytte en række specielle habitater og biotop- og naturtyper. Dertil
kommer ofte en række specielle arter, der er tilknyttet
særlige levevilkår i området. Af tabel 6.3 fremgår udpegningsgrundlaget for Nissum Fjord som fugleområde og af tabel 6.4 som habitatområde.

F3

Pibesvane

T

F2, F4

Sangsvane

T

F2, F4

Bramgås

T

F2, F5

Rørhøg

Y

F3

Plettet rørvagtel

Y

F1

Klyde

Y/T

F1, F4

Hvidbrystet præstekrave

Y

F1

Almindelig ryle

Y

F1

Brushane

Y

F1

Lille kobbersneppe

T

F2, F4

Splitterne

Y

F1

Fjordterne

Y

F1

Havterne

Y

F1

Dværgterne

Y

F1

Knopsvane

T

F4

Kortnæbbet gås

T

F4

Lysbuget knortegås T

F4

Pibeand

T

F4

Krikand

T

F4

Spidsand

T

F4

Toppet skallesluger T

F4

Stor skallesluger

F4
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T

Betegnelser

Kriterier

Y

Arter, jf. artikel
4, stk. 2

Rørdrum

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

Ynglende /
træk-kende i.h.t.
DMU’s database

Tabel 6.3 Udpegningsgrundlag for Nissum Fjord som Fuglebeskyttelses- og Ramsarområde

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.

Tabel 6.4 Udpegningsgrundlag for Nissum Fjord
og omgivelser som habitatområde 58
Havlampret (Petromyzon marinus)
Bæklampret (Lampetra planeri)
Flodlampret (Lampetra fluviatilis)
Stavsild (Alosa fallax)
Laks (Salmo salar)
Odder (Lutra lutra)
Vandranke (Luronium natans)
Kystlaguner og strandsøer
Enårig vegetation på stenede strandvolde
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der
koloniserer mudder og sand
Strandenge
Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
Fugtige klitlavninger
Indlandsklitter med lyng og visse
Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter
ved bredden
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Vandløb med vandplanter
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Rigkær
Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Nationale beskyttelsesinteresser

Kort 6.2 Beskyttede § 3-områder omkring vindmølleprojektet

Af kort 6.2 fremgår de beskyttede naturområder,
RPUnGHUGHU¿QGHVLQ UKHGHQDIYLQGP¡OOHU Nken. Møllerne står, som det fremgår, midt i et område
med mange og store fredskove. Ingen af vindmøllerne er placeret i fredskov, men alle møllerne står inden
for en skovbyggelinje (ikke angivet på kortet), som omNUDQVHUVNRYHQH0RGYHVW¿QGHUPDQ$PVWUXSV¡HUQH
og mod øst, på den anden side af hovedvejen, et større
område med beskyttede moser, heder med mere. Midt i
YLQGP¡OOHU NNHQ¿QGHVHWPLQGUHKHGHHOOHUPRVHRPUnGHPHGÀHUHVPnYDQGKXOOHU)LUHYLQGP¡OOHUSODFHres på arealer, der anvendes til traditionel landbrugsproduktion og en enkelt på et forholdsvis nytilplantet areal.
De planlagte veje følger skel og går uden om det mindre hede-/moseområde.

Fugle i området
+YDGDQJnUIXJOH¿QGHVGHUHQU NNHPLQGUHORNDOLteter 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
fuglefaunaen på lokaliteterne fortrinsvis rummer almindelige arter, der er typiske for nåletræsplantager i
det midt- og vestjyske område. Det ornitologisk mest
interessante område er Møborg, der ligger cirka 3 – 4
kilometer øst for mølleområdet på den anden side af

Tabel 6.5 Vigtigste fuglelokaliteter i nærheden
af vindmølleområdet
Lokalitet

Antal registrerede
arter

Observationsdage/
observationer

Amstrup søerne

6

10/16

Damhus Å og Ådal

15

18/28

Møberg

58

81/28

Reference /6/

Fredskov

Hede

Eng

Overdrev

Ny vej

Ny vindmølle

Skovrejsning

Mose

Sø

Overdrev

Beskyttet vandløb

Eksisterende vindmølle

Mål: 1:20.000
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hovedvejen, hvor en del arter er registreret, heriblandt
stor hornugle. Reference /6/. Mølleområdet kan på den
baggrund ikke karakteriseres som et væsentligt fugleområde, hverken i regional eller national forstand.
Der er ikke gennemført systematiske optællinger af
hverken yngle- eller trækfugle på lokaliteten. Men dyr
og fugle iagttaget under en besigtigelse af området og
nærområdet d. 19. september 2011 er noteret i tabel 6.6.
Vindmølleområdet er intensivt dyrket landbrugsjord, der behandles konventionelt med jordbehandling,
gødskning og sprøjtning, og som er omgivet af mange
læhegn og større og mindre plantager og bevoksninger. Det består således af en mosaik af dyrkede arealer og forskellige naturarealer, se foto 6.2. Dyr og fugle vil fortrinsvis være knyttet til skove og hegn i området. Jorden er karakteriseret som værende forholdsvis
fattig. Men en stor variation af naturområder og mange
plantager giver alligevel en forholdsvis rig fuglefauna.

Tabel 6.6 Registrerede fugle og dyr under
besigtigelse den 19. september 2011
Bogfinke

Andre dyr
Vindmøllerne placeres som nævnt i et landbrugsområde
omgivet af store fredskove og plantager og med mange
læhegn og en række mindre naturområder i nærområdet. Markerne behandles maskinelt og gødskes og sprøjtes på normal vis. Dyr i nærområdet vil derfor fortrinsYLVVNXOOH¿QGHVLVNHORJKHJQRJLRJRPNULQJSODQWDJHURJDQGUHRDVHU'HU¿QGHVJLYHWYLVHQS QEHVWDQG
af rådyr i området. Derudover er der givetvis krondyr.
Desuden er der registreret hare på lokaliteten.
Ifølge EU’s Habitatdirektiv skal det vurderes, om et
projekt eventuelt kan have negative indvirkninger på en
række særligt truede dyr også uden for disse dyrs egentlige hovedområder og særligt udlagte habitatområder.
Listen af dyr - bilag IV til Habitatdirektivet - omfatter en lang række arter, hvoraf en del måske kan tænNHVDW¿QGHVLQ URPUnGHWWLOGHWSnJ OGHQGHSURMHNWområde. I tabel 6.7 er nævnt arter, der i perioden 19732005 er registreret i et 100 km2 stort område indeholdende projektområdet, et såkaldt UTM-kvadrat på 10
[NPReference /10/. Disse arter kan måske derfor
RJVn¿QGHVLQ UKHGHQDIYLQGP¡OOHRPUnGHWKYLVIRUholdene ellers er passende. I tabellen er de pågælden-

de arters primære ynglebiotoper og levevis nævnt, og
det er vurderet, om arterne med nogen sandsynlighed
eventuelt også vil kunne træffes i nærheden af møllerne og måske blive påvirket negativt heraf. Endelig
er arternes generelle bevaringsstatus nævnt i tabellen.
Reference /9 og 10/
Ingen af de nævnte arter er, så vidt vides, med sikkerhed truffet i projektområdet. Men det er sandsynOLJWDWHWSDUDUWHUDIÀDJHUPXVPnVNHYLONXQQHWU Ifes enten fouragerende eller på træk. Der er en række
vandhuller i nærheden af projektområdet, hvorfor der
PnVNHRJVnYLONXQQH¿QGHVSDGGHURJLQVHNWHU$IGH
nævnte arter vurderes der at være størst sandsynlighed
IRUDWWU IIHÀDJHUPXVSnIRXUDJHULQJ8GRYHUG\UHne i tabellen er der ikke kendskab til, at der i området
VNXOOH¿QGHVDQGUHG\UGHUHUEHVN\WWHGHLI¡OJHKDELtatdirektivet, eller at området eventuelt skulle rumme
andre dyrearter, som er særligt beskyttelseskrævende.
Det vil sige arter som er rød- eller gul-listede og dermed truede i forskellig grad.

Flora
Arealerne, hvor vindmøllerne placeres, er som nævnt
agerjord i omdrift, hvor der p.t. dyrkes enårige afgrøder med traditionel pløjning og harvning og anvendelse af ukrudtsmidler, også kaldet plantebeskyttelsesmidOHUHOOHUKHUELFLGHU'HU¿QGHVGHUIRULQJHQYLOGHHOOHU
fredede plantearter, som kræver særlig beskyttelse på
markerne. I og omkring skovene, i småsøerne og på enJHRJPRVHU¿QGHVGHULPRGHQULJÀRUD

Skovpiber
Engpiber
Ringdue
Sangdrossel
Gulspurv
Grønirisk
Skovskade
Gråkrage

Vurdering af konsekvenser

Ravn

Internationale naturområder – Natura 2000

Musvåge
Duehøg
Fiskehejre
Rådyr (spor)
Hare
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Foto 6.2 Vinterhvede mellem vestjyske nåletræsplantage
og læhegn. Den sydligste mølle placeres på marken omtrent midt i billedet.

Ingen af habitatudpegningsgrundlagets arter eller naWXUW\SHU¿QGHVLSURMHNWRPUnGHWRJYLQGP¡OOHUQHSODceres forholdsvis langt fra internationalt beskyttede naturområder i øvrigt (korteste afstand cirka 0,6 kilometer
til Damhus Å og Ådal). Vindmøllerne vurderes derfor

ikke at få negativ indvirkning på beskyttede naturtyper, planter eller dyr i de nærmeste Natura 2000-områder. Også afstanden til det nærmeste fuglebeskyttelsesområde Nissum Fjord er så stor, at vindmøllerne ikke vurderes at få nogen indvirkning på fuglelivet i dette område. Beskyttede fugle i dette område er i øvrigt
fortrinsvis knyttet til søer, fjorde og omgivende vådområder, og vil derfor næppe forekomme i området. I
øvrigt bliver problematikken ’fugle og vindmøller’ behandlet lidt mere generelt nedenfor.

Tabel 6.7 Bilag IV-arter, som med en vis sandsynlighed måske kan træffes i nærheden af
vindmølleområdet
Ynglebiotop

Levevis

Kan eventuelt træffes
i mølleområdet

Eventuel negativ
effekt af møller

Hyppighed/
Bevaringsstatus
2000

Damflagermus

Især huse

Jager over større søer,
åer og fjorde. Overvintrer i
kalkgruber

Eventuelt på træk

Ikke sandsynlig

Sjælden/Gunstig

Vandflagermus

Hule træer

Eventuelt på træk

Ikke sandsynlig

Almindelig/Gunstig

Beskyttede naturområder, § 3-områder

Jager over søer og
vandløb. Overvintrer især i
kalkgruber.

Sydflagermus

Huse

Eventuelt på træk eller
fouragerende

Ikke sandsynlig

Almindelig/Gunstig

Vindmøllerne placeres ikke i beskyttede naturområder, men alle inden for skovbyggelinjen. De omgivende
fredskove berøres ikke direkte af projektet, men kom-

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

Troldflagermus

Især træer

Jager oftest under
Eventuelt på træk
høje løvtræers kroner.
Overvintrer i huse og træer

Ikke sandsynlig

Forholdsvis
almindelig/Gunstig

Dværgflagermus

Især huse

Knyttet til frodige løvskove.
Overvintrer især i huse.

Eventuelt på træk

Ikke sandsynlig

Almindelig/Gunstig

Birkemus1

Fugtige områder

Ferske enge, strandenge,
overdrev. Tæt
urteunderlag.

Nej - ingen egnede
biotoper

Ingen

Sjælden/Ukendt

Odder

Brinker ved søer og
vandløb

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

Nej - ingen egnede
vandløb i området.
Damhus Å nærmeste

Ingen

Almindelig/Gunstig

Markfirben

Hegn og diger m.m.

Fouragerer på sydvendte
solbeskinnede skåninger

Næppe - Ingen egnede
biotoper i området

Ingen

Spredt/Usikker

Spidssnudet frø

Moser og vandhuller Jager og lever omkring
mange typer vandhuller

Måske1 - i mindre
vandhul i mose

Ingen

Almindelig/Usikker

Strandtudse

Lysåbne temporære
vandsamlinger

Typisk på strandenge
langs kysterne, men også
indlands, f.eks. i grusgrav

Nej - Ingen egnede
biotoper

Ingen

Almindelig/Ugunstig

Grøn kølleguldsmed Åer og vandløb

Større åer med
hurtigtstrømmende, rent
vand og sandet bund

Nej - ingen egnede
vandløb (Storå
nærmeste)

Ingen

Sjælden/Usikker

Stor
vandsalamander1

Levesteder og
Måske1 - i mindre
rasteområder nær solåbent vandhul i mose
vandhul med skjulesteder,
f.eks. dødt ved

Ingen - vandhullet
berøres ikke af
projektet

Forholdsvis
almindelig især i
Østjylland/Usikker

Amstrupsøerne
M5

Damh

Art

u sv e j

M4

M3

Kikkenborg

vej

lille mose, lille sø

M2

M1

500 meter

Luftfoto 6.1. Møllerne placeres på dyrkede marker omgivet af plantager med enkelte søer. Øst for projektområdet
ses tårne og skygger af nedtagningsmøllerne.

1

Vandhuller af
forskellig størrelse

= ikke truffet i "møllekvadratet" men kun i nabokvadratet. Reference /9 og 10/

129

Med hensyn til vindmøller og fugle er det fortrinsvis
to effekter, der påkalder sig interesse. Dels risikoen for
kollisioner og dødsfald, og dels en fortrængnings- og
forstyrrelseseffekt og eventuelt et tab af fourageringsområde. Desuden har en tredje effekt i årenes løb været nævnt, nemlig en barriereeffekt og et deraf følgenGH¡JHWHQHUJLIRUEUXJIRUIXJOHQHWLODWÀ\YHXGHQRP
Den sidste effekt vurderes dog at være marginal og ganske uden betydning for fuglene, når man i øvrigt beW QNHUKYRUPHJHWIXJOHÀ\YHURPNULQJRJKYRUODQJW
mange arter er i stand til at trække uden optankning.

Kollisioner
Det sker, at fugle bliver dræbt af vindmøller, og man
kan i betragtning af fugles generelt meget store manøvUHG\JWLJKHGVNDUSHV\QRJK¡UHOVHRJK¡MHÀXJWKDVWLJhed undre sig over, at det rent faktisk sker. Egentlig kollision, som ved tidligere tiders ’fyrfald’, hvor fuglene
om natten, i dis og tåge og i et i øvrigt mørkt landskab,
EOHYWLOWUXNNHWDIO\VHWRJÀ¡MGLUHNWHLQGLI\UWnUQHW
er der da heller ikke tale om. Snarere er der tale om,
at fuglene fejlbedømmer møllevingernes hastighed og
UDPPHVYHGIRUELÀ\YQLQJ+DVWLJKHGHQDIYLQJHVSLGVHQ
er næsten uanset møllens størrelse og vingernes længde omkring 280 km i timen og således ganske betragWHOLJRJY VHQWOLJWRYHUGHÀHVWHIXJOHVÀXJWKDVWLJKHG
Hötker et al Reference /7/ har lavet en meget stor undersøgelse af blandt andet dette problems omfang ved
DWJHQQHPJnNYDOL¿FHUHGHRJVDPPHQOLJQHOLJHXQdersøgelser fra en lang række lande.
Omkring 100 arter er registreret blandt de dræbte
fugle, og det vil sige, at fugledrab tilsyneladende kan
ramme alle arter, der kommer i nærheden af vindmøllerne og er uopmærksomme på faren.
Det fremgår af undersøgelsen, at kollisioner er forholdsvis sjældne og fugledødsfald på grund af vindmøl-

ler oftest tælles i ganske få pr. mølle pr. år, og det må
konstateres, at omfanget kun undtagelsesvist vil have
negative konsekvenser for en fugleart på populationsniveau. En lignende konklusion nåede man frem til i en
større dansk litteraturundersøgelse gennemført af Danmarks Miljøundersøgelser i 1995, Reference /8/, hvor
konklusionen blandt andet var at: ”risikoen for dødsfald blandt fugle forårsaget af kollision med vindmøller, uanset møllens art og størrelse, er lille, og den giver ikke umiddelbart grundlag for bekymring om effekter på populationsniveau”. Sammenfattende konkluderer Hötker et al også, at det ikke i de mange unGHUV¡JHOVHUKDUY UHWPXOLJWDW¿QGHVWDWLVWLVNVLJQL¿kant evidens for negative effekter af kollisionsrisikoen på populationer af ynglende fugle. Generelt varierede kollisionsraten mellem 0 og 50 både for fugle og
ÀDJHUPXV'HWYLOVLJH±G¡GVIDOGSUP¡OOHSUnU
Størst kollisionsrisiko er der i vådområder (især måger)
og på bjergkamme (især rovfugle) – (og i nærheden af
VNRYHIRUÀDJHUPXV (QJHQQHPVQLWOLJG¡GVUDWHSn
er som medianværdi beregnet for fugle i Reference /15/.
Også i denne reference er variationen stor og spænder
mellem 0 og 60 fugle pr. mølle pr. år, hvilket viser, at
GHÀHVWHP¡OOHURJP¡OOHSDUNHUHUXGHQSUREOHPHUIRU

Foto 6.3 Beskyttet mose/vandhul i vindmølleområdet.

Foto 6.4 En ravn over vindmølleområdet.

Foto 6.5 Duehøg (han) og ravne ved Kikkenborg.

munen skal sørge for dispensation fra skovbyggelinjen.
Vindmølle nummer 3 placeres forholdsvis tæt på et lille
beskyttet mose- eller søområde (se foto 6.3 og luftfoto
6.1). Men det skønnes, at vindmøllen og tilkørselsveje, med fornøden hensyntagen til denne lille naturplet,
kan etableres uden at beskadige biotopen, der heller
ikke vurderes at blive påvirket negativt under driften.
Det vurderes derfor, at man vil kunne etablere vindmøllerne uden negative konsekvenser for nærliggende
naturlokaliteter.

Fugle
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fuglene, mens enkelte uheldigt placerede næsten tegner sig for alle registrerede dødsfald.
I blandt andet Spanien, Tyskland og Norge er i nogOHWLOI OGHUHJLVWUHUHWIRUKROGVYLVK¡MHG¡GVWDOIRUÀHUH
rovfuglearter. Det er klart, at mølleparkerne i de tilfælde er placeret i meget rovfuglerige områder. I Spanien
for eksempel på bjergkamme, og en forklaring kunne
være, at rovfuglene, der jo er i stand til at lokalisere et
bytte eller muligt fødeemne fra meget stor højde, under
jagten har blikket fuldstændig fokuseret mod jorden og
byttet, helt uden opmærksomhed på ovenfra kommende farer – for eksempel en vindmøllevinge. I sådanne tilfælde, hvor det drejer sig om så store tal for arter
med en meget langsom reproduktionsrate på grund af
sen kønsmodenhed og få unger pr. år, kan det ikke udelukkes at vindmølledrab kan have en negativ effekt på
fuglene på populationsniveau. Det skal dog bemærkes,
at det ikke vides, om der er tale om unge eller gamle
fugle, der er blevet dræbt, hvilket absolut ikke er uvæsentligt. Naturligt er dødeligheden for unger og ungfugle altid meget høj, og chancen for overlevelse øges
betragteligt år for år for de individer, der er så heldige og at overleve de første svære år. For artens overlevelse, er det derfor af langt større betydning, at ældre,
kønsmodne og erfarne individer overlever, end at unge umodne gør det. Reference /20/
Som nævnt tidligere er der registreret stor hornugle ved Møberg, cirka 8 kilometer øst for projektområGHW5HJLVWUHULQJHUQHHUJMRUWÀHUHJDQJHRJW\GHUSn
at arten yngler i området. Stor hornugle var i næsten
100 år udryddet som ynglefugl i Danmark. Men arten
genindvandrede i begyndelsen af 1980'erne fra Tyskland og har nu bredt sig til store dele af især Jylland,
hvor der nu skønnes at være omkring 50 par. Udbredelsen synes i nogen grad at være knyttet til forekomsten
DIJUXVRJNDONJUDYHKYRUIXJOHQHnEHQEDUWNDQ¿QGH
egnede ynglepladser, der ligner naturlige forhold: stejle skrænter med huler. Stor hornugle har et meget stort
revir og fourageringsområde, og det kan ikke udelukkes, at et eventuelt ynglepars revir også vil kunne omfatte nærværende mølleområde. Risikoen for, at en fugl
kolliderer med en vindmølle, vurderes dog at være be-

skeden, og det kan i hvert fald konstateres, at nykoloniseringen af landet tilsyneladende ikke er blevet hæmmet af etablering af vindmøller, der stort set er sket i
samme tidsrum, som arten er genindvandret. Så selvom en fugl eventuelt skulle blive dræbt af vindmøllerne, vil det næppe være af betydning for populationen
og artens fortsatte kolonisering af landet.
Forstyrrelses- og fortrængningseffekt
Hötker et al konkluderer desuden, at den væsentligste effekt vindmøller har på fuglelivet drejer sig om forstyrrelser, der kan føre til forskydning eller fortrængning af
fuglene, og at forstyrrelsesgraden i øvrigt er vidt forskellige fra art til art, Reference /7/. Mange arter bekymrer
sig tilsyneladende ikke i større omfang om vindmøllernes tilstedeværelse og færdes ofte frit tæt omkring mølOHUQH$QGUHÀ\YHUXGHQRPRJPLVWHULY UVWHIDOGHW
fourageringsområde, fordi de holder en passende afstand
til møllerne. Forstyrrelses- eller fortrængningseffekten
HUGRJVWDWLVWLVNVLJQL¿NDQWIRULNNH\QJOHQGHJ VGXHU
hjejler og viber, der alle tilsyneladende undgår at komme tættere på vindmøllerne end et par hundrede meter.
Der har desuden kunnet konstateres en sammenhæng
mellem møllestørrelsen og forstyrrelsen, således at forstå, at fuglene holder en større afstand til større møller.
I Hötkers undersøgelse blev der konstateret en barriereeffekt for 81 arter. Det nævnes desuden, at der tilsyneladende ikke er nogen tendens til at fugle generelt vænner sig til møllerne. Dette er lidt i modstrid med, hvad
man har kunnet iagttage for eksempel ved mølleparken
Tændpibe/Velling Mærsk, hvor tilvænning blandt andet
blev konstateret for den normalt temmelig sky kortnæbbede gås, der gradvist begyndte at søge føde tættere og
W WWHUHSnYLQGP¡OOHUQHRJXGHQSUREOHPHUÀ¡MPHOOHP
møllerne. Noget lignende er konstateret ved Tunø med
hensyn til ederfugl.
I to undersøgelser vedrørende etablering af vindmøller ved Overgård Gods og senere vedrørende udvidelse af vindmølleparken, /Reference 16 og 17/, blev det
blandt andet konkluderet, at sang- og pibesvane og hjejle potentielt kunne blive påvirket af parken og udvidelsen, mens øvrige arter ikke ville blive påvirkede. Ho-

vedkonklusionen var, at de nævnte arter givetvis ville
miste et større eller mindre fourageringsområde, men
DWGHWVDQGV\QOLJYLVYLOY UHPXOLJWIRUIXJOHQHDW¿Qde alternative områder i nærheden.
Det synes således at kunne konstateres, at vindmøller
kan repræsentere en barriere for fuglene, der kan blive
WYXQJHWWLODWÀ\YHXGHQRP KHQRYHUHOOHUPnVNHPHG
tiden imellem), og at nogle arter kan miste potentielle
IRXUDJHULQJVDUHDOHURJEOLYHWYXQJHWWLODW¿QGHQ\HQnU
vindmølleparker etableres. Denne effekt er dog næppe
en påvirkning af væsentligt omfang eller med negative konsekvenser på populationsniveau for nogen arter.
Effekt af ’repowering’
I dette projekt vil der samtidig med opstillingen af fem
nye vindmøller blive nedtaget fem eksisterende, og det
kan derfor være relevant at betragte udskiftningen som
’repowering’ af det givne område. I dette tilfælde nedtages 3 MW, mens der opstilles 30 MW, det vil sige en
tidobling af kapaciteten. I undersøgelsen, Reference /7/,
har man også set på konsekvenserne af repowering, og
GHWNRQVWDWHUHVLQGOHGQLQJVYLVWDWGHULNNH¿QGHVLQformationer om effekter af den nyeste generation af meget store vindmøller. Men herefter konkluderes det, at
repowering reducerer negative effekter (forstyrrelse og
PRUWDOLWHW SnIXJOHRJÀDJHUPXVKYLVGHQVDPOHGHHIfekt af vindmølleparken ikke øges. Dette gælder i visse
tilfælde også, selvom den samlede effekt øges med en
faktor 1,5. Men herover øges de negative effekter tilsyneladende. Ved en fordobling af effekten øges de negative konsekvenser. Det bemærkes også, at repowering
kan være en glimrende anledning til at fjerne uheldigt
opstillede møller og dermed medvirke til at reducere
konsekvenserne for fuglene.
Der er ikke kendskab til, at de eksisterende vindmøller i dette tilfælde skulle have forårsaget problemer for
fuglene hverken i forhold til kollisioner eller forstyrrelser, og der er derfor heller baggrund for at antage, at en
tidobling af effekten vil få det.
Samlet vurderes det således, at vindmøllerne næppe
vil få væsentlige effekter på fuglefaunaen. Det kan næppe undgås, at møllerne vil forårsage nogle få dødsfald
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hvert år, og at nogle fuglearter vil blive tvunget til at
¿QGHQ\HIRXUDJHULQJVRPUnGHU0HQGHWNDQGRJRJVn
med stor sandsynlighed vurderes, at effekterne ikke vil
være af betydning for nogen arter på populationsniveau.

Andre dyr
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet,
må formodes at blive skræmt væk og søge mod skovene og plantagerne i byggeperioden. Når vindmøllerne
er i drift, vil dyrene givetvis igen bevæge sig frit mellem lokaliteterne efter en kortere tilvænningsperiode, og de vil næppe heller blive påvirket væsentligt af
vindmøllerne under driften. Det må antages, at dyrene i hvert fald til en vis grad har vænnet sig til tilstedeværelsen af vindmøller i området, og i denne sammenhæng spiller det næppe nogen rolle, at de nye møller er
væsentligt større end de eksisterende, og at de placeres lidt anderledes.
Flagermus er som fugle potentielt i risiko for at kollidere med vindmøller eller få sprængt lungerne på
grund af trykfaldet fra vindmøllevingen, når de kommer for tæt på. Også dette kan forekomme paradoksalt, når man betænker dyrenes effektive sonarsystem
RJHQHVWnHQGHÀ\YHHYQHRJPDQ¡YUHG\JWLJKHG0HQ
på varme sommernætter og ved svage vinde tiltrækkes
insekter på grund af vindmøllens varmeafgivelse, hvilNHWLJHQVHOYVDJWWLOWU NNHUÀDJHUPXV'\UHQHUDPPHV
dog sjældent, og i Reference /15/ er den gennemsnitlige kollisionsrate angivet til 2,9 dyr pr. mølle pr. år (medianværdi). Tallet dækker dog over store forskelle på
0-70, hvor de store tal stammer fra enkelte hændelser
blandt andet fra mølleparker placeret i skovrige områGHUL86$PHGVWRUHNRQFHQWUDWLRQHUDIWU NNHQGHÀDgermus. Den store variation og beskedne medianværGLDQW\GHUVRPIRUIXJOHDWLODQJWGHÀHVWHWLOI OGHHU
der næppe større problemer, men at uheldigt placerede mølleparker kan forårsage store antal dræbte dyr.
9DQGRJV\GÀDJHUPXVHUQRJOHDIGHDUWHUGHUWU Ifes længst mod vest i Jylland, og begge kan måske træffes i området. Begge arter er med sikkerhed truffet i det
UTM-kvadrat, som indeholder vindmøllerne, og størst
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sandsynlighed for at træffe dyrene skønnes at være under fouragering eller på træk. I så fald vil der i princippet være en vis risiko for kollision med vindmøllerne.
Men risikoen vurderes generelt at være meget beskeGHQEODQGWDQGHWIRUGLGHÀHVWHDUWHUDIÀDJHUPXVLXGpræget grad er tilknyttet løvsskov- eller vådområder,
og fordi ynglebiotoperne helst skal indeholde mange,
gamle løvtræer eller huse, som dyrene i stor udstrækning er knyttet til både i forhold til fouragering og placering af yngleplads. Reference /9 og 10/. Sådanne forKROGHULNNHDOPLQGHOLJHLSURMHNWRPUnGHW)RUYDQGÀDgermus gælder det, at arten fouragerer over åbent vand
og ikke inde mellem plantager og i skove. De nærmeste
skovområder består fortrinsvis af nåletræer. Men området er dog karakteriseret af et landskab med mange
hegn og små og større skovområder, og man må antaJHDWGHUYLOY UHHQYLVEHY JHOVHDIÀDJHUPXVPHOlem disse og langs læhegn og lignende under fourageringstogter.
Selve vindmøllelokaliteten vurderes ikke at være noJHQVSHFLHOWJRGÀDJHUPXVORNDOLWHW'HUWLOPDQJOHUGHU
IRUV\GÀDJHUPXVHQVYHGNRPPHQGHVWRUHO¡YWU HURJ
IRU YDQGÀDJHUPXVHQV VW¡UUH V¡HU HOOHU YDQGO¡E VRP
den kan fouragere henover, og umiddelbart vurderes
GHUGHUIRULNNHDWY UHQRJHQVWRUULVLNRIRUÀDJHUPXV
ved opsætning af vindmøller på den pågældende lokalitet. Herudover er der intet landskabeligt, der indikerer,
at møllerne bliver opstillet i, hvad der eventuelt kunne
være en foretrukken trækrute eller ledelinje for dyrene.
'H ÀHVWH DQGUH ÀDJHUPXVDUWHU IRXUDJHUHU L ¡YULJW
fortrinsvis i lav højde langs skovkanter eller over vandRYHUÀDGHU'HWHUK¡MHYLQGP¡OOHUGHURSVWLOOHVRJHQ
del tyder på, at risikoen for kollisioner mindskes, jo
VW¡UUHP¡OOHUQHHUIRUGLPDQJHÀDJHUPXVIRUWULQVYLV
jager i lav højde, det vil sige i en højde under møllevingerne. Reference /7/. Man kan naturligvis ikke afYLVHDWHQNHOWHÀDJHUPXVNDQEOLYHVOnHWLKMHODIYLQGmøllerne. Risikoen vurderes dog ikke at være stor, og
den vurderes også at være uden betydning for dyrene
på populationsniveau.
Ud over klimaet, hvor hårde vintre som 09/10 og
10/11, tolder kraftigt på mange bestande, er langt den

VW¡UVWH WUXVVHO PRG ÀDJHUPXV L 'DQPDUN XGHQ VDPmenligning fældning af hule træer og fjernelse af andre yngle- og/eller vinteropholdspladser.
Det er højst usandsynligt, at man i projektområdet
ved Kikkenborg vil kunne træffe padder eller insekter, der er opført på habitatdirektivets liste, da der ikke
¿QGHVHJQHGHELRWRSHUSnVWHGHW.XQLGHQOLOOHPRse midt i mølleområdet er der mulighed for at træffe
fredede padder eller andre beskyttede dyr. Træffes der
under etableringen af vindmølleanlægget forholdsregler for at beskytte denne biotop, vurderes vindmøllerne ikke at ville få nogen negative konsekvenser for dyrelivet hverken i anlægs- eller i driftsfasen. Herudover
fremgår det af tabel 6.7, at vindmøllerne ikke vurderes at få nogen negativ effekt på andre bilag IV-arter.

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

Samlet konklusion
Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få væsentlige negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet i
området hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det gælder
også for habitatdirektivets Bilag IV-arter. Der er ikke
kendskab til forekomst eller fund af fredede eller truede
arter i området for eksempel rød- eller gullistede planteog dyrearter, hvor vindmøllerne præcist bliver placeret.
,Q URPUnGHW¿QGHVHQU NNHEHVN\WWHGHIUHGVNRve og småbiotoper, som eventuelt kan indeholde forskellige beskyttede dyrearter eller planter. Men etablering og drift af møllerne vil ikke berøre disse biotoper og dermed heller ikke påvirke plante- og dyrelivet
knyttet hertil.
Vindmølleprojektets største effekt på miljøet vurderes at være positiv i form af reduktion af CO2-ud-

ledningen fra konventionelle kraftværker. Effekten er
dog i denne sammenhæng ikke lokal, men nærmere af
global karakter.

6.4 Andre miljømæssige forhold
Rekreative interesser
Som nævnt bliver området anvendt intensivt til konventionel planteavl. Desuden anvendes området til jagt.
Denne aktivitet vil næppe blive væsentligt forstyrret af etablering af vindmøllerne. Herudover er der så
vidt vides ingen andre rekreative interesser knyttet til
området.

Vibrationer
Vindmøller bliver normalt opstillet på et pladefundament, og der blive næppe tale om, at vindmøllerne skal

funderes på den pågældende lokalitet. Men skulle det
alligevel være tilfældet, kan det ske ved nedramning af
spuns eller pæle. Der vurderes ikke at være bygninger
i nærheden, der eventuelt ville kunne tage skade af de
rystelser, der vil kunne opstå i den forbindelse.

ter og dyr er minimal og vurderes at være uden betydning på populationsniveau for relevante arter. Effekter
som visuelle forhold, støj og skyggekast vurderes tilsvarende at være beskedne og holde sig under fastsatte grænseværdier. Disse emner er i øvrigt udførligt behandlet i andre afsnit i VVM-redegørelsen.

6.5 Sammenfattende vurdering
af miljøkonsekvenser
I tabel 6.8 er miljømæssige konsekvenser af vindmølleprojektet opstillet. Ud over de i dette afsnit omtalte
effekter er effekter på menneskets sundhed og visuelle
effekter med mere fra andre afsnit medtaget for fuldstændighedens skyld.
Projektets klimaeffekt er stor og substantiel især på
kommunalt niveau. Effekten i forhold til forsuring og
HXWUR¿HULQJHUY VHQWOLJRJPnOEDUSnNRPPXQDOWQLveau. Negative effekter på miljøet og beskyttede plan-

Tabel 6.8 Opsummering af miljømæssige effekter af vindmølleprojektet.
Årlig CO2-reduktion, ton

38.000

20 % af Lemvig kommunes emission 1)

Årlig svovldioxidreduktion, ton

7

2 % af Lemvig kommunes andel af national emmision

Årlig kvælstofoxidreduktion, ton

50

½ % af Lemvig kommunes andel af national emmision

Årlig slagge- og aske reduktion, ton

2200

1½ ‰ 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. Et ’gammelt’ vindmølleområde frigøres.

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 under hensyn til, at 5 eksisterende møller samtidig tages ned og en vurdering af områdets værdi for fugle og flagermus. Se også Reference /18/.
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7 Andre forhold
7.1 Udtaget areal af landbrugsdrift
Vindmøllerne bliver opstillet på private matrikler, på
landbrugsjord i omdrift. Omkring hver mølle bliver der
permanent udtaget et areal på cirka 2.500 - 3.000 m2 til
fundament og arbejdsareal. Der bliver nyanlagt cirka
2.15 kilometer arbejdsveje, der er 5,5 meter brede og
440 meter eksisterende vej bliver udvidet til 5,5 meter.
Vejene optager dermed et samlet areal på knap 12.925
m2, som bliver udtaget af landbrugsdrift.
I alt bliver der permanent udtaget cirka 25.425 til
27.925 m2 - eller 2,5 til 2,8 hektar jord af landbrugsdrift inklusive areal til transformerstation.
Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle anlæg fjernes i det omfang, som Lemvig Kommune
har beskrevet det i lokalplanen.

 )RUKROGWLOOXIWWUD¿N
'HU HU LQJHQ Q UWOLJJHQGH OXIWKDYQH HOOHU À\YHSODGVHUGHUNDQInJHQHUDIYLQGP¡OOHUQHLLQGRJXGÀ\YQLQJV]RQHU1 UPHVWHÀ\YHSODGVHU/LQGWRUSGHUOLJger cirka ni kilometer mod øst.
7UD¿NVW\UHOVHQ/XIWIDUWVKXVHWKDULWLOVYDUHQGHYLQGmølleprojekter oplyst følgende krav til lysmarkering på
vindmøller mellem 100 og 150 meter:
1. Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast
rødt lys. De lavintensive hindringslys skal opfylGHVSHFL¿NDWLRQHUQHWLOORZLQWHQVLW\7\SH$DQført i bilag 1 til Bestemmelser om Civil Luftfart,
BL 3-10.
2. Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet
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3.

Ved anvendelse af LED som hindringslys skal
armaturtypen oplyses til 7UD¿NVW\UHOVHQ ved anmeldelsen af vindmøllerne
4. Lysmarkeringen skal placeres øverst på generatorhuset (nacellen) og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i
et vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning af 2 lamper på vindmøllen.
 'HOH DI YLQGP¡OOHQV RYHUÀDGH VNDO VRP PLQLmum være af farven hvid, jævnfør BL 3-10, pkt
8.1. For eksempel er RAL 7035 inden for farveGH¿QLWLRQHQKYLG)DUYHQKYLGHUQ UHPHUHGH¿QHUHWL,&$2¶V$QQH[9ROXPH,$SSHQGL[
pkt. 3.2 d). Reference /1/

7.3 Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM
er der rettet forespørgsel til en lang række radiokædeoperatører om projektets mulige interferens med deres
respektive signaler.
TDC har gjort opmærksom på, at de to sydligste
vindmøller desværre vil være placeret inden for 200
meter fra radiokædetraceen i en af radiokædeforbindelserne til Beredskabsnettet, og de vil således genere radiokædeforbindelsen. Der er iværksat undersøgelVHDIRPUDGLRN GHQNDQÀ\WWHVXGHQRPYLQGP¡OOHområdet på vindmølleprojektets regning. Tilsvarende
À\WQLQJDIUDGLRN GHWUDFpQHUVNHWLÀHUHDQGUHYLQGmølleprojekter.
Ingen af de øvrige kontaktede operatører har haft
indvendinger mod projektet.

7.4 Ledningsanlæg
Cirka 300 meter nordøst for den nordligste vindmølle
passerer en 60 kV-ledning. Under anlægsarbejdet skal
der holdes en respektafstand til ledningen på 15 meter

fra den yderste vingespids til den yderste ledning. Det
svarer til en afstand på minimum 75 meter fra center
ledninger til center mølle. Den nærmeste vindmølle står
i en afstand på cirka 300 meter fra centrum af ledningerne. Der er således ingen sikkerhedsmæssige problemer hverken i anlægsfasen eller under drift.
Servicevejen til den nordligste vindmølle passerer
under ledningen, hvilket ikke giver anledning til konÀLNWHUGDLQJHQVSHFLDOWUDQVSRUWHUHOOHUDQGUHWUDQVSRUter har en højde, der når op til ledningerne.

7.5 Socioøkonomiske forhold
Vindmølleprojektet ved Kikkenborg vil ikke medføre
nogen negative socioøkonomiske påvirkninger af hverNHQWXULVPHUnVWR¿QGYLQGLQJODQGEUXJVP VVLJHLQWHresser eller jagt.
Eventuelle værditab på ejendomme er ikke et socioøkonomisk forhold og bliver ikke behandlet i en VVMredegørelse og miljørapport. Værditab på fast ejendom
henhører under Lov om fremme af vedvarende energi, - lov nr. 1392 af 27. december 2008, som er omtalt
i kapitel 1

7.6 Manglende viden
Den lavfrekvente støj fra vindmøllerne i variation 1 er
ikke beregnet og kendes ikke.
Der er ikke foretaget aktuelle optællinger af fugle elOHUÀDJHUPXVLIRUELQGHOVHPHG990DUEHMGHW
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 vedrører ikke VVM-redegørelsen og miljørapporten.
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8 Sundhed og overvågning
8.1 Påvirkning af sundheden
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og indirekte af en række grunde. Blandt de umiddelbart indlyVHQGH¿QGHUPDQUHGXNWLRQDIHPLVVLRQHUIUDNXONUDIWY Uker samt støjpåvirkning og skyggekast ved naboboliger.

Reduktion af emissioner
Vindmøllerne ved Kikkenborg vil reducere den årliJHXGOHGQLQJDINY OVWRIR[LGHU12[, med 50 ton og
VYRYOGLR[LG622, med knap 7 ton. Det bliver til henholdsvis 1.000 ton og 120 ton i vindmøllernes tekniske levetid på 20 år.
Udledningerne fra kulkraftværkerne belaster både
klimaet, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektricitet fra vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i den grad, som el fra vindkraft erstatter el fra
kulkraftværker.
Forskellige undersøgelser af de samfundsøkonomiske
omkostninger ved forskellige energiproduktioner har sat
en værdi på disse omkostninger, de såkaldte eksterne
omkostninger. Reference /1/ Det drejer sig om udgifter forbundet med for eksempel drivhuseffekt, eksempelvis tørke, oversvømmelser og stormskader, og med
syreregn, smog, arbejds- og sundhedsskader.
Egentlige sundhedseffekter af luftforureningen viser sig som bronchitis, hospitalsindlæggelser, sygedage og dage med nedsat aktivitet, merforbrug af medicin for astmatikere samt for tidlig død.
(8KDULIRUVNQLQJVSURMHNWHW([WHUQ(±([WHUQDOLties of Energy" beregnet de eksterne omkostninger ved
elektricitet produceret på forskellige måder i de enkelte EU-lande.
I Danmark er de eksterne udgifter ved elektricitet produceret på kulkraft beregnet til 30 – 52 øre pr.
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kWh, mens den ved vindkraft er beregnet til 0,75 øre
pr. kWh. Reference /2/
Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, har i 2004 beregnet, hvor meget det koster, at kraftværkernes luftforurening påvirker omgivelserne, og DMU prissætter

sygdomsvirkningen til 2,24 eurocent, eller 17 øre pr.
kwh. Her indgår tungmetallernes skadevirkning ikke
i beregningen. Reference /3/.
DMU har i sin rapport om emnet fra 2007 set på den
del af omkostningerne, der vedrører menneskers sundhed, og som skyldes forurening med SO2, NO[ og partikler. Reference /4/
Rapporten nuancerer det tidligere billede på baggrund af væsentligt mere præcise atmosfæriske beregninger og et mere præcist datagrundlag for befolknin-

Figur 8.2 Lavfrekvent støj

Figur 8.1 Støjbarometer

Reference /2/

Reference /1/

Figur 8.1 og 8.2 - 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 støjkildens støjmønster - varighed, gentagelse,
udsving, pludselighed, monotoni, med videre.

gens fordeling omkring anlæggene. Rapporten viser, at
prissættelsen for sygdomsvirkningen fra de to kraftvarmeanlæg Amagerværket og Fynsværket samt affaldsforbrændingsanlægget Vestforbrændingen svinger fra
0,42 eurocent pr. kWh over 3,44 til 6,34 eurocent pr.
kWh over årene 2003 – 2005. Højst for Vestforbrændingen og lavest for Amagerværket.
De 0,42 eurocent pr kwh bliver i Kikkenborgprojektets 20-årige tekniske levetid til en mindre sygdomsvirkning, som er knap 36 millioner kroner værd. Med
Fynsværkets tal er den mindre sygdomsvirkning mere
værd end 292 millioner kroner.
Omkostningerne er stadig uden giftvirkningen af
tungmetalforureningen.
Vindenergien kan således spare samfundet for store udgifter til sygdom. For det enkelte menneske kan
det betyde bedre sundhed og renere miljø og dermed
en behageligere tilværelse.

Støjpåvirkning
Vindmøller udsender karakteristisk støj, når de er i
drift. For moderne vindmøller stammer størstedelen
af støjen fra vingernes rotation, som giver en susende lyd, der varierer med tiden. Møllernes maskineri,
især gearet, kan give støj med toner, som afhængig af
møllens konstruktion kan have enten en høj frekvens
- hyletone - eller en lav frekvens - brummetone. Vindmøller er i drift uafbrudt, når det blæser tilstrækkeligt.
Moderne vindmøller kan variere omdrejningshastigheden, og så støjer de typisk mindre ved svag vind, end
når det blæser stærkt.
Støjen fra vindmøller varierer med tiden på en karakteristisk måde, som bevirker, at støjen kan opfattes,
selv om den er svag. Derfor kan man heller ikke forudsætte, at støjen fra vindmøller bliver overdøvet af vindens susen i træer og buske ved kraftig vind.
Støjens frekvenssammensætning er derimod ikke karakteristisk, den svarer til støjen fra mange andre støjkilder. Med hensyn til lavfrekvent støj gælder det, at
for mange støjkilder som for eksempel bilmotorer in-

deholder støjen en større andel af lavfrekvent støj end
vindmøller. Reference /5/
Den lyd, som moderne vindmøller udsender, er først
og fremmest et sus fra vingerne, idet de passerer tårnet, og luften trykkes sammen mellem tårnet og vingen. Om lyden er støj, afhænger af lytteren. Generelt
siger man, at uønsket lyd er støj. Støj har sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids
påvirkning føre til egentlige helbredsproblemer. Ifølge
9HUGHQVVXQGKHGVRUJDQLVDWLRQHQ:+2NDQWUD¿NVW¡M
medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger. Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke
børns indlæring og motivation. Reference /6/
En støjpåvirkning på 65 dB(A) er anset for et kritisk
niveau. Reference /7/.
De beregnede støjpåvirkninger fra vindmøllerne
kommer ved naboboligerne 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 virksomheder målt udendørs varierer over ugen og over
døgnet fra 45 dB(A) til 35 dB(A) i områder med åben
og lav boligbebyggelse, som eksempelvis villakvarterer. Grænseværdien bliver sat for den enkelte virksomhed eller støjkilde på virksomheden. Lavest om natten, da man er mere følsom for lyd, når man skal sove. Reference /6/
Natnedsættelsen gælder ikke for vindmøller, da deres produktion ikke kan følge en bestemt døgnrytme.
For vindmøller er der derimod for hele frekvensområdet ved lov fastsat et maksimalt støjniveau på 39
dB(A) i boligområder og 44 dB(A) ved enkeltboliger
i det åbne land ved en vindhastighed på 8 m/s. Grænsen er absolut og gælder for den givne vindhastighed
for ethvert tidspunkt og samlet for samtlige vindmøller.
Der er i kapitel 1 nærmere redegjort for støjreglerne
for vindmøller, og støjniveauet ved nærmeste beboelse
er beregnet i kapitel 5. I ingen af opstillingerne udsættes nogen naboboliger for mere end 41,9 dB(A) ved en

vindhastighed på 6 m/s og 44,0 dB(A) ved 8 m/s ifølge beregningerne.
Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s ved naboboliger betyder, at der kan være en støj, der svarer til lidt mindre end sagte tale udendørs. Støjen kan dog være generende for nogle mennesker. Støjen vil komme som et sus, der for møllerne
ved Kikkenborg bliver gentaget mellem hvert andet og
hvert sekund afhængig af vindstyrken. Monotonien vil
være en del af problemet ved påvirkningen, men støjen
YLOWLOGHOVEOLYHFDPRXÀHUHWDIEDJJUXQGVVW¡MHQIUDEHvoksning og bebyggelse med en vindhastighed over 8
– 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind.
Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer støjemissionen sig - eller falder - for pitch-regulerede vindmøller, som der er tale om ved Kikkenborg.

Lavfrekvent støj
Grænseværdierne for den beregnede lavfrekvente støj
fra vindmøller i beboelsesrum er baseret på de anbefalede grænseværdier for lavfrekvent støj i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997, hvor den anbefalede grænseværdi for boliger, institutioner og lignende er 25 dB(A)
i dagperioden og 20 dB(A) i aften- og natperioden. Reference /5/
Miljømyndighederne benytter de anbefalede grænseværdier 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 mulige afhjælpende foranstaltninger. Således kan kommunen 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 alle
vindmøller. Grænseværdierne er fastlagt til 20 dB(A)
ved 6 m/s og 8 m/s, både i nabobeboelse i det åbne land
og i boliger og institutioner og lignende i områder til
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støjfølsom arealanvendelse, og for hele døgnet, det vil
sige i dag-, aften- og natperioden. Reference /5 og 8/
Beregningerne i kapitel 5 viser, at vindmølleopstillingen i både projektforslaget og variation 2 ligger under grænseværdierne for lavfrekvent støj fra vindmøller, men øvrige vindmøllegrupper er ikke med i beregningerne i variation 2. Den lavfrekvente støjberegning
i projektforslaget har dog vist en så lille støjforøgelse
på op til 2 dB ved naboboligerne til Kikkenborgprojektet fra de nævnte vindmøllegrupper, at den lavfrekvente støj ikke vil nærme sig grænseværdierne i variation 2 med de øvrige vindmøllegrupper indregnet.
Værdierne for den lavfrekvente støj fra vindmøllerne
i variation 1 er endnu ikke beregnet i skrivende stund
den 13. februar 2012.
Den lavfrekvent støj er ikke beregnet ved boligerne
ved de eksisterende vindmøllegrupper. Den generelle
støjberegning har dog vist en så minimal støjforøgelse
fra Kikkenborgprojektet, at der næppe heller bliver nogen væsentlig forøgelse af den lavfrekvente støj - også
med den lavfrekvente støjs mindre dæmpning over afstande in mente.

Litteraturstudier af støjgener fra vindmøller
Sundhedsstyrelsen har i april 2011 offentliggjort et litteraturstudie af forskellige rapporter om gener fra vindmøller og deres indvirkning på helbredet.
Studiet konkluderer følgende: "Det er vist, at vindmøllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra
så mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpåvirkninger, vi normalt udsættes for, og det gælder også lavfrekvent støj. Hørbar infralyd forekommer ikke.
Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vindmøller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vejWUD¿NVW¡MYHGVDPPHVW¡MQLYHDX9HGVW¡MJU QVHQSn
dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøller regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til sammenligning kan det nævnes, at den vejledende grænse for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i gennemsnit til ca. 8 % stærkt generede.
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Søvnforstyrrelser kan forekomme. Der er en brat
stigning i procentdelen af søvnforstyrrelser lige over
støjgrænserne.
Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem
VWUHVVRJVW¡MQLYHDX'HULPRGHUGHUIXQGHWVLJQL¿NDQte sammenhænge mellem stresssymptomer og støjgene. I eksisterende undersøgelser er der ikke fundet sigQL¿NDQWHVDPPHQK QJHPHGNURQLVNHOLGHOVHUGLDEHtes, højt blodtryk og hjerte-kar-sygdomme.
Der er i litteraturen rapporter om fænomener, som
kaldes vibro-akustiske sygdomme og vindmøllesyndromet, uden at der dog er vist en kausal dosis-respons
sammenhæng eller udført undersøgelser, hvor der er
sammenlignet med kontrolgrupper. Disse fænomener
anses ikke for reelle for vindmøller.
På det foreliggende grundlag er der ikke vist direkte helbredseffekter på grund af vindmøllestøj, dog er
der konstateret sammenhæng imellem støjgener og
stresssymptomer." Reference /9/
En slutrapport, Kunskapssammanställning om infraRFKOnJIUHNYHQWOMXGIUnQYLQGNUDIWVDQOlJJQLQJDU([ponering och hälsoeffekter, fra november 2011 fra Naturvårdsverket i Sverige kommer til lignende konklusioner. Heri hedder det blandt andet i sammenfatningen:
"Støj fra vindmøller forstyrrer naboer. På niveauer
kring 35 – 40 dBA oplyser 10 – 20 % af de omkringboende, at de er forholdsvis eller meget forstyrret af
vindmøllestøj. Forstyrrelsen skyldes hovedsagelig den
pulserende, susende lyd, som opstår, når rotorbladet
skærer gennem luften. Denne lyd er ikke lavfrekvent,
men har størstedelen af sin energi i frekvensområdet
500 – 1000 Hz.
Bortset fra gener af støj har ingen konkrete helbredseffekter af vindmøllestøj kunnet påvises. Sammenhæng
mellem vindmøllestøj og selvrapporteret søvnforstyrrelse er påvist i nogle studier, mens andre studier ikke
har fundet en sådan sammenhæng.
Det påstås til tider, at infralyd og lavfrekvent støj fra
vindmøller kan medføre risiko for alvorlige helbredseffekter i form av ”vibroakustisk sygdom”, ”vindkraftssyndrom” eller skadelig påvirkning på det indre øre på
grund af infralyd. En gennemgang af de videnskabe-

lige tekster viser, at disse påstande savner dokumentation." Reference /10/ Oversættelse: SBP, PlanEnergi

Skyggekast ved naboer
Skyggekast er genevirkningen af skyggen fra vindmøllevingerne, når vingerne drejer ind mellem solen og opholdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal solen
skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Genen vil
typisk være størst inde i boligen, men kan også være stor
ved ophold udendørs, hvor skyggen fejer hen over jorden.
Skyggekastets omfang afhænger af, hvor solen står
på himlen, om det blæser og hvorfra, af antallet af vindmøller i en gruppe og deres placering i forhold til naEREROLJHUQHVDPWDIGHWRSRJUD¿VNHIRUKROGRJYLQGmøllens rotordiameter.
Skyggekastet kan virke stressende og dermed forårsage eller forværre sygdomme, hvis skyggekastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede.
Skygger fra de roterende vinger er generende, når de
forekommer, men kan ikke fremkalde epileptiske anfald ifølge reference /9/.
For at begrænse skyggekastet kan man stoppe vindmøllen i det tidsrum, skyggekastet foregår. Det er vejledende anbefalet, at naboer ikke udsættes for mere end
10 timer skyggekast årligt.
I kapitel 5 er der redegjort for, hvor meget vindmøllerne ved Kikkenborg vil kaste skygge fra de roterende
YLQJHUYHGQDEREROLJHUQH'DÀHUHQDEREROLJHUWHRUHtisk vil få over 10 timer udendørs skyggekast om året,
vil der blive installeret skyggestop, så ingen naboboliger får over 10 timer skyggekast om året.

5HÀHNVHU
9LQGP¡OOHUQHVUHÀHNVLRQDIVROO\VLV UIUDP¡OOHYLQgerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold
NDQY UHHWSUREOHPIRUQDERHUWLOYLQGP¡OOHU5HÀHNsionen opstår især ved visse kombinationer af nedbør
og sollys.

'DYLQGP¡OOHYLQJHUVNDOKDYHHQJODWRYHUÀDGHIRU
at producere optimalt og for at afvise snavs, kan dette
PHGI¡UHÀDGHUVRPNDQJLYHUHÀHNVLRQHU3UREOHPHW
HUPLQLPHUHWJHQQHPRYHUÀDGHEHKDQGOLQJHUWLOPHJHW
lave glanstal omkring 30, der med de nuværende meWRGHUHUGHWQ UPHVWHPDQNDQNRPPHHQDQWLUHÀHNVbehandling. I løbet af vindmøllens første leveår halveUHVUHÀHNVYLUNQLQJHQIRUGLRYHUÀDGHQEOLYHUPHUHPDW
Moderne møllevingers udformning med krumme overÀDGHUJ¡UGHVXGHQDWHYHQWXHOOHUHÀHNVHUVSUHGHVM YQW
i vilkårlige retninger.
5HÀHNVHUIUDGHQ\HYLQGP¡OOHUYHG.LNNHQERUJIRUventes dermed ikke at give væsentlige gener.

mer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornødent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens
støjniveau og udseende vil sammen med andre uønskede miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid være en konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.

8.2 Overvågning
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet betingelse om afværge af skyggekast. Endvidere kan der være stillet krav
til placeringen i forhold til byggelinjer, afstand til naboer
eller andre forhold. VVM-tilladelsen kan også indeholde krav om inddragelse af tilsynsmyndigheden i anlægsfasen ved arbejde i nærheden af beskyttede områder.
Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at kravene i VVM-tilladelsen overholdes. Klage fra naboer
medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling, hvis
miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen. Kommunen kan herefter om fornødent pålægge ejeren at dæmpe støjen eller stoppe vindmøllen, hvis kravene i Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller eller VVM-tilladelsen ikke er overholdt. Tilsvarende kan kommunen
kræve skyggestop etableret, hvis miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen.
Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan
for overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkravene. Heri kan både indgå tilsyn og overvågning i anlægsfasen og måling af støj ved idriftsættelse samt målinger ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt.
Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatøren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske proble139
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9.2 Anvendte forkortelser og begreber
bonitet, frugtbarhed, anvendt om jord
ca., cirka
CO2 NXOGLR[LGNXOWYHLOWH
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
EF, Det europæiske fællesmarked, der var forløberen for EU
EU, Den Europæiske Union, et internationalt politisk og økonomisk samarbejde
mellem 27 europæiske stater
fauna, dyreliv
f.eks., for eksempel
ÀRUD, planteliv
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
habitatdirektiv, EF-retsregel (EU-retsregel) om levested for planter og dyr
habitatområde, store områder med beskyttelse af naturtyper, eksempelvis hede, bestemte planter og dyr
hektar,IRUNRUWHVKDJDQJHPHWHUÀDGHPnO
Hz, hertz, bølgefrekvens, svingning per sekund
immission, modtagelse, brugt ved en forurening af omgivelserne. Modsat emission.
I denne rapport brugt i forbindelse med ”modtaget støj hos naboer”
jf., jævnfør
kausal dosis-respons, kausalitet (af latin: "causa") Forholdet mellem årsag og virkning. Én hændelse eller handling øger sandsynligheden for en anden hændelse eller
handling, når alt andet holdes konstant
km, kilometer, 1000 meter, længdemål
kW, kilowatt, 1000 watt. Watt er en måleenhed for effekt
kWh, kilowatt-time, 1000 watt i en time. Enheden bruges ved beregning af elforbrug.
kg, kilogram, 1000 gram, mål for masse (i daglig tale mål for vægt)
LBK, lovbekendtgørelse
Lemvig kommuneGHWJHRJUD¿VNHRPUnGHWLOIRUVNHOIUD/HPYLJ.RPPXQHVHGHQQH
Lemvig Kommune, den organisatoriske og juridiske enhed.
mm, millimeter, 1/1000 meter, længdemål
m/s, meter pr. sekund, hastighed
MW, megawatt, 1000 kilowatt, 1.000.000 watt
MWh, megawatttime, Det gennemsnitlige elforbrug pr. husholdning til apparater og
lys var i 2009 på 3,448 MWh eller 3.448 kWh, kilowatttime
m2 og m3NYDGUDWPHWHURJNXELNPHWHUÀDGHPnORJUXPPnO
Natura 2000-område, samlebetegnelse for fuglebeskyttelsesområde, ramsarområde og habitatområde
nominelt omdrejningstal, ”normal” kørsel, modsat løbskkørsel
NOxI OOHVEHWHJQHOVHIRUNY OVWRIR[LG12RJNY OVWRIGLR[LG122
nr., nummer
pga., på grund af
pH, mål for en opløsnings surhedsgrad. En neutral opløsning har et pH på 7. En sur
opløsning har et pH under 7. En basisk opløsning har et pH over 7.
pitchreguleret, reguleret ved at ændre vingernes vinkling i forhold til rotorplanet
pr., per, for hver. Eksempelvis: Effekt pr. mølle, Effekt for hver mølle
ramsarområde, vådområde, der er beskyttet især på grund af fugle
rødliste, er en vurdering af plante- og dyrearters risiko for at uddø. Rødlisten er især
brugbar som et instrument i beskyttelsen af de allermest truede arter
SO2VYRYOGLR[LG
spektakulære, opsigtsvækkende
stk, styk
tWRQWRQHUNJ,ÀHUWDOWRQ

WRSRJUD¿, landskabets form, placeringen af naturlige og kunstige landemærker i
området, som f.eks. skrænter, vandløb, byer. Et tilsvarende ord er terræn
t/år, ton per år
VVM, vurdering af virkning på miljøet
UTM-kvadrat8QL¿HG7KUHDW0DQDJHPHQWPnOWLQGHQIRUHQNYDGUDWSn[NP
§, paragraf
§ 3-område, refererer til Naturbeskyttelseslovens § 3. Naturbeskyttet område.
0-alternativ, nul-alternativ, fortsættelse af eksisterende forhold
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